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Tóm tắt: Trang phục là một trong những giá trị văn hóa giúp phân biệt sắc thái giữa các 

vùng miền trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Mỗi kiểu trang phục là một công trình nghệ 

thuật về mỹ thuật, hội họa sử dụng màu sắc. Trong đó, yếu tố trang trí góp phần làm nên sắc 

thái riêng cho từng loại trang phục, đặc biệt trên trang phục của những dân tộc thiểu số của Việt 

Nam, trong đó có dân tộc thiểu số ở Sapa, Lào Cai.  

Từ khóa: Trang phục, hoa văn, dân tộc thiểu số, Sa Pa 

 

Abstract: Costume is one of the cultural values that helps distinguish nuances  between 

regions in the Vietnamese ethnic community. Each type of costume is an artistic work of art, 

painting using colors, in which, decorative elements contribute to creating specific nuances for 

each type of costume, especially on the costume of the ethnic minorities of Vietnam, including 

ethnic minorities in Sapa, Lao Cai. 
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1. Đôi nét về các dân tộc ở Sa Pa 

Sa Pa là một huyện vùng cao của tỉnh 

Lào Cai, thị trấn Sa Pa nhìn từ trên cao nằm 

ở phía tây bắc của Tổ quốc. Phong cảnh thiên 

nhiên kết hợp với sức sáng tạo của con người 

cùng với địa hình của núi đồi, màu xanh của 

rừng, Sa Pa như bức tranh có sự sắp xếp theo 

một bố cục hài hoà tạo nên một vùng có nhiều 

cảnh sắc thơ mộng hấp dẫn. 

Huyện Sapa có 6 dân tộc anh em cùng 

chung sống với tổng số dân là 52.899 người 

(theo tổng điều tra dân số 01/04/2009), trong 

đó người H’mông là 27.324 (51,65%), người 

                                                 

 
*1Trường Đại học Mở Hà Nội 

 

Dao Đỏ: 12.189 (23,04%), người Kinh: 9.472 

(17,91%), người Tày: 2.507 (4,74%), người 

Giáy: 720 (1,36%) và người Phù Lá ngành Xá 

Phó: 563 (1,06%).  

Dân tộc H'mông Đen là một dân tộc 

sinh sống đông nhất ở Sa Pa. Trước đây họ là 

tộc người làm lúa nước rất giỏi, sống dọc theo 

khu vực sông Dương Tử (Trung Quốc), trong 

cuộc xung đột với tộc người Hán, phần đông 

họ di cư về phía Nam và chia thành nhiều 

nhóm nhỏ. Những tộc người H'mông đầu tiên 

đến Sapa tập trung chủ yếu ở dãy Hoàng Liên 

từ khoảng 300 năm trước. Sống nơi núi non 
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hiểm trở, thiếu đất đai màu mỡ nhưng với 

kinh nghiệm trồng lúa nước từ xa xưa, người 

H'mông đã san đắp những sườn núi, sườn đồi 

thành những thửa ruộng bậc thang độc đáo, 

mỗi năm có thể trồng được hai vụ lúa hoặc 

hai vụ ngô. Khoảng vài chục năm trước, 

người H'mông có thói quen đốt rừng, phát 

hoang để làm ruộng rẫy và sống du canh du 

cư, nhưng nay được Nhà nước giao rừng, giao 

đất để tự quản, sinh sống, rừng Sa Pa cũng 

hồi sinh, ruộng nương rộng lớn, trù phú và 

xanh tốt. Người H’mông sống chủ yếu tại các 

xã Sapa, San Xả Hồ, Lao Chải, Tả Giàng 

Phình. Trong những lễ hội truyền thống của 

người H'mông thì lễ hội Gầu Tào ngày 12 

tháng giêng là đặc sắc nhất, thường tổ chức 

tại những thửa ruộng rộng hay vùng đồi với 

mong ước cầu thần linh ban cho sự bình an, 

thịnh vượng. Trong lễ hội còn có các cuộc thi 

bắn cung, bắn nỏ, múa khèn, múa võ, đua 

ngựa rất vui nhộn. 

Tộc người Dao có nhiều nhóm nhưng 

sinh sống ở Sa Pa chủ yếu là người Dao Đỏ 

bởi phụ nữ thường quấn khăn hay đội mũ đỏ, 

áo xanh đen có nhiều hoa văn đỏ và trắng ở 

cổ, vạt và tà áo. Người Dao Đỏ có dân số 

đứng thứ hai sau người H'mông ở Sa Pa, có 

nguồn gốc từ Vân Nam - Trung Quốc, là một 

bộ phận nhỏ của tộc người Dao di cư vào Việt 

Nam từ thế kỷ XIII đến những năm 40 của 

thế kỷ XX. Họ sống tập trung đông nhất ở các 

xã Tả Phìn, Nậm Cang, Thanh Kim, Suối 

Thầu, Trung Chải. Người Dao lại chọn thung 

lũng hoặc lưng chừng núi để trỉa ngô, trồng 

lúa và thảo quả. Trong năm người Dao cũng 

có những lễ hội đặc sắc như là Tết nhảy tổ 

chức vào ngày mồng một và mồng hai tháng 

giêng, hội hát giao duyên vào ngày mồng 

mười tháng giêng ở bản Tả Phìn. Họ cũng có 

chữ viết riêng dựa theo chữ cổ của Hán ngữ 

gọi là chữ Nôm - Dao nhưng loại chữ này nay 

chỉ người cao tuổi mới đọc hiểu và viết được. 

Dân tộc Tày có mặt ở Việt Nam từ rất 

sớm, có thể từ cuối thiên niên kỷ thứ nhất 

trước công nguyên, là một trong những nhánh 

tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. 

Họ sống tập trung ở một số xã phía Nam như 

Bản Hồ, Nậm Sài, Thanh Phú là vùng thung 

lũng bằng phẳng, màu mỡ nhiều sông suối, 

nơi thuận tiện đánh bắt cá và làm ruộng. 

Người Tày có nhiều làn điệu dân ca hấp dẫn 

như hát lượn, hát khắp. Hát lượn thường diễn 

ra trong những đêm hội hè hay có khách từ 

phương xa đến. Hát khắp thì gần giống như 

hát quan họ vùng Bắc Ninh của người Việt. 

Vào tháng giêng hàng năm, đồng bào tổ chức 

nhiều lễ hội đặc sắc như lễ hội Lồng Tồng 

(hội xuống đồng) cầu mong mùa màng tươi 

tốt, hội xòe, hội hát then…   

Dân tộc Giáy là một nhánh của nhóm 

các dân tộc Tày - Thái, sống tập trung ở Tả 

Van, canh tác trên các mảnh ruộng bằng 

phẳng trồng lúa tẻ. Ngoài ra người ta còn 

chăn nuôi gà vịt, trâu ngựa... Sau ngày tết, họ 

tổ chức lễ hội xuống đồng gọi là "Gióng 

Pooc" vào ngày Thìn tháng Giêng để cầu 

mong một năm trồng cây tốt lành. Kho tàng 

ca dao tục ngữ, câu đố của người Giáy rất 

phong phú, đặc biệt là có rất nhiều sự tích để 

giải thích cho các hiện tượng trong thiên 

nhiên và xã hội. Dân ca Giáy được hát trong 

tất cả mọi hoạt động xã hội như đám ma, đám 

cưới, chúc tụng, lễ hội và nhất là khi trai gái 

giao duyên.  

Dân tộc Xá Phó thuộc nhóm dân tộc 

Phù Lá và dân số toàn quốc chỉ có gần 4 ngàn. 

Ở Sa Pa số người Xá Phó rất ít, sinh sống chủ 

yếu ở các bản làng thuộc xã Nậm Sài nằm ở 

phía cực nam của huyện, là nơi hẻo lánh, xa 

đường quốc lộ. Tiếng mẹ đẻ của người Xá 

Phó thuộc hệ ngôn ngữ Miến - Tạng. Người 

Xá Phó thường canh tác trên các ruộng 

nương, làm nhà sàn, bên cạnh có các lán nhỏ 

để cất thóc. Ngoài việc chăn nuôi gia cầm gia 

súc, họ rất giỏi về trồng bông dệt vải và đan 
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lát các đồ mây tre. Người Xá Phó thích nhảy 

múa trong các dịp lễ hội. 

2. Trang trí, nét độc đáo của trang 

phục 

Đến với đồng bào các dân tộc miền núi 

nói chung, trong đó có Sa Pa, văn hóa tộc 

người thể hiện rất rõ nét qua trang trí trên 

trang phục - mà chất liệu hoa văn thổ cẩm là 

dấu hiệu thị giác tiêu biểu, cuốn hút và rõ nét 

nhất. Nói cách khác, trang phục thổ cẩm góp 

phần làm nên sắc thái riêng cho từng loại 

trang phục. Hầu như có thể tìm thấy hoa văn, 

màu sắc đặc trưng của thổ cẩm trên nhiều 

trang phục nào của đồng bào dân tộc thiểu số 

ở Sa Pa.  

Hoa văn thổ cẩm trên trang phục của 

các dân tộc ở Sa Pa thể hiện sự khéo léo của 

đôi bàn tay, sự cần cù lao động và trở thành 

nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng 

bào các dân tộc nơi đây (hình 1). Nghề dệt 

thổ cẩm Sa Pa là một trong những nghề có 

truyền thống lâu đời và là nghề của người phụ 

nữ.  

 

 
Hình 1. Giới thiệu các mẫu thổ cẩm của 

người Sapa, Lào Cai, Việt Nam  

 

 Thổ cẩm là loại vải dệt thủ công giàu 

họa tiết và những họa tiết này nổi trên bề mặt 

giống như được thêu, nên các sản phẩm thổ 

cẩm rất kì công và tinh xảo, chất lượng cao 

với những hoa văn họa tiết độc đáo. Ở Sa Pa 

có những bản làng nổi tiếng về nghề dệt thổ 

cẩm như Tả Phìn, Cát Cát, Tả Van… 

Tuy cùng cùng cư trú trên cùng địa bàn 

là Sa Pa, nhưng hoa văn, màu sắc đặc trưng 

của thổ cẩm trên trang phục của mỗi dân tộc 

lại khác nhau. Do khuôn khổ bài viết có hạn, 

chúng tôi xin chỉ đề cập đến trang phục của 

phụ nữ.   

Trang phục của phụ nữ Dao Đỏ (hình 

2) 

 

 
Hình 2. Trang phục của phụ nữ Dao Đỏ, 

Sapa, Lào Cai, Việt Nam  

 

Như trên đã trình bày, tộc người Dao có 

nhiều nhóm nhưng sinh sống ở Sa Pa chủ yếu 

là người Dao Đỏ bởi phụ nữ thường quấn 

khăn hay đội mũ đỏ, áo xanh đen có nhiều 

hoa văn đỏ và trắng ở cổ, vạt và tà áo  

Áo yếm: khá tinh tế và độc đáo, có khi 

chỉ tác dụng như một miếng vải để cài các đồ 

trang sức bằng bạc như hình bán cầu, hình sao 

tám cánh, hay những chuỗi dây ở đầu đeo 

những hình con chim, con khỉ, con cá, và 

những cái nhạc nhỏ. 

Áo dài: Áo được dệt từ vải chàm, dài 

đến ngang ống chân, thêu dệt trang trí khá 

công phu. Cổ áo liền với nẹp ngực thêu nhiều 

loại hoa văn cách điệu, kết hợp với những quả 

bông đỏ (quả bông đỏ hoặc quả len đỏ to bằng 

quả trứng gà), nhờ có quả bông đỏ, làm cho 

ngực áo nổi bật rực rỡ màu đỏ trên nền xanh 

chàm của áo. Phần cổ áo phía sau gáy được 
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đính nhiều hạt thủy tinh màu, hạt cườm lẫn 

những tua chỉ đỏ hay các màu. Hàng khuy áo 

chạy suốt chiều dài áo, ở giữa hai nẹp áo, làm 

bằng bạc trên đó được chạm khắc hoa văn 

trang trí. Phần gấu hai vạt áo thân trước thêu 

nhiều hoa văn, đường kỷ hà, hình cây thông 

cách điệu…Thân sau áo cũng được thêu 

nhiều hoa văn tinh tế, giữa hai bả vai thêu 

“cái ấn của Bàn Vương”.  

Quần: Quần được làm bằng vải chàm, 

cắt theo kiểu “chân què”, cạp “lá tọa” hoặc 

cạp luồn dây rút. Ống quần tương đối hẹp, 

phần gấu quần thêu hoa văn trang trí. 

Dây lưng: Được dệt bằng sợi bông, sợi 

tơ tằm hay vải chàm dài khoảng hai sải tay, 

hai đầu thêu sặc sỡ những hình trang trí, 

nhiều hoa văn cách điệu, đường thẳng song 

song, hình thoi, hình răng cưa… 

Khăn: Người ta dễ dàng phân biệt được 

phụ nữ Dao Đỏ với các phụ nữ Dao khác qua 

chiếc khăn đỏ đội đầu sặc sỡ. Thường khăn 

được trang trí bằng các họa tiết như vết chân 

hổ, cây vạn hoa hay thêu cách đoạn. Khi đội 

lên đầu, họa tiết của các lớp hoa văn này sẽ 

lộ ra, tăng thêm vẻ duyên dáng cho chiếc 

khăn. Nhiều khi họ còn làm những tua len 

bằng sợi tơ đỏ trên khăn, lúc lắc theo mỗi 

bước đi. 

Đặc điểm của trang phục phụ nữ Dao 

Đỏ nổi bật so với các nhóm Dao khác ở phần 

ngực áo, hai vạt trước áo. Đó là phần được 

thêu thùa trang trí tỉ mỉ, công phu… đặc biệt, 

màu sắc nổi bật, ta dễ dàng nhận biết khi họ 

mặc trong dịp lễ hội, phiên chợ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang phục của phụ nữ H’mông Đen 

(hình 3) 

 
Hình 3. Trang phục phụ nữ H’Mông Đén, 

Sapa, Lào Cai, Việt Nam  

 

Người H'mông có nhiều chi: H'mông 

Đơ (trắng), H'mông Lềnh (vàng), H'mông Sy 

(Đỏ), H'mông Súa (Hoa), H'mông Đu (Đen). 

Một bộ trang phục cổ truyền của phụ nữ gồm 

váy hình nón cụt, xếp nếp, phần mông bó 

chặt, phần thân váy xòe rộng. Áo có cổ lật ra 

phía sau gáy. Thắt lưng buông hai dải dài phía 

sau. Tấm vải che đằng trước váy. Vuông vải 

che ở phía mông. Khăn quấn đầu. Xà cạp và 

tấm áo khoác ngoài không có tay, có cổ lật ra 

phía sau gáy. Quần áo của người H'mông chủ 

yếu may bằng vải lanh tự dệt. Phụ nữ H'mông 

thường mặc áo bốn thân, xẻ ngực không cài 

nút, gấu áo không khâu hoặc cho vào trong 

váy. Ống tay áo thường trang trí hoa văn 

những đường vằn ngang từ nách đến cửa tay, 

đường viền cổ và nẹp hai thân trước được 

trang trí viền vải khác màu (thường là đỏ và 

hoa văn trên nền chàm). Phụ nữ H'mông còn 

dùng loại áo xẻ nách phải trang trí cổ, hai vai 

xuống ngực giữa và cửa ống tay áo. Phía sau 

gáy thường được đính miệng và trang trí hoa 
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văn dày đặc bằng chỉ ngũ sắc. Váy phụ nữ 

H'mông là loại váy kín, nhiều nếp gấp, rộng, 

khi xòe ra có hình tròn.  

Khi mặc váy thường mang theo tạp dề. 

Tạp dề mang trước bụng phủ xuống chân là 

'giao thoa' giữa miếng vải hình tam giác và 

chữ nhật, phần trang trí hoa văn là miếng vải 

hình tam giác cân phía trên, miếng hình chữ 

nhật là màu chàm đen, kích thước tùy từng 

nhóm người H'mông. Phụ nữ thường để tóc 

dài quấn quanh đầu, có một số nhóm đội khăn 

quấn thành khối cao trên đầu. Đồ trang sức 

bao gồm khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, vòng 

chân, nhẫn. 

Ngoài các họa tiết có cấu tạo bằng 

đường thẳng, đoạn thẳng. Người H'mông còn 

thành thục trong việc bố cục đồ án văn hình 

tròn, đường cong, hình xoáy trôn ốc hay các 

biến thể của nó là hai hình xoáy trôn ốc được 

bố trí đối xứng qua gương tạo thành hình móc 

hoặc đối xứng trục quay thành hình chữ S là 

những loại họa tiết có đường cong, đường 

xoáy dứt khoát thanh thoát, nhịp nhàng, uyển 

chuyển tạo cho bố cục hài hòa, không đơn 

điệu - chỉ thấy xuất hiện trong trang trí y phục 

của người H'mông. Những họa tiết này biểu 

hiện cho sự biến chuyển của mặt trời, thời 

tiết, không gian và thời gian, trong vũ trụ 

quan cổ đại của nhiều cư dân, là vốn văn hóa 

chung của nhiều dân tộc, nhưng được thể hiện 

đậm đà trong trang trí H'mông. 

Chắp vải màu của người H'mông rất 

dầy, nhiều lớp đè lên nhau, tạo thành các 

đường viền lé màu bao quanh các hình, các 

đường nét, chứng tỏ một kỹ thuật thành thạo, 

có truyền thống riêng khác hẳn các dân tộc 

anh em. Màu sắc ưa dùng trong thêu và chắp 

vải là đỏ tươi, đỏ thắm, nâu, vàng, trắng, xanh 

lá cây, lam. Ngay trên các đồ án hoa văn vẻ 

sáp ong nhuộm mầu chàm người ta cũng ưa 

ghép thêm hình vải mầu đỏ - trắng, xanh - 

trắng, rực sáng tươi vui. Đó cũng là điều khác 

biệt. 

Dân tộc H'mông có trang phục truyền 

thống hết sức cầu kì và sặc sỡ, thường làm 

bằng vải lanh với nhiều màu sắc nổi bật cùng 

hoa văn đa dạng, cầu kì. Một bộ trang phục 

hoàn chỉnh thường gồm áo xẻ cổ, váy xòe xếp 

ly, xà cạp và mũ đội đầu. Nữ phục H'mông 

rất đẹp và nổi bật, họ thường đính kèm các 

đồng xu, chuỗi hạt trên trang phục để tăng 

tính thẩm mỹ cũng như thể hiện các ý chí tâm 

linh truyền thống. Trang phục phụ nữ 

H'mông Đen, H'mông Đỏ thì họa tiết tập 

trung ở vùng tay áo và trước ngực. Váy của 

họ là váy xòe xếp ly, thường là màu trắng, đai 

thắt lưng dài có màu nổi bật như xanh, 

hồng,...Đi kèm với váy là xà cạp được thiết 

kế tỉ mỉ với các đồng xu bạc trang trí.  

