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Abstract: The Executive and the Judicial are two fundamental branches of state power 

structure. In Viet Nam, the Government administers executive branch in order to manage the 

society by law. Currently, Vietnam only have regulations on the implementation of the National 

Assembly’s supervision towards Government as the highest institution with supreme 

supervision of the State machinery, which leads to several limitations. Therefore, the 

supervision of executive branch needs a more effective mechanism, including the judicial 

supervision. 
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The Executive and the Judicial are 

two fundamental branches of state power 

structure. Administrative agencies 

undertake executive power to manage the 

society by law. The Government is the 

leading institution in the executive system 

with executive power and also the highest 

administrative agency. Executive power 

includes two major components which are 

regulatory power and administrative power. 

In order to exercise regulatory power, the 

Government enacts by-law documents to 

concretize laws given by legislature and 

materialize these laws in practice. By 

exercising administrative power, the 

Government ensures the unified state 

management of all socio-economic sectors. 
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The Executive has a highly important 

position in the society in general and in state 

power structure in particular. It can be said 

that the executive is the face of the regime, 

the measure reflecting state-citizen 

relationship and the national image in 

international relations. The reason for such 

a high-valued position is that the executive 

has exclusively significant missions, 

functions and tasks that no other institutions 

may have. 

The Executive ensures the unified 

implementation of policies and laws on a 

national scale. Every policy and law 

enacted by the legislature must go through 

the executive to be realized in practice. 

Besides, by exercising regulatory power, 

the executive may have influence on 
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motivating or undermining the efficiency of 

an act from legislature. In fact, without 

effective performance from the executive, 

even the best policies or laws will hardly 

bring positive impacts to the society. 

Furthermore, the practices of state 

management have shown that the executive 

is able to build and submit draft laws.  

In the state apparatus, executive 

branch uses state power to directly 

administer all socio-economic sectors by 

law on a regular basis. It shows the 

outstanding advantage of executive branch 

in comparison with other state agencies 

including the legislative which indirectly 

affects individuals and organizations in 

society; and the judicial which is the 

mechanism for the resolution of disputes.  

While performing state management 

functions, executive authority set up 

administrative relationships with 

individuals and organizations under its 

management in society. This is 

characterised by a command - obedience 

relationship in which administrative agency 

performs state management functions by 

administrative orders and other entities 

under its management are required to obey 

even though these orders might be illegal 

sometimes. 

In particular, no other agency except 

for the executive can use coercive state 

power. Also, the executive holds all the 

strongest national coercive forces, which 

brings the huge advantage for the executive 

not only in implementing their power to 

citizens but also in the relationship with 

other State agencies. Additionally, the 

executive holds in hand all social resources 

and has powers to mobilize those resources 

in performing executive power. 

With all of these advantages above, 

the executive tends to "expand" its power 

compared to other branches in the State 

apparatus. However, at the same time, such 

advantages can also lead to the abuse of 

power done by administrative agencies in 

the process of exercising their power, 

infringing upon the legitimate rights and 

benefits of individuals and organizations in 

society. 

It is clear that supervising the 

executive, preventing the abuse of power, 

maintaining the balance between 

legislative, executive and judicial branch is 

an objective and essential requirement of all 

regimes. In the research to strenthen state 

institution towards building a democratic 

State, protecting people and preventing 

power abuse, the theory of seperation of 

powers has emerged. Under this theory, 

there is a system of checks and balances 

under which the three branches of 

government (legislative, executive, 

judicial) are kept separate and each branch 

is given certain powers so as to check and 

balance the other branches. This is also the 

most crucial criteria of the rule of law in the 

capitalist nation. 

Recently, in Vietnam, under the 

leadership of the Communist Party, 

politicians and scholars have interested in 

researching for improving power control 

mechanism, especially focused on 

supervision of executive branch. There are 

many research studying about supervision 

mechanisms towards government activities.  

However, those studies only focuse on 

supervision mechanisms from legislative 

branch as the highest agency implementing 

supreme supervision over state machinery 

including executive agencies. Furthermore, 



Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion                                                                                                                       3 

 

some studies examined supervision 

mechanism from mass organizations in the 

political system; and supervision 

mechanism from the people towards 

executive agencies. 

From the political viewpoint, the 

issue of power control has been officially 

set out to examine in the most fundamental 

document of the Party for the first time. 

From legal perspectives, Vietnamese 

legal framework has recognized only the 

supervision of the executive carried out by 

the National Assembly as the highest 

agency performing the supreme supervision 

to the State machinery. To be specific, the 

Constitution, Law on Organization of the 

National Assembly 2001 and Law on 

National Assembly’s supervision activities 

2003 prescribed the implementation of the 

National Assembly's supervisory activities 

towards the Government as follows: 

- Reviewing government reports; 

- Checking the constitutionality and 

legality of documents issued by the 

Government, the Prime Minister; 

- Checking the Prime Minister, 

Ministers and other members of 

government’s answers to the 

interrogation;  

- Establishing a temporary committee 

to investigate a certain problem and 

reviewing  investigation report. 

Based on supervision results, the 

National Assembly has the following rights: 

 Firstly, request government, Prime 

Minister to enact by-law documents guiding 

the implementation of Constitution, Law, 

Resolution of the National Assembly;  

Secondly, abolish partly or the whole  

document of the government, Prime 

Minister if it goes against the Constitution, 

Law, and Resolution of the National 

Assembly;  

Thirdly, enact resolution about 

answering the interrogatory and 

responsibility of those being asked if it’s 

necessary; 

Fourthly, dismiss or remove the 

Prime Minister; approve the dismission or 

removal of Deputy Prime Minister, 

Ministers and other members of the 

government.  

By applying the Constitution, Law on 

Organization of the National Assembly 

2001 and Law on National Assembly’s 

supervision activities 2003, the National 

Assembly’s supervision of the government 

has been strengthened in recent years. The 

interrogation of the Prime Minister, 

Ministers and other members of 

government has been concerned by voters 

and maintained stably. Interrogation has 

become more popular at the meetings of the 

Standing Committee of the National 

Assembly. The Standing Committee of the 

National Assembly and other Committee 

have followed supervision programs more 

regularly.  

Nevertheless, it can be seen that the 

efficiency of the National Assembly’s 

supervision  was low in spite of its 

reinforcement: the temporary Committee 

has not been used yet; the National 

Assembly rarely enacted resolutions about 

answering interrogations; accountability 

mechanism is not clear; the mechanism to 

dismiss officials did not work. 

It is stipulated that the Government is 

accountable to the National Assembly and 

supervised by the National Assembly, but in 

case the Government violates Constitution 

or laws such as enacting wrongful decrees 
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or committing violations, it is not clear if 

the entire Government or the Prime 

Minister as the Head of the Government 

should take responsibility. The current 

collective accountability mechanism is just 

a formality as no one is actually responsible 

for anything. 

Particularly, supervision mechanism 

of the executive in the relation with judicial 

branch has not been studied properly. In the 

Constitution 2013 as well as other 

constitutions, the relationship between the 

executive and judicial was very blur. This is 

considered as a theorical and practical gap 

that need to be studied soon.  

In terms of function and authority, 

judicial branch is responsible for resolving 

disputes and making judgements. Through 

performing this function, judicial agencies 

adjudicates constitutional and legal 

violations of individuals and organizations; 

and resolves disputes among state agencies 

as well. 

From the institutional viewpoint, 

judicial power is a branch in state power 

structure, a vital institution in check and 

balance mechanism between agencies in the 

the political system. Hence, judicial power 

automatically has supervising role in order 

to check the executive, maintain the balance 

between the excutive, legislative branch in 

operating state power.  

In Viet Nam, conducting judicial 

power in the relation with executive power 

is limited to adjudicating several entities in 

the executive system. For example, 

administrative cases include specific 

administrative documents and behaviors of 

executive officials or organs. In the judging 

process, judicial agencies can give 

suggestions to tackle problems in 

performing executive functions. 

Adjudicating constitutional violations of 

individuals has been regulated by the 

Criminal Code. Therefore, there is a gap on 

adjudicating constitutional violations of 

executive agencies and their officials.  

Similarly, illegal or wrongful 

documents issued by executive agencies 

have not been judged by any agency. In fact, 

as mentioned above, the supervision of 

executive documents is carried out by the 

National Assembly. Vesting this authority 

in the National Assembly is not effective as 

most of the National Assembly delegates 

work on part time basis while executive 

documents are enacted almost daily to keep 

up with the demand of managing all aspects 

of the society.  

Moreover, resolving disputes relating 

to constitutional authority among State 

agencies has not been implemented by 

judicial power. It is necessary to understand 

that resolving authority related disputes is 

not only about judicial procedures order but 

also has the special meaning in designing a 

system of specialized agencies. This will 

help to ensure constitutionality and 

legitimacy of the executive in particular and 

state machinary in general as well as avoid 

function overlap. However, this issue has 

not been concerned in Viet Nam from both 

theorical and practical aspect, legal studies 

as well as administrative sciences in state 

operation. This is the reason why many 

documents issued by different state 

agencies overlap or contradict with each 

other. This also explains function overlap 

among State agencies which leads to 

arbitrary design of organizational structures 

and personnel arrangement. Clearly, the 
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supervision of executive branch has not 

brought high effectiveness as expected. 

Apart from check and balance theory, 

in searching for a preeminent state model, 

scholars also suggested constitutional 

protection regime as a principal element in 

the rule of law. Accordingly, whatever the 

regime is, it is compulsory to have a judicial 

review institution. This institution may be 

designed as a Constitutional Court in 

judicial system or Constitutional Protection 

Committee in legislative system, together 

with judicial power aiming at strengthening 

the judicial functions, making judgments on 

constitutional or legal violations and 

solving authority related disputes among 

state agencies. In the preparation of 

Constitution 2013 in Viet Nam, the 

constitutional protection regime was 

subjected to be regulated officially in the 

constitution. However, due to various 

reasons,  it has not been recognized in the 

Constitution and further research is needed 

to develop a suitable mechanism. If 

constitutional protection regime is applied, 

those drawbacks will be surmounted. In the 

meantime, scientists and policy makers 

might choose a possible solution in the 

current situation such as increasing power 

of judicial branch in judging documents 

issued by the executive./. 
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Tóm tắt: Hành pháp và Tư pháp là hai nhánh quyền cơ bản trong cơ cấu quyền lực Nhà 

nước. Ở Việt Nam, quyền hành pháp do các cơ quan hành chính nhà nước thực thi nhằm thực 

hiện chức năng quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật mà chính phủ là cơ quan 

đứng đầu. Hiện nay, nước ta mới chỉ có các văn bản quy định về việc thực thi quyền giám sát 

của Quốc hội đối với Chính phủ với tư cách là cơ quan quyền lực cao nhất thực thi quyền giám 

sát tối cao đối với bộ máy nhà nước. Điều đó gây ra nhiều bất cập trong thực tế. Do đó, việc 

kiểm soát quyền hành pháp cần có cơ chế hiệu quả hơn, trong đó có giám sát bằng quyền tư 

pháp. 

Từ khóa: hành pháp, tư pháp, cơ chế giám sát hành pháp. 

 

Hành pháp và Tư pháp là hai quyền 

cơ bản trong cơ cấu quyền lực Nhà nước. 

Quyền hành pháp do các cơ quan hành 

chính nhà nước thực thi nhằm thực hiện 

chức năng quản lý mọi mặt của đời sống xã 

hội bằng pháp luật. Chính phủ là cơ quan 

đứng đầu hệ thống cơ quan hành pháp được 

giao giữ quyền hành pháp và là cơ quan 

hành chính nhà nước cao nhất. Quyền hành 

pháp bao gồm hai nội dung cơ bản đó là 

quyền lập quy và quyền hành chính. Thực 

hiện quyền lập quy, Chính phủ ban hành các 

văn bản quy phạm pháp luật dưới luật nhằm 

cụ thể hóa các đạo luật của cơ quan lập pháp 

và triển khai thực hiện trong đời sống xã 

hội. Thực hiện quyền hành chính, Chính 
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phủ thống nhất quản lý mọi mặt của đời 

sống xã hội.  

Quyền hành pháp có một vị thế đặc 

biệt quan trọng trong đời sống xã hội nói 

chung và trong cơ cấu quyền lực của bộ máy 

Nhà nước nói riêng. Có thể nói, quyền hành 

pháp là bộ mặt của chính thể, là thước đo 

phản ánh mối quan hệ giữa Nhà nước và 

công dân, và là hình ảnh quốc gia trên 

trường quốc tế. Sở dĩ quyền hành pháp có vị 

thế cao như vậy bởi nó mang trong mình sứ 

mệnh, chức năng, nhiệm vụ có tính chất đặc 

biệt quan trọng mà không cơ quan nào có 

thể có được. 

Hành pháp là cơ quan thực thi chính 

sách, pháp luật thống nhất trên phạm vi 

quốc gia. Mọi chính sách, đạo luật do cơ 
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quan lập pháp ban hành đều thông qua sự 

triển khai thực hiện của cơ quan hành pháp 

để phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời 

sống xã hội. Bên cạnh đó, bằng việc thực 

hiện quyền lập quy của mình, cơ quan hành 

pháp có thể tác động nhằm thúc đẩy hoặc 

làm hạn chế khả năng phát huy tác dụng của 

một đạo luật do cơ quan lập pháp ban hành. 

Chính sách, pháp luật do cơ quan lập pháp 

ban hành dù có tốt mà cơ quan hành pháp 

thực thi không tốt cũng không mang lại hiệu 

quả tích cực trong đời sống xã hội. Không 

những vậy, thực tế quản lý nhà nước cho 

thấy, cơ quan hành pháp còn có khả năng 

lập và trình các dự án Luật.  

Trong hệ thống cơ quan quyền lực 

nhà nước, cơ quan hành pháp sử dụng quyền 

lực nhà nước tác động một cách trực tiếp 

đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tác 

động đến mọi đối tượng bị quản lý một cách 

thường xuyên, liên tục và bằng pháp luật. 

Điều này cho thấy ưu thế vượt trội của 

quyền hành pháp so với các cơ quan quyền 

lực nhà nước khác, theo đó, quyền lập pháp 

có tác động gián tiếp đến đời sống xã hội, 

các cá nhân, tổ chức trong đời sống xã hội, 

quyền tư pháp đóng vai trò như trung gian 

thực hiện chức năng phân xử. 

Trong quá trình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước, cơ quan hành pháp thiết 

lập mối quan hệ hành chính với các đối 

tượng quản lý là các cá nhân, tổ chức trong 

xã hội. Tính chất đặc thù của mối quan hệ 

hành chính đó là mệnh lệnh - phục tùng. 

Theo đó, cơ quan hành chính thực hiện chức 

năng quản lý Nhà nước bằng các mệnh lệnh 

hành chính và đối tượng bị quản lý bắt buộc 

phải phục tùng dù muốn hay không và cho 

dù mệnh lệnh đó có thể trái pháp luật. 

Cũng trong quá trình thực hiện quyền 

hành pháp của mình, chỉ có cơ quan hành 

pháp mới được sử dụng sức mạnh cưỡng 

chế của quyền lực Nhà nước. Các cơ quan 

khác không có được quyền này. Bên cạnh 

đó, hành pháp cũng nắm trong tay mình 

toàn bộ lực lượng cưỡng chế mạnh nhất của 

quốc gia, điều này góp phần làm cho hành 

pháp chiếm lợi thế không chỉ trong phạm vi 

thực thi quyền lực của mình với người dân 

mà còn có lợi thế trong mối tương quan 

quyền lực với các cơ quan khác. Cơ quan 

hành pháp cũng nắm trong tay mọi nguồn 

lực xã hội, điều phối các nguồn lực đó trong 

quá trình thực thi quyền hành pháp. 

Với những ưu thế đó, quyền hành 

pháp có xu hướng “bành trướng” quyền lực 

trong tương quan với các cơ quan quyền lực 

khác trong bộ máy Nhà nước.  Tuy nhiên, 

những ưu thế đó cũng có thể dẫn đến sự lạm 

quyền của cơ quan hành pháp trong quá 

trình thực thi quyền lực của mình, xâm 

phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các 

cá nhân, tổ chức trong xã hội. Do đó, kiểm 

soát quyền hành pháp, chống lạm quyền, 

duy trì thế cân bằng giữa quyền hành pháp, 

lập pháp, tư pháp trong cơ chế kiểm soát 

quyền lực là một nhu cầu khách quan và hết 

sức cần thiết của mọi thể chế. Trong quá 

trình nghiên cứu hoàn thiện thể chế nhà 

nước hướng tới xây dựng một Nhà nước dân 

chủ, bảo vệ người dân, chống lại sự lạm 

quyền, các học giả đã cho ra đời học thuyết 

tam quyền phân lập với nội dung cốt lõi là 

cơ chế kiềm chế và đối trọng lẫn nhau giữa 

các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp 

trong bộ máy nhà nước. Đây cũng là tiêu chí 

quan trọng nhất của học thuyết về Nhà nước 

pháp quyền tư sản. 

Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản, những năm gần đây các nhà 

chính trị, các học giả đã quan tâm nghiên 

cứu nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm soát 
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quyền lực, đặc biệt tập trung vào việc kiểm 

soát quyền hành pháp. Có rất nhiều công 

trình khoa học nghiên cứu về cơ chế giám 

sát đối với hoạt động của chính phủ với tư 

cách là cơ quan thực thi quyền hành pháp. 

Tuy nhiên, các công trình đó mới tập trung 

nghiên cứu các cơ chế giám sát của cơ quan 

lập pháp với tư cách là cơ quan quyền lực 

cao nhất thực hiện quyền giám sát tối cao 

đối với bộ máy nhà nước nói chung và cơ 

quan hành pháp nói riêng. Ngoài ra cũng có 

những công trình nghiên cứu về cơ chế giám 

sát của các cơ quan, tổ chức đoàn thể trong 

hệ thống chính trị với cơ quan hành pháp; 

nghiên cứu về vai trò và cơ chế giám sát của 

người dân với tư cách là chủ thể của quyền 

lực đối với cơ quan hành pháp. 

Ở góc độ Cương lĩnh chính trị, lần đầu 

tiên, trong văn kiện quan trọng nhất của 

Đảng, vấn đề kiểm soát quyền lực chính 

thức được Đảng đặt ra để nghiên cứu áp 

dụng. 

Ở góc độ Luật học, mới chỉ có các văn 

bản quy định về việc thực thi quyền giám 

sát của Quốc hội đối với Chính phủ với tư 

cách là cơ quan quyền lực cao nhất thực thi 

quyền giám sát tối cao đối với cơ quan hành 

pháp. Cụ thể, Hiến pháp, Luật Tổ chức 

Quốc hội năm 2001 và Luật Hoạt động giám 

sát của Quốc hội năm 2003 quy định việc 

thực hiện hoạt động giám sát của Quốc hội 

đối với Chính phủ như sau: 

- Xem xét báo cáo công tác Chính phủ; 

- Xem xét văn bản quy phạm pháp luật 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, 

nghị quyết của Quốc hội;  

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các 

thành viên khác của Chính phủ; 

- Thành lập Uỷ ban lâm thời để điều tra 

một vấn đề nhất định và xem xét báo 

cáo kết quả điều tra của Uỷ ban. 

Căn cứ vào kết quả giám sát, Quốc 

hội có các quyền sau đây: 

Thứ nhất, yêu cầu Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành văn bản hướng 

dẫn thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của 

Quốc hội;  

Thứ hai, bãi bỏ một phần hoặc toàn 

bộ văn bản quy phạm pháp luật của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ trái Hiến pháp, 

luật, nghị quyết của Quốc hội; 

Thứ ba, ban hành nghị quyết về việc 

trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị 

chất vấn khi xét thấy cần thiết; 

Thứ tư, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ 

tướng Chính phủ, phê chuẩn việc miễn 

nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của 

Chính phủ. 

Thực hiện các quy định của Hiến 

pháp và Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001 

và Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội 

năm 2003, trong thời gian gần đây hoạt 

động giám sát của Quốc hội đối với Chính 

phủ đã được tăng cường. Hoạt động chất 

vấn Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các 

thành viên khác của Chính phủ đã đi vào nề 

nếp và được các cử tri quan tâm. Phương 

thức chất vấn tại các phiên họp của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội ngày càng được sử 

dụng phổ biến. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

và các Uỷ ban của Quốc hội đã tiến hành 

giám sát theo chương trình giám sát ngày 

một thường xuyên hơn.  

Tuy nhiên, có thể thấy hoạt động 

giám sát của Quốc hội dù đã được tăng 

cường nhưng hiệu quả còn thấp: Chưa sử 

dụng phương thức Ủy ban lâm thời; 

ít/không ban hành nghị quyết về trả lời chất 
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vấn; không quy được trách nhiệm của nhà 

chức trách; không bãi nhiễm được những 

người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm 

pháp luật. 

Vấn đề đặt ra hiện nay trong kiểm soát 

quyền hành pháp là: Quy định Chính phủ 

chịu trách nhiệm trước Quốc hội và chịu sự 

giám sát của Quốc hội, nhưng nếu Chính 

phủ vi phạm Hiến pháp, vi phạm luật như 

ban hành nghị định trái Hiến pháp, trái luật 

hoặc có các hành vi vi phạm Hiến pháp thì 

chế độ chịu trách nhiệm như thế nào, cả 

Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể hay Thủ 

tướng Chính phủ với tư cách là người đứng 

đầu Chính phủ phải chịu trách nhiệm. Nếu 

là trách nhiệm tập thể như hiện nay thì chỉ 

là hình thức, thực chất không chịu trách 

nhiệm gì. 

Riêng việc nghiên cứu cơ chế giám 

sát, kiểm soát quyền hành pháp trong mối 

tương quan với quyền tư pháp chưa được 

quan tâm nghiên cứu. Bản văn Hiến pháp 

2013 nói riêng và các bản văn Hiến pháp 

khác nói chung, việc thiết kế mối quan hệ 

giữa quyền hành pháp và quyền tư pháp hết 

sức mờ nhạt. Đây có thể coi là một khoảng 

trống về mặt lý luận và thực tế rất cần được 

các học giả, các chính trị gia quan tâm 

nghiên cứu bổ khuyết kịp thời. 

Xét về chức năng và thẩm quyền, 

quyền tư pháp có chức năng xét xử. Thực 

hiện chức năng này, cơ quan tư pháp xét xử 

các hành vi vi hiến, các hành vi vi phạm 

pháp luật của các cá nhân, tổ chức; phân 

định các tranh chấp về thẩm quyền giữa các 

cơ quan thuộc hệ thống các cơ quan quyền 

lực. 

Ở góc độ thể chế, quyền tư pháp là 

một quyền trong cơ cấu quyền lực Nhà 

nước, là một thiết chế quan trọng trong cơ 

chế kiềm chế và kiểm soát lẫn nhau giữa các 

cơ quan trong hệ thống quyền lực Nhà nước. 

Ở góc độ này, quyền tư pháp mặc nhiên có 

chức năng giám sát nhằm kiềm chế quyền 

hành pháp, duy trì thế cân bằng giữa quyền 

hành pháp, lập pháp trong quá trình vận 

hành quyền lực Nhà nước. 

Ở Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp 

trong mối tương quan với quyền hành pháp 

mới chỉ dừng lại ở mức độ thực hiện chức 

năng xét xử một số đối tượng cụ thể trong 

hệ thống của cơ quan hành pháp. Cụ thể, xét 

xử các vụ án hành chính bao gồm việc xét 

xử văn bản hành chính cá biệt, xét xử các 

hành vi hành chính của cơ quan hành pháp. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xét xử 

đó, cơ quan tư pháp có quyền đưa ra các 

khuyến nghị nhằm khắc phục những hạn 

chế trong công tác quản lý của cơ quan hành 

pháp. Xét xử một số hành vi vi hiến của các 

cá nhân đã được cụ thể hóa trong Luật hình 

sự. Như vậy, việc xét xử các hành vi vi hiến 

của cơ quan hành pháp, của các cá nhân 

trong cơ quan hành pháp không thuộc phạm 

vi điều chỉnh của Luật hình sự hiện đang bị 

bỏ ngỏ.  

Tương tự như vậy, hoạt động xét xử 

các văn bản lập quy của cơ quan hành pháp 

có dấu hiệu trái luật, có dấu hiệu vi hiến 

cũng chưa được xét xử bởi bất kỳ cơ quan 

nào. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, việc 

giám sát các văn bản pháp quy được thực 

hiện bởi Quốc hội - cơ quan quyền lực tối 

cao ở Việt Nam. Việc giao cho Quốc hội 

thực thi quyền này là không hiệu quả bởi, ở 

Việt Nam các đại biểu không hoạt động 

chuyên trách, thường xuyên trong khi đó, 

các văn bản pháp quy do cơ quan hành pháp 

lại ban hành hàng ngày cho kịp phục vụ nhu 

cầu quản lý các mặt của đời sống xã hội.  

Cao hơn nữa, việc phân định các tranh 

chấp về thẩm quyền có tính chất hiến định 
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giữa các cơ quan trong hệ thống cơ quan 

thuộc bộ máy nhà nước cũng chưa được 

thực hiện bằng quyền tư pháp. Việc phân 

định tranh chấp thẩm quyền ở đây không chỉ 

hiểu là việc cơ quan có thẩm quyền tư pháp 

thực hiện việc phân định tranh chấp theo 

trình tự thủ tục tố tụng nhất định mà còn có 

ý nghĩa đặc biệt quan trong trong việc thiết 

kế, bố trí hệ thống các cơ quan chuyên môn. 

Nếu việc này được thực hiện và kiểm soát 

tốt sẽ làm cho bộ máy hành pháp nói riêng 

và bộ máy Nhà nước nói chung được thiết 

kế đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp nhưng 

đặc biệt nhất là tránh được tình trạng chồng 

chéo về mặt thẩm quyền. Điều này, thời 

gian qua, ở Việt Nam không được quan tâm 

nghiên cứu cả góc độ lý luận, lẫn thực tiễn 

cả trên phương diện Luật học lẫn trên 

phương diện khoa học hành chính trong tổ 

chức bộ máy nhà nước. Đây chính là 

nguyên nhân của thực trạng nhiều văn bản 

quản lý Nhà nước chồng chéo, mâu thuẫn 

với nhau trong thời gian vừa qua. Đây cũng 

là nguyên nhân của việc mâu thuẫn, chồng 

chéo về mặt thẩm quyền của các cơ quan 

trong bộ máy Nhà nước dẫn đến việc tùy 

tiện trong việc xây dựng bộ máy, bố trí nhân 

sự. Có thể nói việc giám sát quyền hành 

pháp chưa mang lại hiệu quả cao như mong 

đợi của các nhà hoạch định chính sách và 

của Đảng.  

Ngoài việc, lấy hạt nhân là học thuyết phân 

quyền bằng cơ chế kiểm soát, đối trọng, 

trong quá trình tìm kiếm một mô hình Nhà 

nước ưu việt, các học giả còn xác lập cơ chế 

Bảo hiến như là một thành tố quan trọng của 

Nhà nước pháp quyền. Theo đó, dù là dùng 

cơ chế nào đi chăng nữa thì việc phải có một 

cơ quan tài phán Hiến pháp là một điều bắt 

buộc. Cơ quan đó, dù có được thiết kế trong 

hệ thống cơ quan tư pháp với tư cách là Tòa 

án Hiến pháp hay được thiết kế trong hệ 

thống cơ quan lập pháp với tư cách là Hội 

đồng Bảo Hiến thì cũng là cơ quan nhằm 

cùng với cơ quan tư pháp hoàn thiện việc 

xét xử các hành vi vi hiến, giải quyết các 

tranh chấp khác về thẩm quyền hiến định 

trong bộ máy Nhà nước. Ở Việt Nam, trong 

quá trình xây dựng Hiến pháp 2013, cơ chế 

Bảo Hiến đã được nghiên cứu hướng tới 

việc quy định trong Hiến pháp, tuy nhiên vì 

nhiều lý do khác nhau, cơ chế Bảo hiến chưa 

được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 và cần 

thời gian nghiên cứu thêm cho phù hợp với 

thực tế xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu cơ chế Bảo 

hiến được nghiên cứu và ghi nhận, những 

hạn chế này có thể được khắc phục. Tuy 

nhiên, trong khi cơ chế Bảo hiến chưa được 

nghiên cứu và hoàn thiện, các nhà khoa học, 

các nhà hoạch định chính sách cũng có thể 

chọn một giải pháp phù hợp với tình hình 

hiện nay, đó là có thể tăng thẩm quyền của 

cơ quan tư pháp trong việc xét xử các văn 

bản lập quy của cơ quan hành pháp./. 
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Abstract: Resolving civilian cases in the Court still faces many difficulties and 

shortcomings, as there are many different opinions regarding fully implementing these 

regulations which have not yet been explained by competent agencies in a full and unified way. 

In addition, there are many new regulations that need to be accurately understood and specifically 

instructed to implement in practice. From that fact, the paper presents a way to approach the 

concepts of regulating civil lawsuit rights and at the same time indicates shortcomings and 

limitations of existing laws. 

 Keywords:Civil procedure law, civil case, right to institute civil cases, recommendations, 

practices. 

 

1. Introduction 

1.1 . The definition of civil 

matter and initiate civil lawsuit 

1.1. 1 The definition of civil 

matter 

 According to the Popular 

Vietnamese dictionary "The case is a 

matter, the matter is not good, the troubles  

need to be solved"; "Civil affairs belong to 

the civilians, distinguished from the affairs 

of the official"1.§According to the Great 

Vietnamese dictionary, "The case is a matter 

                                                 

 
* Faculty of Law, Hanoi Open University 
1 Popular Vietnamese dictionary (1996), Education Publishing House, Hanoi. 
2 Vietnamese Language and Culture Center - Ministry of Education & Training (1999), Great Vietnamese 

Dictionary, Information and culture Publishing House, Hanoi. 
 

that must be exposed to trial in Court" and 

"Civil is a matter related to the people in 

general"2.**Thus, in terms of language 

interpretation, it is possible to understand 

that civil matters are disputes about rights 

and obligations related to people and must 

be exposed to trial in Court. 

 In essence, economic or labor 

relations also come from the willingness of 

the parties to engage in voluntary relations, 

like ordinary civil relations, but when cases 

are resolved, they are separated into 



Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion                                                                                                      13 

 

 

 

procedures differently; this seems to cause a 

complication in legal regulations. 

Meanwhile, the intellectual ability of the 

people in the whole country is limited, 

causing difficulties to access and apply legal 

regulations. Therefore, in the Code of Civil 

Procedure of Vietnam (CCP) in 2004, 

legislators had a clear conclusion. The 

concept of "Civil cases including civil cases 

and civil matters" (Article 1 of the CCP 

2014) has been specified in detail. 

Corresponding to that, lawmakers have 

delineated the disputant civil lawsuit 

resolution procedures (civil matters) and 

non-dispute cases (civil cases). The concept 

of "civil case" is defined at more general 

level, not only from traditional relations, but 

it also includes a wider range of marriage – 

family relations and business, trade and 

labor (civil relations in a broad sense). From 

this point, it can be seen that, the term "civil 

case" only shows it’s spirit. According to 

Article 1 of the CCP 2015, "Civil matter is 

a dispute between individuals, agencies and 

organizations regarding rights and 

obligations arising from civil, marriage and 

family, business and commercial labor 

relations" therefore is resolved by the Court 

in accordance with the civil-procedure 

legal. 

 1.1.2 The definition initiate civil 

lawsuit 

 According to the interpretation of 

Vietnamese, "initiation" is the beginning, 

                                                 

 
3 Nguyen Cong Binh (2017), Textbook of Vietnam 

Civil Procedure Code, People''s Police Publishing 

House, Hanoi. 

opening and "sue" which is the verb that acts 

only by the law enforcement agency who 

hears the damage to them through sending a 

lawsuit to the Court. Dr. Hoang Ngoc Thinh 

said "Institute civil lawsuit is a matter of 

filing an application by individuals, 

agencies, organizations or other entities in 

accordance with the provisions of the Civil 

Procedure Code, requesting the Court 

having the right to legitimate rights and 

interests of their own or of others”3.†† 

Accordingly, initiating lawsuits is the first 

act of individuals, legal persons and other 

entities involved in the Relationship of Civil 

Procedure Code, which is the basis for 

generating the Relationship of Civil 

Procedure Code. 

 Institute civil lawsuit is a civil 

procedure activity that initiates the process 

of civil procedure at the Court, which is very 

important for resolving civil matters. To 

ensure this activity is effective, the law must 

specify the order, procedures and modes of 

operation. Currently, Vietnamese law does 

not stipulate the definition of initiating civil 

lawsuit. However, through the above 

analysis, it can be generalized that " Institute 

civil lawsuit is an application by 

individuals, agencies, organizations or other 

entities according to civil procedural laws 

and regulations to request the Court having 

jurisdiction protects legitimate rights or 
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interests of their own or of others protecting 

the public interests and State’s interests ”4.‡‡ 

1.2 The important of the right 

to institute civil lawsuits 

 The civil procedure code is a legal 

means for entities to their legitimate rights 

and interests. Accordingly, the law on the 

initiation of civil cases is the legal basis for 

the Court to conduct activities of accepting 

and settling civil cases to protect legitimate 

rights and interests of agencies, 

organizations and individuals. Therefore, 

the law on the institute civil lawsuits plays 

an important role in the effectiveness of 

institute civil lawsuits: 

 Firstly, the Civil Procedure Code 

on instituting civil lawsuits, openly and 

transparently is the basis for entities to have 

full legal means to protect their legitimate 

rights and interests before the Court, against 

act of infringing upon the legitimate rights 

and interests of his/her own and ensuring the 

right to institute civil lawsuits. 

 Secondly, the Civil Procedure 

Code on instituting civil lawsuits to meet the 

consistency, uniformity as well as specific, 

clear, scientific and non-contradictory rules, 

the Court will be easy to consider and accept 

civil cases as well as entities with legitimate 

rights and interests are compromised in 

access to justice. 

 Thirdly, the Civil Procedure Code 

on instituting civil lawsuits that meet the 

                                                 

 
4 Hanoi Law University (2015), Textbook of 

Vietnam Civil Procedure Code, People''s Police 

Publishing House, Hanoi. 

 

feasibility and suitability criteria will make 

these provisions not only meaningful in 

writing but also effective in practice in order 

to ensure the right to institute civil lawsuits 

of subjects shall be complied. 

1.3  Practical implementation of 

the provisions of the Civil Procedure 

Code on the initiation of civil cases 

1.3.1 Achievements in the 

implementation of the provisions of the 

Civil Procedure Code on the initiation of 

civil cases 

 Over the past years, the Court has 

always tried to accept civil cases quickly, 

comprehensively and promptly to ensure the 

initiate and to access justice of the persons. 

The activities and achievements of Court 

are shown in the following statistics: 

From 1st October 2016 to 30th September 

2017, the Courts have resolved 438,625 

cases out of a total of 491,384 accepted 

cases (reaching 89.3%) in all fields, while, 

the number of civil cases accounted for the 

highest proportion in the three fields: civil, 

criminal and administrative. Specifically, 

the Court has accepted 387,051 civil cases, 

adjudicated 338,756 civil cases and reached 

a rate of 87.5% , increasing to 2.5% of the 

set target (compared to the same period last 

year, the number of accepted civil lawsuit 

rose of 27,303 cases, settlement of civil 

lawsuits increase of 32,033 cases)5.§§ 

5 Supreme People''s Court (2018), Summary 

Report in 2017 and key tasks of People''s 

Courts in 2018. 
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 Among these civil cases, marriage 

and family, business, trade and labor that the 

Courts have accepted to resolve according 

to the first-instance procedure, the number 

of civil cases is 119,927 cases (an increase 

of 6,835 cases compared to the same period 

last year), accounting to a high percentage 

of disputes over property loan contracts, 

disputes over land use rights, disputes over 

land use right transfer contracts, disputes 

over land lent, and depend on using, 

encroachment. Marriage and family cases 

were 231,662 cases (up 24,850 cases 

compared to the same period last year), 

divorce due to family conflicts accounted 

for 73% of the total number of divorce cases 

that the Court had resolved; business cases 

were 15,446 cases (reduced to/from 576 

cases), mainly made up of disputes in the 

areas of financial investment, banking and 

goods trading Labor cases were 4,810 cases 

(reduced by/to 2,618 cases compared to the 

same period last year), this was mainly 

disputes about disciplining, dismissal and 

unilateral termination of labor contracts6.*** 

 In the settlement and adjudication 

of civil cases, the courts have effectively 

paid attention and remedied the civil cases 

beyond the time limit for settlement 

according to the provisions of law. In 2015, 

there were only 116 cases overdue due to 

subjective errors, accounting for 0.03%, 

decreasing by 0.01% compared to the same 

period in 2014. In 2016, there were only 67 

                                                 

 
6 Supreme People''s Court (2018), Summary 

Report in 2017 and key tasks of People''s 

Courts in 2018. 

cases of overdue due to subjective errors, 

accounting for 0,02%, decreasing by 0.01% 

compared to the same period in 20157.†††By 

2017, the settlement and adjudication of 

civil cases of the Court were still maintained 

in order to timely protect legitimate rights 

and interests of agencies, organizations and 

individuals. 

 Through the annual and most 

recent statistics of 2017, it can be seen that 

the Court sector is striving to improve the 

quality of trial activities, the time for 

accepting cases is shortened to timely 

protect right sand the legitimate interests of 

entities. 

1.3.2 Restrictions and 

shortcomings in the implementation of the 

provisions of the Civil Procedure Code on 

instituting civil lawsuits 

 In the implementation of the civil 

procedure, law regulations regarding to 

institute civil lawsuits, the following 

shortcomings and shortcomings exist: 

 Firstly, difficulties and obstacles 

in implementing regulations on jurisdiction 

of competent Court 

  Disputes and conflicts 

arising in social life when cited to the Court 

must be accepted by the Court unless other 

cases where there are other law regulations. 

However, the current cases do not have the 

applicable law at the time of resolving a 

civil case, there are no specific legal 

regulations to directly adjust the civil case 

7 Supreme People''s Court (2018), Summary 

Report in 2017 and key tasks of People''s 

Courts in 2018. 
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but there is need to have custom, law 

provision in the same matters, basic 

principles of civil law, precedents and the 

justice be able to resolve civil cases (Article 

45, CPC 2015) 

 On the other hand, the fact that the 

Court fails to accept jurisdiction still exists, 

affecting the right to initiate of the subjects. 

For example, on 22nd March of 2017, the 

Investigation Agency of the Supreme 

People’s Procuracy issued a notice to Kien 

Giang Province People’s Court on 

preliminary investigation results related to 

letters accuse Judge and Secretary of Phu 

Quoc District (Kien Giang) made a mistake 

when resolving first instance case "Dispute 

of a civil contract for capital contribution" 

between both Nui Ngoc JSC and Mr. Le 

Minh Hue and  Ms. Le Thi Thanh Tu. In the 

process of supervising, it was found that 

Phu Quoc district People’s Court accepted 

and adjudicated of first instance of civil 

lawsuits, but there was a false sign of 

authority because in this civil case, the 

parties were living and working in Canada, 

so under the provisions of the Civil 

Procedure Code of Vietnam the case must 

fall under the jurisdiction of People’s Courts 

of province8.‡‡‡ 

 Secondly, difficulties and 

limitations from the initiate civil lawsuits of 

the subjects are illiterate, legally 

incapacitated persons, people with limited 

                                                 

 
8 Ha Thuong (2018), "Judge and Secretary of 

the counterfeit signature of the litigant", Youth 

Electronic Newspaper, July 17, 2018. 

cognition or behavior control and disable 

persons 

 According to Point c, Clause 1, 

Article 189, Civil Procedure Code 

“Individuals of cases specified in points a 

and b of this clause who are illiterate or have 

visual disabilities or who cannot draw up 

petitions or append signatures or 

fingerprints themselves may request other 

persons to help them draw up the petitions 

under the witnessing of persons with fully 

civil procedure capacity”. However, the 

actual application of the above regulation 

also has some shortcomings, such as 

illiterate persons who do not know how to 

read and write but who in fact can still sign 

and write their name If the Court does not 

check, verification will lead to mistakes 

andviolations against procedures. Failure to 

verify whether the petitioner is literate is an 

omission, which may result in a cancellation 

of the case due to a serious violation against 

procedures. 

 Thirdly, difficulties and 

limitations from individuals, agencies and 

organizations shall assist the involved 

parties to exercise the right to institute 

through the provision of documents and 

evidence 

 In fact, when resolving cases 

where documents and evidence are being 

kept and managed by agencies and 

organizations, collecting them is not simple. 

In many cases, even though the parties have 
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travelled many times to request agencies 

and organizations to provide evidence 

related to the settlement of the case to 

supply evidence to the Court, they were 

denied with all types of reasons. Denial is 

usually just by words, attitudes, gestures. 

With the refusal, it is difficult for the parties 

to prove that they have applied all measures 

but still have not collected evidence to serve 

as a basis for asking the Court for 

collecting9.§§§This may lead to the court not 

guaranteeing to fully resolve the petitions 

for lawsuits of inhabitants, leading to rights 

to institute civil lawsuits to be affected. 

2. Recommendations to 

improve about initiating civil lawsuits 

 Firstly, it is necessary to issue 

resolutions and sub-law documents guiding 

the regulations on instituting civil lawsuits 

 According to Civil Procedure 

Code 2015, the State needs to promulgate 

more specific legislative documents on 

regulations that are still general and 

ambiguous, especially with regard to the 

issues that still exist. Obstacles in 

regulations of the implementation of the 

right to institute civil lawsuits and the 

responsibility of accepting civils lawsuits of 

the Court in practice are affected and limited 

such as the statute of limitations for 

lawsuits; on changing, amendment and/or 

supplementation of lawsuit petitions before 

accepting the case and before first-instance 

trials; on determining the legal status of 

                                                 

 
9 Pham Thai Quy (2010), "An arduous collecting 

evidence in the proceedings", Online Newspaper of 

People's Deputies, 3rd May, 2010 

households and cooperative groups when 

participating in civil procedure relations; 

assigning the Judge to resolve the case or 

issue of filing a first instant lawsuits through 

the online system. 

 Secondly, it is necessary to specify 

the determination of the subject those have 

right to institute civil lawsuits and the 

legitimate rights and interests of that person 

have been infringed upon may designate 

any other persons to initiate instead 

 If you understand that only the 

subjects who involved in civil law relations 

have Right to institute civil lawsuits to limit 

the right of individuals, agencies and 

organizations. Therefore, the Resolution on 

the implementation of the Civil Procedure 

Code in 2015 should provide a criterion for 

determining whether the legitimate rights 

and interests of subjects with being 

infringed upon. 

 In addition, in order to create 

favorable conditions for people request 

Courts to protect legitimate rights and 

interests of theirs have been infringed upon, 

avoid improper application of the provisions 

of Article 186 and Article 189 in the Civil 

Procedure Code of 2015 in the direction of 

forcing people with infringing rights and 

interests to sign or point to the lawsuit 

petition above and to ensure uniform 

application of the law requires specific 

guidance of the Judges Supreme People’s 

Court. 
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 For divorce cases that do not apply 

to a representative regime that requires a 

husband or wife to stand for a lawsuit 

petition and participate in the proceedings, 

it is impossible to request other persons to. 

The reality shows that divorce cases related 

to husband and wife who are limited 

capacity of exercise are becoming more and 

more popular, but the current law does not 

have regulations to adjust this situation. So 

can a father and mother be the 

representative to protect the legitimate 

rights and interests of their children - people 

who are legally incapacitated persons in the 

divorce case? Currently, the Court still does 

not accept the settlement of cases where the 

legal representative is the father or mother 

of those. Therefore, in order to protect the 

maximum legal rights and interests of 

citizens, it is necessary to issue documents 

to guide them to allow parents to be 

guardians in the second line (wife and 

husband are supervisors households in the 

first row) have the right to represent 

children who have lost their living skills in 

lawsuits and participate in proceedings in 

the divorce cases. 

 In order to ensure the uniform 

application of laws in the People’s Court, 

there should be consistency in the 

awareness of law provisions. Therefore, it is 

necessary to give specific instructions to 

authorize the implementation of individual 

initiate lawsuits. 

                                                 

 
10 Tran Anh Tuan (2018), The summary record 

of a conference "General provisions of Civil 

Procedure Code 2015", Hanoi, June 2018 

 Thirdly, it is necessary to amend 

the legal provisions on determining 

territorial jurisdiction of the Court. 

 The research and analysis of the 

thesis shows that the structure of provisions 

in Article 39 and Article 40 of the CPC 2015 

on territorial competence is not reasonable. 

In terms of the nature and logic of the 

matter, the provisions of Article 39 and 

Article 40 of the CPC 2015 determine the 

territorial jurisdiction of the Court but the 

title of Article 39 are "Territorial 

jurisdiction of courts", while the title of 

Article 40 is" Jurisdiction of Courts selected 

by plaintiffs or petitioners ". 

 So is the provision of Article 40 of 

the Civil Procedure Code 2015 not 

regulated by territorial authority?10.**** 

In addition, to determine territorial 

jurisdiction of the Court correctly, the order 

of application will be (1) point c, Clause 1, 

Article 39; (2) Point b, Clause 1, Article 39; 

(3) Article 40 and finally (4) point a, Clause 

1, Article 39; This will make it difficult for 

parties to initiate the lawsuits in the Court 

when determining the territorial jurisdiction 

of the Court. Therefore, it is more 

reasonable if the provisions of Article 40 of 

the CPC 2015 are presented in Article 39 of 

this Code and arrange the terms in the order 

of reasonable priority of the following 

criteria: 
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(i) The Court's jurisdiction over the 

dispute is over immovable is specified on 

the following principles: 

- The Court where the real estate is 

located is competent in case the object of 

dispute is real estate, except for other cases 

prescribed by law (marriage case but there 

is a dispute on real estate property, ... ); 

- For disputes involving real estate, the 

involved parties do not have the right to 

choose the Court, except in the case of 

selecting a Court where there is one of the 

disputed real estate if there are many real 

estate disputes; 

(ii) Jurisdiction of Courts over non-real 

estate disputes is stipulated in the following 

order of priority: 

- Determine according to the legal 

agreement of the parties; 

- Determine according to the choice of 

the plaintiff, the requester among the Courts 

prescribed by law; 

- Determining according to the place of 

residence, living, working or having 

headquartered, if the defendant is an agency 

or organization. 

3. Conclusion 

 By analyzing the provisions of the 

law, the author found that the Civil 

Procedure Code has inherited the positive 

points of the old Codes of Civil Procedure 

as well as the previous Resolutions, 

although they have expired but are remain 

valid points. Besides, the provision of "The 

Court is not allowed to refuse to resolve a 

civil case for reasons of not having a law to 

apply" is a new step in legislative thought to 

create a solid legal premise for people 

exercising their right to initiate. On the basis 

of summarizing research results, the author 

has made some suggestions on the 

improvement and implementation of the law 

to improve efficiency to ensure the right to 

initiate and contribute to building a stable, 

fair and civilized societyn/./ 
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Tóm tắt: Thực tiễn giải quyết các vụ án dân sư tại Tòa án vẫn còn gặp nhiều vướng mắc, 

bất cập, có nhiều ý kiến khác nhau trong việc thực hiện đầy đủ các quy định này và chưa được 

các cơ quan có thẩm quyền giải thích một cách đầy đủ và thống nhất. Ngoài ra, cũng có nhiều 

quy định mới cần được hiểu chính xác và được hướng dẫn cụ thể để triển khai áp dụng trên thực 

tế. Từ thực tiễn đó, bài viết trình bày một cách tiếp cận các khái niệm về quy định quyền khởi 

kiện vụ án dân sự đồng thời chỉ ra được những khuyết điểm, hạn chế của pháp luật còn tồn tại. 

Từ khóa: pháp luật tố tụng dân sự, vụ án dân sự, quyền khởi kiện vụ án dân sự, kiến 

nghị, thực tiễn. 

 

1. Đặt vấn đề 

1.1 Khái niệm về vụ án dân sự và 

khởi kiện vụ án dân sự 

1.1. 1 Khái niệm vụ án dân sự 

Theo từ điển Tiếng Việt thông dụng 

“Vụ là việc , sự việc không hay, rắc rối cần 

phải giải quyết”; “Dân sự thuộc việc của 

dân, phân biệt với việc của quan”1.‡‡‡‡Còn 

theo Đại từ điển tiếng Việt “Án là vụ việc 

phải đưa ra xét xử ở Tòa” và “Dân sự là việc 

liên quan đến dân nói chung”2.§§§§Như vậy giải 

thích về mặt ngôn ngữ, có thể hiểu vụ án dân 

sự (VADS) là những tranh chấp về quyền và 

                                                 

 
* Khoa Luật, Trường Đại học Mở Hà Nội. 
1 Từ điển tiếng Việt thông dụng (1996), Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 
2 Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam – Bộ GD &ĐT (1999), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb. Văn 

hóa thông tin,  Hà Nội. 

nghĩa vụ liên quan đến dân và phải đưa ra 

xét xử ở Tòa án. 

Xét về bản chất, các quan hệ kinh tế 

hay lao động cũng xuất phát từ ý chí tự 

nguyện giao kết của các bên chủ thể như các 

quan hệ dân sự thông thường nhưng khi giải 

quyết các vụ việc lại tách riêng thành các thủ 

tục khác nhau, điều này dường như gây ra 

một sự phức tạo hóa trong các quy định pháp 

luật. Trong khi đó, khả năng dân trí trong 

nhân dân cả nước còn bi hạn chế khiến cho 

việc tiếp cận và áp dụng các quy định pháp 

luật càng trở nên khó khăn. Do vậy, đến Bộ 

luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2004, 

các nhà làm luật đã có sự kết luận rõ ràng. 
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Khái niệm “Vụ việc dân sự bao gồm vụ án 

dân sự và việc dân sự” (theo Điều 1 

BLTTDS năm 2004) đã được quy định chi 

tiết. Tương ứng với điều đó, các nhà làm luật 

đã phân định thủ tục giải quyết các vụ việc 

có tranh chấp (vụ án dân sự) và vụ việc 

không có tranh chấp (việc dân sự). Khái 

niệm “vụ việc dân sự” được quy định ở mức 

khái quát hơn, không chỉ đơn thuần phát 

sinh từ các quan hệ truyền thống mà nó còn 

bao hàm phạm vi rộng hơn gồm các quan hệ 

hôn nhân – gia đình, kinh doanh, thương 

mại và lao động (quan hệ dân sự theo nghĩa 

rộng). Cũng từ đây, có thể nhận thấy rằng, 

thuật ngữ “vụ án dân sự” mới tể hiện được 

đúng tinh thần của nó. Theo Điều 1 

BLTTDS năm 2015, “VADS là các tranh 

chấp giữa các cá nhân, cơ quan, tổ chức về 

quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ pháp 

luật dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh 

doanh, thương mại, lao động”  được Tòa án 

đưa ra giải quyết theo quy định của pháp 

luật tố tụng dân sự. 

1.1. 2 Khái niệm khởi kiện vụ án 

dân sự 

Theo cách giải thích nghĩa của từ 

tiếng Việt, “khởi” là bắt đầu, mở đầu và 

“kiện” là động từ chỉ hành động nhờ cơ quan 

pháp luật xét xử người làm thiệt hại đến 

mình thông qua việc gửi đơn kiện lên Tòa. 

TS. Hoàn Ngọc Thỉnh cho rằng “Khởi kiện 

VADS là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức 

hoặc các chủ thể khác theo quy định của 

                                                 

 
3 Nguyễn Công Bình (2017), Giáo trình Luật 

Tố tụng dân sự Việt Nam, Nxb. Công an nhân 

dân, Hà Nội. 

pháp luật Tố tụng dân sự nộp đơn yêu cầu 

Tòa án có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của mình hay của người 

khác”3.*****Theo đó, khởi kiện là hành vi đầu 

tiên của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể 

khác tham gia vào quan hệ pháp luật Tố tụng 

dân sự (PLTTDS), là cơ sở làm phát sinh 

quan hệ PLTTDS.  

Khởi kiện VADS là hoạt động Tố 

tụng dân sự (TTDS) khởi đầu cho quá trình 

TTDS tại Tòa án, có ý nghĩa rất quan trọng 

đối với việc giải quyết VADS. Để đảm bảo 

cho hoạt động này có hiệu quả thì pháp luật 

phải quy định cụ thể trình tự, thủ tục và 

phương thức hoạt động. Hiện nay, trong 

pháp luật Việt Nam không quy định định 

nghĩa về khởi kiện VADS. Tuy vậy, qua các 

phân tích trên có thể khái quát rằng “Khởi 

kiện VADS là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức 

hoặc các chủ thể khác theo quy định pháp 

luật tố tụng dân sự nộp đơn yêu cầu Tòa án 

có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của mình hay của người khác, bảo vệ 

lợi ích công cộng và lợi ích Nhà nước”4.††††† 

1.2 Tầm quan trọng quyền khởi 

kiện vụ án dân sự 

PLTTDS là phương tiện pháp lý để 

các chủ thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình. Theo đó, pháp luật về khởi kiện 

VADS là cơ sở pháp lý cho Tòa án tiến hành 

các hoạt động thụ lý, giải quyết VADS để 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá 

nhân, cơ quan, tổ chức, bảo vê lợi ích Nhà 

4 Đại học Luật Hà Nội (2015), Giáo trình Luật 

Tố tụng dân sự Việt Nam, Nxb. Công an nhân 

dân, Hà Nội. 
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nước và lợi ích công cộng. Vì vậy, pháp luật 

về khởi kiện VADS có vai trò quan trọng 

đối với tính hiệu quả của khởi kiện VADS: 

Thứ nhất, PLTTDS về khởi kiện 

VADS đầy đủ, công khai, minh bạch là cơ 

sở để các chủ thể có đầy đủ các phương tiện 

pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình trước Tòa án, chống lại các hành 

vi xâm phạm về quyền và lợi ích của các chủ 

thể và đảm bảo quyền khởi kiện của các chủ 

thể này được thực hiện. 

Thứ hai, PLTTDS về khởi kiện 

VADS đáp ứng tính thống nhất, đồng bộ 

cũng như quy định cụ thể, rõ ràng, có cơ sở 

khoa học và không mâu thuẫn nhau thì Tòa 

án sẽ dễ dàng trong việc xem xét thụ lý để 

giải quyết VADS cũng như các chủ thể có 

quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm 

thuận lợi trong việc tiếp cận công lý. 

Thứ ba, PLTTDS về khởi kiện 

VADS đáp ứng tính khả thi, phù hợp sẽ làm 

cho các quy định này không chỉ có ý nghĩa 

trên văn bản mà sẽ phát huy hiệu quả, hiệu 

lực trên thực tế nhằm đảm bảo quyền khởi 

kiện của các chủ thể được thực hiện. 