Tộc người H'mông sinh sống chủ yếu ở 

Sa Pa là người H'Mông Đen do quần áo của 

họ toàn màu đen nhưng trang phục của họ lại 

khác hẳn người H'mông Đen ở nơi khác, vì 

thế thường được gọi là người H'mông Sa Pa. 

Phụ nữ mặc đồ đen, trên đầu cũng đội một 

chiếc khăn đen, vành thẳng đứng như một 

cuộn giấy cao vượt đỉnh đầu. Bên ngoài là 

một chiếc áo khoác không có tay, vạt dài gần 

tới gối. Chiếc áo khoác này được lăn ép bằng 

sáp ong vì thế có màu đen ánh bạc. Đặc biệt 

nhất là phụ nữ H'mông Sa Pa lại mặc quần 

ngắn ngang đầu gối chứ không mặc váy. Họ 

cuốn xà cạp quanh bắp chân rất khéo bằng 

một băng vải hẹp. 

Trang phục phụ nữ Tày (hình 4) 

 
Hình 4. Trang phục phụ nữ Tày, Sapa, Lào 

Cai, Việt Nam  
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Người phụ nữ Tày rất coi trọng trang 

phục. Từ khi trở thành một thiếu nữ cho đến 

khi cao tuổi, bộ trang phục truyền thống của 

dân tộc mình luôn đi liền với người phụ nữ. 

Trang phục truyền thống của phụ nữ Tày 

được thể hiện từ khăn vấn đầu cho đến yếm 

trên ngực, vòng đeo cổ và tà áo cũng như 

váy.  

Nói tới trang phục của người Tày, ta 

không thể không nói tới hoa văn trên trang 

phục của họ. Cái độc đáo nhất là lối dùng màu 

chàm phổ biến, đồng nhất trên trang phục 

nam và nữ cũng như lối mặc áo lót trắng bên 

trong áo ngoài màu chàm. Cái lưu ý không 

phải là lối tạo dáng mà là phong cách mỹ 

thuật như đã nói trên. Nhiều tộc người cũng 

dùng màu chàm nhưng còn gia công trang trí 

các màu khác trên trang phục, ở người Tày 

hầu như các màu ngũ sắc được dùng trong 

hoa văn mặt chăn hay các tấm thổ cẩm.  

Họa tiết được kỷ hà hóa là chính để 

thích hợp với việc dệt trên khung dệt. Bố cục 

họa tiết theo phương pháp ô quả trám có các 

đường viền xung quanh tạo thành các đường 

diềm gãy khác. Trong các ô quả trám là họa 

tiết cách điệu hóa hình họa, hình ngọn rau 

bầu, bí, là loại cây có liên quan nhiều đến nền 

văn hóa cổ, tín ngưỡng cổ của nhiều cư dân 

nông nghiệp ở phía Bắc nước ta, trong đó có 

người Tày.  

Trên cơ sở của loại bố cục hoa văn một 

mầu đen trên nền trắng như thế này, người 

Tày lại phát triển trang trí theo một hướng 

khác, gài màu vào từng đoạn họa tiết, từng 

mảng họa tiết tùy trình độ thẩm mỹ, ý thích 

của người dệt trên khung dệt thủ công, có tên 

gọi là thổ cẩm, mang ý nghĩa là một loại gấm 

của địa phương. 

Trên mặt chăn hoặc màn che mà vị trí 

là ở các nơi thờ cúng tổ tiên, người ta thể hiện 

các đề tài liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, 

như thêm đường diềm ở phía trên - tương ứng 

với cõi Trời, có hình các vị thần linh, bảo hộ 

cho sự sống bình an của con người hoặc thêm 

đường diềm ở phía dưới - tương ứng với cõi 

Đất, có hình con ngựa, con chim là những 

hình tượng biểu trưng cho cuộc sống, cỏ cây, 

muông thú trên mặt đất như quan niệm về vũ 

trụ của dân gian. Bố cục hình vuông của thổ 

cẩm, bố cục hình chữ nhật của loại thổ cẩm 

làm mặt chăn hoặc màn che có quy định phía 

trên phía dưới - là những bố cục riêng có 

trong trang trí dệt của người Tày, mà các dân 

tộc anh em không có. 

Trang phục phụ nữ dân tộc Giáy  

So với các dân tộc khác, trang phục 

người Giáy đơn giản, ít thêu thùa và chỉ có 

các băng vải màu viền quanh cổ và vạt áo. 

Phụ nữ Giáy mặc áo che kín mông, xẻ nách 

phải, tay rộng, cổ tay áo đắp những miếng vải 

khác màu. Váy che kín gối, xoè tương đối 

rộng. Áo mặc trong là loại áo cánh ngắn cộc 

tay, xẻ ngực, cổ tròn thấp và có hai túi dưới. 

Phụ nữ Giáy thường đội khăn quấn thành 

nhiều kiểu khác nhau, cổ đeo vòng bạc. 

Phụ nữ Giáy vấn tóc kiểu vành khuyên, 

choàng lên trên là chiếc khăn vuông sặc sỡ 

tương xứng với đôi giày thêu một cách rất cầu 

kỳ. Họ có thể bỏ ra hàng tháng để thêu cho 

đôi giày những đường nét tinh tế. Thông 

thường hình thêu trên đó là biểu tượng của 

hạnh phúc lứa đôi: đôi bướm, đôi uyên ương, 

hai bông hoa đào... 

Những lúc rãnh rỗi, các thiếu nữ Giáy 

lại cùng nhau thêu thùa, dệt vải, dệt thổ cẩm 

làm chăn, làm địu, tuy nhiên, đây là những 

công việc không thường xuyên và chỉ mang 

tính “giải trí” những lúc nông nhàn. 

Họ dùng sợi len hoặc sợi màu đỏ, màu 

hồng độn với tóc vấn, gọi là piêm mào và đeo 

chiêc túi vải hình chữ nhật rộng 25-30 cm, dài 

35-40 cm. Dây túi dệt bằng chỉ màu luồn vào 

miệng túi theo kiểu dây rút. Hai đáy được 

thêu hình răng chó (hẻo ma) uốn trên đường 

chỉ màu xoè ra như hai cái quạt hoa nhỏ. Đây 

là hoa văn phổ biến trong nghệ thuật trang trí 
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người Giáy, còn được dùng thêu ở hai đầu 

chiếc gối, ở rèm vải cửa buồng đôi vợ chồng 

mới cưới hay ở mũ trẻ em. 

Phụ nữ Giáy dùng rất ít đồ trang sức 

bằng kim loại. Chỉ một chiếc vòng tay, một 

dây xà tích hay một vòng cổ bằng bạc là đủ.  

Trang phục của phụ nữ Giáy ở Lào Cai 

cũng khác ở các nơi khác. Họ mặc quần bằng 

vải lụa, sa tanh màu đen nhưng cạp quần dùng 

vải màu đỏ và khâu luồn dây thắt lưng.  Áo 

của phụ nữ có nhiều màu nhưng lại không có 

màu trắng. Áo dài cài khuy vải hoặc khuy bạc 

ở nách bên phải. Cổ đứng, viền vải khác màu 

ở vạt cài khuy, viền tay áo. Ngày nay, đa số 

các cô gái Giáy mặc áo viền cổ, viền tay áo 

và cả tà áo với nhiều loại màu. Các đường 

viền trước đây được phân biệt giữa già và trẻ 

bằng đường viền: to là dành cho người già, 

còn người trẻ thì viền áo nhỏ.  

Trang phục phụ nữ Xá Phó (hình 5) 

 
Hình 5. Trang phục phụ nữ Xá Phó, Sapa, 

Lào Cai, Việt Nam  

 

Trang phục truyền thống của đồng bào 

Xá Phó gồm khăn đội đầu, áo và váy. Khăn 

đội đầu được trang trí các mảng hoa văn hình 

ô vuông, hình quả trám, các hình tam giác 

nhỏ hoặc đính tua len các màu để tôn thêm vẻ 

đẹp rực rỡ (trước kia phụ nữ Xá Phó còn sử 

dụng khăn đội đầu là mảnh vải chàm đen). 

Nổi bật nhất trên trang phục phụ nữ Xá 

Phó là chiếc áo ngắn được trang trí hoa văn 

rất bắt mắt, được trang trí tùy theo sự sáng tạo 

của từng người. Hoa văn trang trí rất cầu kỳ 

với những màu sắc sặc sỡ và được thêu hoàn 

toàn bằng tay. Ngoài hoa văn, phía trước áo 

còn được đính các hạt cườm xen kẽ, bố trí 

thành đường thẳng, hình vuông hoặc hình các 

bông hoa. Cổ tay áo được thêu cầu kỳ với 

những hình nhấp nhô mô tả các dãy núi, hình 

sóng nước mang đến cảm giác mềm mại tạo 

cho chiếc áo của phụ nữ Xá Phó nét đẹp độc 

đáo. 

Váy của phụ nữ Xá Phó được may với 

cạp chiết nhỏ, thân váy chắp lại từ hai mảnh 

vải chàm và được trang trí hoa văn cầu kỳ dọc 

theo chiều dài của váy. Mảng hoa văn gần cạp 

váy được thêu bằng các hình thoi nối dài nhau 

xen kẽ nhau bằng các màu thêu rực rỡ. Chân 

váy được thêu bằng những hình cây thông nối 

tiếp nhau, bên dưới là hình sóng nước hoặc 

hình răng cưa, quả trám và các hình tam giác 

xếp chéo nhau. 

Giữa váy và áo của người Xá Phó được 

ngăn cách bởi chiếc thắt lưng làm bằng vải 

trắng có tua nhiều màu ở cuối. Chiếc khăn trở 

thành điểm nhấn và tạo cảm giác làm hài hòa 

những sắc màu sặc sỡ càng làm cho trang 

phục của phụ nữ Xá Phó thêm hấp dẫn. 

Giờ đây, do ảnh hưởng của nhiều phong 

cách thời trang nên trang phục truyền thống 

của đồng bào Xá Phó có nhiều thay đổi, 

nhưng nhiều phụ nữ Xá Phó vẫn cố gắng giữ 

nét đẹp trang phục của dân tộc. 

Trên đây là những nét văn hóa thẩm mỹ 

đặc trưng thể hiện rõ trên trang phục thổ cẩm 

nữ phục một số dân tộc ở Sa Pa. Nhờ những 

họa tiết, màu sắc của trang trí thổ cẩm trên nữ 

phục mà chúng ta tương đối dễ dàng phân biệt 

đó là trang phục của các tộc người ở Sa Pa, 

đồng thời đây cũng là một trong những cách 

đồng bào Sa Pa bảo tồn vốn văn hóa tộc 

người quý giá trong bối cảnh nhiều thay đổi 

hiện nay một cách hữu hiệu và vững bền.   
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ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 

SỰ KẾT NỐI GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP 

TRAINING HIGH QUALITY HUMAN RESOURCE - CONNECTING 

BETWEEN SCHOOL AND BUSINESS 

Điền Thị Hoa Hồng*† 

 

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/10/2018 

Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 5/4/2019 

Ngày bài báo được duyệt đăng: 26/4/2019 

 

Tóm tắt: Ngày nay, khi xã hội phát triển không ngừng hòa nhập cùng cách mạng công 

nghiệp 4.0 trên toàn thế giới. Điều này đỏi hỏi sự nâng cấp không ngừng về mọi lĩnh vực. Để 

nâng cấp được một cách toàn diện việc liên kết đa ngành đã trở thành một trong những chiến 

lược chủ đạo trong việc phát triển kinh tế, xã hội của nước ta. Việc đầu tiên cần được chú trọng 

chính là nguồn nhân lực chất lượng cao mà một xã hội tương lai cần phải có để nâng cấp hệ 

thống kinh tế công nghiệp 4.0. Giải quyết được điều này đã lôi kéo sự quan tâm của hai đối 

tượng “cung” và “cầu” - doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc 

biệt là với khối ngành Mỹ thuật ứng dụng nói chung và ngành thời trang may mặc nói riêng, 

khi nhu cầu phát triển của mỹ thuật ứng dụng trong xã hội ngày càng được chú trọng và quan 

tâm. Sự phát triển nhanh chóng của nhu cầu sử dụng và may mặc của xã hội đã đặt ra một 

lượng nhu cầu lớn nhân lực đáp ứng được sự phát triển tối ưu hóa này. Cụ thể ở đây là lấy nhu 

cầu của doanh nghiệp làm mục tiêu và đổi mới phương thức đào tạo dạy và học. Nhằm mục 

đích hướng đến tạo ra một đội ngũ lao động chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của một xã 

hội tân tiến, xã hội công nghiệp 4.0.  

Từ khóa: đào tạo, ngành thời trang, nguồn nhân lực, doanh nghiệp, nhà trường. 

 Abstract: Today, the society develops constantly with the industrial revolution 4.0 all 

over the world. This requires constant upgrading in all areas. To upgrade, comprehensively, 

interdisciplinary linkage has become one of the key strategies in our country's socio-economic 

development. The first thing to be emphasized is the high quality human resources that a future 

society needs to upgrade the industrial economic system 4.0. This has attracted the interest of 

two subjects "supply" and "demand" - businesses and institutions training high quality human 

resources. Especially, with the block of Applied Fine Arts in general and garment fashion 

industry in particular, when the development demand of applied arts in society is increasingly 

focused and paid attention. The rapid development of social use and apparel demand has set a 

great demand for human resources to meet this optimized development. Specifically, taking the 

                                                 

 
*†Trường Đại học Mở Hà Nội 
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needs of enterprises as a goal and innovating teaching and learning training methods, aiming 

to create a high-quality workforce, meeting the requirements of a modern society Industry 4.0. 

Keywords: training, fashion industry, human resources, businesses, schools. 

1.  Đặt vấn đề 

Theo ước tính của Tổ chức lao động 

Quốc tế (ILO) có đến 86% lao động ngành 

dệt may của Việt Nam có nguy cơ cao mất 

việc dưới tác động của những đột phá về 

công nghệ do cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0. Nguy cơ này có thể chuyển thành con 

số thiệt hại không hề nhỏ khi các ngành dệt 

may đã tạo ra số lượng lớn việc làm cho lao 

động trong nước. Nguyên nhân như vậy có 

thể thấy chủ yếu là do “nguồn nhân lực thực 

sự vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị 

trường, một phần là do trong hệ thống nhà 

trường nhất là những trường đào tạo về kỹ 

thuật còn áp dụng những công nghệ cũ trong 

công tác giảng dạy. Khi cuộc cách mạng 

công nghệ 4.0 ra đời thì các doanh nghiệp 

sẽ đòi hỏi họ phải thay đổi và phát triển để 

đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Muốn đáp 

ứng như vậy thì họ cần nguồn nhân lực cao 

hơn. Chính từ những nhu cầu và mục tiêu 

“cung ứng” của xã hội, đòi sự thay đổi mang 

tính hợp tác giữa đào tạo và thực tế. Mối liên 

hệ đó tạo nên quy luật mang tính chất bù trừ, 

bổ sung và cải thiện những khuyết điểm đôi 

lúc còn tồn tại mang tính cố hữu giữa học 

và hành. 

  2. Thực trạng đào tạo Mỹ thuật ứng 

dụng nói chung và thiết kế thời trang nói 

riêng 

 Mỹ thuật ứng dụng vốn là một ngành 

vừa mang tính công nghiệp, vừa mang tính 

nghệ thuật. Xã hội phát triển song hành 

cùng nhận thức thẩm mỹ và yêu cầu thẩm 

mỹ được nâng cao trong từng sản phẩm, 

từng công trình. Điều đó đẩy mạnh sự phát 

triển của việc đào tạo các ngành liên quan 

đến mỹ thuật ứng dụng. Do đó việc nhiều 

cơ sở đào tạo được mở ra đã tạo một làn 

sóng mang tính cạnh tranh về chất lượng 

đào tạo. Mặc dù cũng phải nhìn nhận một 

cách thẳng thắn rằng, tuy có nhiều cơ sở đào 

tạo như vậy nhưng ở nước ta hiện nay nhìn 

chung cũng xảy ra những bất cập cơ bản về 

nhiều mặt như sau: Đội ngũ giảng viên cao 

đẳng, đại học còn mỏng và yếu; Cơ sở vật 

chất chưa đáp ứng với yêu cầu đào tạo; 

Phương thức đào tạo vẫn theo kiểu cũ, lối 

mòn, thiếu sự gắn kết với thực tiễn, dẫn đến 

chất lượng nguồn nhân lực sau đào tạo chưa 

đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của xã 

hội trong xu thế phát triển vũ bão và tác 

động mạnh mẽ, sâu rộng tới mọi mặt đời 

sống xã hội của cuộc CMCN 4.0. Áp lực đặt 

ra với việc đào tạo ngành mỹ thuật ứng dụng 

nói chung và đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng chất cao cho ngành thiết kế thời trang 

nói riêng cũng đang phải đối mặt với những 

điều như vậy. Trước đây việc tư duy về thiết 

kế cho rằng một nhà thiết kế điều cốt lõi và 

quan trọng nhất là phải biết vẽ thiết kế ra 

những sản phẩm độc đáo là được, những 

việc khác chỉ là phụ trợ và không cần thiết, 

Chính từ những quan điểm như vậy khiến 

các chương trình dành cho việc đào tạo nhân 

lực lúc bấy giờ là một hệ thống lý thuyết và 

các môn chuyên ngành trong lĩnh vực mỹ 

thuật, các môn tư duy thiết kế mà quên đi 

những kiến thức mang tính thực hành, 

những kiến thức mang tính quản lý, mang 

tính kinh doanh… điều đó khiến nhiều sinh 

viên sau khi ra trường, tiếp xúc với môi 

trường thực tế đã gặp phải những bỡ ngỡ, 

thụ động trong chính công tác chuyên môn. 

Khi chỉ quan tâm đến thiết kế, các sản phẩm 

được vẽ ra nhưng lại không có lời giải cho 

hướng dựng triển khai; có những sản phẩm 
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hoàn hảo trên bản vẽ nhưng lại thiếu tính 

thực tế do không có sự nghiên cứu về chất 

liệu thể hiện, phương pháp dựng mẫu và 

ngược lại, có năng lực thiết kế nhưng thiếu 

năng lực kĩ thuật dẫn đến yếu trong quản lý 

và khó trong việc trao đổi và xử lý… tất cả 

điều đó đã thể hiện sự thiếu đống nhất trong 

quan điểm, thiếu sự kết nối, sẻ chia về nhu 

cầu lao động và tuyển dụng lạo động thiết 

kế. Người đào tạo cứ việc đào tạo, doanh 

nghiệp tuyển dụng cứ việc tuyển dụng… 

điều đó dẫn đến chất lượng đầu ra bị ảnh 

hưởng, trực tiếp ở đây là sinh viên - người 

lao động, được đào tạo chuyên ngành thiết 

kế nhưng lại không được làm đúng chuyên 

môn do không đáp ứng được nhu cầu của xã 

hội, và ngược lại có người phải mất thời 

gian đầu tư “học lại từ đầu” sau khi tốt 

nghiệp. Trước thực tế đó một số trường bắt 

đầu thay đổi và nâng cấp chương trình đạo 

tạo “lấy người học làm trung tâm”, thay đổi 

phương pháp dạy và thực hành hướng đến 

bổ sung thêm những mặt còn thiếu trong 

đào tạo trước đây. Các xưởng thiết kế, 

xưởng thực hành may sản phẩm đã bắt đầu 

được thành lập, các môn công nghệ dựng 

mẫu được đưa vào chương trình và thời 

lượng nhiều hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi này 

vẫn thiếu đồng bộ và chưa triệt để. Đấy là 

do mới chỉ có sự liên kết giữa “cơ sở đào 

tạo” và “người lao động” mà quên mất mối 

liên hệ có tính chất quyết định, đó là “người 

sử dụng lao động - Doanh nghiệp”. Có thể 

nói mối liên hệ này còn rất lỏng lẻo, và mới 

chỉ dừng ở việc cho sinh viên đi thực tập tại 

Doanh nghiệp. 

Chính vì thế, trong giai đoạn hiện 

nay cũng như định hướng phát triển trong 

giai đoạn tới, việc đào tạo, phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao cho ngành thiết kế 

thời trang trong cuộc Cách mạng công 

nghiệp 4.0 cần được xem xét, đánh giá toàn 

diện với nhiều yêu cầu và thách thức mới 

đặt ra cho các cơ sở đào tạo mỹ thuật ứng 

dụng nói chung và thiết kế thời trang nói 

riêng, đó là: 

Cần chủ động đón đầu xu thế và yêu 

cầu của thị trường lao động. Bài toán về 

phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân 

lực chất lượng cao trong bối cảnh hiện nay 

đã có thêm những tiêu chí, điều kiện ràng 

buộc mới, hết sức khó khăn, đòi hỏi sự đổi 

mới toàn diện trong công tác đào tạo. 

Các cơ sở đào tạo không thể vẫn sử 

dụng phương pháp cũ, thiếu tính tương tác, 

thiếu thực tiễn của mô hình sản xuất mới để 

đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng sự phát 

triển và ứng dụng nhanh chóng của các công 

nghệ hiện đại từ cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0. Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ tụt 

hậu và đào thải rất cao. 

Hệ thống đào tạo cả nước cần sớm 

đổi mới nội dung và chương trình đào tạo 

nhằm đáp ứng trước những thay đổi từ thực 

tiễn. Ví dụ, trong lĩnh vực thiết kế thời 

trang, một số kiến thức chuyên ngành và kỹ 

năng cần được các trường nghiên cứu, bổ 

sung như: kỹ năng quản lý, thực hành sản 

phẩm, tư duy sản xuất công nghiệp… khả 

năng nghiên cứu và tìm hiểu về chất liệu, 

cấu tạo chất liệu, phương thức nghiên cứu 

những chất liệu mới… làm quen và sử dụng 

các máy móc công nghiệp. 

Đặc biệt, đổi mới phương thức đào 

tạo và quản trị đại học, đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin, công nghệ số vào trong 

hoạt động giảng dạy và nâng cao năng lực 

và chất lượng của đội ngũ giáo viên, cán bộ 

quản lý. 

3. Giải pháp cho việc đào tạo 

nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu xã hội - 

Mối liên kết giữa Nhà trường và Doanh 

nghiệp sản xuất và kinh doanh thời trang 

Với xã hội thay đổi, khi các luồng 

thông tin phản hồi được tiếp nhận đã bắt đầu 
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có những bước chuyển. Tuy chỉ là bắt đầu 

nhưng cũng đã có những hiệu quả then chốt. 

Để nắm bắt nhanh chóng và có định hướng 

rõ ràng thì “cung” cần phải xác định mục 

tiêu của “cầu”. Chính vì thế, đào tạo ngành 

thời trang bắt đầu chuyển hướng và tập 

trung vào những gì xã hội “cần” và xã hội 

“muốn” để hoàn thiện, sửa đổi và đáp ứng 

yêu cầu đào tạo trong môi trường mới, đội 

ngũ giảng viên phải có những năng lực mới, 

năng lực sáng tạo và do đó đòi hỏi phải có 

những phẩm chất mới trên cơ sở chuẩn hóa, 

thông qua các hoạt động đào tạo, tự đào tạo 

và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. Bên 

cạnh hoạt động đào tạo, cần tích cực tham 

gia công tác nghiên cứu khoa học để nâng 

cao trình độ, kiến thức chuyên môn, gắn 

nghiên cứu với các hoạt động chuyển giao 

tại cơ sở. 

Cần đẩy mạnh công tác dự báo nhu 

cầu thị trường nhân lực trong tương lai gần 

và xa hơn. Đây là nội dung cần được đặc 

biệt quan tâm, bởi cuộc CMCN 4.0 sẽ có tác 

động rất lớn tới cơ cấu của nền kinh tế, đến 

cơ chế tuyển dụng và sử dụng lao động, đến 

tư duy trong thẩm mỹ thiết kế, thẩm mỹ sản 

phẩm. 

Cần sự kết hợp 3 “nhà”: Nhà trường 

- Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp trong 

đào tạo nhân lực phục vụ CMCN 4.0. Hiện 

tại, chủ yếu là phía Doanh nghiệp có nhu 

cầu gắn kết với nhà trường - nhà khoa học, 

còn nhà trường, nhất là các trường công lập, 

chỉ tập trung công tác đào tạo chứ chưa chủ 

động hợp tác với Doanh nghiệp. Đây là một 

trong những giải pháp then chốt để có thể 

giải quyết được mẫu thuẫn còn tồn đọng 

giữa “cung” và “cầu” hay nói đơn giản là 

giữa “đào tạo nguồn nhân lực” và “sử dụng 

nguồn nhân lực”. Lấy cái “cần” của xã hội 

là mục tiêu, làm cái “đủ” để xây dựng một 

chương trình đào tạo mang tính thực tế. Sự 

kết nối giữa Doanh nghiệp và Nhà trường 

và ngược lại sẽ rút ngắn được khoảng cách 

giữa học viên và môi trường thực tế, tạo 

điều kiện cho sinh viên rèn luyện khả năng 

tư duy thiết kế, thực hành thiết kế ngay khi 

còn trên ghế nhà trường, việc được học và 

đào tạo trong một môi trường chuyên 

nghiệp sẽ nâng cao năng lực chuyên môn. 

Với sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, 

nhà trường sẽ chủ động và cập nhập tốt hơn 

trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và 

xây dựng được chuẩn đầu ra cho người học. 

Mặt khác, doanh nghiệp tham gia đào tạo 

bằng cách góp ý kiến về xây dựng, đánh giá 

và cải tiến chương trình đào tạo, qua đó nhà 

trường có những chỉnh sửa cho phù hợp với 

thực tế. Doanh nghiệp có thể các chuyên gia 

thiết kế, các chuyên gia kĩ thuật tham gia 

trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn thực hành. 

Không những thế việc hợp tác giữa Nhà 

trường và Doanh nghiệp trong vấn đề 

Nghiên cứu khoa học, thương mại hóa các 

kết quả nghiên cứu cũng góp phần mang lại 

những giá trị không nhỏ về mặt khoa học. 

4. Kết luận 

Mối liên kết giữa “Nhà trường và 

doanh nghiệp” là một sự kết nối bền vững 

để tạo nên những thế hệ nhân lực cao đáp 

ứng được chuẩn mực mà xã hội công nghệ 

cần có.  Xây dựng một vòng tròn khép về 

Điều đó không chỉ giúp chương trình đạo 

tạo gắn liền với thực tiễn mà còn giúp người 

học - những nhà thiết kế thời trang tương lai 

được trang bị những điều kiện “cần” và 

“đủ” để phát triển chuyên môn của mình 

một cách trọn vẹn trong xã hội đang tiến dần 

theo cách mạng công nghiệp 4.0 
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Tóm tắt: Thổ cẩm là một trong những mặt hàng dệt thủ công truyền thống với sắc màu rực 

rỡ bởi kỹ thuật đan kết của sợi tạo nên những dạng thức hoa văn trên bề mặt vải, đã trở thành sản 

phẩm mỹ nghệ của nhiều dân tộc thiểu số. Cùng với tiếng nói và chữ viết, hoa văn thổ cẩm cũng 

là một trong nét văn hóa đặc trưng của từng tộc người, nó hiện lên không chỉ làm đẹp, thỏa mãn 

nhu cầu thẩm mỹ ở dạng nghệ thuật hóa bằng ngôn ngữ tạo hình hay kỹ xảo thể hiện màu sắc hoa 

văn mà còn mang tính khoa học, tiềm ẩn một mục đích thông báo về giá trị văn hóa, tinh thần 

trong không gian sinh tồn của họ.  

Từ khóa: Văn hóa, thổ cẩm, kế thừa, phát huy, Việt Nam  

 

Abstract: Brocade is one of the traditional handicraft items with sprawling colors due to 

the weaving technique of fibers, which forms patterns on the fabric surface, has become a fine art 

product of many ethnic minorities. Along with the language and writing, brocade pattern is also 

one of the cultural characteristics of each ethnic group, it appears not only to beautify, satisfy the 

artistic aesthetic needs in visual language or techniques show colors but also scientific, potentially 

a purpose of announcing the cultural and spiritual values in their living space. 

Keywords: Culture, brocade, inheritance, promotion, Vietnam 

 

1. Văn hóa sắc tộc qua thổ cẩm 

Trên thế giới, một số tộc người như ở 

các nước Đông Nam Á lục địa và hải đảo đều 

có thổ cẩm. Nhưng mỗi nước lại có những sắc 

thái riêng biệt không nhòa lẫn. Ở Việt Nam 

cũng vậy, nhiều dân tộc trong cộng đồng hay 

cùng ngữ hệ trong một nhóm người cũng có 

thổ cẩm, nhưng lại khác nhau tùy vào khu vực 

văn hóa, môi trường địa lý, sinh thái vùng 

miền, mặc dù cùng một công việc tạo tác cho 

                                                 

 
*‡Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc 

ra sản phẩm chất liệu vải, và cũng trong một 

chu trình kỹ thuật dệt thủ công: giăng sợi, đan 

sợi trên khung cửi cố định hoặc không cố 

định, con go nhiều hay ít đều chung nguồn 

vật liệu từ sợi bông, lanh, tơ tằm với màu nền 

cơ bản gần giống nhau ở sắc độ thẫm đậm, 

tông màu đen, xanh chàm... Các hoa văn 

trang trí đều hướng tới miêu tả các đối tượng 

hiện thực trong thiên nhiên, đời sống của con 

người mà nó luôn gắn bó với họ. Những hình 

ảnh ấy được cách điệu hóa và trong một quy 
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tắc đồng nhất là tạo hình mặt phẳng, phương 

thức thể hiện bằng đường kỷ hà (thuật ngữ 

mỹ học gọi là hình kỷ hà). Song mỗi sản 

phẩm thổ cẩm ấy lại mang cái hồn cốt riêng, 

bởi phong cách thể hiện đa dạng về hoa văn 

trang trí của tư duy mỹ cảm, ý niệm về thế 

giới tâm linh, sự sáng tạo kỹ thuật cũng như 

trong quá trình giao lưu tiếp biến... đã làm 

nên giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo mang 

biểu trưng của từng tộc người. 

Ví như cách bố cục, nghệ thuật sử 

dụng màu sắc, sự sắp xếp các hình thể, đường 

nét, tạo mảng khối trang trí hoa văn... Ở thổ 

cẩm tộc người Mông Hoa thì sử dụng màu 

chính sắc (xanh lơ, chàm sẫm, tím, đỏ, vàng, 

trắng) độ tương phản mạnh với gam màu 

nóng (đỏ, vàng cam) chủ đạo, tổ hợp hoa văn 

đối xứng trong dải băng ngang dọc, xen kẽ 

giữa mảng lớn, bé kế tiếp, chồng chất lên 

nhau tạo khối dày, đậm với các mô típ hoa 

văn tiêu biểu: hình con cua, con ốc (biểu 

tượng cho sấm chớp); chữ vạn (卐), sao 8 

cánh, hoa cúc (biểu tượng của mặt trời); hoa 

tỏi (tỏi vừa là gia vị, vừa là thuốc chữa bệnh 

và theo quan niệm của người Mông, mùi 

hương của tỏi còn có thể trị tà ma); hình chữ 

thập (+), chữ (x) tượng trưng cho sừng trâu 

(trâu là con vật không chỉ gắn với đời sống 

nông nghiệp của con người trong sự sinh tồn, 

mà còn là biểu tượng cho sự vận hành của mặt 

trăng - mang tính âm dương - sự sinh sôi phát 

triển... Đặc biệt là đồ án hình tròn, hình xoáy 

ốc được biến thể tạo hình móc đối xứng của 

trụ quay hình chữ S (là sự biến chuyển của 

mặt trời, thời tiết trong không gian vũ trụ)...  

Những dạng hình tròn với sự biến ảo 

của sắc màu đỏ, vàng, gây cảm giác rực rỡ lan 

tỏa sưởi ấm cho thị giác nơi vùng cao sương 

giá, đã trở thành một ngôn ngữ nghệ thuật tạo 

hình đậm sắc tộc của thổ cẩm này. 

- Thổ cẩm của người Mường lại sử 

dụng màu nguyên (tím, trắng, đen, đỏ, vàng, 

xanh) như một sự chuyển tiếp lẩn chìm làm 

đường biên, tạo nhịp điệu cho tổng thể đồ án 

hoa văn và lấy gam trầm làm chủ đạo. 

Ngoài các mô típ hoa văn thường gặp 

như hoa móc, sao 8 cánh, quả trám; các động 

vật rồng, phượng, gà lôi, con nhện... gắn với 

đời sống cả về quan niệm tâm linh, còn có 

những hoa văn mang nhiều ý nghĩa quan hệ 

với thơ ca và văn học dân gian:  

"Hươu đứng dưới bóng cây chu 

đồng" từ truyện Chặt Chu Kéo Lội, ý nghĩa 

của cây chu đồng. 

Hoa văn chim gáy gắn với câu chuyện 

"Chàng Trặt chàng Trẹng" ở ngoài bờ bãi gửi 

cho các cô gái những tràng hạt. Hoa văn con 

cò của hình ảnh "chim đỉnh bay đuối gió, 

chim cò bay đuối cánh" nói lên không gian xa 

cách nhưng tình thương vẫn gần... 

Ngôi sao và con cá (gợi cảnh thanh 

bình đêm trăng gắn với tình duyên của trai 

gái)... 

Các tổ hợp hoa văn được bố cục khác 

nhau tạo thành dải nối tiếp, đối xứng kết 

thành chuỗi, mô típ chính đặt trong khung 

hình vuông, xếp chéo hay hình ô trám. Lối bố 

cục ô chéo trong nghệ thuật tạo hình đan lát 

kiểu "lóng mốt", "lóng đôi" của nghệ nhân 

thêu trên khung dệt, cùng với cách xử lý màu 

nguyên sắc kết nối với nền không màu, tạo độ 

nông sâu của đồ án, trong cái rậm rạp chen 

chúc đa hình sắc ấy, màu nguyên sắc đóng vai 

trò chuyển tiếp hai cực để tôn lên hình khối 

tạo sự tương phản về sắc độ của mảng, nét; 

cái rực rỡ của nó chỉ ẩn hiện cho sự cảm thụ 

thẩm mỹ sâu lắng, một phong cách "chơi" 

màu dung dị (thoáng nhìn thì tưởng như đơn 

giản) nhưng lại cuốn hút, làm giàu cho sự 

khám phá của không gian núi rừng đầy thơ 

mộng trên sản phẩm thổ cẩm. 

- Thổ cẩm của người Thái: Lấy màu 

sắc để tạo ấn tượng mạnh, dùng gam màu tươi 

sáng trong sự tương hỗ mờ - đậm của các cặp 

màu đặt cạnh nhau: đen-trắng, đỏ - xanh lá 

cây, trắng-xanh da trời... mang tính thống 



16                                                                     Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 

    

nhất về bố cục không những về màu sắc mà 

cả về hình khối; cũng như chủ đề miêu tả của 

họa tiết hoa văn, được sắp xếp khéo léo về 

các bình diện to - nhỏ, trên - dưới, đực -cái, 

trống - mái... trong quan niệm về sự hòa hợp 

trường tồn của cuộc sống cũng như về vũ trụ 

và triết lý âm dương.  

Các hoa văn tiêu biểu phải kể đến 

"hoa ban", "hoa dây leo" được cách điệu gợi 

hình ảnh rừng hoa, thác đổ của nguồn nước 

suối trong, "hoa văn rái cá" (một cặp đực cái). 

"Hoa văn cá" gợi hình ảnh đàn cá tung tăng 

bơi lội thanh bình an lạc. "Hoa văn thuồng 

luồng nằm ngủ" theo quan niệm của người 

Thái là con vật thiêng. Khi ở dưới nước là 

thần nước, khi ở trên cạn là chủ đất, nó gắn 

với tín ngưỡng cúng thần nước "Văng 

mương" và thần đất "pom minh mương"... 

Trong một đồ án thường nhiều mô típ hoa 

văn, các mô típ được phân thành chính phụ 

với những vạch ngang nối thành đường đậm 

dài, gãy góc, tạo ra các khối tam giác, chữ 

nhật, hình vuông, hình quả trám. Các khối 

hình trên lại được chắp nối khớp nhau trên 

các đường thẳng song song, hoặc bố cục cân 

xứng trong cách phối màu tương phản nhưng 

rất hài hòa. Đặc biệt màu xanh lá cây (xanh 

lục) bên cạnh màu trắng, màu hồng cứ mơn 

mởn như những chồi non vươn trào sức sống 

của con người, hòa với cảnh sắc thiên nhiên 

nơi non ngàn tươi đẹp. 