1.3 Thực tiễn thực hiện các quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự về khởi 

kiện vụ án dân sự 

1.3.1.Những kết quả đạt được 

trong việc thực hiện các quy định của pháp 

luật tố tụng dân sự về khởi kiện vụ án dân 

sự 

Trong những năm qua, Tòa án luôn nỗ 

lực thụ lý giải quyết các tranh chấp dân sự 

                                                 

 
5 Tòa án nhân dân tối cao (2018), Báo cáo 

Tổng kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng  

một cách nhanh chóng, toàn diện, kịp thời 

đảm bảo quyền khởi kiện, quyền tiếp cận 

công lý của người dân. Các hoạt động của 

Tòa án và những thành tựu của Tòa án được 

thể hiện qua các thống kê sau: 

Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 

30/09/2017, các Tòa án đã giải quyết được 

438.625 vụ việc trong tổng số 491.384 vụ 

việc đã thụ lý (đạt tỷ lệ 89,3%) trong tất cả 

các lĩnh vực, trong đó số lượng các vụ việc 

dân sự chiếm tỷ lệ cao nhất trong 3 lĩnh vực 

dân sự, hình sự và hành chính. Cụ thể, ngành 

Tòa án đã thụ lý 387.051 vụ việc dân sự, đã 

giải quyết, xét xử 338.756 vụ việc dân sự, 

đạt tỷ lệ 87.5% vượt 2.5% chỉ tiêu đề ra (so 

với cùng kỳ năm trước số thụ lý tăng 27.303 

vụ, giải quyết tăng 32.033 vụ)5.‡‡‡‡‡ 

Trong số các vụ việc dân sự, hôn nhân 

gia đình, kinh doanh thương mại và lao động 

mà các Tòa án đã thụ lý để giải quyết theo 

thủ tục sơ thẩm, số lượng vụ việc dân sự là 

119.927 vụ (tăng 6.835 vụ so với cùng kỳ 

năm trước), chiếm tỷ lệ cao là các tranh chấp 

về hợp đồng vay tài sản, tranh chấp về 

quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tranh 

chấp đòi đất cho mượn, cho sử dụng nhờ, 

lấn chiếm; các vụ việc hôn nhân và gia đình 

là 231.662 vụ (tăng 24.850 vụ so với cùng 

kỳ năm trước), trong đó ly hôn do mâu thuẫn 

gia đình chiếm tới 73% tổng số các vụ án ly 

hôn mà Tòa án đã giải quyết; các vụ việc 

kinh doanh thương mại là 15.446 vụ việc 

(giảm 576 vụ việc), chủ yếu là tranh chấp 

tâm công tác của các Tòa án nhân dân năm 

2018, tr.4  
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trong lĩnh vực đầu tư tài chính, ngân hàng 

và mua bán hàng hóa; các vụ việc lao động 

là 4.810 vụ (giảm 2.618 vụ so với cùng kỳ 

năm trước), chủ yếu là tranh chấp về xử lý 

kỷ luật, sa thải, đơn phương chấm dứt hơp 

đồng lao động6.§§§§§ 

Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ 

việc dân sự, các Tòa án đã quan tâm, khắc 

phục có hiệu quả để các vụ việc dân sự quá 

thời hạn giải quyết theo quy định của pháp 

luật. Năm 2015 chỉ còn 116 vụ quá hạn do 

lỗi chủ quan, chiếm tỷ lệ 0,03%, giảm 

0,01% so với cùng kỳ năm 2014. Năm 2016 

chỉ còn 67 vụ quá hạn do lỗi chủ quan, 

chiếm tỷ lệ 0,02% giảm 0,01% so với cùng 

kỳ năm 20157.******Đến năm 2017, công tác giải 

quyết, xét xử các vụ việc dân sự của Tòa án 

vẫn giữ vững nhằm bảo vệ kịp thời quyền và 

lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân. 

Qua số liệu thống kê hàng năm và gần 

nhất là năm 2017, có thể thấy ngành Tòa án 

đang nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng 

hoạt động xét xử, thời gian thụ lý các vụ việc 

được rút ngắn nhằm kịp thời bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp của các chủ thể. 

1.3.2  Những hạn chế, bất cập 

trong việc thực hiện những quy định của 

pháp luật tố tụng dân sự về khởi kiện vụ 

án dân sự 

Trong công tác thực hiện các quy định 

của PLTTDS về khởi kiện VADS còn tồn 

tại những hạn chế, bất cập sau: 

                                                 

 
6 Tòa án nhân dân tối cao (2018), Báo cáo 

Tổng kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng 

tâm công tác của các Tòa án nhân dân năm 

2018, tr.4  

Thứ nhất, khó khăn, vướng mắc trong 

việc thực hiện quy đinh về thẩm quyền của 

Tòa án. 

Các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh 

trong đời sống xã hội khi được viện dẫn đến 

Tòa án thì Tòa án phải thụ lý giải quyết trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. Tuy 

nhiên, hiện nay vụ việc chưa có điều luật áp 

dụng tại thời điểm giải quyết vụ việc dân sự, 

chưa có quy phạm pháp luật cụ thể nào để 

điều chỉnh trực tiếp vụ việc dân sự đó mà 

phải cần đến tập quán, tương tự pháp luật, 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án 

lệ hay lẽ công bằng để có thể giải quyết được 

vụ việc dân sự (theo Điều 45, BLTTDS năm 

2015). 

Mặt khác, việc Tòa án thụ lý sai thẩm 

quyền vẫn còn tồn tại làm ảnh hưởng đến 

quyền khởi kiện của các chủ thể. Chẳng hạn, 

ngày 22/03/2017, Cơ quan điều tra của Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao đã có thông báo 

gửi Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Kiên 

Giang về kết quả điều tra sơ bộ liên quan 

đến đơn thư tố cáo Thẩm phán, Thư ký của 

huyện Phú Quốc (Kiên Giang) có sai phạm 

khi giải quyết sơ thẩm vụ “Tranh chấp hợp 

đồng dân sự góp vốn” giữa Công ty cổ phần 

Núi Ngọc và ông Lê Minh Huê, bà Lê Thị 

Thanh Tú. Trong quá trình kiểm sát đã phát 

hiện TAND huyện Phú Quốc đã thụ lý, xét 

xử sơ thẩm vụ án là có dấu hiệu sai thẩm 

quyền vì trong VADS có đương sự đang 

sống và làm việc tại Canada nên theo quy 

7 Tòa án nhân dân tối cao (2017), Báo cáo 

Tổng kết công tác năm 2016  và nhiệm vụ 

trọng tâm công tác của các Tòa án nhân dân 

năm 2017, tr.4  



24                                                                                             Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion      

định của PLTTDS vụ án phải thuộc thẩm 

quyền giải quyết của TAND cấp Tỉnh8.†††††† 

Thứ hai, khó khăn, hạn chế từ việc khởi 

kiện của chủ thể là người không biết chữ, 

người mất NLHVDS, người có khó khăn 

trong nhận thức và làm chủ hành vi, người 

khuyết tật.  

   Theo quy định tại điểm c, Khoản 1, 

Điều 189, BLTTDS năm 2015 trường hợp 

người khởi kiện không biết chữ, người 

khuyết tật nhìn, người không thể tự mình 

làm đơn khởi kiện, người không thể tự mình 

ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người 

khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người 

có đủ năng lực tố tụng dân sự làm chứng. 

Tuy nhiên, thực tế áp dụng quy định trên còn 

một số bất cập như những người không biết 

chữ là những người không biết đọc, không 

biết viết nhưng trên thực tế có một số người 

không biết chữ nhưng vẫn ký tên và ghi 

được họ, tên mình như người biết chữ; nếu 

Tòa án không kiểm tra, xác minh kỹ sẽ dẫn 

đến nhầm lẫn, vi phạm thủ tục tố tụng. Việc 

không xác minh người khởi kiện có biết chữ 

hay không là một thiếu sót, có thể dẫn đến 

việc hủy án do vi phạm nghiêm trọng thủ tục 

tố tụng.  

Thứ ba, khó khăn, hạn chế từ phía các cá 

nhân, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hỗ 

trợ đương sự thực hiện quyền khởi kiện 

thông qua việc cung cấp tài liệu, chứng cứ. 

Thực tế, khi giải quyết các vụ án mà có 

các tài liệu, chứng cứ đang do cơ quan, tổ 

chức lưu giữ, quản lý thì việc thu thập chứng 

                                                 

 
8 Hà Thương (2018), “Thẩm phán và Thư ký bị 

tố giả mạo chữ ký đương sự”, Báo điện tử 

Thanh niên, ngày 17/07/2018 

cứ không hề đơn giản. Trong rất nhiều vụ 

án, mặc dù đương sự đã cất công đi lại nhiều 

lần yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp các 

chứng cứ liên quan đến việc giải quyết vụ 

án để họ giao nộp cho Tòa án nhưng đều bị 

từ chối với đủ mọi lý do. Việc từ chối 

thường chỉ bằng lời nói, thái độ, cử chỉ. Với 

cách từ chối này, đương sự khó có thể chứng 

minh việc họ đã áp dụng mọi biện pháp 

nhưng vẫn không thu thập được chứng cứ để 

làm cơ sở yêu cầu Tòa án thu thập9.‡‡‡‡‡‡Chính 

vì vấn đề này dẫn đến Tòa án không thể đảm 

bảo giải quyết triệt để các yêu cầu khởi kiện 

của người dân, dẫn đến quyền khởi kiện của 

người dân bị ảnh hưởng. 

2. Những kiến nghị nhằm hoàn 

thiện pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự 

Thứ nhất, cần ban hành các Nghị 

quyết, văn bản dưới luật hướng dẫn các quy 

định về khởi kiện Vụ án dân sự.  

Trên cơ sở BLTTDS năm 2015, Nhà 

nước ta cần ban hành thêm các văn bản quy 

phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể đối với các 

quy định còn mang tính chất chung chung, 

mơ hồ đặc biệt là đối với các vấn đề hiện 

còn nhiều vướng mắc trong các quy định 

khiến cho việc thực hiện quyền khởi kiện và 

trách nhiệm thụ lý vụ án của Tòa án trên 

thực tế bị ảnh hưởng và hạn chế như vấn đề 

về thời hiệu khởi kiện; về việc thay đổi, sửa 

đổi, bổ sung đơn khởi kiện trước khi thụ lý 

vụ án và trước khi xét xử phiên tòa sơ thẩm; 

về xác định tư cách pháp lý của hộ gia đình, 

tổ hợp tác khi tham gia vào các quan hệ 

9 Phạm Thái Quý (2010), “Thu thập chứng cứ 

trong tố tụng còn gian nan”, Báo điện tử Đại 

biểu nhân dân, ngày 03/05/2010. 
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PLTTDS; phân công Thẩm phán giải quyết 

vụ việc hay vấn đề gửi đơn khởi kiện thông 

qua hệ thống trực tuyến;… 

Thứ hai, cần quy định cụ thể việc xác 

định chủ thể có quyền khởi kiện và chủ thể 

khi bị xâm phạm về quyền và lợi ích có thể 

ủy quyền cho người khác khởi kiện thay. 

Nếu chỉ hiểu những chủ thể tham gia 

vào quan hệ pháp luật dân sự mới có quyền 

khởi kiện VADS là hạn chế quyền của các 

cá nhân, cơ quan, tổ chức. Do đó, Nghị 

quyết hướng dẫn thi hành BLTTDS năm 

2015 cần đưa ra tiêu chí xác định chủ thể có 

quyền, lợi ích bị xâm phạm có quyền khởi 

kiện. 

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi 

cho người có quyền, lợi ích bị xâm hại trong 

việc yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của mình, tránh việc áp dụng 

không đúng các quy định tại Điều 186, 189 

của BLTTDS năm 2015 theo hướng bắt 

buộc người có quyền và lợi ích bị xâm hại 

phải ký hoặc điểm chỉ vào đơn khởi kiện 

như trên và để đảm bảo thống nhất áp dụng 

pháp luật rất cần có hướng dẫn cụ thể của 

hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao. 

Đối với các vụ án ly hôn không áp 

dụng chế độ người đại diện có quy định đích 

thân chồng hay vợ phải đứng đơn khởi kiện 

và tham gia tố tụng chứ không thể nhờ ai 

thay mặt mình được. Thực tiễn cho thấy 

những vụ xin ly hôn liên quan đến vợ, chồng 

bị mất năng lực hành vi dân sự (NLHVDS) 

ngày càng trở nên phổ biến mà pháp luật 

hiện nay lại chưa có quy định điều chỉnh 

tình huống này. Vậy cha, mẹ có thể là người 

đại diện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

cho con họ - người bị mất NLHVDS trong 

vụ án ly hôn hay không? Hiện nay thì Tòa 

án vẫn không tiếp nhận giải quyết những 

trường hợp mà người đại diện khởi kiện là 

cha hoặc mẹ của những người này. Do đó, 

nhằm hướng tới việc bảo vệ tối đa quyền, lợi 

ích hợp pháp của công dân, cần ban hành 

văn bản hướng dẫn theo đó cho phép cha, 

mẹ là người giám hộ theo hàng thứ hai (vợ, 

chồng là người giám hộ theo hàng thứ nhất) 

có quyền đại diện cho con bị mất NLHVDS 

trong khởi kiện và tham gia tố tụng ở vụ việc 

ly hôn. 

Để đảm bảo việc áp dụng thống nhất 

pháp luật trong TAND, cần có sự thống nhất 

trong nhận thức về quy định của pháp luật. 

Vì vậy cần hướng dẫn cụ thể việc ủy quyền 

thực hiện việc khởi kiện của cá nhân.  

Thứ ba, cần sửa đổi quy định pháp 

luật về xác định thẩm quyền của Tòa án theo 

lãnh thổ. 

Việc nghiên cứu, phân tích của luận 

văn cho thấy cấu trúc các quy định tại Điều 

39 và Điều 40 BLTTDS năm 2015 về thẩm 

quyền theo lãnh thổ chưa thực sự hợp lý. Xét 

về bản chất và logic của vấn đề thì các quy 

định tại Điều 39 và Điều 40 của BLTTDS 

năm 2015 đều nhằm xác định thẩm quyền 

của Tòa án theo lãnh thổ nhưng tiêu đề của 

Điều 39 được đặt tên là :”Thẩm quyền của 

Tòa án theo lãnh thổ”, trong khi đó tiêu đề 

của Điều 40 lại là “Thẩm quyền của Tòa án 

theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu 

cầu”. Vậy phải chăng quy định tại Điều 40 

BLTTDS năm 2015 không phải là quy định 
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về thẩm quyền theo lãnh thổ10.§§§§§§Ngoài ra, để 

xác định thẩm quyền của Tòa án theo lãnh 

thổ một cách chính xác thì thứ tự áp dụng sẽ 

là (1) điểm c, Khoản 1, Điều 39; (2) điểm b, 

Khoản 1, Điều 39; (3) Điều 40 và cuối cùng 

là (4) điểm a, Khoản 1, Điều 39; như vậy sẽ 

gây khó khăn cho các chủ thể muốn khởi 

kiện ra Tòa án khi xác định thẩm quyền của 

Tòa án theo lãnh thổ. Chính vì vậy, sẽ hợp 

lý hơn nếu các quy định tại Điều 40 

BLTTDS năm 2015 được thể hiện trong 

Điều 39 của Bộ luật này và sắp xếp các điều 

khoản theo thứ tự ưu tiên hợp lý các tiêu chí 

sau: 

(i) Thẩm quyền của Tòa án đối với 

tranh chấp bất động sản được quy định theo 

nguyên tắc: 

- Tòa án nơi có bất động sản có thẩm 

quyền đối với trường hợp đối tượng tranh 

chấp là bất động sản, trừ trường hơp khác 

được pháp luật quy định (vụ án lý hôn 

nhưng có tranh chấp là tài sản bất động 

sản,…); 

- Đối với tranh chấp có đối tượng là bất 

động sản thì các đương sự không có quyền 

lựa chọn Tòa án, trừ trường hợp lựa chọn 

Tòa án nơi có một trong các bất động sản 

tranh chấp nếu tranh chấp nhiều bất động 

sản; 

(ii) Thẩm quyền của Tòa án đối với 

các tranh chấp không phải là bất động sản 

được quy định theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Xác định theo sự thỏa thuận hợp pháp 

của các bên chủ thể; 

- Xác định theo sự lựa chọn của nguyên 

đơn, người yêu cầu trong số các Tòa án được 

pháp luật quy định; 

- Xác định theo nơi cư trú, sinh sống, làm 

việc hoặc có trụ sở nếu bị đơn là cơ quan, tổ 

chức. 

3. Kết luận: 

Thông qua phân tích các quy định của 

pháp luật, tác giả nhận thấy BLTTDS năm 

2015 đã kế thừa được những điểm tích cực 

của các BLTTDS cũ cũng như các nghị 

quyết hướng dẫn trước đây mặc dù đã hết 

hiệu lực nhưng vẫn mang giá trị tham khảo. 

Bên cạnh đó, việc quy định “Tòa án không 

được phép từ chối giải quyết vụ việc dân sự 

vì lý do chưa có điều luật để áp dụng” là 

một bước tiến mới trong tư tưởng lập pháp 

tạo tiền đề pháp lý vững chắc cho người dân 

thực hiện quyền khởi kiện của mình. Trên 

cơ sở tổng hợp kết quả nghiên cứu, tác giả 

đã đưa ra một số đề xuất về hoàn thiện và 

thực hiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả 

bảo đảm thực hiện quyền khởi kiện, góp 

phần xây dựng một xã hội ổn định, công 

bằng và văn minh/./  

 

 

 

 

                                                 

 
10 Trần Anh Tuấn (2018), Kỷ yếu hội thảo 

“Những quy định chung của BLTTDS năm 

2015”, Hà Nội, tháng 06/2018, tr.55. 
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trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam, 

Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội. 

3. Hà Thương (2018), “Thẩm phán và 
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Abstract: Economic management function is very important function in the system 

the functions of the State of the Socialist Republic of Vietnam. This is the function of 

influence and a direct impact on most of the activities of the State and also affects most of 

the various sectors of life economic - society. This article study the role and characteristics 

of economic management functions and suggests some recommendations for improving the 

effectiveness of this function important. 

Keywords: Law, economy, economic management, economic functions, international 

integration. 

1. Introduction 

Currently, “the modern world 

economy more closely link with other 

countries”.1*With the flow of the world 

economy, Vietnam has been a member of 

major economic organizations and 

forums such as ASEAN, APEC, ASEM, 

and WTO ...Besides, Vietnam's market 

economy is still in the process of 

formation and development, so it always 

requires instant and flexible adjustments 

from the State. However, research shows 

that, unlike the previous period of 

                                                 

 
* School of law - VietNam National University, 

HaNoi 

centralized command economy, the role 

and characteristics of economic 

management functions in the period of 

international integration have changed 

immensely. Thus, the article studies the 

role and characteristics of the economic 

management function in the period of 

international integration to propose some 

recommendations for economic 

management functions to be more 

suitable to today’s requirements and 

circumstances. 

1 Pham Quang Vinh (2011), Curriculum of 

Macroeconomics, University of Economics - 

Hanoi National University. p. 135. 
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2. The role of economic 

management functions 

The role of economic 

management functions is reflected in the 

important contents such as “strongly 

liberating and developing productive 

forces, promoting all potentials and 

resources, building infrastructure and 

converting economic structure, 

improving competitiveness, 

synchronously forming and perfecting 

market types and institutions of socialist-

oriented market economy suitable to the 

feature of Vietnam”.2*However, 

contrasting the previous period, now, 

because of the impact of international 

economic integration, the role of 

economic management functions has 

expanded to the following contents: 

“proactive and active integration with 

international economy, expansion of 

foreign economic relation activity 

associated with improving the 

independence and autonomy of the 

economy”.3†This is innovative and also 

creative thinking of doing business and 

economic management of Vietnam which 

brings a lot of opportunities and 

advantages for the country’s prosperity. 

It can be affirmed that economic 

management function “plays a crucial 

                                                 

 
2 Nguyen Van Dong Editor-in-Chief (2010), 

Theory on State and Law, Justice Publishing 

House, p 115. 
3 Nguyen Van Dong Editor-in-Chief (2010), 

Theory on State and Law, Justice Publishing 

House, p 116. 

role in the government’s management”4‡ 

which directly impacts, affecting most of 

the subjects in society including the State. 

For the commons, the economic matter is 

always the first goal, the desire of each 

person. For businesses, most types of 

businesses work with the ultimate goal 

are pursuing profits. As for the State, the 

regulation of revenues and expenditures, 

management and use of state budget 

funds ... ultimately also relate to 

economic activities. Therefore, the State 

intervene in the function of economic 

management has also affected most 

economic activities of all subjects in 

society. 

Currently, in the context of 

globalization and international economic 

integration, no country can develop 

without cooperation and economic 

exchange with other countries. In order 

for the economy to grow and develop 

smoothly and sustainably, the State must 

use economic management functions to 

orient and regulate the economy. 

Specifically, the State will “adapt 

strategic tools, strategies, policies, and 

methods to create favorable conditions 

and environment for economic entities 

and sectors to develop”.5§As the result, 

the economic management function has 

4 Nguyen Minh Doan (2010), Theoretical 

curriculum on state and law, National 

Political Publishing House, p. 181.  
5Phan Huy Duong (2012), State 

Administration of Economics, University of 

Economics - VNU, Hanoi National 

University Publishing House, p. 17. 
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played a particularly important role. 

Because “the results of implementing the 

economic management function of the 

State directly affect all aspects of social 

life”.6* 

3. Features of economic 

management functions 

Firstly, in the period of 

international integration, the function of 

economic management is implemented by 

the whole state apparatus basing on the 

assignment and close coordination 

between the state agencies from the 

central to the grassroots level. Basically, 

the process of developing economic 

management policies has been 

implemented since the National 

Assembly promulgated the Constitution, 

laws and resolutions related to the 

economy. Simultaneously, the National 

Assembly decides the most important 

economic issues and executes the right to 

supreme supervision of activities of the 

State and other subjects in society. 

In the locality, People's Councils 

at all level will carry out the task of 

issuing resolutions on local economic 

management and at the same time 

supervising the implementation of state 

agencies, economic organizations, social 

organizations and all citizens related to 

economic activities in their localities. In 

                                                 

 
6 Nguyen Minh Doan (2014), Guide to State 

theory and law subjects, Justice Publishing 

House, p. 93. 
7 Nguyen Vinh Hung (2015), Implementing 

the function of economic management of the 

addition, agencies such as the 

Government, the Ministry of Finance, the 

Ministry of Industry and Trade, the State 

Bank or People's Committees at all levels 

are administrative management agencies 

for the economic sector. For judicial 

agencies such as the People's Court and 

People's Procuracy, to the extent and 

authority, these agencies also contribute 

significantly to the inspection and 

adjudication of violations related to the 

subject is responsible for organizing and 

implementing economic management 

functions. 

Secondly, the function of 

economic management in the period of 

international integration has the contents 

prescribed by law. The function of 

economic management is the State's 

activities related to the organization and 

management of the economy. Thus, in 

essence, the function of economic 

management is the same as other 

management functions of the state and 

therefore, the content of economic 

management functions must be regulated 

and adjusted by law. Research shows that 

“the content of the law on an organization 

and economic management consists of 

two parts is the substantive law and 

procedural law”.7†Particularly, the 

substantive law will regulate the rights 

State of Vietnam, Master's thesis in 

Economics, University of Economics - VNU, 

p. 12. 
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and obligations of economic entities. And 

the procedural law provides for the order 

and process for participants to exercise 

their rights and obligations. 

Compared to the previous 

periods, the legal system related to 

economic management is now quite 

diverse, abundant and regularly adjusted. 

In addition, the opening of the market for 

investors from all over the world to do 

business in Vietnam also hasten the 

system of Investment Law, Enterprise 

Law, and Commercial Law a need for 

adjustment to compatible with the 

situation. 

Third, the function of economic 

management in the period of 

international integration has a specific 

objective to regulate all economic 

activities in accordance with the law in 

order to achieve the general objectives of 

the economy.The objectives of state 

management of the economy are divided 

into general goals and specific objectives. 

Accordingly, the overall objective is 

determined based on the general criteria 

of the Vietnamese economy. Specific 

objectives are determined based on the 

general goal of economic management, 

which is to build and develop an 

advanced, modern, strong economy along 

with international economic integration. 

                                                 

 
8 Article 4,5 and 6 of Constitution 2013. 
9 Nguyen Vinh Hung (2011), Cultural and 

educational function of the State of the 

Fourthly, the function of 

economic management in the period of 

international integration is carried out 

according to the principles prescribed by 

law. Activities of state management of 

the economy in the period of international 

economic integration today, conducted 

by all state agencies from central to local 

levels based on political principles, 

technical principles. In particular, 

political principles include: Ensuring the 

Party's leadership in economic 

management, ensuring equality between 

ethnic groups in economic management, 

democratic centralism.8*Organizational 

and technical principles include: 

“combining industry and functional 

management with local management; 

Sectoral management combined with 

functional management and 

interdisciplinary management 

coordination”.9† 

Fifthly, the function of economic 

management in the period of 

international integration continues the 

function of economic management of the 

State of Vietnam from previous 

development periods. Since its inception 

(1945), the Democratic Republic of 

Vietnam has assumed the function of 

economic management and lasted until 

1976, when the National Assembly of the 

whole country convened a decision to 

Socialist Republic of Vietnam current, 

Master thesis of Law, Hanoi Law University, 

p. 11. 
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rename the country and its functions. 

Economic management is officially 

transformed into an economic 

management function of the State of the 

Socialist Republic of Vietnam today. 

During this period and lasted until the 

Sixth Party Congress VI (December 

1986), the economic management 

function was focused on the direction of 

economic development by the State 

(bureaucratic economy). Since the Sixth 

Party Congress, aware of the difficulties 

of the economy and the new development 

trend, the Party and the State have 

advocated changing the economic 

management mechanism from the 

economy focused on planning and 

directing to Socialist-oriented market 

economy. Later, summing up after 30 

years of renovation, it proved the right 

and reasonable change of the Party and 

the State: “Over the past 30 years (1986 - 

2017), the economic growth rate of our 

country, though there still has a slight 

fluctuation, but still higher than the 

regional and world average with an 

average increase of nearly 7% per year. If 

the period of 1986-1990, our economic 

growth rate was only 4.4% / year, then it 

was 6.21% in 2016 and 6.81% in 

2017.”10* 

                                                 

 
10 Electronic newspaper Commerce 

Magazine (2019), Achievement over 30 years 

of renovation of the Party's economic 

thinking about building a market economy, 

access source: 

In recent years, along with 

Vietnam entering a series of large 

economic playgrounds of the region and 

the world, the current economic 

management function has been gradually 

adjusted to suit the requirements and 

circumstances and new situation. 

However, it can be seen that the current 

economic management function is still 

inherited and developed from the original 

foundation. The State now is having a 

relatively complete legal system on 

economic management and constantly 

improving, supplementing with new 

regulations to suit the development of the 

foundation. Vietnam economy in the 

period of international economic 

integration. 

Sixthly, the economic 

management function in the period of 

international integration has the impact 

of the basic and most important economic 

relations related to the economy. The 

main areas of economic relations that the 

State regulates through the 

implementation of economic 

management functions are diverse, 

abundant and complex. However, due to 

the pressure from international economic 

integration, the key economic sectors 

such as foreign trade, import, and export, 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet / thanh-

tuu-hon-30-nam-doi-moi-tu-duy-kinh-te-

crab-dang-ve-grinding-dung-nen-economic-

exam-truong-dinh-huong-xa-hoi -u-nghia-

58999.htm, March 1, 2019. 
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investment, finance, banking, securities, 

real estate are most concerned. 

Seventh, the function of economic 

management in the period of 

international integration is implemented 

by certain methods and procedures. The 

form of implementing economic 

management functions is an external 

expression of the activities of the State in 

the economic field. Generally, the State 

performs economic management 

functions in the legal and non-legal 

forms. Legal forms are specified by law 

on the contents, procedures, and order of 

conduct (for example activities of 

promulgating legal documents (legal 

normative) in the field of economy, 

promulgate legal documents on economic 

regulations, inspect and supervise the 

implementation of economic laws and 

documents on the application of 

economic law. Regarding non-legal 

forms, the State prescribes the way to 

proceed it such as procedures and order 

of conduct for conferences to review 

economic management, scientific 

conferences on State management for 

economic fields, conferences to 

disseminate experience of state 

management to the economic sector. 

The state management method for 

the economic sector is understood as the 

way of the economic management subject 

regulate its object to achieve the goal. At 

the general level, there are methods of 

persuasion, administrative enforcement, 

and economic sanction. At a specific 

level, the state management approach to 

the economy is the way that state 

management agencies use while 

performing their specific tasks and 

functions, especially in solving specific 

problems arising in the economic 

management process. In this meaning, 

there are specific organizational methods, 

technical and professional, such as 

coordinating activities between managers 

in different positions, taking on different 

jobs but all towards perform common 

tasks and aim to achieve common goals. 