- Thổ cẩm của người Chăm: Tuy sử 

dụng năm màu cơ bản (trắng, đen, đỏ, vàng, 

xanh) nhưng lại cho ta một bảng màu đa sắc 

phong phú. Với cách bố cục của đồ án hoa 

văn, kết nối là dải, nhưng nó được phân chia 

ra từng ô, có đường ngang, dọc giữa các đồ 

án như hoa văn quả trám, hạt lúa, đường zích 

zắc, răng cưa (tượng trưng cho sông nước) 

gắn với việc trồng lúa nước; hình mỏ neo, mắt 

lưới (nghề đi biển); hoa văn hình sao 8 cánh 

(thờ thần mặt trời). Hoa văn chim thần 

Garuda, Makla (mang biểu tượng tôn giáo Bà 

La Môn), hình lá hay đuôi ngỗng thần (trong 

kiểu thức Ăngko). Các hoa văn động vật 

phong phú: rồng, phượng, chim trĩ, công, con 

voi... trong đồ án trang trí đối xứng, đăng đối 

nhưng xếp so le ở dạng hình thoi liên kết trên 

nền màu đỏ, trắng đen dàn trải tạo nhịp điệu 

chỗ thưa, chỗ mau khắp bề mặt của cách phân 

hai mảng màu đối lập giữa hai gam nóng và 

lạnh. Nóng (dương), lạnh (âm), màu sắc đối 

chọi giữa nền và hoa văn còn thể hiện tính 

phồn thực của văn hóa Chăm. 

Nghệ thuật phối màu trên vải này đã 

làm nên độ hài hòa, mặc dù là sử dụng  gam 

nóng (đỏ, vàng) nhưng bên cạnh lại bật lên 

màu sắc trắng óng ánh của chỉ kim tuyến tạo 

cho thổ cẩm mang tính huyền bí, sâu lắng gợi 

tới không gian kiến trúc đền, tháp và cái chói 

lòa của nắng biển cát trắng miền Trung.  

- Thổ cẩm một số tộc người Tây 

Nguyên: Thổ cẩm nơi đây, ta bắt gặp dạng bố 

cục thành dải quen thuộc, khá phổ biến ở 

nhiều thổ cẩm trong và ngoài nước. Tuy có 

nét tương đồng, nhưng lại hoàn toàn khác về 

phong cách trang trí xếp hoa văn theo dải 

ngang, với các hình được giản lược trong cấu 

trúc đồ án trang trí nét và mảng như các hoa 

văn: hạt dưa, cái rìu, mũi tên, gùi, cối giã gạo, 

chiêng ché, chim đại bàng, con rùa, voi, 

bướm... Hoặc các tổ hợp hình học: "Hla pơi" 

là hình lá quạt gồm bốn hình tam giác xếp lại 

với nhau (giống hình chong chóng), "Ngkao 

kờn tờp" gồm nhiều hình tam giác nhỏ nằm 

gối lên nhau (mô phỏng mảng cườm trên cổ 

con chim cu gáy), "Klồng loốp" là những 

hình quả trám có dạng to, nhỏ liên kết đặt 

lồng gợi khối (rỗng), mô phỏng con kỳ đà... 

Các chi tiết hình học được phối hợp thành dải 

băng ngang, dọc, dày, mỏng. Trong những 

dải băng lớn thường có nhiều mô típ trang trí 

được xếp theo ô vuông hoặc chéo, phân cách 

chúng là những đường kẻ chỉ màu chạy song 

song. Trên nền đen, đôi khi là trắng; lấy màu 

đỏ chủ đạo, màu trắng đan xen, màu vàng làm 
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đường viền... Trong bảng màu chung cơ bản, 

song cách phối màu với liều lượng phân bổ 

khác nhau: 

Thổ cẩm của Ba Na: hút sắc đỏ nóng 

rực vào nền đen, tạo độ đậm ấm, sâu lắng. 

Thổ cẩm của Gia Rai: dùng màu 

trắng, vàng để bật lên độ tươi sáng, thoáng 

nhẹ. 

Thổ cẩm Ê Đê: có bố cục cân đối giữa 

màu đỏ và đen cho sự vững chãi về mảng. 

Cách bố cục dải cũng vậy, tùy vào 

thị hiếu thẩm mỹ mà có sự thể hiện đậm 

đặc, nhẹ nhàng hay đan xen giữa dải đơn 

thuần chỉ là màu và dải có trang trí đồ án 

họa tiết hoa văn. 

Nhìn chung, thổ cẩm Tây Nguyên, 

đặc biệt là cấu tạo dải ngang, màu sắc không 

chói chang rực rỡ, nhưng tinh tế về cách phối 

màu trong tổng thể nhịp điệu của đồ án trang 

trí; bố cục có trọng điểm, nhẹ thoáng, vui 

mắt, mang lại sự khỏe khoắn, khoáng đạt của 

thẩm mỹ con người nơi cao nguyên đất đỏ, ẩn 

tàng nhiều sản vật, giàu sức sống của đại 

ngàn. 

Vài nét phác họa thổ cẩm của một số 

tộc người, còn nhiều nữa thổ cẩm của cộng 

đồng 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên 

dải đất hình chữ S, đã kết tinh trí tuệ từ cuộc 

sống lao động. Với bàn tay khéo léo, sự cảm 

thụ thẩm mỹ   của tâm hồn, cùng nhân sinh 

quan trong thế giới thiên nhiên, có giá trị văn 

hóa riêng biệt độc đáo, hòa vào sắc màu rực 

rỡ trong vườn hoa di sản của văn hóa mỹ 

thuật dân tộc Việt Nam. 

2. Thổ cầm truyền thống trong mỹ 

thuật ứng dụng hiện đại 

Như sự dẫn giải ở trên, nhận biết 

chung về thổ cẩm, nó đã vượt lên tính năng 

của sản phẩm thực dụng, trở thành những tác 

phẩm nghệ thuật tạo hình dân gian, hàm chứa 

trong đó những giá trị văn hóa tộc người, 

mang đặc trưng của xã hội văn minh mà nó 

đại diện.  

Trước đây, giá trị mỹ thuật cũng như 

giá trị sử dụng sản phẩm thổ cẩm chỉ trong 

phạm vi tộc người, nhóm và gia đình; mang 

tính tự cung, tự cấp cho cái mặc (áo, quần, 

váy, khố...), đồ dùng sinh hoạt (chăn, gối, mũ, 

khăn...), một phần phục vụ cho tâm linh, làm 

hàng hóa trao đổi, vật phẩm quà tặng... 

Ngày nay, thổ cẩm của cộng đồng các 

dân tộc nói chung, đã vượt ranh giới địa phận 

bản làng, không những mở rộng ở phạm vi 

vùng miền trong nước hay khu vực, mà con 

vươn xa đến một số địa danh của Châu lục, 

có mặt trên thị trường thời trang thế giới. Nó 

đã đóng vai trò quan trọng trong sự giao lưu 

văn hóa và phát triển kinh tế của xã hội, cũng 

như cầu nối giữa nghiên cứu với sáng tạo để 

tới nghệ thuật thiết kế sản phẩm mang giá trị 

thẩm mỹ và công năng cao; đáp ứng nhu cầu 

thị hiếu của con người, trong đời sống công 

nghiệp phát triển mang tính toàn cầu hóa hiện 

nay. 

Với tính năng của vật liệu từ sợi tự 

nhiên, cho độ bền đẹp, thoáng, cùng ngôn 

ngữ nghệ thuật tạo hình phong phú, đa dạng 

về bố cục, mảng khối, đường nét, họa tiết hoa 

văn trang trí... Thổ cẩm đang được khai thác 

ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của thiết kế 

hiện đại. Các sản phẩm dân dụng, đồ chơi trẻ 

em, đồ lưu niệm, vào trang trí nội, ngoại thất, 

kiến trúc, thiết kế đồ họa, bìa sách, lô gô, sự 

kiện, tranh thổ cẩm (thư pháp, sơn dầu, 

thêu...). 

Một trong lĩnh vực của ngành mỹ 

thuật ứng dụng, có mối tương tác với thổ cẩm 

trong quy luật sáng tạo của cái đẹp tôn vinh 

con người, đó là mỹ thuật trang phục. 

Đã bao đời nay, từ thổ cẩm mà cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam đã tạo dựng cho 

mình những bộ trang phục truyền thống độc 

đáo đậm sắc tộc, mỗi bộ một vẻ, có bộ nền nã 

nhẹ nhàng, đơn giản từ hình thức đến màu sắc 

(như trang phục phụ nữ Tày, Nùng, Ê Đê, Ba 

Na...). Có bộ lại rực rỡ, mang nhiều chi tiết 
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rất đa dạng phong phú, gây ấn tượng mạnh 

(như trang phục phụ nữ Pà Thẻn, Dao Đỏ, Lô 

Lô, Mông...) đang hiện hữu và vẫn tiếp tục 

duy trì sự trao truyền ấy. 

Ngoài kiểu dáng, màu sắc và bố cục 

cộng hưởng để làm nên cái dấu ấn của sắc 

phục tộc người mang những thông điệp có 

sức truyền cảm bằng ngôn ngữ hình tượng 

nghệ thuật thì phải kể đến thành tố hoa văn. 

Hoa văn thổ cẩm là nguồn cảm hứng vô tận 

cho các nhà thiết kế trang phục hiện đại 

không những ở trong nước mà cả nhiều nhà 

thiết kế nước ngoài của châu Á, châu Âu cũng 

đều say mê ngợp trào cảm xúc trước kho tàng 

tiềm năng giàu có của họa tiết hoa văn chứa 

đựng những dấu ấn văn hóa đặc trưng này. 

Họ đã bắt gặp tính nhân văn, những giá trị 

thẩm mỹ tương đồng về cá tính sáng tạo, tính 

ứng dụng đa chiều để đưa cái đẹp truyền 

thống vào cuộc sống hiện đại, mang một 

phong cách mới, với những ý tưởng mới trên 

bình diện rộng cả về không gian và thời gian, 

phổ cập nhiều đối tượng, thị trường tiêu dùng 

mang đến sự hài hòa giữa lý trí và cảm xúc 

của đối tượng sáng tạo và đối tượng cảm thụ 

cùng thăng hoa. 

Dưới góc độ của mỹ thuật, với nhiều 

phương thức ứng dụng: kết hợp giữa chất liệu 

cùng kỹ thuật hiện đại, hoặc tích hợp một vài 

bố cục về màu sắc hay các đồ hình hoa văn 

đặc trưng của thổ cẩm, để làm phong phú cho 

các thể loại trang phục, phù hợp với mọi lứa 

tuổi. Từ tà áo dài truyền thống của người 

Kinh (cách tân), đến áo, váy quần kiểu châu 

Âu, trang phục công sở, thể thao, dạ hội; các 

phụ trang: túi sách, giày, đai lưng cùng các 

bộ sưu tập trên sàn diễn thời trang trong và 

ngoài nước...Thổ cẩm trở thành nhân tố phổ 

biến, nhập vào với xu hướng thời trang quốc 

tế, hòa trộn nhiều họa tiết, (mixed prints), hay 

đối lập về màu sắc để tạo độ nhấn tương phản 

bắt mắt... Ta có thể thấy những nét chấm phá 

hay đậm đặc của nó ở bất cứ nơi đâu trên thị 

trường thời trang giữa thời hiện đại.  

Thổ cẩm đã góp phần vào sự phát 

triển của thời trang nói chung và trang phục 

hiện đại nói riêng. Trên cơ sở những thế mạnh 

vốn có của hoa văn thổ cẩm truyền thống 

trong sự biến tấu linh hoạt, sống động tương 

thích với nhu cầu phát triển về cái mặc của 

con người. Đồng thời nó đã mang lại cho 

trang phục hiện đại một giá trị thẩm mỹ mới 

mẻ, độc đáo về phong cách, có tính kế thừa, 

phát huy nhưng vẫn mang hơi thở của thời 

đại. 

Vẻ đẹp của trang phục hiện đại còn 

mang trong nó việc bảo tồn di sản văn hóa thổ 

cẩm làm phong phú tinh thần cảm xúc trong 

mối tổng hòa giữa con người với môi trường 

thiên nhiên, con người với văn minh, văn hóa 

và sự phát triển kinh tế của đời sống xã hội. 

 

3. Một số ý kiến gợi mở 

Hoa văn trang trí của thổ cẩm là 

những nét riêng độc đáo, mang tín hiệu biểu 

trưng trên trang phục, bằng ngôn ngữ nghệ 

thuật tạo hình, hàm chứa những giá trị biểu 

tượng thông tin về lịch sử, văn hóa, nó luôn 

ẩn tàng sức sống trong tâm thức của mỗi tộc 

người. 

Trong đời sống hôm nay, trang phục 

là một trong những hoạt động văn hóa sôi 

động bằng những con đường thông qua hội 

nhập, gia thương, quảng bá du lịch... Qua đó 

mà những đặc trưng về văn hóa để thế giới 

biết đến đất nước con người Việt Nam là ở 

những sản phẩm trang phục. Ngoài trang 

phục truyền thống thì trang phục hiện đại, lấy 

ý tưởng từ hoa văn thổ cẩm của các dân tộc 

thiểu số, ứng dụng cho những thiết kế mới đã 

thu hút được thị trường thời trang. Từ thực 

tiễn trong cuộc sống thường nhật, trên sàn 

diễn hội chợ triển lãm, đến nơi kinh đô thời 

trang thế giới, các bộ sưu tập đầy ấn tượng 

với các tác phẩm dành được giải thưởng quốc 
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tế, đậm sắc thái Á Đông - Việt Nam. Nhiều 

sản phẩm may mặc được đánh giá cao về sự 

tinh tế, khác biệt, mới lạ mang sức hấp dẫn 

trong xu hướng chung tìm về truyền thống. 

Bên cạnh đó nó cũng góp phần cho sự tăng 

trưởng kinh tế của đất nước. 

Tuy nhiên, để bảo tồn và giữ gìn phát 

huy được những di sản văn hóa thổ cẩm 

truyền thống của từng tộc người, trong xu 

hướng biến đổi hiện nay, cần có những định 

hướng mang tính bền vững như nguồn vật 

liệu: trước kia, đồng bào thường dành những 

mảnh đất màu mỡ nhất để trồng bông, đay, 

lanh... lấy sợi dệt thành thổ cẩm. Chất vải này 

nó có cái đẹp tự thân, trong sản phẩm đồ mặc, 

làm lợi cho sức khỏe con người, thân thiện 

với môi trường. Phẩm màu thiên nhiên với 

sợi chỉ tơ tằm óng mượt, tiếp nhận ánh sáng 

mặt trời - tạo nên hiệu ứng chuyển màu đa 

sắc, cùng bàn tay khối óc tài hoa, tinh khéo, 

sáng tạo đầy biểu cảm của con người. 

 

Sợi công nghiệp hiện nay ngày càng 

phát triển, ta phải thừa nhận mặt tích cực của 

nó đối với sản phẩm mỹ thuật ứng dụng, đã 

làm cho các mặt hàng thêm phong phú, đa 

dạng. Đặc biệt là công lao động ít, nhanh, giá 

thành rẻ so với hàng dệt thủ công với chất liệu 

truyền thống. Song cái "giá đắt" của những 

bất cập cũng không phải là nhỏ - nếu không 

có sự tham gia đồng tâm hiệp lực liên ngành, 

liên cấp, cân bằng về chính sách quy hoạch, 

đãi ngộ cũng như việc đào tạo lớp người kế 

cận cho nghề dệt thủ công. Bên cạnh đó, cũng 

cần có đội ngũ nghiên cứu, hệ thống khoa học 

giải mã những giá trị văn hóa của kho tàng 

hoa văn này, cung cấp những hiểu biết nhất 

định cho đội ngũ sáng tạo, sản xuất cũng như 

người tiêu dùng, thì liệu thổ cẩm truyền thống 

Việt Nam có còn duy trì và phát triển?  

Vì đang diễn ra hiện tượng: đến các 

phiên chợ hay một số lễ hội vùng cao, ta bắt 

gặp không ít những bộ trang phục của bà con 

(đa phần là người trẻ) thường mặc, thoáng 

nhìn về phom dáng khá là "truyền thống" 

nhưng sử dụng chất vải "thổ cẩm" thêu máy 

lập trình công nghiệp hoa văn mới lạ với chỉ 

kim tuyến lóng lánh, bảng màu pha tạp như 

vàng chanh "chát chúa", xanh lơ cô ban (gam 

lạnh) lấn át, làm nhạt nhòa sắc màu ấm đậm, 

chiều sâu tinh tế vốn có đặc trưng của thổ cẩm 

từng tộc người. Hoặc hoa văn thổ cẩm của 

dân tộc này lại lắp ghép tùy tiện vào trang 

phục của tộc người khác, làm khó khăn cho 

việc tìm hiểu giá trị mạch nguồn văn hóa, tính 

thẩm mỹ nguyên bản của nó. 

Thổ cẩm là một phần không thể thiếu 

trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng 

bào các dân tộc, nó thuộc lĩnh vực văn hóa, 

có vai trò quan trọng góp vào sự đa dạng văn 

hóa cộng đồng. Vì vậy, việc bảo tồn các giá 

trị di sản văn hóa thổ cẩm cần đặc biệt quan 

tâm toàn diện hơn nữa, để thổ cẩm truyền 

thống của từng vùng miền, địa phương, tộc 

người vốn dĩ đã đẹp lại càng hoàn mỹ hơn 

trong bức tranh văn hóa chung của Việt Nam. 

Và đó cũng là thực hiện tiêu chí có tính nhân 

loại trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu về văn 

hóa mà UNESCO quan tâm: "giáo dục", 

"biến đổi khí hậu", "đa dạng văn hóa" - mà đa 

dạng văn hóa là sự sinh tồn của văn hóa trong 

mỗi quốc gia./.     
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TRAINING THE GRAPHIC DESIGN INDUSTRY BY SOCIAL DEMANDS 
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Tóm tắt: Trong những năm qua, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hàng hóa, sự 

phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin cùng sự “lên ngôi” của truyền thông - quảng cáo, 

Thiết kế đồ họa được nhận định là một trong những nghề nghiệp “nóng” nhất. Điều đó tạo cho 

thị trường một nhu cầu nhân lực Thiết kế đồ họa rất lớn cùng cơ hội việc làm hấp dẫn với thu 

nhập cao. Trước nhu cầu của xã hội nhiều trường Đại học, cao đẳng trong cả nước đã mở thêm 

ngành Thiết kế Đồ họa, tăng cường tuyển sinh… mỗi năm cho ra trường hàng nghìn nhân lực 

Thiết kế đồ họa. Tuy số lượng sinh viên ngành Thiết kế đồ họa ra trường hàng năm tương đối cao 

nhưng các nhà tuyển dụng rất khó tuyển được nhân sự phù hợp, nhiều ứng viên sau khi ra trường 

vẫn chưa đáp ứng về chất lượng cũng như kỹ năng làm việc. Từ thực trạng đào tạo cũng như tuyển 

dụng nhân sự Thiết kế đồ họa, vấn đề “Đào tạo phải gắn với nhu cầu xã hội” trở thành vấn đề 

cấp thiết được các chuyên gia quản lý giáo dục nghiên cứu, các doanh nghiệp sử dụng lao động 

quan tâm… nhằm tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Từ khóa: Đào tạo, thiết kế đồ họa, nhu cầu xã hội, giải pháp, chất lượng 

 

Abstract: In recent years, with the great development of the commodities economy, with the 

rapid development of information technology together with “The up-grade” of the communication 

and advertisement, graphic design industry has been considered one of the hottest jobs. That 

demands the great number of manpower of the job with great job opportunities and high income. 

To meet the society’s demand, many colleges and universities in the country have opened the 

graphic design department and increased the number of students for this branch. Every year 

thousands of new graphic designer have graduated. Although the number of graphic design 

students graduated every year is relatively high, but, it is very difficult for employers to recruit 

suitable personnel. Many candidates do not meet the demand of quality and working skills of the 

job. From the fact of training and enrolling the graphic design personnel, the problem of training 

to meet the society’s demand has become the great issue that is seriously considered by the 

education management, experts and employers in order to find out the solutions to increase the 

education quality to meet the society’s demand. 

Keywords: Training, graphic design, society’s demand, solutions, quality 
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1. Đặt vấn đề

Trong những năm qua, với sự phát triển 

mạnh mẽ của nền kinh tế hàng hóa, sự phát 

triển vượt bậc của công nghệ thông tin cùng 

sự “lên ngôi” của truyền thông - quảng cáo, 

Thiết kế đồ họa được nhận định là một trong 

những nghề nghiệp “nóng” nhất, một nghề rất 

được ưa chuộng hiện nay. Điều đó tạo cho thị 

trường một nhu cầu nhân lực Thiết kế đồ họa 

rất lớn, rộng mở cùng cơ hội việc làm hấp dẫn 

với thu nhập cao, tạo nên sức hút không nhỏ 

với các bạn trẻ đam mê lĩnh vực thiết kế.  

Trước nhu cầu của xã hội, nhiều trường 

Đại học, cao đẳng đã mở thêm ngành Thiết 

kế Đồ họa, hoặc liên kết đào tạo, tăng cường 

tuyển sinh, cùng với đó là sự ra đời của hàng 

loạt các trung tâm đào tạo. Thống kê cho 

thấy, chưa tính số người học tại các trung tâm 

đào tạo, mỗi năm đã có hàng nghìn sinh viên 

tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành Thiết kế 

đồ họa.  

Theo phản ánh của các doanh nghiệp sử 

dụng lao động, có thực tế đáng buồn, tuy số 

lượng sinh viên ngành Thiết kế đồ họa ra 

trường hàng năm tương đối cao nhưng các 

nhà tuyển dụng rất khó tuyển được nhân sự 

phù hợp, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn 

trong quá trình tuyển dụng nhân sự, nhiều 

ứng viên sau khi ra trường vẫn chưa đáp ứng 

về chất lượng cũng như kỹ năng làm việc. 

Từ thực trạng đào tạo cũng như tuyển 

dụng nhân sự Thiết kế đồ họa, trong thời gian 

qua vấn đề “Đào tạo phải gắn với nhu cầu xã 

hội” trở thành vấn đề cấp thiết được các 

chuyên gia quản lý giáo dục nghiên cứu, các 

doanh nghiệp sử dụng lao động đề cập nhằm 

tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo 

ngành Thiết kế đồ họa đáp ứng nhu cầu xã 

hội.  

2. Vài nét về tầm quan trọng của 

đào tạo theo nhu cầu xã hội  

Đào tạo theo nhu cầu xã hội có một 

vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của 

quốc gia, dân tộc. Ý nghĩa của nó không chỉ 

tồn tại trong một giai đoạn phát triển nhất 

định nào đó mà nó xuyên suốt quá trình tồn 

tại và phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. 

Bởi lẽ xã hội luôn luôn phát triển đi lên, nhu 

cầu của con người ngày càng cao, khoa học 

công nghệ phát triển từng ngày từng giờ ... 

khiến cho nhu cầu về nguồn nhân lực không 

chỉ dừng lại ở đức tính tốt, chịu khó, trung 

thành, có trách nhiệm mà còn phải có những 

năng lực mới như năng lực phân tích, xử lý 

vấn đề, năng lực tư duy độc lập, năng lực 

thích ứng với sự thay đổi, năng lực sáng tạo 

và đặc biệt đó là năng lực tự học, tự cập nhập 

thường xuyên kiến thức mới. 

Đào tạo theo nhu cầu xã hội khắc 

phục sự thiếu hụt trình độ và kỹ năng của 

từng cá nhân so với yêu cầu cụ thể do công 

việc hiện tại và trước mắt của chính mỗi cá 

nhân đó đặt ra, đáp ứng sự thiếu hụt trầm 

trọng về nguồn nhân lực chất lượng cao cho 

các đơn vị tuyển dụng, tăng khả năng cạnh 

tranh của lao động trong nước so với nguồn 

nhân lực từ nước ngoài, làm giảm nhu cầu 

nhập khẩu lao động từ nước ngoài của các 

đơn vị tuyển dụng trong nước, tiết kiệm chi 

phí và thời gian cho cơ quan tuyển dụng cũng 

như người lao động khi phải đào tạo lại. 

Có thể nói, vấn đề chung đáng lo nhất 

của Giáo dục đại học của nước ta hiện nay là 

sự cách biệt quá lớn giữa đào tạo và sử dụng, 

giữa cung và cầu về nhân lực. Đây là vấn đề 

đã được các nhà quản lý, các nhà chuyên 

môn, doanh nghiệp sử dụng lao động đề cập 

rất nhiều từ hàng chục năm qua, từ khi chúng 

ta bắt đầu đề cập đến chủ trương xã hội hóa 

giáo dục, thế nhưng cho đến nay có thể nói 

vẫn còn nhiều bất cập. 

Cùng với quá trình phát triển của nền 

kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, việc 

Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế 

giới (WTO) với cam kết mở cửa thị trường 
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giáo dục đại học đã tạo áp lực trực tiếp buộc 

chúng ta phải đổi mới tư duy giáo dục đào 

tạo.  

Do đó việc cần làm là phải hướng 

toàn bộ nền giáo dục Đại học, Cao đẳng, 

Trung học chuyên nghiệp cho mục tiêu đáp 

ứng nhu cầu của xã hội mà trước hết là nhu 

cầu của doanh nghiệp, đối tượng có nhu cầu 

lớn nhất về nhân lực đã qua đào tạo, hay nói 

cách khác là chuyển từ “đào tạo cái mình có” 

sang “đào tạo cái mà xã hội (doanh nghiệp) 

cần” và việc vận dụng các nguyên tắc của của 

thị trường trong đào tạo và sử dụng là hết sức 

cần thiết.  

Đổi mới, hoàn thiện Giáo dục - Đào 

tạo thực sự xuất phát từ nhu cầu xã hội, để 

sản phẩm của nó thực sự đáp ứng nhu cầu về 

nguồn lao động chất lượng cao tăng lên 

không ngừng của xã hội là cần thiết và cấp 

bách. Thực hiện được điều đó không chỉ 

nhanh chóng giải quyết vấn đề nguồn nhân 

lực của hiện tại mà còn trở thành một động 

lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế nước ta 

trong tương lai. 

Để đáp ứng được nhu cầu xã hội hiện 

nay, nguồn nhân lực mới phải được trang bị 

những năng lực mới như năng lực phân tích, 

xử lý vấn đề, năng lực thích ứng với sự thay 

đổi, năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, năng 

lực tự học và tự cập nhập thường xuyên kiến 

thức mới..., để có được những năng lực đó, 

các cơ sở đào tạo phải chuyển hướng đào tạo 

theo định hướng ứng dụng, với mục tiêu đáp 

ứng nhu cầu của xã hội, hướng giáo dục đào 

tạo phải trở thành một hệ thống mở: mở đối 

với đại chúng, mở đối với thực tế kinh tế xã 

hội, mở đối với thế giới và thời đại. Có như 

vậy chúng ta mới có được nguồn lao động 

đáp ứng được các yêu cầu của xã hội. 

Như vậy vấn đề đào tạo theo nhu cầu 

xã hội thực sự trở thành một vấn đề cấp thiết 

không chỉ trong hiện tại mà cả trong tương 

lai, nó giúp ta có được nguồn nhân lực chất 

lượng cao đáp ứng yêu cầu của các doanh 

nghiệp trong nước và cả các doanh nghiệp 

nước ngoài, giảm bớt được một lượng đáng 

kể số người thất nghiệp trên thị trường đồng 

thời còn hạn chế được tình trạng trong khi số 

lượng người thất nghiệp trong nước tăng mà 

vẫn phải thuê lao động từ nước ngoài về làm 

việc. 

3. Nhu cầu nhân lực về ngành Thiết 

kế Đồ họa hiện nay  

Trong những năm qua nhu cầu nguồn 

nhân lực thiết kế đồ họa tại Việt Nam ngày 

một tăng cao, Thiết kế đồ họa được nhận định 

là một trong những nghề nghiệp “nóng” nhất, 

và rất được ưa chuộng hiện nay bởi các yếu 

tố: 

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế 

hàng hóa, sự phát triển vượt bậc của công 

nghệ thông tin cùng sự “lên ngôi” và ngày 

càng đa dạng của truyền thông - quảng cáo, 

đã tạo cho thị trường một nhu cầu nhân lực 

thiết kế đồ họa rất lớn, đa dạng cùng cơ hội 

việc làm hấp dẫn với thu nhập cao, tạo nên 

sức hút không hề nhỏ với các bạn trẻ đam mê 

lĩnh vực thiết kế.  

Theo số liệu của Hiệp hội quảng cáo 

Việt Nam (VAA), nước ta hiện có khoảng 50 

công ty quảng cáo nước ngoài, gần 3.000 

công ty quảng cáo và hàng nghìn công ty 

chuyên về thiết kế đồ họa. Ngoài các công ty 

quảng cáo trong nước, các công ty quảng cáo 

nước ngoài có mặt đầy đủ các công ty, tập 

đoàn quốc tế nổi tiếng trên thế giới như Tập 

đoàn quảng cáo InterPublic (Mỹ), Dentsu 

(Nhật Bản), Tập đoàn Omnicom (Mỹ), 

WPP(Anh), Phibious (Singapore), Bizman, 

Ogilvy,… và những công ty gia công phim, 

games (Digital Works Entertainment của 

Nhật, Sparx Virtuos của Pháp…) dẫn đến nhu 

cầu rất lớn trong việc tuyển nhân sự trong lĩnh 

vực thiết kế, đặc biệt là nguồn nhân sự thiết 

kế chất lượng cao. Ngoài ra, theo thông kê 

của Bộ kế hoạch đầu tư trong nửa năm đầu 
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2018, Việt Nam có khoảng 6.000 doanh 

nghiệp đăng kí mới và đó chính là nguồn 

khách hàng, nguồn công việc tiềm năng cho 

các nhà thiết kế đồ họa. 

Dẫn chứng cho nhu cầu tuyển dụng 

ngày một lớn và đa dạng của nguồn nhân lực 

thiết kế đồ họa, đó còn là sự phát triển mạnh 

mẽ của hệ thống các nhà xuất bản, các tòa 

soạn báo, tạp chí, nhà in, các công ty tổ chức 

sự kiện, sự bùng nổ của hệ thống các đài 

truyền hình, hệ thống hàng trăm đài phát 

thanh và khoảng 50 doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ truyền hình trả tiền trên cả nước.  

Về mặt công nghệ và hình thức truyền 

thông quảng cáo, công nghệ thông tin thay 

đổi và phát triển hàng ngày đã phát sinh nhu 

cầu lớn về nguồn nhân lực mỹ thuật đa 

phương tiện để phục vụ cho các công ty 

quảng cáo, đài phát thanh, truyền hình, các 

công ty sản xuất phim, video, trò chơi 

(game), phần mềm, website.... Sự phổ biển 

của các loại thiết bị di động thông minh có 

chức năng truy cập internet, mạng xã hội mọi 

lúc mọi nơi, có tích hợp chức năng quay 

phim, chụp ảnh, các ứng dụng thiết kế… đã 

trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho công 

việc thiết kế, sáng tạo các sản phẩm quảng 

cáo truyền thông và có thể tải lên internet để 

sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, tạo 

ra đa dạng các giải pháp, hình thức quảng cáo 

truyền thông mới. 

Từ nhu cầu ngày càng cao và rộng mở 

của xã hội, có thể khẳng định, các cử nhân 

thiết kế đồ họa, mỹ thuật đa phương tiện ngày 

càng có cơ hội dễ dàng tìm được một công 

việc phù hợp với mức lương cao và những cơ 

hội làm thêm hấp dẫn. 

4. Thực trạng đào tạo ngành Thiết kế 

đồ họa 

Nắm bắt nhu cầu của xã hội, xu thế phát 

triển và tầm ảnh hưởng của Thiết kế đồ họa 

trong nền công nghiệp hàng hóa cũng như cơ 

hội việc làm có thu nhập cao, nhiều trường 

Đại học, cao đẳng trong cả nước đã tăng 

cường tuyển sinh, mở thêm hoặc liên kết đào 

tạo ngành Thiết kế Đồ họa, cùng với đó là sự 

ra đời của hàng loạt các trung tâm đào tạo 

nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường việc 

làm trước cơn “khát” về nhân lực Thiết kế đồ 

họa hiện nay.  

Thống kê cho thấy, hiện nay trong cả 

nước có khoảng hơn 40 trường Đại học, cao 

đẳng đào tạo ngành thiết kế đồ họa - lĩnh vực 

mỹ thuật ứng dụng, mỗi năm đào tạo và cho 

ra trường hàng nghìn nhân lực thiết kế đồ 

họa, chưa kể các trung tâm đào tạo trên cả 

nước liên tục tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn 

hạn về thiết kế đồ họa đã minh chứng cho nhu 

cầu xã hội của ngành nghề này lớn và được 

ưa chuộng như thế nào. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số lượng 

sinh viên ngành Thiết kế đồ họa ra trường 

hàng năm tương đối cao nhưng các nhà tuyển 

dụng vẫn gặp khó khăn trong công tác tuyển 

dụng nhân sự phù hợp. Nhiều ứng viên sau 

khi ra trường dù có kết quả học tập cao, hồ sơ 

“đẹp” vẫn chưa đủ đáp ứng cho các doanh 

nghiệp về chất lượng cũng như kỹ năng làm 

việc dẫn tới số lượng ứng viên đủ chỉ tiêu 

tuyển dụng từ các doanh nghiệp vẫn khá ít ỏi, 

đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Nhiều doanh nghiệp đã phải đầu tư không ít 

tài chính và công sức để đào tạo lại nguồn 

nhân lực được tuyển dụng.  

Nguyên nhân hiện nay chỉ ra vấn đề 

về đào tạo nhân lực Thiết kế đồ họa là nguồn 

cung khá nhiều nhưng chất lượng chưa cao. 

Với số lượng đông đảo các đơn vị đào tạo, sự 

đào tạo ồ ạt nguồn nhân lực thiết kế đồ họa ở 

Việt Nam trong những năm qua bước đầu đã 

tạo được nguồn lực đáng kể góp phần thúc 

đẩy lĩnh vực thiết kế ở Việt Nam phát triển. 

Tuy nhiên, trong số các sinh viên ra trường 

không ít sinh viên không kiếm được việc làm, 

một lượng không nhỏ theo nghề không bền 
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lâu, hoặc chủ động bỏ nghề, chuyển nghề vì 

thu nhập thấp hay nhiều lý do khác nhau.  

Từ thực tế, đây là bài toán khó không 

chỉ đối với các doanh nghiệp sử dụng lao 

động hay người học, mà còn là “dấu chấm 

hỏi” đối với các cơ sở đào tạo Thiết kế đồ họa 

hiện nay. 

4.1.. Đặc thù trong đào tạo ngành 

Thiết kế đồ họa 

Về mặt khái niệm cơ bản, Thiết kế đồ 

họa là chuyển tải những thông điệp hay sản 

phẩm của doanh nghiệp bằng hình ảnh để lôi 

cuốn và “quyến rũ” người tiêu dùng, người 

thiết kế ngoài tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng 

tạo phải làm chủ được công cụ thiết kế để có 

thể biến các ý tưởng thành sản phẩm hấp dẫn, 

thu hút người tiêu dùng. Không chỉ vậy, 

người làm nghề này ngoài kiến thức chuyên 

môn, phải nắm được cả kiến thức về 

marketing, quản lý sự kiện, truyền thông… 

để có thể nắm bắt, hiểu biết tâm lý của khách 

hàng và doanh nghiệp, từ đó cho ra đời những 

ý tưởng vừa phù hợp với từng đối tượng 

khách hàng vừa mang tính đột phá, sáng tạo 

và ý nghĩa hơn.  

Thực tế cho thấy không ít sinh viên 

tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa chưa hội tụ 

đầy đủ những kiến thức, kỹ năng như trên. Ở 

các trường đào tạo chính quy, sinh viên có 

thời gian đào tạo dài, được đào tạo bài bản và 

chuyên sâu hơn. Tuy nhiên những gì các sinh 

viên được đào tạo trên giảng đường khá 

chung chung, đôi khi xem trọng lý thuyết mà 

ít chú trọng về phần thực hành và kinh 

nghiệm thực tế. Chính vì vậy, khi bước vào 

môi trường việc làm chính thức, không ít các 

nhà thiết kế trẻ thường không tạo ra các ý 

tưởng thu hút khách hàng, thiếu kỹ năng sử 

dụng công cụ, phần mềm thiết kế...  dẫn đến 

các nhà tuyển dụng chưa hài lòng với chất 

lượng đào tạo. 

Ngoài ra do đặc thù về chuyên môn, 

so với các ngành nghề khác, để đào tạo được 

nguồn nhân lực thiết kế đồ họa có chất lượng 

cao, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của doanh 

nghiệp và xã hội, các cơ sở đào tạo thiết kế 

đồ họa phải được đầu tư lớn về chi phí cho 

nhu cầu về cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ 

giảng viên, chương trình đào tạo. 

4.2. Xu hướng đào tạo Thiết kế đồ 

họa chủ yếu hiện nay 

Ở nước ta hiện nay, có thể nhận định 

hiện có hai xu hướng đào tạo Thiết kế đồ họa 

chủ yếu: 

- Xu hướng thứ nhất: Các cơ sở hay 

các trung tâm đào tạo có thời gian đào tạo 

ngắn, thường tập trung vào đào tạo các kỹ 

năng sử dụng công cụ thiết kế giành rất ít thời 

gian cho việc học kiến thức cơ bản về mỹ 

thuật, mỹ học, lịch sử mỹ thuật... Việc đào tạo 

mang tính thực dụng chưa chú ý nhiều đến 

vấn đề xây dựng nền tảng cơ bản, khả năng 

tư duy sáng tạo cho người học, dẫn đến người 

học sau khi hoàn thành khóa học sẽ trở thành 

kỹ thuật viên hơn là nhà thiết kế, dẫn đến 

nguồn nhân lực này có kỹ năng thực hành, sử 

dụng các công cụ thiết kế tốt tuy nhiên lại 

“rỗng” về kiến thức mỹ thuật cơ bản, thiếu tư 

duy và khả năng sáng tạo. 