Eighthly, the function of 

economic management in the period of 

international integration often changes in 

the content, form, and method of 

implementation. Along with the general 

development trend of the era and the 

international economy, Vietnam 

economy always changes. On the other 

hand, the needs and demands of society 

for the economy are getting bigger and 

bigger than before. Therefore, the 

function of economic management is 

regularly renewed and improved in terms 

of content, form, and method 

accordingly. 

Ninthly, the function of economic 

management in the period of 

international integration is carried out on 

the basis of the Party's resolutions and 

policies together with the statutory laws 

of the State on the economic field. The 

2013 Constitution affirms that the 

Vietnam Communist Party “is forces 
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leading the State and society”.11* 

Therefore, the Party's views on the 

economic sector are the basis for the State 

to institutionalize into a law. That mean 

the rules of general conduct which is 

guaranteed to been forced by the State’s 

coercion. When the law is enacted it 

requires the State to adjust the economic 

management function according to the 

content of the law in order to gain the 

economic objectives. 

4. Recommendations 

Currently,“international  

economic integration and globalization 

are the inevitable trends of every 

country”.12†When Vietnam joins 

international integration, the first and 

foremost impacted factor is always 

economy. Therefore, the function of 

economic management in the period of 

international integration always faces 

difficulties and challenges. Therefore, in 

order to manage economic functions 

more effectively, it is necessary to 

consider the following solutions: 

Vietnam constructs a socialist-

oriented market economy on a deprived 

and difficult economic infrastructure 

                                                 

 
11 Paragraph 1, Article 4 of Constitution 

2013. 
12 Nguyen Vinh Hung (2018), Principles, 

forms and methods of implementing the 

economic management function of the State 

of Vietnam in the period of international 

integration, Democracy and law, No. 04, p. 

3. 
13 Le Tai Trien, Nguyen Van Tho and Nguyen 

Tan (1972), Vietnam Commercial Law, 

because of many long-lasting wars in the 

past. Moreover, “Vietnam had been an 

agricultural country ... a society that only 

specializes in agricultural production”.13‡ 

During the feudal period, “Vietnam's 

economy is prolonged in a self-sufficient 

situation. There, agriculture is an 

economic foundation, industrial and 

commercial development depends on 

agriculture and is an auxiliary economic 

activity for agriculture. The industrial and 

commercial class is still very small 

compared to the population of the whole 

country”.14§Because “the infrastructure of 

the society” is an economy that depends 

too much on agricultural production, the 

“superstructure of society” “throughout 

the China invasion period and the period 

of Vietnam feudal dynasties dominated in 

Vietnam is feudal legal ideology, 

reflecting the social existence of feudal 

society with backward, petty, fragmented 

agricultural production’’.15**Therefore, 

for a long time, Vietnam only cared for 

agricultural development and determined 

that the agricultural economy is the key 

field of the economy. 

interpreted the prize, Sai Gon Kim Publishing 

House, a publication, Book I, p. 3. 
14 Nguyen Tri Dinh and Pham Thi Quy 

(2007), Economic history textbooks, National 

Economics University, National Economics 

University Publishing House, p. 285. 
15Nguyen Minh Doan (2011), Legal 

consciousness, National Political Publishing 

House, p. 52 - 53. 
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However, when participating in 

international economic integration, the 

elements of integration have a great 

influence on the structure and 

composition of the economy. So far, the 

practice has proved that the agricultural 

economy is no longer suitable to lead the 

development economy. Therefore, we 

think that, first of all, it is high time for us 

to innovate thinking about and economic 

management. In other words, we need to 

develop new economic sectors such as 

the knowledge economy or the digital 

economy. Because these are areas 

attracting robustly capital and many 

countries with advanced and modern 

economies are also applying. On the other 

hand, with the achievements of the 4.0 

industrial revolution, the exchange, 

trading, and cooperation with other 

countries have become faster and 

simpler. Therefore, we need to have 

specific guidelines to exploit and apply 

the achievements of science and 

technology to gradually develop the 

digital economy in Vietnam. As for the 

traditional agricultural economy, it 

should only be maintained in some areas 

of each region, which have many 

production advantages. Only by that, we 

can bring Vietnam's economy from an 

“idyllic girl” to a new “giant tiger” in 

ASEAN. 
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VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KINH 

TẾ CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP 

QUỐC TẾ  

 

Nguyễn Vinh Hưng* 

* 

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 3/8/2018 

Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/2/2019 

Ngày bài báo được duyệt đăng: 25/2/2019 

 

Tóm tắt: Chức năng quản lý kinh tế là chức năng rất quan trọng trong hệ thống 

các chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bởi lẽ, đây là chức 

năng có ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến hầu hết các hoạt động của Nhà nước và đồng 

thời ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội. Bài viết 

nghiên cứu về vai trò và đặc điểm của chức năng quản lý kinh tế, từ đó, đề xuất một số kiến 

nghị nhằm mục đích nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng quan trọng này. 

Từ khóa: pháp luật, kinh tế, quản lý kinh tế, chức năng kinh tế, hội nhập quốc tế. 

 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, “nền kinh tế thế giới 

hiện đại ngày càng gắn kết chặt chẽ các 

quốc gia với nhau”.1†Hòa cùng dòng chảy 

của kinh tế thế giới, Việt Nam đã và đang 

là thành viên của các tổ chức và diễn đàn 

kinh tế lớn như: ASEAN, APEC, ASEM, 

WTO... Mặt khác, nền kinh tế thị trường 

của Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn 

hình thành và phát triển, nên vì thế luôn 

đòi hỏi sự điều chỉnh kịp thời, linh hoạt 

từ phía Nhà nước. Tuy nhiên, nghiên cứu 

cho thấy, khác với thời kỳ kinh tế tập 

trung chỉ huy trước đây, vai trò và đặc 

                                                 

 
* Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 
1 Phạm Quang Vinh (2011), Giáo trình Kinh tế học Vĩ mô, Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà 

Nội, tr. 135. 

điểm của chức năng quản lý kinh tế 

(QLKT) trong giai đoạn hội nhập quốc tế 

đã có sự thay đổi rất lớn. Từ đó, bài viết 

nghiên cứu về vai trò và đặc điểm của 

chức năng QLKT trong giai đoạn hội 

nhập quốc tế nhằm đề xuất một số kiến 

nghị để chức năng QLKT phù hợp hơn 

với yêu cầu và hoàn cảnh hiện nay. 

2. Vai trò của chức năng quản lý 

kinh tế 

Vai trò của chức năng QLKT thể 

hiện ở các nội dung quan trọng như: “giải 

phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng 

sản xuất, phát huy mọi tiềm năng và 
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nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng và 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất 

lượng và sức cạnh tranh, hình thành đồng 

bộ và hoàn thiện các loại thị trường và thể 

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa phù hợp với đặc điểm của Việt 

Nam”.2*Tuy nhiên, khác với thời kỳ trước 

đây, hiện nay, do chịu tác động từ hội 

nhập kinh tế quốc tế nên vai trò của chức 

năng QLKT đã mở rộng thêm các nội 

dung: “chủ động và tích cực hội nhập 

kinh tế quốc tế, mở rộng kinh tế đối ngoại 

gắn với nâng cao khả năng độc lập tự chủ 

của nền kinh tế”.3†Đây là sự đổi mới, sáng 

tạo trong tư duy làm kinh tế và QLKT của 

Việt Nam và điều này mang lại rất nhiều 

cơ hội và thuận lợi cho nền kinh tế. 

Có thể khẳng định, chức năng 

QLKT “là chức năng có tầm quan trọng 

đặc biệt của Nhà nước”.4‡Sở dĩ như vậy là 

vì chức năng QLKT trực tiếp tác động, 

ảnh hưởng đến hầu hết các chủ thể trong 

xã hội và cả Nhà nước. Đối với người 

dân, kinh tế là vấn đề quan trọng và luôn 

là mục tiêu phấn đầu, sự mong muốn của 

mỗi người. Với các doanh nghiệp, hầu hết 

các loại hình doanh nghiệp đều hoạt động 

với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. Còn đối 

với Nhà nước, việc điều tiết thu chi, quản 

                                                 

 
2 Nguyễn Văn Động (chủ biên 2010), Giáo 

trình Lý luận chung về nhà nước và pháp 

luật, Nhà xuất bản tư pháp, tr. 115. 
3 Nguyễn Văn Động (chủ biên 2010), Giáo 

trình Lý luận chung về nhà nước và pháp 

luật, sđd, tr. 116. 
4 Nguyễn Minh Đoan (2010), Giáo trình lý 

luận về nhà nước và pháp luật, Nhà xuất bản 

chính trị quốc gia, tr. 181.  

lý và sử dụng nguồn quỹ ngân sách nhà 

nước… suy cho cùng đều liên quan đến 

các hoạt động kinh tế. Vì vậy, việc Nhà 

nước tác động, can thiệp đến chức năng 

QLKT cũng đồng nghĩa đã ảnh hưởng 

đến hầu hết các hoạt động kinh tế của mọi 

chủ thể trong xã hội. 

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, không 

quốc gia nào có thể phát triển mà không 

cần có sự hợp tác, giao lưu về kinh tế với 

các quốc gia khác. Để nền kinh tế tăng 

trưởng và phát triển ổn định, bền vững thì 

Nhà nước phải sử dụng chức năng QLKT 

để định hướng, điều tiết nền kinh tế. Cụ 

thể, Nhà nước sẽ “thông qua các công cụ, 

đường lối chiến lược, các chính sách, 

phương pháp, tạo điều kiện, môi trường 

lành mạnh cho các chủ thể, thành phần 

kinh tế phát triển”.5§Từ đó cho thấy, chức 

năng QLKT giữ vai trò đặc biệt quan 

trọng. Bởi lẽ, “kết quả thực hiện chức 

năng QLKT của Nhà nước tác động một 

cách trực tiếp tới tất cả các mặt của đời 

sống xã hội”.6** 

3. Đặc điểm chức năng quản lý 

kinh tế  

Thứ nhất, chức năng QLKT trong 

giai đoạn hội nhập quốc tế do cả bộ máy 

5 Phan Huy Đường (2012), Quản lý nhà nước 

về kinh tế, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Nhà 

xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 17. 
6 Nguyễn Minh Đoan (2014), Hướng dẫn 

môn học Lý luận nhà nước và pháp luật, Nhà 

xuất bản tư pháp, tr. 93. 
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nhà nước thực hiện trên cơ sở sự phân 

công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan nhà nước từ trung ương xuống địa 

phương: về cơ bản, quá trình xây dựng 

các chính sách về QLKT được tiến hành 

từ việc Quốc hội ban hành Hiến pháp, 

luật và các nghị quyết liên quan đến 

kinh tế. Đồng thời, Quốc hội quyết định 

những vấn đề quan trọng nhất về kinh tế 

và cũng chính Quốc hội sẽ thực hành 

quyền giám sát tối cao các hoạt động 

của Nhà nước và các chủ thể trong xã 

hội.  

Còn tại địa phương, Hội đồng 

nhân dân các cấp sẽ thực hiện nhiệm vụ 

ban hành các Nghị quyết về QLKT tại 

địa phương và đồng thời sẽ giám sát 

việc thực hiện của các cơ quan nhà 

nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội 

và mọi công dân liên quan đến hoạt 

động kinh tế ở địa phương mình. Ngoài 

ra, các cơ quan như Chính phủ, Bộ Tài 

Chính, Bộ Công thương, Ngân hàng nhà 

nước hay Ủy ban nhân dân các cấp đều 

là những cơ quan quản lý hành chính đối 

với lĩnh vực kinh tế. Đối với các cơ quan 

tư pháp như Tòa án nhân dân và Viện 

kiểm sát nhân dân, trong phạm vi và 

quyền hạn, các cơ quan này cũng góp 

phần quan trọng vào việc kiểm tra và xét 

xử các vi phạm liên quan đến việc các 

chủ thể chịu trách nhiệm tổ chức, thực 

hiện chức năng QLKT. 

                                                 

 
7 Nguyễn Vinh Hưng (2015), Thực hiện chức 

năng quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam, 

Thứ hai, chức năng QLKT trong 

giai đoạn hội nhập quốc tế có nội dung 

do pháp luật quy định: Chức năng QLKT 

là những hoạt động của Nhà nước liên 

quan đến việc tổ chức và quản lý nền kinh 

tế. Như vậy, xét về bản chất, chức năng 

QLKT cũng giống như các chức năng 

quản lý khác của nhà nước và vì thế, nội 

dung của chức năng QLKT phải do pháp 

luật quy định và điều chỉnh. Nghiên cứu 

cho thấy, “nội dung của pháp luật về tổ 

chức và QLKT gồm hai bộ phận là pháp 

luật nội dung và pháp luật hình thức”.7* 

Cụ thể, pháp luật nội dung sẽ quy định các 

quyền và nghĩa vụ của các chủ thể hoạt 

động kinh tế. Còn pháp luật hình thức lại 

quy định về trình tự, thủ tục để các chủ 

thể tham gia có thể thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của họ. 

So với các giai đoạn trước đây, hệ 

thống pháp luật liên quan đến QLKT hiện 

nay khá đa dạng, phong phú và thường 

xuyên có sự điều chỉnh. Ngoài ra, việc mở 

cửa thị trường để các nhà đầu tư từ khắp 

nơi trên thế giới đến làm ăn, kinh doanh 

tại Việt Nam cũng góp phần làm cho hệ 

thống pháp luật Đầu tư, luật Doanh 

nghiệp, luật Thương mại… phải thường 

xuyên có sự điều chỉnh để đáp ứng, phù 

hợp với tình hình. 

Thứ ba, chức năng QLKT trong 

giai đoạn hội nhập quốc tế có mục tiêu 

cụ thể là điều tiết mọi hoạt động kinh tế 

theo pháp luật nhằm đạt được những 

Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học 

Kinh tế - ĐHQGHN, tr. 12. 
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mục tiêu tổng quát của kinh tế: Về mục 

tiêu của quản lý nhà nước đối với nền 

kinh tế được phân chia thành: mục tiêu 

tổng quát và mục tiêu cụ thể. Theo đó, 

mục tiêu tổng quát được xác định căn cứ 

vào các tiêu chí chung của nền kinh tế 

Việt Nam. Mục tiêu cụ thể được xác 

định căn cứ vào mục tiêu chung của 

quản lý nhà nước đối với nền kinh tế là 

xây dựng, phát triển nền kinh tế tiên 

tiến, hiện đại, giàu mạnh và hội nhập 

kinh tế quốc tế. 

Thứ tư, chức năng QLKT trong 

giai đoạn hội nhập quốc tế được tiến hành 

theo những nguyên tắc do pháp luật quy 

định: Hoạt động quản lý nhà nước về kinh 

tế trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế 

hiện nay, được tiến hành bởi tất cả các cơ 

quan nhà nước từ trung ương xuống địa 

phương dựa trên các nguyên tắc chính trị - 

xã hội và các nguyên tắc tổ chức - kỹ thuật. 

Trong đó, các nguyên tắc chính trị gồm: 

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong 

QLKT, bảo đảm sự bình đẳng giữa các dân 

tộc trong QLKT, tập trung dân chủ.8*Các 

nguyên tắc tổ chức - kỹ thuật gồm: “kết hợp 

quản lý theo ngành, chức năng với quản lý 

theo địa phương; quản lý theo ngành kết 

hợp với quản lý theo chức năng và phối hợp 

quản lý liên ngành”.9† 

Thứ năm, chức năng QLKT trong 

giai đoạn hội nhập quốc tế tiếp nối chức 

                                                 

 
8 Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Hiến pháp 

năm 2013. 
9 Nguyễn Vinh Hưng (2011), Chức năng văn 

hóa - giáo dục của Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, Luận văn 

năng QLKT của Nhà nước Việt Nam từ 

các giai đoạn phát triển trước đây: Từ khi 

ra đời (năm 1945), Nhà nước Việt Nam 

dân chủ cộng hòa đã đảm nhiệm chức 

năng QLKT và kéo dài cho tới năm 1976, 

khi Quốc hội chung của cả nước họp 

quyết định đổi tên nước và chức năng 

QLKT chính thức được chuyển thành 

chức năng QLKT của Nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. 

Trong suốt giai đoạn này và kéo dài cho 

đến trước Đại hội Đảng VI (12/1986), 

chức năng QLKT được Nhà nước định 

hướng phát triển kinh tế tập trung chỉ huy 

(kinh tế quan liêu bao cấp). Kể từ Đại hội 

Đảng VI, nhận thức được các khó khăn 

của nền kinh tế và trước xu thế phát triển 

mới, Đảng và Nhà nước chủ trương thay 

đổi cơ chế QLKT từ kinh tế tập trung chỉ 

huy sang thành kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa. Sau này, tổng kết 

sau 30 năm đổi mới đã chứng minh cho 

sự thay đổi đúng đắn và hợp lý của Đảng, 

Nhà nước: “trong hơn 30 năm qua (1986 

- 2017), tốc độ tăng trưởng kinh tế nước 

ta, tuy có sự dao động nhất định, song vẫn 

ở mức cao hơn trung bình khu vực và thế 

giới với mức tăng bình quân cả thời kỳ 

gần 7%/năm. Nếu như giai đoạn 1986 - 

1990, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta 

chỉ đạt 4,4%/năm, thì đến… năm 2016 là 

6,21% và năm 2017 là 6,81%”.10‡ 

thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà 

Nội, tr. 11. 
10 Báo điện tử Tạp chí công thương (2019), 

Thành tựu hơn 30 năm đổi mới tư duy kinh 

tế của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị 
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Những năm gần đây, cùng với 

việc Việt Nam ra nhập hàng loạt sân chơi 

kinh tế lớn của khu vực và thế giới, chức 

năng QLKT hiện nay vẫn đang từng bước 

được điều chỉnh đề phù hợp với yêu cầu, 

hoàn cảnh và tình hình mới. Tuy nhiên, 

có thể thấy rằng, chức năng QLKT hiện 

nay vẫn đang được kế thừa và phát triển 

từ những nền tảng ban đầu. Đồng thời với 

đó, hiện nay, Nhà nước đã có một hệ 

thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh về 

QLKT và vẫn không ngừng hoàn thiện, 

bổ sung bằng những quy định mới, để phù 

hợp với sự phát triển của nền kinh tế Việt 

Nam giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. 

Thứ sáu, chức năng quản lý kinh 

tế trong giai đoạn hội nhập quốc tế có 

đối tượng tác động là các quan hệ kinh 

tế cơ bản và quan trọng nhất liên quan 

tới kinh tế: Những lĩnh vực quan hệ kinh 

tế chủ yếu mà Nhà nước tác động thông 

qua việc thực hiện chức năng QLKT rất 

đa dạng, phong phú và phức tạp. Tuy 

nhiên, trước sức ép từ hội nhập kinh tế 

quốc tế thì các lĩnh vực kinh tế trọng yếu 

như ngoại thương, xuất nhập khẩu, đầu 

tư, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, 

bất động sản… được quan tâm, chú ý 

hơn cả. 

Thứ bảy, chức năng quản lý kinh 

tế trong giai đoạn hội nhập quốc tế 

được thực hiện dưới những hình thức và 

bằng các phương pháp nhất định: Hình 

                                                 

 
trường, nguồn truy cập: 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thanh-

tuu-hon-30-nam-doi-moi-tu-duy-kinh-te-

thức thực hiện chức năng QLKT là biểu 

hiện bên ngoài hoạt động của Nhà nước 

trong lĩnh vực kinh tế. Thông thường, 

Nhà nước thực hiện chức năng QLKT 

dưới các hình thức pháp lý và các hình 

thức không mang tính pháp lý. Các hình 

thức pháp lý được pháp luật quy định cụ 

thể về nội dung, thủ tục, trình tự tiến 

hành (ví dụ: các hoạt động ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật (QPPL) về lĩnh 

vực kinh tế, ban hành văn bản áp dụng 

QPPL về kinh tế, kiểm tra và giám sát 

việc thực hiện pháp luật về kinh tế, văn 

bản áp dụng QPPL về kinh tế). Về các 

hình thức không mang tính pháp lý, 

pháp luật quy định thủ tục, trình tự 

chung để tiến hành như thủ tục, trình tự 

tiến hành hội nghị tổng kết công tác 

QLKT, hội nghị, hội thảo khoa học về 

quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh 

tế, hội nghị phổ biến kinh nghiệm quản 

lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế…  

Phương pháp quản lý nhà nước 

đối với lĩnh vực kinh tế được hiểu là 

cách thức tác động của chủ thể QLKT 

tới đối tượng QLKT nhằm đạt được mục 

tiêu. Ở cấp độ chung, có các phương 

pháp thuyết phục, cưỡng chế, hành 

chính và kinh tế. Ở cấp độ cụ thể, 

phương pháp quản lý nhà nước đối với 

kinh tế là cách thức mà các cơ quan 

quản lý nhà nước đối với kinh tế sử 

dụng trong khi thực hiện những nhiệm 

cua-dang-ve-xay-dung-nen-kinh-te-thi-

truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-

58999.htm , ngày 01/3/2019. 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thanh-tuu-hon-30-nam-doi-moi-tu-duy-kinh-te-cua-dang-ve-xay-dung-nen-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-58999.htm
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http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thanh-tuu-hon-30-nam-doi-moi-tu-duy-kinh-te-cua-dang-ve-xay-dung-nen-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-58999.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thanh-tuu-hon-30-nam-doi-moi-tu-duy-kinh-te-cua-dang-ve-xay-dung-nen-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-58999.htm
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vụ, chức năng cụ thể của mình, đặc biệt 

trong việc giải quyết những vấn đề cụ 

thể phát sinh trong quá trình QLKT. 

Theo nghĩa này, có các phương pháp cụ 

thể mang tính tổ chức, kỹ thuật, nghiệp 

vụ như phối kết hợp hoạt động giữa các 

cán bộ quản lý ở những vị trí khác nhau, 

đảm nhận các công việc khác nhau 

nhưng đều hướng tới thực hiện nhiệm 

vụ chung và nhằm đạt mục tiêu chung. 

Thứ tám, chức năng quản lý kinh 

tế trong giai đoạn hội nhập quốc tế 

thường xuyên biến đổi về nội dung, hình 

thức và phương pháp thực hiện: Cùng với 

xu hướng phát triển chung của thời đại và 

quốc tế, nền kinh tế Việt Nam luôn luôn 

biến đổi. Mặt khác, nhu cầu, đòi hỏi của 

xã hội đối với kinh tế ngày càng lớn hơn 

trước. Vì thế, chức năng QLKT vẫn 

thường xuyên đổi mới, cải tiến cả về nội 

dung, hình thức, phương pháp cho phù 

hợp. 

Thứ chín, chức năng quản lý kinh 

tế trong giai đoạn hội nhập quốc tế được 

thực hiện trên cơ sở đường lối, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 

lĩnh vực kinh tế: Hiến pháp năm 2013 

khẳng định Đảng “là lực lượng lãnh đạo 

Nhà nước và xã hội”.11*Vì vậy, các quan 

điểm của Đảng về lĩnh vực kinh tế là cơ 

sở để Nhà nước thể chế hoá thành pháp 

                                                 

 
11 Khoản 1, Điều 4 của Hiến pháp năm 

2013. 
12 Nguyễn Vinh Hưng (2018), Nguyên tắc, 

hình thức và phương pháp thực hiện chức 

năng quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam 

luật, tức là thành những quy tắc xử sự 

chung và được bảo đảm thực hiện bằng 

sự cưỡng chế nhà nước. Khi đã có pháp 

luật đòi hỏi Nhà nước phải điều chỉnh 

chức năng QLKT theo nội dung của 

pháp luật thì mới đạt được các mục tiêu 

của kinh tế.  

4. Kiến nghị 

Hiện nay, “hội nhập kinh tế quốc 

tế và toàn cầu hóa đang là xu hướng phát 

triển tất yếu của mọi quốc gia”.12†Khi 

Việt Nam tham gia hội nhập quốc tế thì 

yếu tố hội nhập đầu tiên và chịu tác động 

mạnh nhất luôn là kinh tế. Vì thế, chức 

năng QLKT trong giai đoạn hội nhập 

quốc tế luôn đối mặt với các khó khăn, 

thách thức. Chính vì vậy, để chức năng 

QLKT hoạt động hiệu quả hơn thì cần 

thiết xem xét giải pháp sau: 

Việt Nam tiến hành xây dựng nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa trên một nền tảng hạ tầng kinh tế 

thiếu thốn, khó khăn vì phải trải qua các 

cuộc chiến tranh kéo dài. Hơn nữa, “Việt 

Nam xưa nay là một xứ nông nghiệp… 

một xã hội chỉ chuyên sản xuất về nông 

nghiệp”.13
‡ Suốt thời kỳ phong kiến, “nền 

kinh tế Việt Nam kéo dài trong tình trạng 

tự nhiên, tự cấp, tự túc. Ở đó, nông nghiệp 

là nền tảng kinh tế, công thương nghiệp 

phát triển phụ thuộc vào nông nghiệp và 

giai đoạn hội nhập quốc tế, Tạp chí Dân chủ 

và pháp luật, số 04, tr. 3. 
13 Lê Tài Triển, Nguyện Vạng Thọ, Nguyễn 

Tân (1972), Luật Thương mại Việt Nam dẫn 

giải, Nhà xuất bản Sài Gòn Kim lai ấn quán, 

Quyển I, tr. 3. 
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là hoạt động kinh tế phụ trợ cho nông 

nghiệp. Tầng lớp công thương chuyên 

nghiệp còn quá ít so với dân cư cả 

nước”.14*Với “hạ tầng cơ sở” là nền kinh 

tế phụ thuộc quá nhiều vào sản xuất nông 

nghiệp nên “thượng tầng kiến trúc” của 

xã hội suốt “thời kỳ Bắc thuộc và thời kỳ 

các triều đại phong kiến, các tư tưởng 

pháp luật thống trị ở Việt Nam là tư tưởng 

pháp luật phong kiến, phản ánh tồn tại xã 

hội của xã hội phong kiến với nền sản 

xuất nông nghiệp lạc hậu, phân tán, manh 

mún”.15†Chính vì thế, suốt một thời gian 

dài, Việt Nam chỉ quan tâm phát triển 

nông nghiệp và xác định kinh tế nông 

nghiệp là lĩnh vực chủ đạo của nền kinh 

tế.  

Tuy nhiên, đến khi tham gia hội 

nhập kinh tế quốc tế thì các yếu tố của hội 

nhập đã tác động rất lớn đến cơ cấu, thành 

phần kinh tế. Cho đến nay, thực tiễn đã 

chứng minh, kinh tế nông nghiệp không 

còn phù hợp để dẫn dắt nền kinh tế phát 

triển. Vì thế, chúng tôi cho rằng, trước 

hết, cần thiết phải đổi mới tư duy làm 

kinh tế và QLKT. Nói cách khác, chúng 

ta cần phát triển các lĩnh vực kinh tế mới 

như kinh tế tri thức hay kinh tế số. Bởi 

đây là các lĩnh vực thu hút nguồn vốn tư 

bản mạnh mẽ và rất nhiều quốc gia có nền 

kinh tế tiên tiến, hiện đại đều đang áp 

dụng triển khai. Mặt khác, trước thành 

tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

                                                 

 
14 Nguyễn Trí Dĩnh, Phạm Thị Quý (2007), 

Giáo trình lịch sử kinh tế, Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân, Nhà xuất bản Đại học Kinh 

tế Quốc dân, tr. 285. 

mang lại, việc giao lưu, buôn bán, hợp tác 

với các quốc gia khác ngày càng nhanh 

chóng, đơn giản. Vì vậy, chúng ta cần 

thiết có chủ trương cụ thể để khai thác, áp 

dụng các thành tựu của khoa học công 

nghệ để từng bước phát triển nền kinh tế 

số tại Việt Nam. Còn đối với nền kinh tế 

nông nghiệp truyền thống thì chỉ nên duy 

trì trong phạm vi tại các địa bàn, khu vực 

vốn có nhiều lợi thế sản xuất. Thiết nghĩ, 

có như vậy, chúng ta mới có thể đưa nền 

kinh tế Việt Nam từng bước ổn định và 

hội nhập quốc tế./. 
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Abstract: Theory of language translation considers translation as a transcription, 

a transformation between languages, a linguistic creative activity from the original text. 

In fact, language is a multi-functional, multi-variant code in communication. Since the 

translation process cannot be observed directly, it must be evaluated through the 

translation results; in comparison with the original, through which we have the basis to 

evaluate the results of the translation process. For newspaper headlines, a special type of 

text, finding an effective translation method to both ensure the original meaning of the 

document and ensure the intent of the title set, really requires the translator’s skills. Among 

these skills, skills of parsing analysis, grammatical analysis and context analysis are 

extremely necessary. In this article, we give some specific illustrations for the translation 

of headlines and the assurance of ethnic-cultural characteristics in the language of 

newspaper headlines. 

Keywords: translation process, skills, ethnic-cultural characteristics, newspaper 

headlines  

 

1. Theory and practice of 

English - Vietnamese newspaper 

headlines translation 

      1.1. Basic views on translation 

theories 

      Translations have a close relationship 

with linguistics both in theory and 

practice. The translation process is always 
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related to two languages. At present, the 

demand of translation work is increasing 

along with social exchange and 

development for international integration. 

That requires studying and solving 

translation issues both in terms of practice 

and theory. Many people believe that 

translators must not only master both 
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languages about its structure and its 

administration, but also have good literary 

sensory aesthetic. They also need to have 

knowledge of the culture, history and 

customs of the country with the 

corresponding literature.  

Theory of language translation 

considers translation as a transcription, a 

transformation between languages, a 

language creation activity from the 

original text. In fact, language is a multi-

functional, multi-variant code in 

communication. Translation is related to 

an attribute of the nature of language: 

language is a special signaling system 

and the most important means of 

communication for human beings. 

1.2. Translation theory’s 

characteristics and its task in relation to 

comparative study 

When recognizing a translator as 

a transcription between two languages, it 

is necessary to first describe the different 

means of expression, then select those 

means according to the proportion of the 

impact of non-verbal standards. In this 

study, we have no conditions to stop 

detailed analysis, just summarize a few 

things about the characteristics of 

translation theory and its tasks so that its 

relationship with language study can be 

found.  

1.2.1. The translation process is 

seen as a transformation between the two 

languages, in which the content of the 

original and the translation are exactly the 

same although the means of expression of 

the two languages are different. Since the 

translation process cannot be observed 

directly, it must be evaluated through the 

translation results; in comparison with the 

original, through which we have the basis 

to evaluate the results of the translation 

process. In the broadest sense, the 

relationship of linguistics to the 

translation theory is very tight, as R. 

Jakobson pointed out: all comparisons of 

two languages are related to the 

translator. The analysis and conclusions 

of the translation theory will be very 

useful for comparative study. Translation 

theory is considered to be a part of 

comparative linguistics, whose basic 

object is semantics studied in the context 

of dynamic interrelations. 

1.2.2. According to Dang Dinh 

Cung [01,35], the concept of translation 

is understood in many different ways. 

There are two ways to understand: (1) 

Translation is the result of translation 

activity that results in good writing 

language translation; (2) Translation is a 

bilingual activity.  

In this article, we use the term 

"translate" in the second meaning. First of 

all, it is necessary to specify that the 

translation is a complex bilingual 

communication activity, through which 

information of the text or language is 

transferred from the original language 

into the target language by means of the 

language. "This is a special 

communication activity because the 

translator himself must participate in the 

whole communication process but not the 

subject of this process" [01,35]. 



Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion                                                                                         47 

 

 

 

Communication process in 

translation is shown in the following 

diagram: 

 

Source: Dang Dinh Cung [01, 35] 

It can be seen that the translator 

himself must participate in the whole 

communication process but is not the 

subject of this process. Suppose (A) and 

(B) communicate without understanding 

each other's language, they will need a 

translator and so (A) and (B) are the 

subjects of this communication process, 

while the translator just a help factor. In 

the process of translating, translators 

must not only be fluent in linguistic 

elements, but also be sure of nonverbal 

elements that dominate text, language 

and communication - these are weak 

cultural elements, objects of information 

transmission, the purpose of 

communicating information and 

circumstances of communicating. These 

are the factors that according to Dang 

Dinh Cung [01.35], called the internal 

language, the parable and the foreign 

language, guarantee a successful 

communication.  

1.2.3. "The translation must be 

considered as an element in the foreign 

language teaching and learning system, a 

skill that must be trained in the foreign 

language training process" [01,36]. 

Translation requires all elements within 

and outside the language and through 

translation, the learner's knowledge and 

skills are most clearly expressed. 

As for us, the first goal of the 

translation is to strengthen the language 

ability and the ability to communicate in 

two languages. The second major goal is 

to establish and develop professional 

translation capabilities. In addition, to 

successfully carry out translation 

activities, the translators must be 

provided with a volume of information 

about different areas. For example, to 

serve the first goal, it is necessary to 

improve the language, cultural and 

communication competencies. 

Accordingly, in teaching translation it is 

necessary to have the types of exercises 

to compare the original language text and 

the target language, sentence analysis, 

system of specific elements of each 

language, each writing style, means of 

expressing text, standard speech 

etiquette, etc. For the second goal, we 

refer to the types of exercises related to 

identification and evaluation translate, 

formulate and develop translation skills 

in practical translation activities such as 

writing - writing, listening, writing, 

writing - speaking, speaking - one-way 

and two-way speaking. 

2. A number of difficulties in the 

translation work in general and 

translation of newspaper headlines in 

particular 

In order to achieve the two goals 

mentioned, it is argued that firstly, it is 

necessary to provide the translator with a 
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minimum amount of knowledge about 

translation theory. The cultural specific 

characteristics of the original language 

and target language should also be 

equipped for them before conducting the 

translation practice in order to meet these 

two objectives. In addition, it is necessary 

to take into account the language style 

characteristics used in specific translation 

activities in order to limit some 

difficulties for translation in general and 

translate newspaper headlines in 

particular, such as: 

- Words in this language cannot 

find equivalent words in the other 

language (except terms); 

- Sentences written in this 

language are not completely equivalent in 

meaning to sentences in the other 

language; 

- There is a loss of news (and an 

increase in semantic information) of 

sentences when translated. 

Considering the distinction 

between descriptive information and 

interpersonal information, the distinction 

of explicit information with hidden 

function information, the semantic 

difference in translation mainly occurs in 

the inter-fish information area multiply. 

In the field of descriptive information, 

unless the level of translator is poor, it is 

possible to make this difference not 

happen. F. De Saussure with language 

and speech discrimination has helped us 

see the need to distinguish language 

facilities from the means of speech. In 

principle, information describing in a 

word can differ in languages (even 

loopholes in vocabulary: there are things 

or phenomena with corresponding words 

in this language but without 

corresponding words in the other 

language), however, by means of word 

association (phrases or sentences) it is 

possible to create synonyms in different 

languages. 

3. Translating newspaper 

headlines and ensuring ethnic-cultural 

characteristics in the language of the 

newspapers 

For newspaper headlines, a 

special type of text, finding an effective 

translation method to both ensure the 

original meaning of the document and 

ensure the intent of the title set, really 

requires the translator many skills. 

Among these skills, skills of parsing 

analysis, grammatical analysis and 

context analysis in translation are 

extremely necessary. Semantic analysis is 

built as part of the translation process. In 

this regard, Hoang Van Van in 

"Translation studies" [03], discussed this 

very carefully. Regarding translation 

theory, we are interested in the following 

statements of the author: 

- Contacting language forms with 

specific communication purposes is one 

of the focal points in communication 

capacity of communicators [03, 165]. 

- The form of a verbal action may 

indicate the form of another verbal act 

[03,176]. 

- If the translator is interested in 

changing the meaning of the source 
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language, he/she will find that the target 

language also has a way to express the 

desired meaning [03, 209]. 

- A qualified translator must avoid 

literal translation and must try to find a 

way of translating the specialized 

language in the target language [03, 210]. 

- During translation, to retain the 

meaning of the source language, a certain 

structure may be lost [03, 209]. 

- In many of the meanings 

examined, the most important are: (1) the 

meaning plays a central role in 

translation, (2) translation is a multi-

disciplinary linguistics, (3) translation 

unit is the language version, and (4) while 

translating, the translator must analyze 

the context, the semantics (language and 

pragmatics) and the grammar of the 

language ..., on which basis they can 

transfer the meaning in the source 

language to the target language in the 

most equivalent way [03, 276]. 

Hoang Van Van said that 

Halliday's grammatical model is accepted 

as a theoretical framework for many 

studies on translation because this 

grammatical model is based on functional 

framework and functional characteristics. 

Its expression in three aspects is closely 

related to each other: (1) in verbal 

analysis, (2) in analyzing components of 

linguistic structure, and (3) in system 

analysis [03, 110]. 

The theoretical issues of 

translation studies by Hoang Van Van are 

an important basis for our specific 

illustration of the translation of headlines 

and the assurance of ethnic-cultural 

characteristics in the language of 

newspapers. 

4. Translating headlines and 

ensuring ethnic-cultural 

characteristics in the language of the 

newspaper headlines 

Researchers point out that the 

ethnic-cultural characteristics of 

linguistic communication is made up of a 

system of factors that regulates 

differences in organization, in functions 

and ways of conducting the delivery 

process typical for the ethnic cultural 

community (or language community) 

somehow. These factors may be 

associated with cultural traditions; social 

circumstances and the functions of 

communication; ethnic psychology; the 

presence of certain specific concepts and 

the language characteristics of the 

community. 

Studying the ethnic - cultural 

characteristics of the newspaper 

headlines, in order for the headline 

translation to be effective, we consider in 

turn the following factors: 

First, the ethnic-cultural 

characteristics of the press title are 

expressed in the word meaning. Ethnic-

cultural characteristics of words are 

expressed boldly in symbolic meaning. 

Considering the following English 

headline (in REVIEW): 

Carrot, not stick 

This headline can be translated as: 

"Softness"; "Rub without punching" or 

"Punching and rubbing". In British 
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culture, the stick figure symbolizes 

violence, while the icon of carrot 

symbolizes stability, so the symbolic 

meaning of these two words, when 

translated into Vietnamese, must find the 

corresponding image about symbolism in 

Vietnamese culture. "Punching" and 

"rubbing" show two opposite meanings, 

softness, flexibility in work, knowing 

"diamonds" and "needs" in time. This is 

the case where the translator is able to 

find the corresponding symbol between 

the two languages, so it is convenient for 

the expression, but not in every headline, 

the translator can find the corresponding 

symbols like that. The use of words 

means cultural symbolism that is of 

special interest to journalists, especially 

in writing newspaper headlines.  

Secondly, the ethnic-cultural 

characteristic of the newspaper headlines 

is reflected in the realization of the reality 

and the picture of the language about the 

world. 

A multitude of facts found to 

show that the objective world in 

languages can be separated in different 

ways and expressed in different 

languages. The same thing, phenomenon, 

can be expressed in different languages 

with different levels of differentiation 

[04,29]. People form their own view of 

the world or their world picture through 

language and language that contributes to 

the formation of a special way of looking 

at the world in the native community. 

Consider the following headline (in 

CNN): 

Cambodia 's children plug into 

the information superhighway  

Superhighway, in the view of the 

British, is a wide highway with large 

vehicles in high speed. From there, to 

express the convenience and 

unlimitedness of information today, only 

superhighway describes the superiority of 

the modern media. In Vietnamese 

perspective, it is not possible to translate 

"super high speed", because high speed 

refers to the speed of movement of things 

on the surface of other objects (in space 

and time). The freeway is about the place 

where things can move with high speed, 

so it cannot be translated into Vietnamese 

as "super high speed"; If translated like 

this, the reader will understand the 

meaning completely differently. This 

headline needs to be translated as 

"superhighway", which is an extremely 

wide, open road, in which vehicles can 

operate at extremely high speeds. 

Therefore, we need to pay attention to the 

identification characteristics of different 

languages by examining the etymology 

and internal morphology of the name 

when studying the national cultural 

characteristics, especially when the 

subject considered is newspaper 

headlines, with a special style of 

journalism. Let’s consider the following 

headline (in HA NOI MOI): 

Mất sạch sành sanh 

The repetition word sạch sành 

sanh is much more impressive than other 

adjectives of the same meaning. "Mất sạch 

sành sanh" means Lose all, there is no 



Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion                                                                                         51 

 

 

 

trace left. This headline can be translated 

into English as "Lose all and all" although 

in terms of meaning it must not be 

equivalent. 

Thirdly, ethnic-cultural 

characteristics are reflected in the transfer 

of word meaning. It can be said that the 

association in meaning transfer is 

predetermined by the specific 

psychological and historical conditions of 

a cultural-linguistic community, leading 

to the word meaning transfer in languages 

may be different. Metaphors and 

metaphorical transitions are two of the 

common means of word meaning transfer. 

The ethnic-cultural characteristics 

of the meaning transfer is manifest in that 

some forms of meaning transfer are 

only available in this language but not 

in another language. This is reflected in 

the characteristic selection of the object as 

the basis for the meaning transfer process, 

which is often defined by the qualities and 

attributes of the object that the language 

community pays attention to. Each 

community will choose different 

characteristics according to their own 

perceptions of the object. 

  For example, a bear with a Russian is a 

lovely animal, was chosen as the symbol 

of the 1985 Olympic Games, while the 

bear, with the British, is a rude, vulgar 

animal. So Russians who have a gentle 

character in streaks are called bears, and 

for British people rude people will be 

called bear. For Vietnamese people, bears 

are fierce animals and despite their 

stereotypes, their names are used to 

symbolize discipline or aggression in 

humans.  

  Consider the following headline in HA 

NOI MOI newspaper: Chụp ảnh mà gấu 

thế? Also, with bears, each language has 

a different symbolic meaning, depending 

on the conception and customs of each 

country. Therefore, when translating this 

headline into English, the translator must 

choose the equivalent metaphorical 

transcription, not use the direct meaning in 

the dictionary to avoid making cultural 

mistakes. 

  Fourth, the ethnic-cultural 

characteristics of language thinking are 

expressed in the newspaper headlines. The 

ethnic-cultural characteristic of language 

thinking is most clearly expressed as the 

"favorite" penchant or the prominence of 

some kinds of thinking, certain ways of 

speaking and thinking in a certain nation. 

  For example: Hỏi trời! (a headline in 

HA NOI MOI newspaper). 

  In the thinking of Vietnamese people, 

from ancient times, the image of "Trời" is 

always respected. Meeting with 

difficulties and obstacles: "Hỏi Trời", to 

express luck: "Ơn Trời!", to express 

regret: ""Trời ơi!”. So when people 

encounter pressing and urgent situation 

but don't know who to call or ask for help, 

they say: "Hỏi Trời!". And the English, 

with them, the Lord is the supreme being. 

When they need help or pray for 

something: "Pray God!", to express 

thanking: "Thank God!"; when expressing 

regret: "God!" or "Lord!". Therefore, 

"Ông Trời" does not exist in English 
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thinking and "God" does not exist widely 

in Vietnamese thinking. Therefore, this 

headline can be translated into English as 

"God knows!". 

  Similarly, take a headline in the 

newspaper "GIAO DUC & THOI DAI": 

  “Vào… lò luyện thi!” 

  In Vietnamese thinking, talking about 

“Vào lò…” means coming to oven, 

feeling hot, stuffy, stressed and talking 

about “luyện” is probably closer to 

"forging and cramming" than meaning 

going to study. We know "lò" are earthen 

or brick-built places for high temperatures 

for heating, cooking or heating (brick 

kilns, smithing, stoves). The word “lò” 

here is not the raw materials that make up 

its function, but the implicit function is: 

the product created is of high quality, 

uniform, and equal level. Thanks to that, 

use the word “lò”. "Luyện" is mixing, 

kneading (lime) for smoothing, processing 

at high temperature (steel making), is a lot 

of practice, often to master, improve skills 

(practice martial arts, practice, 

metallurgical, review). The word "luyện" 

itself in this headline makes it feel not like 

the word "ôn thi". 

  The British may not fully understand 

this headline and do not fully understand 

the intentions of the Vietnamese people to 

refer to the difficulties, complexities and 

hardships of the candidates before the 

entrance exam to universities. They have 

exam review in hot, crowded, stuffy 

classrooms, especially when summer 

comes. It does not resemble the word 

"trung tâm" (the center) familiar to the 

British, where the learners are cared for, 

carefully ínstructed with modern and 

effective learning facilities, spacious and 

comfortable classrooms, etc. 

  5. Conclusion 

       The study of ethnic-cultural 

characteristics of language and language 

thinking has great significance not only in 

theory, but also in terms of practical 

significance, especially in teaching 

English in general and translating 

newspaper headlines in particular. When 

teaching English to Vietnamese learners 

as a foreign language, first of all, it is 

necessary to teach the way of speaking or 

thinking of the British, not that of 

Vietnamese and the language means to 

express it is of English ones. 

  Through some of the English and 

Vietnamese examples analyzed above, it 

can be seen that English is characterized 

by ethnic-cultural characteristics and 

language thinking of English style while 

Vietnamese carries ethnic-cultural 

characteristics and language thinking of 

Vietnamese style. English teaching and 

learning process of Vietnamese people 

and Vietnamese teaching and learning 

process of English requires the teachers 

and learners to gradually fill the cultural 

gap and avoid misunderstandings in 

mastering English and Vietnamese. 

  The study of ethnic-cultural 

characteristics of language and language 

thinking is of great significance not only 

in theory, but also in practice, both in the 

field of translation and teaching foreign 

language. When translating a newspaper 
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headline from English into Vietnamese, or 

vice versa, to make the English or 

Vietnamese understand correctly, apart 

from the issues of language rules that need 

to be complied with, the ethnic-cultural 

factor is indispensable. 
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Tóm tắt: Lý luận dịch ngôn ngữ xem xét việc dịch thuật như là một sự chuyển mã, 

là một sự cải biến giữa các ngôn ngữ, là một hoạt động sáng tạo ngôn ngữ từ văn bản gốc. 

Thực tế cho thấy, ngôn ngữ là một loại mã đa chức năng, đa biến thể trong giao tiếp. Vì 

quá trình dịch không thể quan sát trực tiếp được nên phải đánh giá nó qua kết quả bản 

dịch; trong sự so sánh đối chiếu với bản gốc, qua đó, chúng ta có cơ sở để đánh giá kết quả 

của quá trình dịch. Đối với tiêu đề báo chí, một loại văn bản đặc biệt, việc tìm ra một 

phương pháp chuyển nghĩa hiệu quả để vừa đảm bảo nghĩa gốc của văn bản vừa đảm bảo 

dụng ý của người đặt tiêu đề, thật sự đòi hỏi người dịch phải có nhiều kỹ năng. Trong số 

các kỹ năng này, kỹ năng phân tích ngữ dụng, phân tích ngữ pháp và phân tích ngôn cảnh 

trong khi dịch là vô cùng cần thiết. Trong bài viết này, chúng tôi đưa ra một số minh họa 

cụ thể cho công tác dịch tiêu đề và việc đảm bảo đặc trưng văn hoá - dân tộc trong ngôn 

ngữ của tiêu đề báo chí nói chung. 

Từ khóa: quá trình dịch, kỹ năng, đặc trưng văn hoá - dân tộc, tiêu đề báo chí 

 

1. Lý luận và thực tiễn dịch 

thuật các tiêu đề báo chí Anh, Việt 

      1.1. Những quan điểm cơ bản về lý 

thuyết dịch 

      Phiên dịch hay dịch thuật có quan hệ 

chặt chẽ với ngôn ngữ học đối chiếu cả về 

lý luận lẫn thực tiễn vì công tác phiên dịch 

luôn có quan hệ tới hai ngôn ngữ. Hiện nay 

yêu cầu của công việc phiên dịch ngày 

                                                 

 
* Trường Đại học Mở Hà Nội 

 
 

càng cao, tăng theo cùng với sự giao lưu 

và phát triển của xã hội cho hội nhập quốc 

tế. Yêu cầu đó đòi hỏi phải nghiên cứu và 

giải quyết những vấn đề dịch thuật cả trên 

bình diện thực tiễn và bình diện lý luận. 

Nhiều người cho rằng, người dịch không 

những phải nắm vững cả hai ngôn ngữ về 

cấu trúc cũng như sự hành chức của nó, 

mà còn phải có khiếu thẩm mỹ cảm thụ 
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văn học tốt. Và thêm nữa cũng cần có 

những hiểu biết về văn hóa, lịch sử, phong 

tục của đất nước với nền văn học tương 

ứng. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. 

      Lý luận dịch ngôn ngữ xem xét việc 

dịch thuật như là một sự chuyển mã, là 

một sự cải biến giữa các ngôn ngữ, là một 

hoạt động sáng tạo ngôn ngữ từ văn bản 

gốc. Thực tế cho thấy, ngôn ngữ là một 

loại mã đa chức năng, đa biến thể trong 

giao tiếp. Dịch thuật có quan hệ đến một 

thuộc tính về bản chất của ngôn ngữ: ngôn 

ngữ là một hệ thông tín hiệu đặc biệt và là 

phương tiện giao tiếp trọng yếu nhất của 

con người.  

      1.2. Đặc điểm của môn lý luận phiên 

dịch và nhiệm vụ của nó trong mối quan 

hệ với nghiên cứu đối chiếu 

Khi nhìn nhận phiên dịch là một sự 

chuyển mã giữa hai ngôn ngữ thì trước hết 

cần miêu tả những phương tiện biểu đạt 

khác nhau, sau đó tuyển chọn những 

phương tiện ấy theo tỉ trọng của sự tác 

động những tiêu chuẩn ngoài ngôn ngữ. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi không có 

điều kiện dừng lại phân tích chi tiết, chỉ 

xin tóm tắt vài điều về đặc điểm của môn 

lý luận phiên dịch và nhiệm vụ của nó 

để từ đó tìm thấy mối quan hệ của nó với 

nghiên cứu đối chiếu, đó là: 

      1.2.1. Quá trình dịch được xem như là 

sự cải biến giữa hai ngôn ngữ, trong đó nội 

dung của nguyên bản và bản dịch là hoàn 

toàn như nhau mặc dù phương tiện biểu 

đạt của hai ngôn ngữ có khác nhau. Vì quá 

trình dịch không thể quan sát trực tiếp 

được nên phải đánh giá nó qua kết quả bản 

dịch; trong sự so sánh đối chiếu với bản 

gốc, qua đó, chúng ta có cơ sở để đánh giá 

kết quả của quá trình dịch. Trong nghĩa 

rộng, mối quan hệ của ngôn ngữ học đối 

chiếu với lý thuyết phiên dịch là rất chặt 

chẽ, như R. Jakobson đã chỉ rõ, mọi sự so 

sánh hai ngôn ngữ đều có quan hệ với 

phiên dịch. Những phân tích và kết luận 

của lý thuyết phiên dịch sẽ hết sức bổ ích 

đối với nghiên cứu đối chiếu. Lý luận 

phiên dịch được coi là một bộ phận của 

ngôn ngữ học so sánh, có đối tượng cơ bản 

là ngữ nghĩa, được nghiên cứu trong văn 

cảnh của các mối tương ứng động. 

     1.2.2. Theo đặng Đình Cung [01, 35], 

khái niệm dịch được hiểu theo nhiều cách 

khác nhau, tựu trung lại có hai cách hiểu 

sau đây: (1) Dịch là kết quả của hoạt động 

dịch mà kết quả đó là văn bản hay ngôn 

bản dịch; (2) Dịch là một hoạt động hai 

ngôn ngữ. 

      Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng 

thuật ngữ “dịch” ở nghĩa thứ hai. Trước 

hết, cần xác định rõ rằng dịch là một hoạt 

động giao tiếp song ngữ phức tạp, mà 

thông qua đó thông tin của văn bản hay 

ngôn bản được chuyển từ ngôn ngữ gốc 

sang ngôn ngữ đích bằng các phương tiện 

của ngôn ngữ này. "Đây là hoạt động giao 

tiếp đặc biệt vì bản thân người dịch tuy 

phải tham gia vào cả quá trình giao tiếp 

nhưng không phải là chủ thể của quá trình 

này" [01, 35].  

      Quá trình giao tiếp trong dịch thuật thể 

hiện qua sơ đồ sau:  
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Sơ đồ 4.1. Quá trình giao tiếp trong 

dịch thuật              

Nguồn: Đặng Đình Cung [18, 35] 

      Có thể thấy, bản thân người dịch tuy 

phải tham gia vào cả quá trình giao tiếp 

nhưng không phải là chủ thể của quá trình 

này. Giả sử (A) và (B) cùng giao tiếp mà 

không hiểu ngôn ngữ của nhau, họ sẽ cần 

tới phiên dịch và như vậy (A) và (B) mới 

là chủ thể của quá trình giao tiếp này, còn 

người dịch chỉ là yếu tố trợ giúp. Trong 

quá trình thực hiện sự dịch thuật, người 

dịch không những phải thông thạo các yếu 

tố ngôn ngữ mà còn phải nắm chắc các yếu 

tố phi ngôn ngữ vốn chi phối văn bản, 

ngôn bản và hành vi giao tiếp - đó là các 

yếu tố văn hoá, đối tượng truyền đạt thông 

tin, mục đích truyền đạt thông tin, hoàn 

cảnh thực hiện giao tiếp. Đây là những yếu 

tố mà theo Đặng Đình Cung [18,35], được 

gọi là nội ngôn, cận ngôn và ngoại ngôn 

đảm bảo cho một hoạt động giao tiếp 

thành công.   

     1.2.3. "Phải xem dịch là một thành tố 

nằm trong hệ thống dạy và học ngoại ngữ, 

một kỹ năng cần phải được đào tạo trong 

quy trình đào tạo ngoại ngữ" [18, 36]. 

Dịch yêu cầu đến tất cả các yếu tố thuộc 

bên trong và bên ngoài ngôn ngữ và thông 

qua hoạt động dịch, các kiến thức và kỹ 

năng của người học được thể hiện một 

cách rõ ràng nhất. 

      Theo chúng tôi, mục tiêu đầu tiên của 

dịch là phải tăng cường năng lực ngôn ngữ 

và khả năng giao tiếp hai ngôn ngữ. Mục 

tiêu lớn thứ hai là hình thành và phát triển 

năng lực dịch nghề nghiệp. Ngoài ra, để 

thực hiện thành công hoạt động dịch còn 

phải cung cấp cho học viên một khối 

lượng các thông tin về các lĩnh vực khác 

nhau. Ví dụ: để phục vụ cho mục tiêu thứ 

nhất cần hoàn thiện năng lực ngôn ngữ, 

văn hoá và giao tiếp. Theo đó, chúng tôi 

cho rằng trong dạy lý thuyết và thực hành 

dịch, nhất thiết phải có các loại hình bài 

tập về so sánh văn bản ngôn ngữ gốc và 

ngôn ngữ đích, bài tập phân tích câu, hệ 

thống các yếu tố đặc thù của từng ngôn 

ngữ, từng phong cách văn bản, các 

phương tiện biểu đạt văn bản, nghi thức 

lời nói giao tiếp chuẩn mực v.v… Đối với 

mục tiêu thứ hai, chúng tôi đề cập tới các 

loại hình bài tập liên quan đến nhận dạng, 

đánh giá bản dịch, hình thành và phát triển 

các kỹ năng chuyển dịch trong các hoạt 

động thực tiễn dịch như viết - viết, nghe - 

viết, viết - nói, nói - nói một chiều và hai 

chiều.  