- Xu hướng thứ hai: Các trường đào 

tạo chính quy (ĐH, CĐ) về Thiết kế đồ họa 

hiện nay có thời gian đào tạo dài, thường vẫn 

chú trọng vào việc đào tạo sâu về kiến thức 

mỹ thuật, ý tưởng sáng tạo, một số trường ít 

hoặc thậm chí không đào tạo về các kỹ năng 

sử dụng công cụ, phần mềm thiết kế và rèn 

luyện kỹ năng thực hành, thực tế, dẫn đến khi 

sinh viên ra trường có kiến thức mỹ thuật 

vững, khả năng sáng tạo tốt nhưng lại bị hạn 

chế bởi các kỹ năng sử dụng công cụ thể hiện, 

dẫn đến khó thể hiện tốt ý tưởng sáng tạo của 

mình, hoặc thiếu kiến thức thực tế cũng làm 

hạn chế cơ hội việc làm. 

Trong thực tế nhu cầu sử dụng nhân 

sự Thiết kế đồ họa hiện nay đòi hỏi sự kết hợp 

nhuần nhuyễn giữa tư duy sáng tạo mỹ thuật 
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của họa sĩ thiết kế và kỹ năng thành thạo 

trong việc sử dụng các công cụ đồ họa, phần 

mềm thiết kế. Theo phản ánh của các doanh 

nghiệp, trong những năm qua trong quá trình 

tuyển dụng, nhiều ứng viên có “hồ sơ” học 

tập rất đẹp nhưng lại hổng nhiều kiến thức về 

máy tính liên quan đến nghề như Illustrator, 

Photoshop, InDesign, 3Dmax, Corel Draw… 

hay các ứng dụng và phần mềm thiết kế khác. 

Hoặc có nhiều ứng viên thành thạo các phần 

mềm thiết kế nhưng lại thiếu kiến thức nền 

tảng về mỹ thuật và sáng tạo, họ làm việc như 

những người thợ máy tính theo yêu cầu của 

“ông chủ sản phẩm”. Trong khi yêu cầu công 

việc của người Thiết kế đồ họa ngoài kiến 

thức chuyên môn, tư duy sáng tạo phải thành 

thạo công cụ thiết kế phù hợp với công việc, 

có kiến thức thực hành thực tế. 

Vì vậy chỉ khi nào khâu đào tạo 

không còn những bất cập nêu trên thì mới giải 

quyết được bài toán giữa cung và cầu của 

nguồn nhân lực, và người học cần phải lựa 

chọn đúng cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng 

tốt để theo học, tránh tình trạng sau khi ra 

trường vẫn không có những kiến thức và kỹ 

năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của nghề. 

5. Giải pháp đào tạo 

Để có một nguồn nhân lực Thiết kế đồ 

họa chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hiện tại 

và tương lai của đất nước, từ thực trạng chất 

lượng đào tạo hiện nay, việc đầu tiên cần thực 

hiện đó là các cơ sở đào tạo phải xây dựng, 

điều chỉnh chương trình đào tạo với định 

hướng đào tạo theo nhu cầu xã hội, cần phải 

có những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo, đánh giá lại mục tiêu đào 

tạo, chất lượng đầu ra và nhu cầu sử dụng 

nhân lực của doanh nghiệp nhằm đáp ứng 

đúng nhu cầu thực tế của xã hội. Phải chú 

trọng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo 

phù hợp thực tiễn, song song việc dạy kiến 

thức nền tảng về mỹ thuật, cần chú trọng đào 

tạo kỹ năng sử dụng công cụ thiết kế, kỹ năng 

mềm, kiến thức văn hóa, xã hội, năng lực tư 

duy sáng tạo, và đặc biệt cần giúp sinh viên 

có trải nghiệm thực tế. Nhà trường thay vì là 

nơi chỉ học để lấy bằng sẽ là nơi trải nghiệm 

và định hướng cho quá trình làm việc của sinh 

viên sau này. Để đạt được mục tiêu đặt ra các 

cơ sở đào tạo cần phải có những giải pháp cụ 

thể như: 

5.1. Chỉnh sửa chương trình đào tạo  

Với phương thức đào tạo theo tín chỉ 

phổ biến hiện nay, một trong các yếu tố tích 

cực của phương thức đào tạo này là từng 

bước hoàn thiện chương trình đào tạo. Không 

chỉ phương thức đào tạo theo tín chỉ, đây 

cũng là yếu tố quan trọng hàng đầu của mỗi 

phương thức đào tạo nhằm hoàn thiện 

chương trình đào tạo, cập nhật và nắm bắt 

nhu cầu thực tế của xã hội.  

- Hoàn chỉnh chương trình đào tạo 

theo mô đun (module); về kết cấu chương 

trình, tiếp tục hoàn thiện chương trình đào 

tạo, cần rà soát lại các chương trình đào tạo 

hiện hành, thiết kế các khối kiến thức thành 

các mô đun và tăng cường các môn học lựa 

chọn, tạo điều kiện thuận lợi cho người học 

dễ dàng đăng ký học theo trình độ, khả năng, 

tốc độ và nguyện vọng lựa chọn khác nhau. 

Theo đánh giá thực tế, phát triển 

chương trình theo mô đun ngày càng tỏ ra là 

một phương thức tiên tiến. Theo phương thức 

này, nội dung của chương trình đào tạo trở 

nên uyển chuyển hơn, không gò bó, cứng 

nhắc, luôn cập nhật được những biến động 

của khoa học kỹ thuật, của nền kinh tế - xã 

hội, gắn đào tạo với thực tiễn, phù hợp với 

người học và nhu cầu của thị trường lao động. 

Tuy nhiên khi xây dựng các mô đun để phát 

huy được tính ưu việt của nó cần phải chú ý 

đảm bảo những đặc trưng cơ bản của mô đun 

dạy học đó là Tính trọn vẹn (mỗi mô đun dạy 

học mang một chủ đề xác định từ đó xác định 

mục tiêu, nội dung, phương pháp và quy trình 

thực hiện do vậy nó không phụ thuộc vào nội 
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dung đã có và sẽ có sau nó). Tính cá biệt - cá 

nhân hóa (chú ý tới trình độ nhận thức và các 

điều kiện khác nhau của người học, có khả 

năng cung cấp cho người học nhiều cơ hội để 

có thể học tập theo nhịp độ của cá nhân, việc 

học tập được cá thể hóa và phân hóa cao độ). 

Tính tích hợp (là đặc tính căn bản tạo nên tính 

chỉnh thể, tính liên kết và tính phát triển của 

mô đun dạy học. Trước hết mỗi mô đun dạy 

học đều là sự tích hợp giữa lý thuyết và thực 

hành cũng như các yếu tố của quá trình dạy 

học). Tính phát triển (mô đun dạy học được 

thiết kế theo hướng “mở” tạo ra cho nó khả 

năng dung nạp - bổ sung những nội dung 

mang tính cập nhật). Tính tự kiểm tra, đánh 

giá (một mô đun dạy học được đánh giá 

thường xuyên bằng hệ thống câu hỏi dạng test 

diễn ra trong suốt quá trình thực hiện mô đun 

dạy học nhằm  tăng thêm động cơ cho người 

học). 

- Chỉnh sửa nội dung chương trình 

đào tạo thiết thực, linh hoạt và được cập nhật 

thường xuyên theo với nhu cầu của người học 

và của doanh nghiệp, của cơ quan, tổ chức sử 

dụng lao động. Nội dung đào tạo phải luôn 

gắn với thực tiễn, kết hợp nhà trường với xã 

hội thông qua doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.  

- Đối với khối lượng kiến thức trong 

chương trình đào tạo phải tăng cường kiến 

thức chuyên môn trong thực tế, giảm bớt các 

kiến thức lý thuyết hàn lâm, cấu trúc chương 

trình theo hướng hài hòa giữa lý thuyết và 

thực hành. Bổ sung, tăng cường hệ thống các 

môn tin học thiết kế chuyên ngành (tin học 

ứng dụng) như Illustrator, Photoshop, 

InDesign, 3Dmax, Corel Draw… hay các 

ứng dụng và phần mềm thiết kế khác.  

- Xây dựng các chương trình, môn 

học với định hướng ứng dụng công cụ, 

phương thức đào tạo trực tuyến e-learning 

nhằm hỗ trợ tốt cho việc tự học của người 

học.  

5.2. Tăng cường rèn luyện kỹ năng 

thực hành, cải tiến phương pháp giảng dạy   

Song song với việc chỉnh sửa, thay 

đổi chương trình đào tạo, các đơn vị đào tạo 

cần phải đổi mới phương pháp đào tạo, tăng 

cường học tập, rèn luyện kỹ năng thực hành 

để hoạt động giảng dạy thực sự tạo động lực, 

sáng tạo cho người dạy, tạo hứng thú và say 

mê cho người học với các giải pháp cụ thể: 

- Tăng cường thời lượng giảng dạy 

các môn tin học thiết kế chuyên ngành nhằm 

trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng sử 

dụng và làm chủ phần mềm thiết kế, các công 

cụ hỗ trợ cho việc thể hiện ý tưởng sáng tạo. 

- Tăng cường gắn kết với các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyên 

ngành, mời các nhà doanh nghiệp tham gia 

công tác hướng dẫn, đào tạo thực hành, tham 

gia các buổi tọa đàm, hội thảo, chuyên đề 

nhằm trao đổi, góp ý và chia sẻ với người học 

về các kỹ năng cần có, giúp cho người học 

hiểu được tiêu chí, yêu cầu tuyển dụng của 

các công ty, doanh nghiệp.  

- Kết hợp và tiếp thu những góp ý của 

các doanh nghiệp xây dựng các chương trình 

liên kết thực tập, thực hành … phù hợp về nội 

dung, hợp lý về thời gian. Tăng cường cho 

sinh viên thực tế tại các doanh nghiệp trong 

ngành thiết kế, quảng cáo (các công ty in, 

thiết kế đồ họa, quảng cáo, truyền thông…) 

để sinh viên được trải nghiệm thực tế, thực 

hành lý thuyết và tìm hiểu sâu hơn về nghành 

nghề mà mình đang học, nắm vững các công 

đoạn trước, trong và sau thiết kế, bước đầu 

hiểu được công việc mà mình sẽ làm cũng 

như cơ hội tạo dựng các mối quan hệ nghề 

nghiệp, nhằm mục đích giúp cho sinh viên có 

thể nắm bắt, cọ sát chuyên môn, bổ xung kỹ 

năng, kinh nghiệm thực tế và định hướng 

nghề nghiệp từ khi còn ngồi trên ghế nhà 

trường 

- Song song cần kết hợp đổi mới 

phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực 
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hóa quá trình dạy và học, tạo điều kiện cho 

sinh viên phát huy tính chủ động, sáng tạo 

trong học tập dựa trên yêu cầu, nguyện vọng, 

khả năng và điều kiện của mỗi sinh viên. 

Phương pháp giảng dạy tích cực không tập 

trung vào việc truyền tải thông tin mà chú 

trọng nhiều hơn vào giảng dạy phương pháp 

(dạy cách học) để người học có thể tự học, tự 

nghiên cứu và hình thành thói quen chủ động 

tìm kiếm tư liệu kết nối toàn cầu. 

- Xây dựng học liệu điện tử cho một 

số môn học phù hợp nhằm tranh thủ ứng dụng 

sự hiệu quả của công cụ, phương thức đào tạo 

trực tuyến e-learning, giảm thời lượng học 

tập trên lớp, hỗ trợ tốt cho việc tự học mọi lúc 

mọi nơi.  

6. Kết luận: 

Trong những năm tới, nhu cầu tuyển 

dụng nhân lực ngành Thiết kế đồ họa dự đoán 

tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. 

Tuy nhiên với sự tham gia của các công ty, 

tập đoàn quảng cáo hàng đầu trên thế giới 

cùng sự thay đổi không ngừng về hình thức 

quảng cáo, truyền thông và công nghệ dẫn tới 

sự đòi hỏi sẽ ngày càng cao về chất lượng và 

khả năng thích ứng của các nhà thiết kế.  

Về phía các cơ sở đào tạo, để đáp ứng 

nhu cầu nhân lực của xã hội, nâng cao tính 

cạnh tranh và thương hiệu, các cơ sở đào tạo 

Thiết kế đồ họa thực sự phải có bước “chuyển 

mình”, xây dựng những giải pháp đồng bộ 

như thay đổi nội dung chương trình, phương 

pháp giảng dạy, định hướng mục tiêu “đào 

tạo theo xu hướng nhu cầu xã hội”, nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu 

xã hội là cần thiết và cấp bách.  

Đối với người học, mong muốn học 

nhanh, thu nhập cao, không lo thất nghiệp là 

những mong muốn chính đáng. Bởi vậy việc 

lựa chọn đúng cơ sở đào tạo, được đào tạo 

một cách chuyên nhiệp và bài bản, gắn với 

thực tế, học lý thuyết luôn đi đôi với thực 

hành sẽ giúp người học nâng cao năng lực, có 

nhiều cơ hội làm việc với mức thu nhập cao 

trong ngành Thiết kế đồ họa đang ngày càng 

phát triển và cạnh tranh hiện nay. 
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ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ỨNG DỤNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA 

DOANH NGHIỆP 

 

TRAINING APPLIED ART TO MEET THE NEEDS OF BUSINESSES 

 

Đỗ Trung Kiên*** 

 

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 5/10/2018 

Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 5/4/2019 

Ngày bài báo được duyệt đăng: 25/4/2019 

 
Tóm tắt: Mỹ thuật ứng dụng là ngành học hướng đến tính ứng dụng, mối gắn kết giữa nhà 

trường và doanh nghiệp trong đào tạo mỹ thuật ứng dụng càng trở nên quan trọng. Cùng với sự 

“lên ngôi” của công nghệ và truyền thông - quảng cáo, ngành Thiết kế đồ họa đang trở thành một 

trong những ngành học hấp dẫn giới trẻ, nhất là với những ai đam mê thiết kế và thích làm việc 

trong một môi trường năng động. 

Từ khóa : Mỹ thuật ứng dụng, nhu cầu, doanh nghiệp 

 

Abstracts: Applied art is a field of study aimed at applicability, the connection between 

schools and enterprises in training applied arts becomes more and more important. Along with 

“The up-grade” of technology and media - advertising, graphic design industry is becoming one 

of the attractive disciplines for young people, especially those who are passionate about design 

and prefer to work in dynamic environment. 

 Keywords : Applied art, needs, businesses 

 

Đặt vấn đề 

MTƯD là sự kết hợp giữa thực dụng và 

cái đẹp, giữa giá trị sử dụng và giá trị thẩm mỹ. 

Sinh viên MTƯD cũng làm ra tác phẩm nhưng 

không chỉ để trưng bày mà phải mang tính ứng 

dụng thực tiễn. Điều đó đòi hỏi sinh viên phải 

tư duy sáng tạo, thạo nghề mới làm ra được sản 

phẩm đáp ứng hai yêu cầu trên. Ngoài kiến thức 

nền về mỹ thuật tốt, sinh viên phải thông thạo 

các phần mềm máy tính, tức là kết hợp giữa tư 

duy thẩm mỹ và tư duy, thành thạo các phần 

mềm thiết kế. MTƯD là một ngành hướng đến 

sử dụng kiến thức nghệ thuật chuyên biệt theo 

hướng thực hành, áp dụng vào sáng tạo nghệ 

                                                 

 
***Trường Đại học Mở Hà Nội 

 

thuật trong ứng dụng nhiều mảng đời sống, bao 

gồm các lĩnh vực thiết kế đồ họa, thiết kế thời 

trang, thiết kế trang trí nội ngoại thất, tạo dáng 

công nghiệp, thiết kế mỹ thuật truyền thống... 

Như ngành thiết kế đồ họa thuộc lĩnh 

vực mỹ thuật ứng dụng, Thiết kế đồ họa là 

ngành sử dụng các thủ pháp đồ họa, phần mềm 

thiết kế để truyền tải thông điệp bằng những 

hình ảnh đẹp, ấn tượng, đi vào lòng người. 

Ngày nay, ngành Thiết kế đồ họa đang được 

ứng dụng ngày càng rộng rãi. Từ danh thiếp, túi 

đựng quà, báo, tạp chí, poster, tờ rơi, đến giao 

diện website, logo hay toàn bộ hệ thống nhận 

diện thương hiệu của doanh nghiệp, tổ chức… 
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đều là kết quả từ tư duy sáng tạo và óc thẩm mỹ 

tinh tế của người thiết kế. Tất cả các vật dụng 

trong đời sống với những tên gọi quen thuộc 

nhưng hình ảnh của chúng đang được những 

người làm thiết kế đồ họa thay đổi liên tục, đem 

lại những ấn tượng mới và ý nghĩa mới. Từ nhu 

cầu ngày càng cao của nền kinh tế xã hội, các 

Cử nhân Thiết kế đồ họa dễ dàng tìm được một 

công việc phù hợp với mức lương khởi điểm 

khoảng 6-8 triệu đồng/tháng. Hơn nữa, như một 

đặc thù ưu ái, nghề thiết kế luôn mang lại những 

cơ hội làm thêm vô cùng hấp dẫn. Bất cứ sản 

phẩm in ấn quảng cáo nào đều cần thiết kế, các 

sản phẩm giải trí, sự kiện lại càng đòi hỏi thiết 

kế đẹp để thu hút khách hàng. Kinh tế càng khó 

khăn, cạnh tranh càng khốc liệt lại càng cần 

quảng cáo ấn tượng… do vậy designer không 

thiếu việc để làm. Các yêu cầu thiết kế ngày 

càng tăng cao và có sự phân cấp, mức thấp chỉ 

đòi hỏi đảm bảo nội dung, ưa nhìn, ở mức cao 

đòi hỏi sự sáng tạo và ấn tượng. Tùy thuộc trình 

độ, kinh nghiệm, thời điểm làm việc mà các bạn 

trẻ có thể lựa chọn công việc cho bản thân mình. 

Làm cộng tác viên chỉnh sửa ảnh, học 

việc thiết kế tại các công ty, nhà in, vừa đi làm 

học hỏi, vừa bổ sung kinh nghiệm, đến lúc hoàn 

thành chương trình học cũng là lúc đi làm 

fulltime, làm tại các công ty chuyên sâu về thiết 

kế. Đó là con đường khá phổ biến của các bạn 

trẻ theo học ngành thiết kế đồ họa. Sau một thời 

gian tạo dựng được uy tín, các yêu cầu thiết kế, 

các đối tác làm việc sẽ tăng rất nhanh. 