 2. Một số khó khăn trong công tác 

dịch thuật nói chung và dịch tiêu đề báo 

chí nói riêng 

Để đạt được hai mục tiêu đã đề 

cập, trước hết cần cung cấp cho người dịch 

một lượng kiến thức tối thiểu về lý thuyết 

dịch. Các tích chất đặc thù văn hoá của 

ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ đích cũng cần 

được trang bị cho họ trước khi tiến hành 

thực hành dịch nhằm đáp ứng hai mục tiêu 

trên. Ngoài ra, cũng cần tính đến các đặc 

điểm phong cách ngôn ngữ sử dụng trong 
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hoạt động dịch cụ thể nhằm hạn chế một 

số khó khăn cho công tác dịch thuật nói 

chung và dịch tiêu đề báo chí nói riêng, 

như:  

- Những từ trong ngôn ngữ này 

không tìm được từ tương đương về nghĩa 

trong ngôn ngữ kia (trừ các thuật ngữ); 

- Câu được viết bằng ngôn ngữ 

này cũng không hoàn toàn tưong đương 

về nghĩa với câu trong ngôn ngữ kia;  

- Có sự mất tin (và sự tăng thêm 

lượng tin ngữ nghĩa) của câu khi dịch.  

     Nếu xét tới sự phân biệt thông tin miêu 

tả với thông tin liên cá nhân, sự phân biệt 

thông tin tường minh với thông tin hàm 

ẩn, thì độ chênh ngữ nghĩa trong các bản 

dịch chủ yếu xảy ra trong khu vực thông 

tin liên cá nhân. Trong lĩnh vực thông tin 

miêu tả, trừ khi trình độ người dịch kém 

cỏi, hoàn toàn có thể làm cho độ chênh này 

không xảy ra. F. De Saussure với sự phân 

biệt ngôn ngữ và lời nói đã giúp chúng ta 

thấy cần phân biệt các phương tiện ngôn 

ngữ với các phương tiện của lời nói. Về 

nguyên tắc, thông tin miêu tả trong một từ 

có thể chênh nhau trong các ngôn ngữ 

(thậm chí có những lỗ hổng trong từ vựng: 

có những sự vật hiện tượng có từ tương 

ứng trong ngôn ngữ này mà không có từ 

tương ứng trong ngôn ngữ kia), nhưng 

bằng biện pháp liên kết từ (cụm từ hay 

câu) chúng ta có thể tạo ra những ngoại 

biểu đồng nghĩa ở các ngôn ngữ khác 

nhau.  

3. Dịch tiêu đề báo chí và việc 

đảm bảo đặc trưng văn hoá - dân tộc 

trong ngôn ngữ của tiêu đề báo chí 

      Đối với tiêu đề báo chí, một loại văn 

bản đặc biệt, việc tìm ra một phương pháp 

chuyển nghĩa hiệu quả để vừa đảm bảo 

nghĩa gốc của văn bản vừa đảm bảo dụng 

ý của người đặt tiêu đề, thật sự đòi hỏi 

người dịch phải có nhiều kỹ năng. Trong 

số các kỹ năng này, kỹ năng phân tích ngữ 

dụng, phân tích ngữ pháp và phân tích 

ngôn cảnh trong khi dịch là vô cùng cần 

thiết. Phân tích ngữ dụng được xây dựng 

như một phần của quá trình dịch. Về vấn 

đề này, Hoàng Văn Vân trong cuốn 

"Nghiên cứu dịch thuật" [97], đã luận bàn 

rất kỹ. Về lý thuyết dịch thuật, chúng tôi 

quan tâm tới những nhận định sau của tác 

giả: 

- Biết liên hệ các hình thức ngôn 

ngữ với các đích giao tiếp cụ thể là một 

trong những trọng tâm trong năng lực giao 

tiếp của người giao tiếp [97, 165]; 

- Hình thức của một hành động lời 

nói có thể hàm chỉ hình thức của một hành 

động lời nói khác [97,176]; 

- Nếu thông dịch viên quan tâm tới 

việc chuyển ý nghĩa của ngôn bản ngữ 

nguồn sẽ thấy rằng ngữ đích cũng có cách 

để diễn đạt ý nghĩa mong muốn [97, 209]; 

- Một thông dịch viên có năng lực 

phải tránh được việc dịch nghĩa đen và 

phải cố gắng tìm ra được cách dịch đặc 

ngữ trong ngữ đích [97, 210]; 

- Trong khi dịch đặc ngữ, để giữ 

được ý nghĩa của ngôn bản ngữ nguồn thì 

thông dịch viên phải hy sinh cấu trúc [97, 

209];  

- Trong nhiều nét nghĩa được khảo 

sát về dịch thuật, các nét nghĩa quan trọng 

nhất là: (1) ý nghĩa có vai trò trọng tâm 
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trong dịch, (2) dịch là một ngành ngôn ngữ 

học đa ngành, (3) đơn vị dịch là ngôn bản, 

và (4) trong khi dịch thông dịch viên phải 

phân tích ngôn cảnh, ngữ nghĩa (ngôn ngữ 

và ngữ dụng) và ngữ pháp của ngôn 

bản…, trên cơ sỏ đó họ có thể chuyển các 

ý nghĩa ở ngôn bản ngữ nguồn sang ngôn 

bản ngữ đích một cách tương đương nhất 

[97, 276].  

      Hoàng Văn Vân cho rằng: mô hình ngữ 

pháp chức năng của Halliday được chấp 

nhận làm khung lý thuyết cho nhiều công 

trình nghiên cứu về dịch thuật bởi lẽ mô 

hình ngữ pháp này được dựa trên khung lý 

thuyết chức năng và đặc điểm chức năng 

của nó thể hiện ở ba khía cạnh có liên quan 

chặt chẽ đến nhau: (1) trong phân tích 

ngôn bản, (2) trong phân tích các thành 

phần của cấu trúc ngôn ngữ, và (3) trong 

phân tích hệ thống [03, 110]. 

      Những vấn đề lý luận về nghiên cứu 

dịch thuật của Hoàng Văn Vân là cơ sở 

quan trọng cho phần minh họa cụ thể của 

chúng tôi cho công tác dịch tiêu đề và việc 

đảm bảo đặc trưng văn hoá - dân tộc trong 

ngôn ngữ của tiêu đề báo chí. 

4. Dịch tiêu đề và việc đảm bảo 

đặc trưng văn hoá - dân tộc trong ngôn 

ngữ của tiêu đề báo chí 

      Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng đặc 

trưng văn hoá dân tộc của giao tiếp ngôn 

ngữ được tạo thành từ một hệ thống nhân 

tố quy định những sự khác biệt trong cách 

tổ chức, trong các chức năng và cách thức 

tiến hành quá trình giao tiếp tiêu biểu cho 

cộng đồng văn hoá dân tộc (hoặc cộng 

đồng ngôn ngữ) nào đó. Các nhân tố này 

có thể là các nhân tố gắn với truyền thống 

văn hoá, với hoàn cảnh xã hội và các chức 

năng của sự giao tiếp, với tâm lý học dân 

tộc, với sự có mặt của những ý khái niệm 

đặc thù nào đó hay gắn với đặc điểm ngôn 

ngữ của cộng đồng. 

      Nghiên cứu các đặc trưng văn hoá dân 

tộc của tiêu đề báo chí, để việc dịch tiêu 

đề đạt hiệu quả, chúng tôi lần lượt xem xét 

những yếu tố sau: 

      Thứ nhất, đặc trưng văn hoá dân tộc 

của tiêu đề báo chí thể hiện qua nghĩa 

từ. Đặc trưng văn hoá dân tộc của từ được 

biểu hiện đậm nét trong ý nghĩa biểu 

trưng. Xét tiêu đề tiếng Anh sau 

(REVIEW): Carrot, not stick              

      Tiêu đề này có thể dịch là: "Mềm 

mỏng"; "Xoa mà không đấm" hoặc "Vừa 

đấm vừa xoa". Trong văn hoá người Anh, 

hình tượng cây gậy tượng trưng cho bạo 

lực, còn hình tượng củ cà rốt tượng trưng 

cho sự bình ổn, nên nghĩa biểu trưng của 

hai từ này, khi dịch sang tiếng Việt phải 

tìm hình tượng tương ứng về nghĩa biểu 

trưng trong văn hoá người Việt. "Đấm" và 

“xoa” thể hiện hai nghĩa trái ngược nhau, 

sự mềm mỏng, linh hoạt trong công việc, 

biết “cương”, “nhu” đúng lúc . Đây là 

trường hợp người dịch có khả năng tìm 

được biểu trưng tương ứng giữa hai ngôn 

ngữ nên thuận lợi cho việc diễn đạt, nhưng 

không phải mọi tiêu đề khi dịch, người 

dịch đều có thể tìm được các biểu trưng 

tương ứng như vậy. Việc sử dụng từ mang 

nghĩa biểu trưng về văn hoá được các nhà 

báo quan tâm đặc biệt, nhất là trong việc 

viết các tiêu đề báo chí. 

      Thứ hai, đặc trưng văn hoá dân tộc của 

tiêu đề báo chí thể hiện trong sự phạm 
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trù hoá hiện thực và bức tranh ngôn 

ngữ về thế giới. 

      Có thể tìm được vô số sự kiện chứng tỏ 

rằng thể liên tục thế giới khách quan trong 

các ngôn ngữ được phân cách theo các 

kiểu khác nhau và được biểu hiện một 

cách khác nhau bằng ngôn ngữ. Cùng một 

sự vật, hiện tượng, có thể được biểu hiện 

trong ngôn ngữ khác nhau với mức độ 

phân hoá khác nhau [89, 29]. Con người 

hình thành nên cái nhìn của mình về thế 

giới hoặc bức tranh thế giới của mình 

thông qua ngôn ngữ, ngôn ngữ đã góp 

phần vào sự hình thành nên cách nhìn đặc 

biệt về thế giới ở cộng đồng người bản 

ngữ. Xét tiêu đề sau (CNN): 

Cambodia 's children plug into 

the information superhighway  

(Trẻ em Campuchia truy cập siêu 

xa lộ thông tin) 

      Superhighway trong cách nhìn của 

người Anh là đường cao tốc rộng, có dung 

lượng xe lớn chạy với tốc độ cao. Từ đó, 

để diễn tả sự nhanh chóng tiện lợi và 

không giới hạn của thông tin ngày nay, chỉ 

có từ superhighway mới diễn tả hết tính ưu 

việt của các phương tiện thông tin hiện 

đại. Còn trong cách nhìn của người Việt, 

không thể dịch là "siêu cao tốc", bởi vì cao 

tốc (tốc độ cao) là  nói về tốc độ chuyển 

động của sự vật trên bề mặt của vật khác 

(trong không gian và thời gian). Còn xa lộ 

là nói về nơi để các vật có thể vận động 

với tốc độ cao, vì thế không thể dịch ra 

tiếng Việt là "siêu cao tốc"; nếu dịch như 

vậy, người đọc sẽ hiểu nghĩa khác hoàn 

toàn. Tiêu đề này cần dịch là "siêu xa lộ", 

là loại đường có độ thoáng, rộng cực lớn, 

ở đó các phương tiện có thể hoạt động với 

tốc độ cực cao. Do vậy, chúng ta cần chú 

ý đến các đặc điểm định danh của các 

ngôn ngữ khác nhau qua việc xem xét từ 

nguyên và hình thái bên trong của tên gọi 

khi nghiên cứu đặc trưng văn hoá dân tộc, 

nhất là khi đối tượng xem xét là các tiêu 

đề báo chí, với phong cách đặc biệt của 

báo chí. 

 Xét tiêu đề tiếng Việt sau (HÀ NỘI 

MỚI): Mất sạch sành sanh 

      Từ láy “sạch sành sanh” tạo ấn tượng 

hơn nhiều so với những tính từ khác có 

cùng nghĩa. “Sạch sành sanh” mang 

nghĩa: hết, không còn một dấu vết nào, 

mặc dầu lúc trước có rất nhiều. Tiêu đề 

này có thể dịch sang tiếng Anh là "lose all 

and all” dù về mặt nghĩa chưa hẳn đã phải 

là tương đương. 

      Thứ ba, đặc trưng văn hoá - dân tộc thể 

hiện qua sự chuyển nghĩa của từ trong 

tiêu đề báo chí. 

      Có thể nói, sự liên tưởng trong chuyển 

nghĩa vốn bị tiên định bởi điều kiện lịch 

sử, tâm lý cụ thể của một cộng đồng văn 

hoá - ngôn ngữ, dẫn đến ý nghĩa chuyển 

trong các ngôn ngữ có thể là khác nhau. 

Chuyển nghĩa ẩn dụ và chuyển nghĩa hoán 

dụ là hai trong số các phương thức chuyển 

nghĩa thông dụng của từ.      

      Đặc trưng văn hoá dân tộc của sự 

chuyển nghĩa còn biểu hiện ở chỗ một số 

dạng chuyển nghĩa nào đó chỉ có trong 

ngôn ngữ này mà không có trong ngôn 

ngữ khác. Điều này thể hiện ở chỗ việc 

chọn đặc trưng của đối tượng làm cơ sở 

trong quá trình chuyển nghĩa thường bị 

quy định bởi những phẩm chất, thuộc tính 
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của đối tượng được cộng đồng ngôn ngữ 

chú ý đến. Mỗi cộng đồng sẽ chọn đặc 

trưng khác nhau theo quan niệm riêng của 

mình về đối tượng. 

  Ví dụ: con gấu với người Nga là con 

vật đáng yêu, đã được chọn làm biểu 

tượng của thế vận hội Olympic 1985, 

trong khi đó con gấu với người Anh là con 

vật thô lỗ, thô tục. Nên người Nga nào có 

đặc trưng hiền lành trong tính nết thì dược 

gọi là gấu, còn với người Anh những kẻ 

thô lỗ sẽ được gọi là bear (con gấu). Với 

người Việt, gấu là con vật hung dữ và bất 

chấp khuôn phép nên tên gọi của nó được 

dùng để biểu trưng cho tính vô kỷ luật hay 

hung dữ ở con người.    

      Xét tiêu đề sau trên báo Hà Nội Mới: 

Chụp ảnh mà gấu thế? 

      Cũng là gấu nhưng mỗi một ngôn ngữ 

đều mang một nghĩa biểu trưng khác nhau, 

tuỳ theo quan niệm, tập quán của mỗi 

nước. Do vậy, khi dịch tiêu đề này sang 

tiếng Anh, người dịch phải lựa chọn sự 

chuyển nghĩa ẩn dụ tương đương chứ 

không thể sử dụng nghĩa trực tiếp trong từ 

điển, tránh mắc lỗi về văn hoá.  

      Thứ tư, đặc trưng văn hoá dân tộc 

của tư duy ngôn ngữ được thể hiện qua 

tiêu đề báo chí. 

      Đặc trưng văn hoá dân tộc của tư duy 

bằng ngôn ngữ được thể hiện rõ nhất là 

thiên hướng "ưa thích" hay sự nổi trội của 

kiểu tư duy nào đó, cách nói và cách nghĩ 

nào đó ở một dân tộc nhất định.  

      Chẳng hạn ta hãy xem xét tiêu đề sau 

trong báo HÀ NỘI MỚI: Hỏi Trời! 

      Trong tư duy của người Việt, từ xa xưa 

luôn coi trọng hình tượng "ông Trời". Khi 

khó khăn, vướng mắc thì "Hỏi Trời", khi 

bày tỏ sự may mắn thì "nhờ Trời!", khi đau 

khổ, kêu than thì "Trời ơi!”. Nên khi 

người ta gặp phải tình trạng bức xúc, gay 

cấn mà không biết kêu ai, nhờ ai thì người 

ta "Hỏi Trời!". Còn người Anh, với họ, 

Chúa là đấng tối cao. Khi cần giúp đỡ, cầu 

xin,  họ "Cầu Chúa!"; khi bày tỏ lòng biết 

ơn thì "ơn Chúa!"; khi bày tỏ sự tiếc rẻ thì 

"Chúa ơi!" hoặc "Lạy Chúa!”. Do vậy, 

"ông Trời" không tồn tại trong tư duy 

người Anh và "Đức Chúa" không tồn tại 

rộng rãi trong tư duy người Việt. Vì thế, 

tiêu đề này có thể dịch sang tiếng Anh là 

"God knows". 

      Tương tự như vậy, trong báo "Giáo dục 

và Thời đại" có tiêu đề: Vào "lò… luyện 

thi!. Có lẽ trong tư duy người Việt, nói 

đến lò ai cũng cảm thấy bức bối nóng nực, 

ngột ngạt, căng thẳng và nói đến luyện có 

lẽ gần nghĩa với "rèn rũa, nhồi nhét" nhiều 

hơn là nghĩa đi học ôn. 

      Ta biết "lò" là chỗ đắp bằng đất hay xây 

gạch tạo nhiệt độ cao để nung nóng, nấu 

nướng hay sưởi ấm (lò gạch, lò rèn, bếp 

lò). Vấn đề lò ở đây không phải là nguyên 

vật liệu tạo nên để đạt chức năng của nó, 

mà có nghĩa hàm ẩn là: sản phẩm tạo ra có 

chất lượng cao, đồng đều, có trình độ 

ngang nhau. Nhờ đó mới dung từ lò. 

"Luyện" là trộn, nhào (luyện vôi) đều cho 

dẻo nhuyễn, là chế biến ở nhiệt độ cao 

(luyện thép), là tập nhiều, thường xuyên 

để thành thục, nâng cao kỹ năng (luyện võ, 

luyện tập, luyện kim, ôn luyện). Bản thân 

từ "luyện" trong tiêu đề này tạo cảm giác 

không giống như từ "ôn". Người Anh có 

thể không hiểu hết tiêu đề này và không 
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hiểu được hết dụng ý của người Việt muốn 

ám chỉ sự khó khăn, phức tạp và gian khổ 

của các thí sinh trước kỳ thi tuyển sinh vào 

các trường đại học; các em phải học ôn 

trong các phòng học nóng nực, chật chội, 

ngột ngạt đông đúc, nhất là khi mùa hè 

đến. Nó không giống từ "center" (trung 

tâm) quen thuộc với người Anh, nơi mà 

người học được chăm sóc, quan tâm, chỉ 

bảo cặn kẽ với phương tiện học tập hiện 

đại và hiệu quả, phòng học rộng rãi, tiện 

nghi v.v...  

 5. Kết luận 

      Nghiên cứu đặc trưng văn hoá - dân tộc 

của ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ có ý 

nghĩa lớn lao không chỉ về mặt lý luận, mà 

còn có ý nghĩa quan trọng về thực tiễn, 

nhất là trong công tác giảng dạy tiếng Anh 

nói chung và tiêu đề báo chí nói riêng. Khi 

dạy tiếng Anh cho người Việt như một 

ngoại ngữ, trước hết phải dạy cách nói, 

cách nghĩ hay cách tư duy của người 

Anh tránh tình trạng cách nghĩ là của 

người Việt còn phương tiện ngôn ngữ để 

diễn đạt lại là tiếng Anh. 

      Qua một số ví dụ đã phân tích ở trên là 

các tiêu đề báo chí trong tiếng Anh và 

tiếng Việt, có thể thấy tiếng Anh mang đặc 

trưng văn hoá dân tộc và tư duy ngôn ngữ 

theo kiểu của người Anh, còn tiếng Việt 

mang đặc trưng văn hoá dân tộc và tư duy 

ngôn ngữ theo kiểu của người Việt. Việc 

giảng dạy và học tập tiếng Anh của người 

Việt và tiếng Việt của người Anh đòi hỏi 

người dạy và người học phải dần lấp đầy 

các khoảng cách về văn hoá, tránh hiểu 

sai, hiểu lầm khi sử dụng tiếng Anh và 

tiếng Việt. 

  Việc nghiên cứu đặc trưng văn hoá - 

dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 

có ý nghĩa to lớn không chỉ về mặt lý luận, 

mà còn có ý nghĩa quan trọng về thực tiễn, 

cả trong lĩnh vực dịch thuật và giảng dạy 

ngoại ngữ. Khi dịch một tiêu đề báo chí từ 

tiếng Anh sang tiếng Việt hay ngược lại, 

để người Anh hay người Việt hiểu đúng, 

ngoài những vấn đề về quy tắc ngôn ngữ 

cần phải tuân thủ, thì yếu tố văn hoá dân 

tộc là không thể thiếu. 
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trình đào tạo không chuyên, “Khoa 

học ngoại ngữ”, Trường ĐHNN, H. 

2004, số 01. 

2. Hoàng Tuệ, Một số vấn đề về chuẩn 
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Abstract: This article aims to make it clear that it is not quite satisfactory if we 

attribute any language difference between authentic English and the English we are 

learning and teaching only to the informal style. By analyzing a number of examples, the 

writer assumes that many Vietnamese learners believe that English taught at school and 

English spoken by native English people share one and the same grammar. In fact, the 

English grammar we learn is just one type of grammar (prescriptive grammar) and native 

English people have their own grammar in communication (descriptive grammar). Based 

on some differences, the writer offers a number of pedagogical suggestions to deal with the 

differences between the two types of grammar in English. 

Keywords: satisfactory, attribute, authentic, learners,  prescriptive grammar, 
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1. Introduction 

Since I learned English, long ago, 

and until now when I teach English I have 

always held an idea that language 

learning means grammar learning. 

Grammar is defined as the rules by which 

words change their forms and are 

combined into sentences (LDCE, 

2010:763). In other words, grammar rules 

are formulated and learners of a language 

should learn and use them in writing and 

speaking; if they follow the rules their 

language use is correct, if not, it is 

incorrect. However, I sometimes I 

wonder if the English grammar we learn 

and teach at school is exactly the 
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grammar native English people use in real 

life. 

2.  Food for thought 

In my teaching life, I have been 

exposed to several varieties of English: 

British English, American English, 

Australian English, Canadian English. 

However, the experiences below  made 

me think of  some pedagogical problems: 

The first case happened when a 

student asked me if he answered in a 

TOEFL test correctly when he selected 

the form of the objective case of the 

pronoun in the comparative structure (eg. 

She is older than I am / me). He told me 

he had read somewhere that in the 
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comparative structures pronouns could be 

used either subjective or objective case, 

the latter is informal. Of course , at that 

time I told him that he was not wrong to 

say so, but that the former was the right 

choice, because in this situation than is a 

conjunction connecting two clauses. 

The second case was when a girl 

student came up with the question that in 

English grammar books, the word as is a 

conjunction meaning in the way that 

some one says or does, eg. Do as I say 

(LDCE, 2010:82), but sometimes she met 

with some sentences where the word like, 

a preposition, is used instead of as; for 

example, Nobody understands him like I 

do. It is explained that the 

conjunctions as and like have the same 

meaning when used in 

comparisons. Like is a little more 

informal than as (more formal: Nobody 

understands him as I do. 

(https://dictionary.cambridge.org/vi/gra

mmar/british-grammar/as-or-like). 

Another experience occurred 

when a student asked me if she could use 

coordinating conjunctions to begin 

English sentences. In other words, she 

was not sure if she could use the 

conjunctions for, and, nor, but, or, yet, so 

(FANBOYS) in writing to stand at the 

beginning of a sentence (eg. I am very 

smart. Yet I do not enjoy school.). Of 

course, my answer is ‘NO’ since  the 

writing theory and English grammar rule  

stipulate that coordinating conjunctions 

are used to connect two independent 

clauses in English compound sentences. 

In initial position, only conjunctive 

adverbs such as moreover, besides,… or 

linking phrases such as in addition, apart 

from that,… can be used in the sentence. 

In spite of this, it goes without saying that 

in normal speech or writing, English 

people sometimes use coordinating 

conjunctions to begin sentences. The 

examples are: 

[1] *And let every other power 

know that this hemisphere intends 

to remain the master of its own 

house. [John F. Kennedy] 

[2] *But the truth is, these steps 

won’t make up for the seven 

million jobs that we’ve lost over 

the last two years. [Barack 

Obama]. 

The forth occurrence was when a third 

year student who was interested in word 

order in English sentences complained to 

me that in English grammar books he 

learned that adverbs and adverbial 

phrases can be put at the front, in the 

middle or at the end of a clause; the mid 

position is between the subject and the 

main verb. Some examples are: 

[3]  Apples always taste best when 

you pick them straight off the tree.  

     [4]  You can definitely never predict 

what will happen. (after a modal verb) 

When there is more than one verb, mid 

position means after the first auxiliary 

verb or after a modal verb: 

[5] The government 

has occasionally been forced to change 

its mind. (after the first auxiliary verb) 

However, in the sentences with 

infinitives, adverbs can stand after the 

particle to and before the infinitive, which 

is called split infinitive. Many linguists 

and grammarians who based English on 

Latin which had no such things criticized 

https://dictionary.cambridge.org/vi/grammar/british-grammar/as-or-like
https://dictionary.cambridge.org/vi/grammar/british-grammar/as-or-like
http://www.fordham.edu/halsall/mod/1961Kennedy.html
http://www.nytimes.com/2010/01/28/us/politics/28obama.text.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2010/01/28/us/politics/28obama.text.html?pagewanted=all
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this usage, saying that it is incorrect to use 

adverbs in this way. The examples are: 

[6]  She used to secretly admire 

him;  

[7]  I would like the carpet to 

completely cover the floor.  

All those cases as I have cited 

above derive from my students, but I 

myself  (and maybe you too), have 

encountered many situations when native 

English people sometimes use their 

language forms different from what we 

teach our students. One example is that 

when English people give opinions, they 

often say, for example, I’m wondering…, 

I’m thinking… even though in English 

grammar books, verbs of this type are 

taught not to be used in progress form.    

All these examples from my 

students and from my observation have 

induced me to think that the differences in 

these cases which are usually explained 

that they are used informally belong to 

one and the same grammar we learn and 

teach or they belong to another type of 

grammar. 

3. Discussion 

I believe there might have been 

more cases than those I have cited above. 

However, up to this point the question is 

whether all the differences in the cases 

derive from the informal style of 

language or something else.  I wonder if 

you teachers of English have ever found 

yourselves in the same situations as mine 

and how you could have been able to 

explain or say something as I did that it is 

because this way is more informal than 

the other or when you could not explain 

you just said it’s because of grammar 

rules.  

The fact is that all of the cases 

mentioned above are some of the 

examples of descriptive grammar in 

English, not of the grammar we teach at 

school. Out of different types of grammar 

depending on different ways of 

describing and analyzing the structures 

and functions of  language, such as 

traditional grammar, generative 

grammar, comparative grammar, 

universal grammar, etc. in any language 

there are these two distinctive types of 

grammar, descriptive grammar used by 

native speakers and prescriptive 

grammar by linguists and grammarians 

(prescriptive grammar). Both are 

concerned with rules - but in different 

ways. Specialists in descriptive grammar 

examine the rules or patterns that underlie 

the use of words, phrases, clauses, and 

sentences. In contrast, prescriptive 

grammarians (such as most editors and 

teachers) try to enforce rules about what 

they believe to be the correct uses of 

language  (Richard Nordquist, 2008). In 

other words, descriptive grammar is 

concerned with patterns of words, 

describing how words are really used by 

native people in communication, without 

considering whether language use is 

correct or incorrect, whereas prescriptive 

grammar which formulates the rules for 

language learners to follow focuses on 

whether language use is correct or 

incorrect according to the rules. The first 

grammar is not taught in school, but 

inherited unconsciously in human 

community from generation to generation 

of native speakers. Meanwhile 

prescriptive grammar is taught at school; 

language learners should obey its rules as 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/secretly
http://grammar.about.com/od/il/g/languageterm.htm
http://grammar.about.com/od/c/g/Correctness-term.htm
http://grammar.about.com/od/c/g/Correctness-term.htm
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if they were patients, obeying the 

medication prescribed by the doctors.  