Thu nhập tốt: Thu nhập trong ngành 

thiết kế đồ họa khoảng 6 triệu đồng/tháng. So 

với các ngành nghề khác, mức thu nhập này 

thuộc mức thu nhập ổn định. Chỉ cần có năng 

khiếu, sáng tạo và sự cần cù, cầu tiến là bạn có 

thể tự kiếm được việc làm. Một designer ngoài 

công việc tại công ty thường nhận thêm các 

công việc, dự án ngoài làm thêm tại nhà như 

thiết kế website, thiết kế logo, nhận diện thương 

hiệu, introbook… Những công việc này mang 

lại nguồn thu nhập đáng kể so với lương 

“cứng”. Đối với những người có khả năng sáng 

tạo thì mức thu nhập càng cao, thậm chí không 

có giới hạn. Công việc không nhàm chán: 

Thuộc ngành công nghiệp sáng tạo, ngành thiết 

kế đồ họa đòi hỏi chất xám, đầu tư trí tuệ. Mỗi 

yêu cầu thiết kế đòi hỏi một cách thức thể hiện, 

nội dung khác nhau, không có chuyện lặp đi lặp 

lại một thiết kế cho các sản phẩm. Điều này 

đồng nghĩa với designer luôn phải tìm tòi, tạo 

ra những hình ảnh mới bắt mắt, ý nghĩa. Mỗi 

một sản phẩm thiết kế được hoàn thành, được 

công chúng đón nhận là chính là niềm vui của 

designer. 

Thời gian làm việc linh hoạt: Điều quan 

trọng nhất đối với designer là sản phẩm thiết kế 

chứ không phải thời gian chôn chân tại văn 

phòng, vậy nên bạn có thể chơi dài cả tuần, đi 

sớm về muộn, làm việc tại quán cafe…miễn là 

giao thiết kế đúng deadline và đảm bảo chất 

lượng. 

Khả năng thăng tiến cao: Trong ngành 

Thiết kế đồ họa, năng lực mới là yếu tố quyết 

định vị trí chứ không phải tuổi tác. Nếu bạn là 

người năng động, cầu tiến, sáng tạo, có khả 

năng quản lý và làm việc nhóm, có rất nhiều cơ 

hội để bạn thăng tiến. Bắt đầu có thể là người 

thiết kế tự do hay trợ lý thiết kế, nhưng trong 

quá trình làm việc bạn có thể trở thành trưởng 

nhóm dự án rồi giám đốc nghệ thuật, giám đốc 

sáng tạo hay cao hơn nữa. 

Dễ nổi tiếng: Với lợi thế sẵn có về công 

cụ, cách thể hiện sinh động, những nội dung 

mang vấn đề xã hội đều được các designer thể 

hiện thành các sản phẩm xem, nghe, nhìn độc 

đáo, được công chúng hưởng ứng và lan truyền 

nhanh chóng trên mạng. Đó có thể là mẩu 

truyện tranh, phim ngắn, phim hoạt hình hay 

các hình vẽ ngộ nghĩnh. Chính vì như thế mà 

ngành mỹ thuật ứng dụng có sự gắn kết với 

doanh nghiệp rất tốt. 

MTƯD yêu cầu người học phải có kinh 

nghiệm thực tế, học đi đôi với hành. Sản phẩm 

thiết kế ra phải khả thi trong sản xuất và tiêu thụ 
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nên việc được thực tập tại doanh nghiệp giúp 

người học hiểu rõ hơn những bài học lý thuyết. 

Mỗi năm, sinh viên từ năm thứ 3 trở lên đều 

được đi thực tế, thực tập 4 -5 tuần tại các doanh 

nghiệp đang hoạt động ở lĩnh vực mà sinh viên 

theo học. Điều này giúp sinh viên nắm bắt nhu 

cầu và làm quen với công việc thực tế. Chương 

trình thực tập cũng là cuộc khảo sát, thử thách 

trong quá trình lập nghiệp. Khi đi thực tập, sinh 

viên có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc. 

Chương trình đào tạo của trường ứng dụng 

được thực tế, không có sự xa rời giữa lý thuyết 

và thực hành. 

Để đào tạo sinh viên MTƯD đáp ứng 

nhu cầu công việc, trong khả năng có thể của 

trường, của khoa, đã điều chỉnh một số học 

phần, chương trình để phù hợp với nhu cầu 

doanh nghiệp tuyển dụng. Việc gắn lý thuyết 

với kỹ năng thực hành trở thành chương trình 

đào tạo đặc thù của MTƯD. Trong các học 

phần, thực hành với lý thuyết luôn luôn song 

hành, trong đó thời gian thực hành chiếm tỷ lệ 

nhiều hơn. “Nhà trường mời các doanh nghiệp 

đến trao đổi kinh nghiệm với sinh viên, đến 

tham dự sinh viên bảo vệ tốt nghiệp. Đây là 

cách tìm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên và 

cũng là cơ hội cho doanh nghiệp tuyển dụng lao 

động. Nhiều doanh nghiệp thường xuyên chủ 

động liên hệ với trường để tuyển dụng nhân sự. 

Chuyển đổi chương trình từ đào tạo niên chế 

sang đào tạo tín chỉ, các trường đào tạo Nghệ 

thuật sẽ tham khảo ý kiến các doanh nghiệp, 

cựu sinh viên hoạt động trong lĩnh vực MTƯD 

để điều chỉnh chương trình phù hợp với thực tế. 

Sau khi lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng, trong 

số đơn vị học trình được Bộ Giáo dục và Đào 

tạo cho phép điều chỉnh, nhà trường sẽ tận dụng 

để linh hoạt thay đổi nội dung giảng dạy, điều 

chỉnh một số học phần thích ứng với nhu cầu xã 

hội, để từ môi trường giảng dạy ra thực tiễn phải 

gần nhau hơn nữa, sinh viên có nhiều cơ hội tìm 

kiếm việc làm. Nhu cầu xã hội với ngành 

MTƯD thay đổi liên tục, nhà trường phải cập 

nhật để thích ứng với thực tiễn. 

Nhu cầu về cái đẹp là một nhu cầu tất 

yếu của cuộc sống. Không chỉ thích làm đẹp cho 

bản thân, ai trong mỗi chúng ta cũng đều mong 

muốn được sống trong một môi trường đẹp, 

giữa những đồ vật đẹp. 

Làm đẹp cho thế giới đồ vật cũng chính 

là mang lại cho nó một linh hồn, tiếp thêm sức 

sống và niềm vui cho những ai được chiêm 

ngưỡng, tiếp xúc. Đó là công việc của các nhà 

thiết kế Mỹ thuật ứng dụng. 

Xã hội càng phát triển thì yêu cầu về cái 

đẹp càng được coi trọng hơn, từ việc thiết kế 

một chiếc áo, trang trí một ngôi nhà, trình bày 

một tờ báo đến việc sản xuất và trang trí một 

sản phẩm trưng bày,… từng bước đáp ứng yêu 

cầu của xã hội về đội ngũ nhân lực năng động, 

sáng tạo, có khả năng kết hợp hài hòa giữa nghệ 

thuật và tư duy logic, biến cái đẹp của cảm xúc 

thẩm mỹ thành những biểu hiện cụ thể trong 

cuộc sống thường ngày. Trong quá trình học 

tập, sinh viên được trang bị kiến thức mỹ thuật 

căn bản, kỹ năng chuyên ngành; được học vẽ 

bằng tay đồng thời được trang bị các phần mềm 

tin học chuyên ngành để có thể thiết kế sản 

phẩm trên máy tính. Thông qua hệ thống đồ án, 

chuyên đề, sinh viên dần xây dựng khả năng tư 

duy, phát huy ý tưởng sáng tạo gắn với thực tiễn 

sản xuất; đồng thời nhanh chóng làm quen với 

công nghệ chế tạo và sử dụng vật liệu trong quá 

trình thiết kế, sản xuất sản phẩm mới. 

Sau khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp, 

sinh viên có thể tìm kiếm cơ hội việc làm tại các 

công ty thiết kế, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản 

xuất, nhà in, nhà xuất bản, cơ quan văn hóa các 

cấp hoặc có thể tự mở văn phòng thiết kế tư 

nhân đảm nhận các nhu cầu thiết kế mẫu mã, 

sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. 
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NHỮNG TÁC ĐỘNG TỪ VĂN HÓA, CHÍNH TRỊ LÀM THAY 

ĐỔI NỀN HỘI HỌA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945- 1954 
 

THE CHANGES OF VIETNAM'S PAINTING OF THE PERIOD OF 1945-1954 BY THE 

CULTURAL AND POLITICAL IMPACTS 

 

Trần Quốc Bình*6 

 

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 3/10/2018 

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

Ngày bài báo được duyệt đăng: 26/4/2019 

 

Tóm tắt: Mỹ thuật Việt Nam cuối thế kỷ XIX đến năm 1954 nằm trong một quá trình chuyển 

biến và phân hoá quan trọng trong lịch sử hội họa Việt Nam. Thế kỷ XIX với nhà Nguyễn một triều 

đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, đã đặt đất nước ta vào hoàn cảnh mới, sự giao tiếp với 

phương Tây và ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa đã tạo lập một nền nghệ thuật đa dạng mang nhiều 

yếu tố ngoại lai phức tạp ảnh hưởng từ bên ngoài. Tuy nhiên dân tộc ta vẫn gìn giữ được những 

nét nghệ thuật cổ truyền, được bảo lưu qua các công trình kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật dân gian 

truyền thống. Mỹ thuật Việt Nam từ 1925 đến 1954 là nền mỹ thuật bản lề của hai thế kỷ, chứng 

kiến sự thay đổi về văn hóa, chính trị, nghệ thuật. Trong đó, nghệ thuật hội họa cho thấy sự ảnh 

hưởng chính trị một cách sâu sắc nhất, thể hiện qua các đề tài, nội dung và lẫn phong cách sáng 

tác của từng họa sỹ.  

Từ khóa: Văn hóa. chính trị. hội họa, chuyển biến, phân hóa  

 

Abstract: The Fine art in the late nineteenth century to 1954 was in an important process 

of transformation and differentiation in the history of Vietnamese painting. The XIX century in the 

Nguyen Dynasty, the last feudal dynasty in Vietnam has put our country in a new context, with 

communication with the West and influenced by Chinese culture that created an art background, 

a diverse art scene brings complex foreign elements from outside. However, our nation still retains 

the traditional artistic features, preserved through traditional architecture, sculpture and folk art 

works. Vietnamese art from 1925 to 1954 is an art of hinges for two centuries, witnessing changes 

in culture, politics and art. In particular, the art of painting shows the most profound political 

influence, reflected in the themes, content and style of each artist's composition. 

Keywords: Culture. Politics, painting, transformation, differentiation  

 

 

1. Những thay đổi về chính trị văn 

hóa ở Việt Nam từ năm 1945 – 1954 

1.1.Khái quát về chính trị ở Việt 

Nam từ năm 1945- 1954 

                                                 

 
*6Trường Đại học Mở Hà Nội 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 

thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa ra đời đánh dấu sự hình thành ở 

nước ta một hệ thống chính trị cách mạng 
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mới. Đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh 

đạo, đã trở thành đảng cầm quyền, là trung 

tâm đoàn kết toàn dân trong công cuộc đấu 

tranh để xây dựng và bảo vệ chế độ Dân chủ 

Cộng hoà. 

Chính quyền cách mạng còn non trẻ, 

chưa được củng cố. Đảng và nhân dân Việt 

Nam cũng chưa có kinh nghiệm giữ chính 

quyền. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra 

đời lúc này vẫn chưa được nước nào công 

nhận và đặt quan hệ ngoại giao. Nhà nước 

non trẻ Việt Nam ở trong tình thế bị bao vây, 

cô lập, đất nước trong cảnh ngàn cân treo sợi 

tóc. 

Trong khi đó quân đội các nước đế 

quốc, dưới danh nghĩa quân Đồng minh giải 

giáp quân đội Nhật Bản, lần lượt ồ ạt kéo vào 

Việt Nam. Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc có gần 

20 vạn quân Trung Hoa dân quốc. Theo sau 

Trung Hoa dân quốc là Việt Nam Quốc dân 

Đảng (Việt Quốc), Việt Nam cách mạng 

đồng minh hội (Việt Cách) xúc tiến thành lập 

một chính phủ bù nhìn nhằm tiêu diệt Đảng 

Cộng sản, phá tan Việt Minh, nhằm lật đổ 

chính quyền cách mạng còn non trẻ của nhân 

dân Việt Nam. Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam 

có hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, tạo điều kiện 

cho Pháp trở lại xâm lược Việt Nam. Ngoài 

ra còn quân Nhật đang chờ để giải giáp vũ 

khí. Một bộ phận theo lệnh đế quốc Anh đánh 

lại lực lượng vũ trang cách mạng, tạo điều 

kiện cho quân Pháp mở rộng chiếm đóng 

Nam Bộ. Chưa bao giờ trên đất nước Việt 

Nam lại có nhiều loại kẻ thù đế quốc cùng 

xuất hiện một lúc như vậy. 

Nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 

chưa được khắc phục. Nạn lụt lớn, làm vỡ đê 

ở 9 tỉnh Bắc Bộ, tiếp theo đó là hạn hán kéo 

dài ruộng đất không thể cày cấy được. Ngân 

sách Nhà nước Việt Nam dân Chủ cộng Hòa 

hầu như trống rỗng, Chính quyền cách mạng 

chưa quản lí được ngân hàng Đông Dương. 

Trong khi đó quân Trung Hoa dân quốc tung 

ra thị trường các loại tiền của Trung Quốc đã 

mất giá, càng làm cho nền kinh tế chính trị 

thêm rối loạn phức tạp. 

Ngày 6/1/1946, Chính phủ nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hoà tổ chức cuộc Tổng 

tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước. Thắng 

lợi của Tổng tuyển cử bầu Quốc hội có ý 

nghĩa to lớn, thể hiện ý chí và quyết tâm của 

nhân dân xây dựng một nước Việt Nam độc 

lập – tự do thống nhất. Ngày 2/3/1946, Quốc 

hội Khoá I Nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa họp phiên đầu tiên. Ngày 9/11/1946, 

Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa được Quốc hội thông qua. 

Quân đội quốc gia Việt Nam ra đời (5/1946). 

Lực lượng dân quân tự vệ được củng cố và 

phát triển. Viện Kiểm soát nhân dân và Toà 

án nhân dân được thành lập. Bộ máy chính 

quyền nhà nước được kiện toàn, trở thành 

công cụ sắc bén phục vụ sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ đất nước. 

Ngày 23/9/1945, được sự giúp sức 

của quân Anh, thực dân Pháp nổ súng đánh 

úp trụ sở Uỷ ban Nhân dân Nam Bộ và cơ 

quan tự vệ Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh 

xâm lược Việt Nam lần hai. Ngay khi thực 

dân Pháp trở lại xâm lược, nhân dân miền 

Nam đứng lên kháng chiến. Trung ương 

Đảng và Bác Hồ cùng nhân dân cả nước 

hướng về “Thành đồng tổ quốc”, đồng thời 

tích cực chuẩn bị đối phó với âm mưu của 

thực dân Pháp muốn mở rộng chiến tranh ra 

cả nước. Các đoàn quân “Nam tiến” sát cánh 

cùng nhân dân Nam Bộ và Nam Trung Bộ 

kháng chiến.  

Ngày 6/3/1946, Bác Hồ thay mặt 

Chính phủ Việt Nam kí với G. Xanhtơni, đại 

diện Chính phủ Pháp bản Hiệp định sơ bộ: 

Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hoà là một quốc gia tự do, có 

chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính 

riêng, nằm trong Liên bang Đông Dương, 

thuộc khối Liên hiệp Pháp. Chính phủ Việt 
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Nam đồng ý cho 15.000 quân Pháp ra miền 

Bắc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật và rút 

dần trong thời hạn 5 năm. Hai bên ngừng mọi 

xung đột ở miền Nam đi đến cuộc đàm phán 

chính thức. 

Ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, thực 

dân Pháp mở các cuộc tiến công. Ở Bắc Bộ, 

hạ tuần tháng 11/1946, quân Pháp tiến công 

ở Hải Phòng, Lạng Sơn, cho quân đổ bộ lên 

Đà Nẵng, sau đó chiếm đóng Hải Phòng. 

Tháng 12 /1946, Pháp gây hấn ở Hà Nội, 

chiếm trụ sở Bộ Tài chính, gây ra vụ thảm sát 

ở phố Hàng Bún (Khu phố Yên Ninh)…Ngày 

18/12/1946, quân Pháp gửi tối hậu thư đòi 

giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để cho 

Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội, 

nếu không chúng sẽ giành toàn quyền hành 

động vào sáng ngày 20/12/1946. 

Ngày 18/12/1946, thường vụ Trung 

ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết 

định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc. 

Tối ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, phát 

động nhân dân cả nước kháng chiến chống 

Pháp, bảo vệ nền độc lập dân tộc. 

Ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện Biên 

Phủ kết thúc. Ngày 21/7/1954, Hiệp định 

Giơnevơ được kí kết. Pháp buộc phải chấm 

dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương, rút 

hết quân đội về nước, kết thúc chiến tranh, 

lập lại hoà bình ở Đông Dương, đáp ứng 

nguyện vọng hoà bình của nhân dân Việt 

Nam. Ở Việt Nam: Quân đội Nhân dân Việt 

Nam và quân Pháp tập kết ở hai miền Bắc, 

Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự 

tạm thời. Việt Nam sẽ tiến tới thống nhất 

bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước, 

được tổ chức vào tháng 7/1956. Cùng với 

chiến dịch Điện Biên Phủ, Hiệp định 

Giơnevơ 1954 kết thúc cuộc kháng chiến lâu 

dài và anh dũng của dân tộc, song chưa trọn 

vẹn vì mới giải phóng được miền Bắc. Miền 

Bắc được giải phóng, chuyển sang giai đoạn 

cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở cho sự 

nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước. 