Along the lines of these 

perspectives, Kirvalidze (2013) posited 

that a descriptive grammar is a fully 

explicit grammar exhaustively describing 

the grammatical constructions of a 

language. It does not teach the rules of the 

language; it describes the rules that are 

already known. In other words, a 

descriptive grammar of language does not 

tell you how you should speak; it only 

describes your unconscious linguistic 

knowledge while a prescriptive grammar 

tells what rules you should know to speak 

the standard language. In English 

learning, prescriptive grammar rules are 

taught in school to fulfill language 

requirements. This type of grammar 

states explicitly the rules of the English 

language, lists the words and their 

pronunciations. It is often difficult for 

students and adult learners to learn 

English without being instructed. It is 

assumed that when the students already 

know English, they could be able to 

compare the grammar of the English 

language they know (prescriptive) with 

the grammar of the native speakers 

(descriptive). 

4. Conclusion 

Descriptive grammar and 

prescriptive grammar are two separate 

grammars. The first is used in real life, in 

the outside world and the second takes 

place inside schools; it is used by 

educated people. The language patterns in 

descriptive grammar are acquired by 

imitation (unconscious) and the rules in 

prescriptive  grammar are to be obeyed by 

learning (conscious). We teachers  cannot 

mix them together in language teaching. 

Generally, we should accept the 

similarities and realize differences 

between them. Therefore, we cannot base 

ourselves on prescriptive grammar rules 

to say that it is wrong or informal to write 

or say, for example: She is younger than 

me in English or Thông qua bài báo này 

cho thấy nhiều vấn đề về môi trường ngày 

càng trở nên trầm trọng in Vietnamese. 

When such cases happen, we should tell 

the students that we learners of English 

should write or speak in the way we learn 

from books. They should also know that 

teachers will evaluate their language 

competence and performance based on 

prescriptive grammar to define which is 

correct or incorrect. At the same time, we 

encourage our students to expose 

themselves to authentic English via real 

life texts so that they can learn the 

differences between descriptive and 

prescriptive grammar (inductive 

learning) by themselves.  

To conclude, if those cases under 

discussion are explained by saying that 

they are used informally, I fear that this 

way of explaining is confusing and 

misleading. Learners of English may 

conclude that they are learning the only 

grammar of English; they can only use the 

rules of this grammar (prescriptive 

grammar) to do everything with 

language, and that anything different (eg, 

I ain’t, much discussion, much chance, 

I’ve been wanting to, you and me can, etc) 

is incorrect or informal. In fact, in English 

speaking countries, these two grammars 

exist, one taught and learned in school 

and used in formal documents 

(prescriptive grammar), and the other 
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used in real-life communication 

(descriptive grammar). I could hereby 

compare teaching grammar to our 

students in our working situations to 

teaching how to play a ball game. It is 

well-known that there are two games 

where a ball is kicked but they have 

different names, with different rules, 

soccer and football. We should decide on 

the game we are teaching to follow the 

rules. If we are playing soccer, we should 

focus only on soccer and apply its rules to 

decide on the fouls which the players 

make, not using the rules of football. 

Similarly, when we encounter some 

peculiarities in English, this strategy for 

distinguishing and explaining about their 

grammatical differences may work. 

5. Recommendation 

In grammar teaching, teachers 

should introduce briefly the differences 

between prescriptive grammar and 

descriptive grammar when possible so 

that students know when something is 

considered to be right or wrong or 

something should or should not be used 

(in speaking or writing, inside or outside 

school, etc). 

In teaching translation, teachers 

should tell the students to be aware of the 

differences between descriptive and 

prescriptive grammar in English and in 

Vietnamese so that they can choose 

proper strategies when translating (using 

prescriptive grammar rules) and 

interpreting (using descriptive or/and 

prescriptive grammar rules). An example 

of this is that when translating the above 

sentence in Vietnamese Thông qua bài 

báo này cho thấy nhiều vấn đề về môi 

trường ngày càng trở nên trầm trọng, the 

students should know how to choose the 

prescriptive grammar rules to use the 

structure Subject-Verb (Bài báo này cho 

thấy…; Thông qua bài báo này, chúng ta 

thấy…), not  Prepositional phrase-Verb. 

In writing, teachers should guide 

the students to learn and apply only 

prescriptive grammar rules in writing in 

class and in language tests (TOEIC, 

IELTS, etc). Students are also told to use 

only prescriptive grammar in writing 

business and formal documents, such as 

contracts, business letters and academic 

writing (essays or research papers). 

In teaching reading, listening and 

speaking, we teachers should encourage 

our students to read extensively and 

collect peculiar examples (ie. descriptive 

grammar) as many as they can so that 

they can expand their knowledge, enrich 

their vocabulary and language patterns 

they find in authentic texts. By doing this, 

they can apply their findings in real life 

communication with English speaking 

people when they have a chance. 
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Tóm tắt: Bài viết nhằm nêu một thực tế rằng nếu giải thích về sự khác biệt giữa 

tiếng Anh người bản ngữ dùng trong thực tế với tiếng Anh dạy ở trường là do lối nói thân 

mật hay không trang trọng là không thật thỏa đáng, dễ làm cho người học tiếng Anh tưởng 

rằng ngữ pháp tiếng Anh trong trường và ngoài trường học là một. Thông qua một vài ví 

dụ, người viết thấy rằng người bản xứ nói tiếng Anh theo ngữ pháp riêng (tạm dịch là ngữ 

pháp miêu tả hay ngữ pháp giao tiếp) còn trong trường học là ngữ pháp riêng (tạm dịch 

là ngữ pháp chuẩn mực hay ngữ pháp hàn lâm). Dựa trên một số khác biệt giữa hai loại 

ngữ pháp, người viết đề xuất một số gợi ý trong việc giảng dạy và sử dụng ngữ pháp tiếng 

Anh. 

 Từ khóa: thỏa đáng, giải thích/cho rằng …. là bởi, đích thực, người học, ngữ pháp 

chuẩn mực/hàn lâm, ngữ pháp miêu tả/giao tiếp, những gợi ý về giảng dạy 

 

1. Mở đầu 

Từ khi tôi học tiếng Anh đã lâu và 

cho đến bây giờ khi dạy tiếng Anh, tôi 

luôn nghĩ, học ngoại ngữ là học ngữ pháp. 

Ngữ pháp, theo định nghĩa trong từ điển 

Longman Dictionary of Contemporary 

English, xuất bản năm 2010, tr.763, là 

những quy tắc chi phối hình thái của từ và 

kết hợp từ trong câu. Nói cách khác, quy 

tắc ngữ pháp được nêu ra và người học 

một ngôn ngữ nào đó phải học và sử dụng 

chúng khi viết hoặc nói. Nếu người học 

tuân thủ các quy tắc đó thì ngôn ngữ họ 

dùng được coi là đúng, nếu không, bị coi 

là sai. Tuy nhiên, đôi khi tôi tự hỏi ngữ 

pháp tiếng Anh mà chúng ta học và dạy ở 

                                                 

 
* Đại học Đại Nam 

trên lớp có phải là ngữ pháp người Anh 

dùng trong cuộc sống của họ hay không. 

2.  Cơ sở của ý tưởng 

Trong quá trình dạy tiếng Anh tôi 

đã gặp một vài thể loại tiếng Anh: tiếng 

Anh-Anh, tiếng Anh-Mỹ, tiếng Anh-Úc, 

tiếng Anh-Canada, vv. Tuy nhiên, một số 

trường hợp dưới đây khiến  tôi có suy 

nghĩ rằng khi dạy hay học tiếng Anh 

chúng ta cần để ý một số khác biệt. 

Trường hợp thứ nhất, có lần sinh 

viên hỏi tôi rằng trong bài thi chứng chỉ 

TOEIC liệu chọn dạng đại từ ở tân cách 

trong cấu trúc so sánh với tính từ , ví dụ 

She is older than I am / me (Tạm dịch: Cô 

ấy hơn tuổi tôi) thì chọn từ me có đúng 

không. Em giải thích sở dĩ em chọn cách 



68                                                                              Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 

      

đó vì em đã đọc đâu đó rằng cả hai cách 

đều được, tuy nhiên cách dùng thứ hai 

kém trang trọng hơn. Tôi nói với em đó là 

trả lời như thế tuy không sai nhưng em 

phải chọn cách thứ nhất, dùng đại từ ở chủ 

cách, bởi lẽ trong câu đó, theo sách ngữ 

pháp tiếng Anh, từ than là liên từ nối hai 

mệnh đề, chứ không phải là giới từ. 

Trường hợp thứ hai, khi một sinh 

viên nữ hỏi tôi là trong sách ngữ pháp 

tiếng Anh có nói từ as (giống, như) là liên 

từ có nghĩa theo cách ai đó nói hay làm, 

ví dụ trong từ điển đã dẫn ở trên Do as I 

say (Tạm dịch: Hãy làm như như tôi nói, 

tr.82), nhưng đôi khi em lại gặp những 

câu có nghĩa tương tự lại dùng từ like là 

giới từ (giống, như) chứ không phải từ as, 

ví dụ: Nobody understands him like I do 

(Tạm dịch: Không ai hiểu anh ấy được 

như tôi). Trường hợp này có thể giải thích 

là as và like có cùng nghĩa so sánh nhưng 

dùng as thì trang trọng hơn. Ví dụ: 

Nobody understands him  as  I do. 

(https://dictionary.cambridge.org/vi/gra

mmar/british-grammar/as-or-like). 

Một ví dụ nữa, có sinh viên hỏi tôi 

liệu có thể dùng liên từ đẳng lập để bắt 

đầu câu tiếng Anh hay không. Nói khác 

đi, những liên từ: for (vì), and (và), nor 

(cũng không), but (nhưng), or (nếu 

không), yet (nhưng), so (do vậy) những từ 

này viết tắt là FANBOYS khi viết có thể 

đứng đầu câu được không, ví dụ: I am 

very smart. Yet I do not enjoy school 

(Tạm dịch: Tôi không thông minh nhưng 

tôi không muốn đi học). Dĩ nhiên tôi trả 

lời là không dùng được; lý do là vì theo lý 

thuyết viết câu và quy tắc ngữ pháp thì 

liên từ đẳng lập chỉ dùng để nối hai mệnh 

đề nghĩa ngang bằng trong câu ghép tiếng 

Anh. Ở đầu câu chỉ có trạng từ nối như 

moreover (hơn nữa), besides (ngoài 

ra),… hoặc những cụm từ nối như in 

addition (thêm nữa), apart from that 

(ngoài ra),… mới dùng được. Tuy nhiên, 

trong lối văn nói và viết thông thường, đôi 

khi vẫn thấy người Anh dùng liên từ đẳng 

lập đứng đầu câu. Sau đây là hai ví dụ: 

[1] And let every other power 

know that this hemisphere intends 

to remain the master of its own 

house. [John F. Kennedy] (Tạm 

dịch: Và hãy để cho mọi thế lực 

biết rằng bán cầu này luôn muốn 

duy trì chủ nhân ngôi nhà của 

riêng nó) 

[2] But the truth is, these steps 

won’t make up for the seven 

million jobs that we’ve lost over 

the last two years. [Barack 

Obama]. (Tạm dịch: Nhưng quả 

là những bước đi này không thể 

bù đắp nổi bảy triệu việc làm 

chúng ta đã mất đi trong hai năm 

qua) 

Trường hợp thứ tư, có một sinh viên năm 

thứ ba vốn quan tâm tới trật tự từ trong 

câu tiếng Anh thắc mắc rằng trong sách 

ngữ pháp tiếng Anh nói rằng trạng từ hoặc 

ngữ trạng từ chỉ đứng ở đầu câu, giữa 

hoặc cuối câu, nếu ở giữa thì phải ở giữa 

chủ ngữ và vị ngữ như trong một vài ví dụ 

sau: 

[3]  Apples always taste best when 

you pick them straight off the tree.  

(Tạm dịch: Táo vừa hái bao giờ 

cũng ngon nhất) 

     [4]  You can definitely never predict 

what will happen.  

 (Tạm dịch: Bạn chắc chắn không 

thể nào đoán được điều gì sẽ xảy 

ra (trạng từ sau động từ tình thái)) 

https://dictionary.cambridge.org/vi/grammar/british-grammar/as-or-like
https://dictionary.cambridge.org/vi/grammar/british-grammar/as-or-like
http://www.fordham.edu/halsall/mod/1961Kennedy.html
http://www.nytimes.com/2010/01/28/us/politics/28obama.text.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2010/01/28/us/politics/28obama.text.html?pagewanted=all
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Khi trong câu có hơn một động từ thì giữa 

câu trạng từ chỉ đứng sau trợ động từ thứ 

nhất hoặc sau động từ tình thái. Ví dụ: 

[5] The government 

has occasionally been forced to 

change its mind. (Tạm dịch: 

Chính phủ đôi lúc cũng phải thay 

đổi quyết định (trạng từ đứng sau 

trợ động từ thứ nhất)) 

Tuy nhiên, trong câu tiếng Anh có động 

từ nguyên thể, trạng từ lại có thể đứng sau 

tiểu từ to và trước động từ nguyên thể, 

trường hợp này có tác giả gọi là nguyên 

mẫu chẻ. Nhiều nhà ngôn ngữ và ngữ 

pháp lấy tiếng Latin vốn không có hiện 

tượng này làm cơ sở cho tiếng Anh không 

chấp nhận cách dùng này, cho rằng dùng 

trạng từ như thế là sai. Dưới đây là một 

vài ví dụ: 

[6]  She used to secretly admire 

him; (Tạm dịch: Cô ấy thường ngấm 

ngầm nhìn anh ta) 

[7]  I would like the carpet to 

completely cover the floor.  (Tạm 

dịch: Tôi muốn thảm phải trùm 

kín nền nhà) 

Tất cả những ví dụ trên là tôi lấy 

từ trải nghiệm của sinh viên  nhưng chính 

tôi (có lẽ là cả các bạn cũng thế) đã gặp 

nhiều trường hợp người Anh đôi khi dùng 

những kiểu diễn đạt khác với những gì 

chúng ta dạy sinh viên. Ví dụ, khi đưa ra 

nhận xét hay ý kiến đôi khi người Anh bắt 

đầu bằng cụm từ như là I’m wondering 

(Tôi không chắc)…, I’m thinking (Tôi 

nghĩ)… cho dù trong sách ngữ pháp tiếng 

Anh nói rằng những động từ thuộc loại 

này không dùng dạng tiếp diễn   

Tất cả những ví dụ mà sinh viên 

trải nghiệm hay do tôi quan sát đã nêu ở 

trên khiến tôi có suy nghĩ rằng những 

khác biệt ngôn từ vốn thường được giải 

thích là do cách nói thân mật liệu có thuộc 

cùng loại ngữ pháp mà chúng ta dạy sinh 

viên hay là thuộc một loại ngữ pháp khác. 

3.  Trao đổi  

Tôi tin rằng có thể còn nhiều 

trường hợp khác biệt hơn như tôi đã nêu. 

Tuy nhiên, tới thời điểm này câu hỏi đặt 

ra là những khác biệt ngôn ngữ ấy là do 

đâu, do lối nói thân mật hay vì lý do nào 

khác.  Tôi không rõ khi dạy tiếng Anh các 

bạn đã bao giờ gặp các trường hợp như tôi 

không và khi đó các bạn giải thích thế 

nào, làm như tôi, nói rằng lối nói này là 

thân mật hơn lối nói kia hay là khi không 

giải thích được thì chỉ nói rằng quy tắc 

ngữ pháp là thế.   

Những ví dụ nêu trên, tôi thấy 

rằng, là minh chứng cho một loại ngữ 

pháp tiếng Anh khác, không phải loại ngữ 

pháp chúng ta đọc trong sách vở. Trong 

số những thể loại ngữ pháp khác nhau dựa 

vào cách miêu tả hay phân tích cấu trúc 

và chức năng ngôn ngữ như: ngữ pháp 

truyền thống, ngữ pháp sản sinh, ngữ 

pháp so sánh, ngữ pháp phổ thông, v.v., 

trong bất kỳ một ngôn ngữ nào cũng có 

hai loại ngôn ngữ riêng biệt, cùng tồn tại, 

một loại người bản xứ dùng, tạm dịch là 

ngữ pháp miêu tả hay ngữ pháp giao tiếp, 

còn loại ngữ pháp thứ hai do các nhà ngôn 

ngữ, các nhà ngữ pháp xây dựng nên, tạm 

dịch là ngữ pháp chuẩn mực hay ngữ 

pháp hàn lâm. Cả hai loại ngữ pháp đều 

quan tâm tới các quy tắc, nhưng theo cách 

khác nhau. Theo Nordquist (2008), các 

nhà nghiên cứu ngữ pháp giao tiếp nghiên 

cứu các quy tắc hay các mẫu kết hợp sử 

dụng từ, cụm từ, mệnh đề hoặc câu. Trái 

lại, các nhà ngữ pháp hàn lâm (ví dụ 

những người biên tập hay giáo viên) 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/secretly
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thường áp đặt các quy tắc ngôn ngữ mà 

họ cho đó là cách dùng đúng. Nói khác đi, 

ngữ pháp giao tiếp quan tâm tới các mẫu 

ngôn từ, miêu tả cách từ ngữ thực tế người 

bản xứ sử dụng trong giao tiếp, không nêu 

ngôn ngữ dùng đúng hay sai. Trong khi 

đó ngữ pháp hàn lâm đưa ra các quy tắc 

người học phải tuân theo, nhấn mạnh vào 

việc dùng ngôn ngữ đúng hay sai dựa vào 

các quy tắc định sẵn. Loại ngữ pháp giao 

tiếp không dạy trong nhà trường mà chỉ 

kế tục từ thế hệ này qua thế hệ khác trong 

cộng đồng ngôn ngữ đó. Ngược lại, ngữ 

pháp hàn lâm phải được dạy trong nhà 

trường, những người học phải tuân theo 

quy tắc ngôn ngữ đó, giống như bệnh 

nhân phải uống thuốc theo kê đơn của bác 

sỹ vậy. 

Đồng quan điểm này, Kirvalidze 

(2013) cho rằng ngữ pháp giao tiếp là loại 

ngữ pháp được miêu tả rõ ràng và đầy đủ 

các cấu trúc ngữ pháp của một ngôn ngữ, 

không dạy quy tắc ngôn ngữ, mà chỉ miêu 

tả những quy tắc đã thành thói quen. Điều 

đó có nghĩa là loại ngữ pháp này không 

nói bạn phải nói thế nào, chỉ miêu tả mà 

không cần bạn phải hiểu quy tắc đó. Trái 

lại, khi học tiếng Anh ở trường, theo quy 

định bạn phải nắm được các quy tắc ngôn 

ngữ để sử dụng khi viết và nói. Loại ngữ 

pháp này nêu rất rõ các quy tắc tiếng Anh, 

liệt kê từ vựng và cách phát âm của 

chúng. Loại ngữ pháp này sinh viên và 

những người học lớn tuổi thường thấy 

khó nếu tự học. Người ta cho rằng khi đã 

biết tiếng, người học có thể tự so sánh ngữ 

pháp tiếng Anh sách vở với ngữ pháp 

người bản ngữ sử dụng trong thực tế. 

4. Kết luận 

Ngữ pháp giao tiếp và ngữ pháp 

hàn lâm là hai loại ngữ pháp riêng biệt. 

loại thứ nhất được dùng trong cuộc sống 

thực tế, thuộc thế giới bên ngoài còn loại 

ngữ pháp thứ hai được dùng trong nhà 

trường, dùng cho những người được học 

hành. Những mẫu lời nói trong ngữ pháp 

giao tiếp chỉ cần bắt chước, không cần 

hiểu nhưng các quy tắc ngữ pháp hàn lâm 

thì phải học mới hiểu. Giáo viên chúng ta 

không thể trộn hai loại ngữ pháp khi dạy. 

Nhìn chung, chúng ta nên chấp nhận 

những nét giống nhau nhưng cũng phải 

nhận biết những khác biệt giữa chúng. Do 

vậy, chúng ta không thể chỉ dựa vào quy 

tắc ngữ pháp hàn lâm để nhận xét rằng 

viết hay nói như hai ví dụ sau đây là sai 

hay thân mật: She is younger than me 

(Tạm dịch: Cô ấy kém tuổi tôi) trong tiếng 

Anh hay Thông qua bài báo này cho thấy 

nhiều vấn đề về môi trường ngày càng trở 

nên trầm trọng (Tạm dịch: This article 

appears to indicate that many 

environmental isues have increasingly 

become more serious) trong tiếng Việt. 

Khi những trường hợp tương tự xảy ra, 

chúng ta nên khuyên sinh viên rằng học 

tiếng Anh phải viết và nói theo sách vở. 

Sinh viên cũng cần được biết rằng giáo 

viên sẽ kiểm tra kiến thức ngữ pháp và 

khả năng giao tiếp dựa trên ngữ pháp hàn 

lâm để đánh giá đúng-sai. Đồng thời, 

chúng ta cũng khuyến khích người học 

tiếp cận với tiếng Anh thực tế thông qua 

những bài viết có thực trong cuộc sống 

của người bản ngữ để người học tự họ có 

thể phát hiện những khác biệt giữa ngữ 

pháp sách vở và ngữ pháp giao tiếp (học 

theo phương pháp quy nạp).   

Tóm lại, nếu những trường hợp 

trao đổi ở trên vốn được giải thích rằng 

chúng được dùng một cách thân mật, tôi 

e rằng cách giải thích này có thể gây nhầm 
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lẫn và hiểu nhầm; người học tiếng Anh có 

thể nghĩ rằng chỉ có duy nhất một loại ngữ 

pháp và chỉ dùng các quy tắc của loại ngữ 

pháp này để thực hiện mọi kỹ năng ngôn 

ngữ. Đồng thời mọi sự khác biệt ngôn từ 

tiếng Anh, ví dụ; I ain’t (Tôi không), 

much discussion (thảo luận nhiều), much 

chance (nhiều cơ hội), I’ve been wanting 

to (Tôi lúc nào cũng muốn), you and me 

can (Bạn và tôi có thể), vv. người học đếu 

cho là không đúng hoặc đúng nhưng dùng 

theo cách thân mật. Thực ra, ở những 

nước nói tiếng Anh, hai loại ngữ pháp như 

vừa trao đổi cùng tồn tại, một loại dạy và 

học trong nhà trường và được sử dụng 

trong các văn bản trang trọng, còn loại kia 

dùng trong giao tiếp, trong cuộc sống 

thực tế. Nhân đây, tôi xin được ví việc dạy 

ngữ pháp cho sinh viên trong các bài 

giảng như dạy cách đá bóng. Chúng ta 

đều biết rằng có hai kiểu chơi đá bóng: 

bóng đá và bóng bầu dục, chúng có tên 

gọi khác nhau và luật chơi khác nhau. 

Chúng ta phải xác định dạy loại bóng nào 

để áp dụng luật chơi bóng đó. Nếu chơi 

bóng đá, thì chúng ta phải bắt lỗi người 

chơi bằng luật bóng đá, chứ không thể 

bằng luật bóng bầu dục. Tương tự, trong 

tiếng Anh khi gặp những khác biệt ngôn 

ngữ, cách giải thích dựa vào khác biệt ngữ 

pháp như vừa trình bày có thể có hiệu quả. 

5. Chia sẻ 

Khi dạy ngữ pháp tiếng Anh, khi 

điều kiện cho phép, giáo viên nên giới 

thiệu qua về sự khác biệt giữa ngữ pháp 

hàn lâm và ngữ pháp giao tiếp để sinh 

viên biết khi nào sai hay đúng, hoặc khi 

nào áp dụng được và không áp dụng được 

(khi nói hoặc viết, trong môi trường học 

thuật hay trong giao tiếp bên ngoài,vv.) 

Khi dạy dịch, giáo viên nên hướng 

dẫn sinh viên hãy cẩn thận với những 

khác biệt của ngữ pháp giao tiếp và ngữ 

pháp hàn lâm cả trong tiếng Anh lẫn tiếng 

Việt để chọn cách dịch phù hợp, trong 

biên dịch thì áp dụng ngữ pháp hàn lâm, 

khi phiên dịch áp dụng kết hợp cả hai loại 

ngữ pháp. Ví dụ khi dịch câu tiếng Việt 

nêu ở trên: Thông qua bài báo này cho 

thấy nhiều vấn đề về môi trường ngày 

càng trở nên trầm trọng, sinh viên nên 

dựa vào cấu trúc Chủ-Vị trong ngữ pháp 

hàn lâm, không dựa vào trật tự từ trong 

ngữ pháp giao tiếp để dịch. 

Khi dạy viết, giáo viên nên hướng 

dẫn sinh viên học và chỉ áp dụng các quy 

tắc ngữ pháp hàn lâm trong khi học và 

trong các bài thi ngôn ngữ như TOEIC, 

IELTS, vv. Sinh viên cũng được nhắc nhở 

chỉ dùng ngữ pháp hàn lâm trong khi viết 

các văn bản liên quan công việc, văn bản 

trang trọng như hợp đồng, thư tín thương 

mại và trong viết hàn lâm (bài luận hoặc 

các bài nghiên cứu). 

Khi dạy đọc, nghe hoặc nói, giáo 

viên chúng ta nên khuyến khích sinh viên 

đọc nhiều  và thu lượm những trường hợp 

ngôn từ đặc biệt, những đặc biệt trong 

cách dùng ngữ pháp giao tiếp, càng nhiều 

càng tốt, để mở rộng kiến thức, biết thêm 

từ và mẫu lời nói trong các bài thực tế. 

Bằng cách làm này, sinh viên có thể áp 

dụng những điều khám phá được vào thực 

tế giao tiếp với người Anh một cách hiệu 

quả khi có cơ hội. 
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Abstract: In the trend of global integration, the role of English has been 

increasingly vital in social life, especially in educational institutions, the renovation of 

teaching methodology  to improve the quality of teaching and learning is the top priority. 

In reality, restricted time frame in classroom, big class size and great difference in 

students’ competence represent massive hindrance to learning quality. Therefore, it is 

urgent that students learn English imitatively and actively. In this sense, reading skill is 

extremely essential, having significant impact on the development of vocabulary. This 

paper is to present the effectiveness of extensive reading for Electric Power University 

students to enrich vocabulary through action research.   

Keywords: extensive reading (ER), action research, vocabulary, methods, goals 

 

1. Introduction 
 

1.1 Theoretical background 
 

  EPU students often encounter 

problems with understanding of 

documents in English because of poor 

vocabulary despite their long history 

of learning English for 7 or 10 years. 

On the one hand, no proper self-study 

method consequently presents major 

obstacle to their comprehension 

skills. On the other hand, teachers 

have been always in a race against 

time to complete a lesson within a 

given time. Additionally, it is their 

entrenched habit to learn vocabulary 

                                                 

 
* Electric Power University 

in single words rather than in chunk 

or in specific contexts, which 

facilitate a deep understanding of how 

the patterns work. This contributes to 

low motivation to read English. In 

this respect, the question on how to 

help students to learn English 

vocabulary more effectively has been 

raised.  

 1.2. Definition of extensive 

reading (ER) 

Extensive reading (ER) has been 

defined in a number of ways by 

various linguists, researchers and 

educators. However, only some 
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relevant definitions of ER are 

mentioned in the research.  Day, 

Prentice et al. （2016） describes  

extensive reading as a teaching 

approach that encourages learners to 

read as much as they can in order to 

gain fluency in English and any other 

foreign language. The approach 

perceives reading as the best way of 

learning how to read. An interesting 

feature about ER is that students are 

given freedom to choose the genre 

and volume of materials to read. 

However, instructors are keen to 

ensure that the material chosen is 

easy to read. Moreover, students are 

not under hard rules to read every 

book they choose; teachers using the 

ER approach allow learners to 

discard a book if they perceive it to 

be too hard or uninteresting （Day et 

al., 2016). According to Susser and 

Robb (1990) ER involves reading a 

large amount of materials or long 

texts for overall understanding while  

gaining enjoyment from the texts 

  1.3. The importance of extensive 

reading  

Theoretical background proves that 

this approach helps learners build up 

a good habit of reading, facilitating 

them to have a solid grasp of vast 

knowledge. It consequently results in 

better critical thinking. At a certain 

level, ER is introduced through a 

series of activities, indicating the 

benefits and goals of extensive 

reading which helps learners get 

accustomed to reading. It is true that 

ER is beneficial to learning foreign 

language. Firstly, by constant 

exposure to authentic languages, 

students learn the language in its 

natural context and see how it works 

beyond the extended discourse given 

in the textbook, enriching their 

vocabulary. In addition, the more 

students read, the more frequently 

they come across repetition of words 

and lexical patterns. This allows 

them to have good command of the 

language use and predict what 

vocabulary and grammar may come 

next. One reading speed and fluency 

improve, their brains will be able to 

process the language more 

automatically giving away space in 

memory for other things. 

Consequently, students gain 

confidence, motivation, enjoyment, 

fostering their interest for extensive 

reading.  

 1.4.  What is action research?  
 

Action research can be defined as the 

process of studying a school situation 

to understand and improve the 

quality of the educative process 

(Hensen, 1996; Johnson, 2012; 

McTaggart, 1997). It provides 

practitioners with new knowledge 

and understanding about how to 

improve educational practices or 

resolve significant problems in 

classrooms and schools (Mills; 

Stringer, 2008). It is a process of self-

reflection to enhance the 

justifications of classroom situations 

that instructors experience, bridging 

the gap between research and 

practice (Johnson; Mills). (Johnson, 

2012; Mills, 2011). The term itself 

already highlights its own features 
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which is to put the ideas and theory 

into practice to facilitate teaching 

activities. From the above mentioned 

definitions, the main goals of action 

research can be described as 

assistance for teachers to figure out 

problems arising during their 

teaching performance and offering 

recommended solutions, carrying out 

experimental ones for innovative 

methods. This would lead to better 

students’ achievement, and 

enhancement of English teachers’ 

professional self-development.  

1.5.  Procedures to 

implement action research  

The action research project reported 

in this paper follows the procedures 

proposed by Mc Bride and Schotak 

(1989) and presented in Figure 1. 

Firstly, it is to  identify problem and 

the causes of the problem. Upon 

completion of information collection, 

analyzing  data/generating hypothesis 

is carried out. It is then followed by 

planning action. The step 5 is to 

implement action. The sequent step  is 

to collecting post-intervention data. 

The research  ends up with analysis of 

data for assessment. This model 

grants researchers an opportunity to 

visit a phenomenon at a higher level 

each time and so to make grades in 

reaching a more thorough overall 

understanding. The findings will be 

used in turn to guide the development 

of extensive reading to enrich 

vocabularies for better 

comprehension.  

 
Figure 1. Action Research 

Cycle (Mc Bride & 

Schotal, 1989) 

2. Context of the study:  

The study was carried out at Electric 

Power University which majors in 

training electrical engineers and 

maintenance & operation workers for 

Power Sector. First- year- students are 

required to take a general course at EPU. 

The course book intended for the first-

year students is “Life – Vietnam Edition 

A1-A1” by John Hughes, Helen 

Stephenson and Paul Dummett  including 

11 Units.  

Qualitative methods are employed, which 

include interviews, reading journals. 

Reading journals serves as the process of 

recording personal insights, reflections 

and questions on assigned or personal 

topics including learners’ thought about 

daily experiments, reading assignments, 

current events. Guided by the above-

mentioned procedure, I will take the 

following steps: 

Step 1: Identifying problem and the 

causes of the problem 

Most of my students’ frequent failure to 

complete in-class assignment prompts the 

researcher to come to realize their 

disengagement from reading either 

difficult texts due to too many new words 

or unattractive contents. This 
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undoubtedly stems from the lack of 

vocabulary. In this respect, the paper is to 

find out the effectiveness of extensive 

reading to enrich EPU students’ 

vocabulary and recommend solutions.  

Step 2: Collecting data (Week 1)  

Individual interview and focus group 

discussions are combined as a way to 

collect information using informal, 

conversational way with no 

predetermined questions asked, in order 

to remain as open and adaptable as 

possible to the interviewee’s nature and 

priorities; Qualitative interview of about 

20 to 30 minutes per each student is 

adopted to gather detailed information. 

The focus is on each individual’s 

experiences and the interviewee is at the 

center of this element of the enquiry.  

Step 3. Analyzing  data/ generating 

hypothesis (week 2 – 6 days) 

The research categorize and analyses the 

qualitative information collected, 

generated hypothesis. For example:  

coding interviewees (S: students, T – 

teacher, F- female, M-male)   

Step 4: Planning Action (week 2 – one 

day) 

The extensive reading project will be 

conducted for 10 weeks in the first 

semester of 2019-2020 academic years. 

The researcher relies on a wide range of 

one line newspapers (English version) for 

students to use as a main source for 

extensive reading. Because the online 

newspaper is widely known for a variety 

of diverse themes and topics which  cover 

latest information, keep abreast of the 

current events. Thus, this certainly 

stimulates learners’ creativity and prompt 

desire to read for pleasure and enjoyment  

rather than mandatory learning. The 

article topics adhere to the relevant 

themes presented in each in-class unit 

Step 5. Implementing action (week 3 to 

week 8) 

 In most ER models, learners are free to 

choose  reading materials  which is at 

their own difficulty levels therefore it is 

also known as individualized reading. In 

this case, however, before learners are 

assigned to read at least 4 chosen articles 

a week according to the topic given in 

each course book unit. According to 

Hedge. 2000, a teacher should select 

those that are relevant for their students 

not only in terms of their language 

competence, but also interest and content 

which associate with those in the course 

book. Teacher prepares the students for 

the reading with pre-reading activities 

such as predicting the content or maybe 

explaining a few key words. Individuals’ 

personal life experiences come in handy 

to help students predict the extensive 

reading materials. Comprehension 

questions, discussion or exercises and 

others are also part of preparatory tasks to 

promote ER.  This is followed by journal 

filling on problems they encounter as a 

post reading activity. Teacher spends one 

class hour out of 6 per week on discussion 

and exchange of what students 

experience while engaging in the ER 

project, providing consultancy when 

necessary. Writing in their reading 

journals is included in  students’ given 

tasks. 
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Step 6: Collecting post-intervention 

data (Week 9) 

Carry out interview of students and 

collect their reading journal which record 

their opinion and feelings throughout ER 

intervention.  Label and archive my data 

for easy access.  

Step 7: Analyzing reading journals 

and interview as post-intervention 

data (Week 10) 

Create categories of code - coding data 

-  Find out new codes arising from the 

data – Label categories – Develop data 

system – Indicate relationship among 

categories 

(1) Reading the transcripts/or journals 

:quickly browse all the transcripts (or 

reading journals), as a whole, then 

make notes about my first impression, 

read the transcripts again one by one, 

line by line 

(2) Labeling relevant pieces: Labels can be 

about activity, actions, concepts, opinion, 

processes or whatever I might find it 

relevant. This process is called coding.  

Coding is often used to  present a general 

concept on the studied issue. It is intended 

to describe contents or meanings of a text 

unit. 

(3) the sequent step is to identify which 

codes are the most important, and 

create categories by bringing several 

codes together. After going through 

all the codes, new codes can be 

generated by combining two or more 

codes in the previous. Keep the codes 

that I think they may be the most 

important and group them together in 

the way I want. The category can be 

about the object process, difference or 

whatever. My work is more general, 

abstract level compared with the 

previous step 
 

(4) Upon labeling categories, it is 

essential to determine which are the 

most relevant and how they are 

connected to each other 

(5) Decide if there is a hierarchy among 

the categories, if one category is more 

important than the other or draw a 

figure to summarize the results   

(6) The final stage is to write up with  a 

narrative constructed from the 

themes, sub themes and codes. This is 

description of my themes, quotes 

from the interview to support my 

ideas and discussion of the 

relationship between the themes and 

sub-themes 

3. Expected outcomes  

By the end of the first 

semester, this research would provide 

a number of benefits to the 

population: the school student 

community, Electric Power 

University and teachers, facilitating 

teachers’ professional self-

development. Besides that, the author 

not only learns more about her own 

teaching style but also rekindled my 

excitement for teaching.  

From the learner’s side, the project is 

expected to lead to their dramatic 

changes towards positive attitude in 

extra material reading by gaining 

their confidence while reading books, 

stories, articles. This helps them build 

up a good habit of reading and 

develops their vocabulary. A change 

of reading materials from boring 

coursebook to authentic materials 

from online article would hopefully 
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do well for them since the participants 

read extensively for pleasure and 

develop their passion for reading. 

From the school side: It is my initial 

expectation that the positive result of 

the study (if any)  is not confined to 

my class only but will spread out to 

the whole school. It would promote 

the enthusiasm for self-study among 

students as a whole. Seeing the 

tangible results from school mates 

would be more likely to make other 

students to follow suit.  
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Tóm tắt: Trong xu thế hội nhập toàn cầu, vai trò của tiếng Anh càng trở nên thiết 

yếu hơn bao giờ hết trong đời sống, đặc biệt là trong trường học thì  vấn đề đổi mới phương 

pháp dạy - học ngôn ngữ này nhằm nâng cao chất lượng dạy và học  luôn được ưu tiên 

hàng đâu. Trên thực tế, khung thời lượng  hạn hẹp trên lớp, sĩ số lớp đông và sự phân hóa 

mạnh về trình độ của sinh viên đã gây trở ngại đến chất lượng học tập.  Do vậy việc sinh 

viên cần học tiếng Anh chủ động càng trở nên cấp bách. Trong đó, kĩ năng đọc là rất cần 

thiết và ảnh hưởng lớn đến khả năng phát triển vốn từ vựng.Bài viết này trình bày về ảnh 

hưởng của việc áp dụng mô hình đọc mở rộng/đọc theo sở thích cho sinh viên trong việc 

phát triển từ vựng thông qua nghiên cứu hành động.  

Từ khóa: đọc mở rộng, nghiên cứu hành động, từ vựng, phương pháp, mục tiêu. 

 

1. Đặt vấn đề 

1.1.Cơ sở lý luận 

          Các sinh viên của trường ĐHĐL 

thường gặp phải vấn đề khó khăn khi đọc 

hiểu tài liệu bằng tiếng Anh do thiếu hụt 

về từ vựng, mặc dù hầu hết đều có thời 

gian học tiếng Anh lên tới 7 đến 10 năm. 

Một mặt, việc không tìm được phương 

pháp phù hợp đã trở thành rào cản đối với 

sinh viên trong việc đọc hiểu tài liệu. 

Trong khi đó, giáo viên cũng luôn phải 

chạy đua với thời gian hạn chế trên lớp,  

số tiết dạy đọc trên lớp cũng rất ít. Mặt 

khác, thói quen cố hữu của người học là 

học từ vựng đơn lẻ rời rạc, thay vì học 

thành một cụm từ nên họ không sử dụng 

                                                 

 
* Trường Đại Học Điện Lực 

được từ vựng một cách chính xác và tự 

nhiên. Điều này góp phần làm giảm động 

cơ và hứng thú đọc tiếng Anh. Trong 

phạm vi bài báo này, tác giả trình bày 

đánh giá tác động của việc đọc mở rộng 

đối với việc phát triển từ vựng của sinh 

viên trường Đại học Điện lực thông qua 

tiến hành nghiên cứu hành động. 

          1.2. Khái niệm về đọc mở rộng/ 

đọc theo sở thích  

 Có nhiều định nghĩa khác nhau về đọc mở 

rộng hay đọc theo sở thích được sử dụng 

trong nhiều tài liệu nghiên cứu và sách. 

Tuy nhiên, tác giả chỉ đưa ra một số định 

nghĩa có liên quan đến bài viết. Theo tác 

giả Day, Prentice et al.2016 định nghĩa 
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đọc mở rộng (ER) là một phương pháp 

dạy học khuyến khích học viên đọc càng 

nhiều càng tốt để có thể đọc trôi chảy 

bằng tiếng Anh và bất kỳ ngoại ngữ nào. 

Phương pháp này dựa trên nguyên tắc coi 

đọc là cách học đọc hiệu quả nhất. Một 

đặc điểm thú vị của ER là học viên được 

tự do lựa chọn thể loại và khối lượng tài 

liệu đọc. Học viên sẽ không phải tuân thủ 

theo bất kỳ qui định khắt khe nào khi đọc 

toàn bộ sách học đọc.  Trái lại, giáo viên 

sử dụng phương pháp này sẽ cho phép 

sinh viên bỏ qua bất kì tài liệu đọc nào 

làm họ thấy quá sức và nhàm chán. Theo 

tác giả Susser and Robb (1990), điểm nổi 

bật ER còn là đọc những đoạn văn dài để 

nắm được ý tổng thể toàn văn mà vẫn đảm 

bảo được là người đọc cảm thấy thoải 

mái, say mê với việc đọc sách.  

1.3. Tầm quan trong của việc 

đọc mở rộng 

Cơ sở lý thuyết về đọc mở rộng cho thấy 

phương pháp này giúp xây dựng thói quen 

đọc theo sở thích, hỗ trợ đáng kể học viên 

tích lũy được một nền tảng kiến thức xã 

hội sâu và rộng. Theo đó,  khả năng tư duy 

và kỹ năng phản biện cũng được cải thiện 

mạnh mẽ từ thói quen hữu ích này.  

Đọc mở rộng trong chương trình tiếng 

Anh dành cho đại học nhằm mục đích 

thúc đẩy quá trình tương tác giữa các kỹ 

năng ở tất cả các trình độ. Ở mỗi một trình 

độ, đọc mở rộng được giới thiệu thông 

qua một hoặc một chuỗi các hoạt động 

ban đầu cho thấy rõ được lợi ích và mục 

đích của việc đọc, và giúp học viên làm 

quen với các hoạt động đọc. Đọc mở rộng 

đem lại nhiều lợi ích cho việc học ngoại 

ngữ. Trước tiên, nhờ tiếp xúc với ngôn 

ngữ tự nhiên thông qua ER người học có 

thể hiểu được cách ngôn ngữ này vận 

hành trong các bối cảnh thực tế ngoài sách 

vở, điều mà sách giáo khoa còn thiếu, 

tăng cường vốn từ vựng.Thêm vào đó, khi 

đọc nhiều, tần suất lặp lại các từ và cấu 

trúc từ của học viên càng cao, nhờ vậy họ 

trở nên hiểu rõ chức năng từ và đoán từ 

vựng hoặc đặc điểm ngữ pháp nào có thể 

xuất hiện tiếp theo. Do tốc độ đọc được 

rèn luyện, tăng khả năng đọc lưu loát, nên 

sinh viên xử lý ngôn ngữ một cách tự 

động hơn, cho phép bộ nhớ xử lý những 

thông tin khác, qua đó làm tăng sự tự tin, 

động lực và đam mê đọc sách, giúp việc 

học tiếng Anh hiệu quả hơn. 

1.4. Nghiên cứu hành động 

(NCHĐ) là gì 

  NCHĐ được coi như là quá trình 

giáo viên nghiên cứu tình huống dạy học 

ở trường để hiểu và cải thiện chất lượng 

giáo dục (Hensen, 1996; Johnson, 2012; 

McTaggart, 1997). Đó là quá trình nghiên 

cứu tự thẩm định để nâng cao tính hợp lý 

hay thỏa đáng của những phương pháp 

hay tình huống sư phạm mà giáo viên trải 

qua trong hoạt động giảng dạy. NCHĐ 

kết nối khoảng cách giữa nghiên cứu và 

thực hành. (Johnson, 2012; Mills, 2011). 

Bản thân sự liên kết giữa hai từ trong 

thuật ngữ “hành động” và “nghiên cứu” 

đã nêu bật lên đặc trưng của phương pháp 

này là đưa ý tưởng vào thực tế làm 

phương tiện tăng cường kiến thức hoặc 

cải thiện hoạt động dạy học. Từ một số 

định nghĩa trên có thể thấy mục đích 

chính của Nghiên cứu hành động là giúp 

giáo viên tìm ra các vấn đề nảy sinh trong 

quá trình giảng dạy, nghiên cứu đề xuất 

các giải pháp và thử nghiệm các giải pháp 

này nhằm đổi mới phương pháp, từ đó 

nâng cao kết quả học tập của học sinh, 
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nâng cao năng lực tự phát triển nghề 

nghiệp cho giáo viên tiếng Anh. 

1.5.  Các bước thực hiện 

nghiên cứu hành động  

Theo Mc Bride and Schotak (1989) quá 

trình thực hiện NCHĐ được thực hiện 

theo chu trình vòng tròn gồm 7 bước như 

hình ở dưới. Đầu tiên là xác định vấn đề 

trước khi thu thập thông tin dữ liệu. Sau 

khi thu thập được thông tin thì phân tích 

dữ liệu/ đưa ra các giả thuyết. Bước tiếp 

theo là lập kế hoạch hành động.Bước thứ 

năm là thực hiện kế hoạch. Thứ sáu là thu 

thập dữ liệu để theo dõi sự thay đổi. Cuối 

cùng là phân tích và đánh giá.  Sơ đồ 

NCHĐ này cho phép nghiên cứu viên mỗi 

một lần lại có cơ hội trải nghiệm tình 

huống tác nghiệp ở một mức độ cao hơn, 

nhờ đó hiểu sâu sắc hơn về vấn đề tổng 

thể.  Kết quả của việc phân tích thông tin 

sau đó sẽ được sử dụng để định hướng cho 

việc phát triển ER nhằm tăng cường từ 

vựng của sinh viên.   

  

Hình 1: Chu trình nghiên cứu hành động 

(Mc Bride & Schotal, 1989) 

  2. Kế hoạch nghiên cứu hành động 

Bối cảnh nghiên cứu: Nghiên 

cứu được thực hiện trên hai lớp học của 

sinh viên năm thứ nhất trường Đại học 

Điện lực, nơi chuyên đào tạo kỹ sư, kỹ 

thuật viên hệ thống điện, vận hành và bảo 

dưỡng thiết bị cho ngành điện.  Sinh viên 

năm nhất được phải học một năm tiếng 

Anh giao tiếp giáo trình “Life – Vietnam 

Edition A1-A1” của John Hughes, Helen 

Stephenson and Paul Dummett  gồm 11 

bài. 

Tác giả sử dụng phương pháp 

định tính trong NCHĐ này bao gồm 

phỏng vấn sâu, quan sát, sử dụng nhật ký 

học tập (Reading journal). Nhật ký học 

tập có chức năng lưu trữ quá trình cảm 

nhận, phản hồi và đặt vấn đề đối với các 

chủ đề được giao, trong đó có cả suy nghĩ, 

nhận xét của học viên về những thay đổi 

của bản thân sau khi áp dụng giải pháp 

can thiệp.  Dựa trên mô hình nghiên cứu 

trên, tác giả sẽ tiến hành thực hiện các 

bước nghiên cứu sau:  

Bước 1: Xác định vấn đề và 

nguyên nhân gây ra  

Hầu hết sinh viên trường ĐHĐL 

thường không hoàn thành phần lớn bài tập 

kỹ năng đọc trên lớp. Tác giả nhận ra họ 

không có hứng thú đọc với lý do không 

thích nội dùng bài đọc hoặc là bài quá khó 

vì nhiều từ mới. Điều này rõ ràng xuất 

phát từ việc thiếu hụt từ vựng. Do đó bài 

báo sẽ trả lời cho câu hỏi: “Dự án đọc mở 

rộng ảnh hưởng như thế nào tới việc tăng 

cường từ vựng của sinh viên trường Đại 

học Điện lực thông qua nghiên cứu hành 

động và giải pháp là gì?” 

Bước 2: Thu thập dữ liệu (Tuần 1)  

Các phương pháp và kỹ thuật thu 

thập dữ liệu:  

Tác giả kết hợp giữa phỏng vấn 

riêng từng người với thảo luận nhóm để 

tập hợp thông tin, áp dụng cách hỏi không 

theo quy thức (phỏng vấn thân mật) như 

trò chuyện thông thường nhằm tạo lập, 

duy trì tính mở và dễ điều chỉnh nhất, cho 

phù hợp với tính cách của người trả lời 
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phỏng vấn. Tác giả sẽ dành từ 20 đến 30 

phút phỏng vấn từng người để khai thác 

được thông tin chi tiết. Phỏng vấn tập 

trung vào trải nghiệm của mỗi cá nhân, 

đặt cá nhân làm trọng tâm của cuộc trao 

đổi.   

Bước 3. Phân tích dữ liệu/ đưa ra 

các giả thuyết (tuần 2: 6 ngày) 

Phân loại và mã hóa các dữ liệu mang tính 

định tính. Ví dụ như mã hóa người phỏng 

vấn (S: sinh viên, T-giáo viên, F-Nữ, M-

Nam…) 

Bước 4: Lập kế hoạch hành động 

(tuần 2 – một ngày)  

  Dự án đọc mở rộng sẽ được thực 

hiện trong 10 tuần trong học kì I của năm 

học 2019-2020. Tác giả dựa vào các trang 

báo điện tử (bản tiếng Anh) để sinh viên 

dùng làm nguồn đọc (ER) chính. Vì báo 

điện tử rất đa dạng về chủ đề, thể loại như 

xã hội, văn hóa, thể thao, nghệ thuật…, 

thông tin cập nhật nhất nên kích thích sự 

sáng tạo và đam mê đọc của sinh viên. 

Việc này  được coi như một hoạt động 

giải trí hơn là nhiệm vụ bắt buộc. Chủ đề 

bài báo sẽ bám sát nội dung và thể loại 

của các bài học trong sách giáo khoa.  

Bước 5. Thực hiện kế hoạch (tuần 

3 tới tuần 8) 

 Ở hầu hết mô hình ER, người học 

sẽ được tự do chọn lựa sách để đọc theo ý 

thích phù hợp với trình độ của mình nên 

kiểu ER này còn được gọi là đọc cá nhân. 

Tuy nhiên, ở dự án đọc mở này, giáo viên 

sẽ giao cho sinh viên đọc ít nhất là 4 bài 

báo một tuần tùy vào từng chủ đề của mỗi 

bài trong giáo trình Theo Hedge (2000), 

giáo viên cần chọn tài liệu liên quan tới 

sinh viên mình dạy không chỉ ở tiêu chí 

năng lực ngôn ngữ mà còn đáp ứng cả sở 

thích, nhưng nội dung vẫn đảm bảo gần 

với chủ đề tương ứng của từng bài đọc 

trong giáo trình.  

  Trước đó, việc đọc mở sẽ được 

khởi động bằng các hoạt động chuẩn bị 

trước khi đọc như đặt một số câu hỏi gợi 

mở, dự đoán nội dung hoặc dạy một vài 

từ khóa, dùng các dữ kiện có liên quan 

đến kinh nghiệm sống của mỗi cá nhân để 

giúp các em dự đoán trước nội dung bài 

đọc mở rộng. Đi kèm theo đó là trả lời các 

câu hỏi đọc hiểu, thảo luận hay bài tập về 

ngôn ngữ hoặc các hoạt động khác liên 

quan. Sau đó, các em sẽ viết nhật ký học 

tập về những vấn đế gặp phải trong khi 

thực hiện ER theo ý kiến cá nhân. Giáo 

viên sẽ dành 1 tiết trên tổng số 6 tiết tiếng 

Anh mỗi tuần  để thảo luận và chia sẻ về 

trải nghiệm thực tế khi đọc sách và trợ 

giúp sinh viên nếu cần. Viết Nhật ký học 

tập được coi là một phần của nhiệm vụ 

học tập.   

Bước 6: Thu thập dữ liệu sau áp 

dụng giải pháp can thiệp (Tuần 9) 

Tiến hành phỏng vấn sinh viên và tập hợp 

Nhật ký học tập ghi lại ý kiến, cảm xúc 

của người học về việc áp dụng ER. Gắn 

nhãn và lưu trữ thông tin thuận tiện cho 

việc truy xuất dữ liệu. 

Bước 7: Phân tích nhật ký học tập 

và phỏng vấn sau áp dụng giải pháp can 

thiệp.  (Tuần 10) 

Xây dựng bộ các mã - Mã hóa tư liệu - 

Phát hiện các mã mới nảy sinh từ tư liệu - 

Gán nhãn cho   các nhóm - Phát triển hệ 

thống dữ liệu -Thể hiện mối quan hệ giữa 

các nhóm.  

(7)Đọc phần ghi chép hoặc nhật ký của 

học viên:  đọc lướt nhanh tổng thể bản ghi 

nhớ hoặc nhật ký học tập rồi viết ghi chép 

lại ấn tượng đầu tiên, đọc lại từng dòng, 

từng chữ một.  
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(8)Gán nhãn cho các nhóm dữ liệu liên 

quan. Nhãn có thể dùng để thể hiện hoạt 

động, hành động khái niệm, quan điểm, 

hoặc bất cứ mối quan hệ nào mà nghiên 

cứu viên phát hiện.  Quá trình này gọi là 

mã hóa.  Mã thường được dùng  theo cách 

đưa ra một ý niệm rất chung đối với vấn 

đề cần xem xét, có thể để mô tả nội dung 

hoặc ý nghĩa của một đơn vị tư liệu văn 

bản (một câu, ngữ, tập hợp từ có nội dung 

có nghĩa). 

(9)Bước tiếp theo là xác định mã nào 

quan trọng nhất, rồi tạo ra các mục bằng 

việc ghép một số mã với nhau. Sau khi rà 

soát kiểm tra tất cả các mã, mã mới lại 

được tạo ra nhờ việc tiếp tục ghép hai 

hoặc nhiều hơn các mã từ trước. Giữ lại 

những mã được cho là quan trọng nhất rồi 

nhóm chúng lại theo cách mà nghiên cứu 

viên muốn. Dữ liệu lúc này đã được phân 

ra ở mức vừa khái quát, tổng hợp hơn, 

đồng thời lại chi tiết và cụ thể hơn những 

bước trước đó. 

(10) Khi gắn nhãn cho từng loại thì cần 

xác định loại nào là liên quan nhất và tìm 

ra các mối quan hệ  giữa các mã.  

(11) Quyết định xem có sự phân cấp giữa 

các loại không hay có một loại nào quan 

trong hơn loại khác hoặc có cần vẽ hình 

để tổng hợp kết quả không.  

(12) Cuối cùng là viết tóm tắt từ chủ đề 

chính, tiểu chủ đề và các mã. Đây là phần 

mô tả chủ đề, trích dẫn từ phần phỏng vấn 

để củng cố quan điểm và thảo luận về mối 

tương quan giữa các chủ đề và tiểu chủ 

đề.  

3.Kết quả dự kiến 

Tới cuối học kì I, nghiên cứu này 

được kì vọng sẽ đem lại lợi ích cho cộng 

đồng sinh viên trong trường Đại học Điện 

lực và bản thân giáo viên. Bên cạnh đó, 

tác giả không chỉ hiểu được hơn về 

phương pháp giảng dạy của mình, qua đó 

nâng cao năng lực tự phát triển nghề 

nghiệp mà còn có thể tìm lại được niềm 

hứng khởi trong công tác dạy học.  

 Từ phía sinh viên, dự án này được 

dự kiến sẽ thay đổi mạnh mẽ thái độ học 

tập của học viên về tài liệu đọc thêm do 

các em tự tin hơn khi đọc sách, truyện, 

hay báo, từng bước xây dựng thói quen 

đọc sách. Việc thay đổi từ việc đọc những 

quyển sách giáo khoa có nội dung khô 

cứng, nhàm chán, ngôn ngữ thiếu thực tế 

bằng tài liệu thực (authentic materials) 

qua báo điện tử (bằng tiếng Anh) trên 

mạng thực sự đem lại lợi ích đáng kể tới 

người đọc. Ở góc độ nhà trường, tác giả 

hy vọng rằng những kết quả tích cực của 

nghiên cứu (nếu có) sẽ không chỉ giới hạn 

trong phạm vi lớp học thử nghiệm qua 

NCHĐ mà còn được nhân rộng trên mọi 

đối tượng sinh viên trong toàn trường. 

Nhất là khi kết quả được thấy rõ ở các lớp 

thử nghiệm sẽ truyền cảm hứng, khuyến 

khích các sinh viên cũng hưởng ứng học 

tập theo mô hình này. 
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