2.2. Sự thay đổi về văn hóa, kinh tế, 

chính trị ở Việt Nam từ năm 1945- 1954 

Nhìn ở góc độ văn hoá học, chiến 

tranh là “giai điệu” không bình thường trong 

cuộc sống. Tính chất không bình thường này 

sẽ chi phối mọi phương diện trong đời sống 

văn hoá xã hội của dân tộc từ nội dung đến 

các thể loại hình văn hóa nghệ thuật. Ngay từ 

những năm chưa giành được chính quyền, 

Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng 

Cộng sản Việt Nam) đã chú trọng đến văn 

hoá. Năm 1943, bản Đề cương văn hoá Việt 

Nam của Đảng được công bố. Bản đề cương 

nhấn mạnh ba nguyên tắc vận động của cuộc 

vận động văn hoá là: dân tộc hoá, đại chúng 

hoá và khoa học hoá. Đó là định hướng quan 

trọng cho sự ra đời của nền văn hoá nghệ 

thuật mới ở giai đoạn sau năm 1945. Ngày 

24/11/1946, Hội nghị văn hoá toàn quốc lần 

thứ hai họp tại chiến khu Việt Bắc. Đồng chí 

Trường Chinh lúc ấy là Tổng bí thư của Đảng 

đã trình bày bản báo cáo Chủ nghĩa Mác và 

vấn đề văn hoá Việt Nam. Có thể nói đây là 

văn kiện lý luận đầu tiên mà Đảng ta đã vận 

dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, để giải quyết 

một số lĩnh vực thuộc văn hoá Việt Nam. Sự 

lãnh đạo của Đảng cùng với đường lối văn 

nghệ xuyên suốt (Bản đề cương văn hóa năm 

1943) là yếu tố trọng yếu, là cột sống cho nền 

tảng phát triển văn hóa nghệ thuật, chấm dứt 

sự phân hóa sâu sắc xen lẫn phần phức tạp 

của văn hóa ở nước ta dưới ách thống trị của 

thực thực dân, tạo nên một nền văn hóa nghệ 

trọng tâm có sự định hướng của Đảng. Đây là 

đường lối sáng suốt mang tính thống nhất cao 

làm nền tảng cho sự phát triển nghệ thuật sau 

năm 1945. 

Do bị áp bức đô hộ kéo dài mấy chục 

năm, cộng với chính quyền còn non trẻ chưa 

có nhiều kinh nghiệm gìn giữ chính quyền 
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cách mạng, khi vừa được hình thành đã phải 

tự thân mình đứng chiến để bảo vệ chính 

quyền của mình và nền độc lập tự do của dân 

tộc. Đất nước trong cảnh lầm than lạc hậu, 

nhân dân đói rách khổ sở, đại đa số người dân 

không biết chữ, kinh tế trì trệ chậm phát triển, 

điều kiện giao lưu tiếp xúc với các nền văn 

hóa khác càng bị hạn chế. 

  Thực tế từ khi Đảng ta nên nắm chính 

quyền, mà đứng đầu là Chủ Tịch Hồ Chí 

Minh đã phải đơn phương độc mã đứng ra 

chăm lo giải quyết rất nhiều các vấn đề về an 

ninh, kinh tế, văn hóa chính trị xã hội mà 

không được sự giúp đỡ của cộng đồng quốc 

tế cũng như các nước đồng minh trong quốc 

tế cộng sản. Lúc này kể cả Liên Xô là nước 

đứng đầu Quốc tế cộng sản vẫn không tin Hồ 

Chí Minh và Đảng của mình có thể lãnh đạo 

nhân dân Việt Nam giữ được chính quyền 

trong hoàn cảnh văn hóa kinh tế chính trị khó 

khăn như thế. Chỉ đến năm 1950 khi Liên Xô 

và Trung Quốc ký quan hệ ngoại giao và đến 

tháng 7 năm 1955, nhân chuyến thăm chính 

thức Liên Xô của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Chính phủ Liên Xô mới hỗ trợ cho vay và 

viện trợ không hoàn lại, nhằm giúp Việt Nam 

khôi phục kinh tế sau kháng chiến chống thực 

dân Pháp. Cũng từ đây Việt Nam (chủ yếu 

tiếp xúc và chịu ảnh hưởng văn hóa các nước 

xã hội chủ nghĩa như; Liên Xô và Trung 

Quốc…).  

Từ năm 1954 đến 1955 trong hoàn 

cảnh khó khăn như thế, một mặt Đảng ta vừa 

phải xây dựng chính quyền cách mạng tạo cơ 

sở nền tảng pháp lý cho nhà nước non trẻ 

nhằm thực hiện các nhiệm vụ đối nội, đối 

ngoại trong giai đoạn mới. Giải quyết nạn 

đói. Bằng nhiều biện pháp trước mắt và lâu 

dài tập trung cứu đói cho nhân dân đồng bào. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đứng ra lời kêu gọi. 

Tổ chức hũ gạo cứu đói, tổ chức “ngày đồng 

tâm” để lấy lương thực cứu đói, không dùng 

gạo để nấu rượu, quyên góp, điều hoà thóc 

gạo, để đảm nhu cầu lương thực. Để đảm bảo 

cho sự phát triển lâu dài chính phủ đã bãi bỏ 

thuế thân và một số thứ thuế vô lý khác mà 

thực dân Pháp đã áp dụng vào nhân dân ta khi 

chúng đô hộ, chia lại ruộng đất cho nhân dân 

để nhân dân có tư liệu lao động sản xuất, huy 

động nhân dân thi đua lao động hăng hái sản 

xuất lương thực. Về vấn đề tài chính, Chính 

phủ phát động quyên góp tiền của trong nhân 

dân đã được nhân dân ủng hộ nhiệt tình. Tại 

kỳ họp quốc hội thứ 2. Ngày 23/11/1946 

Quốc hội đồng ý lưu hành tiền Việt Nam 

trong cả nước. Đây là đồng tiền đầu tiên của 

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng khó 

khăn về tài chính từng bước được đẩy lùi. 

Về văn hoá xã hội, để giả quyết vấn 

nạn mù chữ trong nhân dân. Ngày 8/9/1945 

Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập 

Nha bình dân học vụ, đây là cơ quan phụ 

trách việc chống “giặc dốt”. Chỉ sau 1 năm cả 

nước đã có hơn 2,5 triệu người thoát nạn mù 

chữ. Văn hóa nghệ thuật giai đoạn 1945- 

1954 cũng có những bước phát triển và đạt 

được nhiều thành tựu, đóng góp vào lịch sử 

nghệ thuật và tạo được những giá trị riêng 

biệt. Trong giai đoạn này có những sáng tác 

phản ánh không khí hồ hởi mê say khi đất 

nước mới dành được độc lập, ca ngợi “cuộc 

tái sinh thần kỳ” của dân tộc, về văn học có 

(Tình sông núi của Mai Ninh, Ngọn quốc kì 

của Xuân Diệu, Vui bất tuyệt của Tố Hữu…). 

Từ cuối 1946 trên mặt trận văn hóa nghệ 

thuật tập trung phản ánh cuộc kháng chiến 

chống Pháp. Nghệ thuật gắn bó sâu sắc với 

đời sống cách mạng và kháng chiến, hướng 

đến phẩm chất tốt đẹp của tầng lớp công, 

nông, binh, với niềm tin chiến thắng của 

kháng chiến chống Pháp cứu nước. Chú trọng 

phong trào văn hoá, văn nghệ, nghệ thuật 

quần chúng, hướng dẫn nghệ sỹ hoạt động 

theo hướng phục vụ kháng chiến. Tạo cơ sở 

văn hoá cho chế độ dân chủ, làm tiền đề cho 

công cuộc xây dựng CNXH. 
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Nhìn lại quá trình văn hoá nghệ thuật 

từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945 chúng ta 

thấy. Gần một trăm năm. Từ Bắc vào Nam, 

từ nông thôn đến cho  thành thị, văn hoá, kinh 

tế, chính trị Việt Nam đã có những thay đổi 

lớn. Về văn hóa nghệ thuật. Từ thơ Đường 

sang thơ mới, từ văn vần sang văn xuôi, từ 

chữ Hán, chữ Nôm đến chữ Quốc ngữ, từ 

nghệ thuật dân gian truyền thống ảnh hưởng 

học hỏi và tiếp thu nền nghệ thuật tạo hình 

phương Tây hiện đại, dẫn đến nền nghệ thuật 

hội họa hiện thực lãng mạn, không quan tâm 

đến chính trị, bước sang phục vụ chính trị. Về 

kinh tế từ một nước phong kiến, chịu ảnh 

hưởng của chế độ thực dân, tất cả các nguồn 

lực kinh tế điều chịu dưới chế độ thực dân-

phong kiến kinh tế nghèo nàn lạc hậu nhân 

dân không có ruộng đất cày cấy điều phải đi 

làm thuê cuốc mướn. Trình độ học vấn của 

người dân là rất thập tỷ lệ biết đọc biết viết 

chỉ trên 1%. Văn hóa bị đầu độc bằng thuốc 

phiện rượu chè cờ bạc, nhân dân chết đói đầy 

đường lầm than đói khổ…Chuyển sang một 

nước độc lập tự do, mọi người ai cũng bình 

đẳng, được đi bỏ phiếu bầu cử, có ruộng đất 

để cấy cày sản xuất, được học hành biết đọc 

biết viết. Văn hóa được đề cao bằng lòng tự 

tôn dân tộc, được giao lưu với các 

nước…những điều này chưa hề có trong giai 

đoạn trước. Để có được điều này là nhờ vào 

sự thay đổi về chính trị cũng như đường lối 

văn hóa kinh tế của Đảng và Hồ Chủ Tịch, tất 

cả đều đi trên một con đường giải phóng đất 

nước độc lập dân tộc, tiến tới hoà nhập với 

thế giới.  

2.3. Sự đổi đề tài, phong cách trong 

nghệ thuật hội họa Việt Nam giai đoạn 1945 

- 1954 

Từ khi trường Cao đẳng Mỹ thuật 

Ðông Dương mở khóa học đầu tiên 1925 cho 

đến năm 1945, gần như tất cả các họa sỹ nhà 

điêu khắc Việt Nam điều đứng ngoài các vấn 

đề chính trị, hoặc không tham gia trực tiếp 

vào các phong trào giải phóng dân tộc như 

chống lại triều đình phong kiến và chống thực 

dân Pháp. Lúc này họ chỉ để tâm vào những 

tác phẩm lãng mạn nhẹ nhàng trầm lắng cô 

đọng lại thành nỗi buồn man mác mơ hồ 

trong các tác phẩm. Giai đoạn này các họa sỹ 

được giáo dục bằng hệ ý thức tự do được du 

nhập từ phương Tây lúc này người nghệ sỹ 

đứng ngoài ý tưởng của nhân dân và thời đại, 

họ cho rằng họ không có vai trò cải tạo xã hội 

cụ thể. Vì vậy các tác phẩm của họ chủ yếu 

thiên về những cô gái Hà thành những bức 

tranh phong cảnh cô quạnh sâu lắng…  

Cách mạng tháng Tám thành công đã 

làm thay đổi hoàn toàn hệ tư tưởng của các 

họa sỹ. Nghe theo lời kêu gọi của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh toàn quốc kháng chiến đã xác 

định đường lối rõ ràng cụ thể cho tầng lớp 

nghệ sỹ và nghệ thuật. Từ vai trò của nghệ 

thuật, đối tượng sáng tác, quan điểm và mục 

đích nghệ thuật được xây dựng dựa trên ý 

tưởng phục vụ kháng chiến, phục vụ nhân dân 

và kiến quốc. Giới trí thức nói chung và họa 

sỹ nói riêng bắt đầu có sự phân hóa. Phần lớn 

giới văn nghệ sỹ họ tham gia vào kháng chiến 

với tình yêu nước vô vàn. Một số họa sỹ di cư 

ra nước ngoài sáng tác và sinh sống như họa 

sỹ Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Trần Phú 

Duyên..., một bộ phận nhỏ đi con đường 

riêng của mình như Nguyễn Gia Trí, là một 

ví dụ điển hình…  

Chín năm trường kỳ kháng chiến biết bao 

nhiên gian khổ, đây không phải là hoàn cảnh 

thuận lợi cho bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào 

phát triển. Tuy nhiên trong những khó khăn 

vất vả và đầy dãy những bất lợi, lại là một lò 

luyện cho tất cả những văn nghệ sỹ tham gia 

trên chiến trường luyện gan bền chí, giống 

như lửa thử vàng gian lan thử sức, chính sự 

luyện chí bền gan ấymà sau này họ đã cho ra 

đời những tác phẩm bất hủ cùng thời gian. 

Đúng như lời Bác đã viết: "Văn hóa nghệ 

thuật cũng là một mật trận. Anh em là chiến 
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sỹ trên mặt trận ấy”. Chín năm trường kỳ 

kháng chiến các họa sỹ không có thời gian và 

điều kiện để cho ra đời những tác phẩm hội 

họa mang tính hoành tráng và đồ sộ được, mà 

ở đây chỉ có thể nêu về khúc bi tráng của cuộc 

kháng chiến trong nhân dân, cuộc kháng 

chiến vĩ đại của một dân tộc nhỏ bé, nhưng 

dám đứng nên đánh lại kẻ thù giành lại độc 

lập tự do cho nhân dân. Chính cuộc kháng 

chiến này đã nuôi dưỡng và sản sinh những ý 

tưởng và tâm hồn lớn cho nghệ thuật hội họa 

giai đoạn sau, còn đương thời và những người 

trong cuộc là nghệ sỹ trước hết họ đóng một 

vai trò quan trọng trong hoạt động văn hoá 

kháng chiến cứu quốc và chuẩn bị tư liệu 

sáng tác. Trước và trong thời điểm chuyển 

giao 1945-1946. Đa số các họa sỹ vì tình yêu 

tổ quốc đi theo Đảng Bác Hồ lên chiến khu 

Việt Bắc, bằng mọi nẻo đường. Tùy từng 

hoàn cảnh, điều kiện, nguyện vọng khác 

nhau, họ có mặt ở những địa điểm vị trí khác 

nhau trên chiến trường. Núi đỏ, rừng xanh, 

sốt rét, mưa rừng, khói lửa đạn bom, thiếu 

thốn đủ đường trong cuộc kháng chiến trường 

kỳ, nhưng những người nghệ sỹ, họ vẫn đi 

vào vào trong bom đạn, bám lấy cuộc sống, 

bám sát thực tế, khắc phục khó khăn thiếu 

thốn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người 

nghệ sỹ, chiến sỹ thời kháng chiến.  

Cách mạng tháng Tám thành công, 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ra đời đã 

tác động mạnh mẽ vào hệ tư tưởng của các 

văn nghệ sỹ họ đã tự nguyện rời bỏ thói quen 

thẩm mỹ thị dân, và sinh hoạt thành thị với 

các thiếu nữ thướt tha tà áo dài, chuyển đổi 

phương pháp sáng tác phục vụ dân tộc, phục 

vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng, để có được sự chuyển hướng 

này các họa sỹ đã phải tự đấu tranh, tự phá vỡ 

những mâu thuẫn giằng xé trong từng nội tâm 

của chính mình, để rồi niềm tin và lý tưởng 

cách mạng đã chiến thắng. Để bỏ được thói 

quen thẩm mỹ thị dân không phải là một điều 

dễ dàng. Điều này ta còn thấy ở trong văn 

học, hội họa hơi hướng của thi ca lãng mạn 

tiền chiến còn luẩn khuất trong nghệ thuật 

giai đoạn đầu thời kỳ kháng chiến. 

Trong cuộc triển lãm mỹ thuật toàn 

quốc đầu tiên năm 1946, tại Nhà hát Lớn Hà 

Nội đã cho thấy những tư tưởng cũ của dòng 

nghệ thuật lãng mạn vẫn còn vương vấn đọng 

lại bên cạnh dòng tư tưởng mới. Bên cạnh 

một số tác phẩm dòng tư tưởng cũ, chúng ta 

đã thấy xuất hiện nhiều sáng tác mới mang 

dòng tư tưởng cách mạng đánh dấu sự hình 

thành và phát triển đầu tiên của nền nghệ 

thuật cách mạng như. Tác phẩm của họa sỹ 

Tô Ngọc Vân  “Hà Nội vùng đứng lên” Khắc 

gỗ 1946 H1. “Bác Hồ làm việc tại Bắc Bộ 

Phủ”,sơn dầu 1946, H2. cùng hai bức tranh 

cổ động lớn: “Phá xiềng” “Việt Nam được 

giải phóng”. Tác phẩm của họa sỹ Trần Văn 

Cẩn Xuống đồng. Nguyễn Đỗ Cung "Chân 

dung Chủ tịch Hồ Chí Minh". Dương Bích 

Liên “Bình dân học vụ”. Lương Xuân Nhị 

“Cây đuốc sống Lê Văn Tám”. Tất cả những 

tác phẩm này là đại diện tiêu biểu cho sự 

chuyển biến lớn lao trong tư tưởng của thế hệ 

họa sỹ lúc đó. Ngoài ra chúng ta còn thấy 

những gương mặt mới như Nguyễn Sáng, 

Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái... thế hệ 

sau của trường Mỹ thuật Ðông Dương, mà 

sau này tên tuổi của họ đã trở thành những 

bậc thầy của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại  

Năm 1948, Triển lãm Mỹ thuật toàn 

quốc lần thứ II được tổ chức tại Phú Thọ. Gần 

100 tranh lụa, khắc gỗ, chì và tranh tuyên 

truyền với chủ đề hướng toàn dân kháng 

chiến kiến quốc. Ðến năm 1951 triển lãm Mỹ 

thuật toàn quốc lần thứ III được tổ chức tại 

Chiêm Hoá, chào mừng Ðại hội Ðảng lần thứ 

II, tranh cổ động và minh họa các chính sách 

đóng vai trò chính. Bức thư Hồ Chủ tịch gửi 

các họa sỹ Bác viết: “Văn hóa nghệ thuật là 

một mặt trận. Anh chị em là chiến sỹ trên mặt 

trận ấy...”. Cùng với triển lãm tranh, còn có 
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cơ quan tuyên huấn của Đảng tích cực định 

hướng rèn luyện tư tưởng, đường lối nghệ 

thuật, giúp người nghệ sỹ đi theo Cách mạng 

đúng hướng. Chủ nghĩa hiện thực XHCN 

được đề cao. Khi tiêu chí của nghệ thuật và 

vai trò nghệ sỹ đã được xác định, giai đoạn 

này hội họa gắn liền với những vấn đề cũng 

như hơi thở của cuộc sống đương thời. Tranh 

cổ động và tranh đồ họa đóng vai trò kích 

thích thị giác trực tiếp và cụ thể hoá các chủ 

trương đường lối kháng chiến của Đảng và 

cách mạng. Lúc này Chúng ta đã thấy hàng 

loạt các bức tranh cổ động, áp phích: “Phá 

xiềng” “Việt Nam được giải phóng”.Tô Ngọc 

Vân. Nước Việt Nam của người Việt Nam của 

Trần Văn Cẩn. Nguyên tranh này bằng tiếng 

Anh "Vietnam for the Vietnamese" phủ kín 

toà Ngân hàng địa ốc ở phố Ðinh Tiên Hoàng. 

Tranh áp phích Toàn dân đấu tranh cho độc 

lập - thống nhất Việt Nam của Nguyễn Sáng 

treo ở tiệm cà phê và quán rượu. Từ đấy cho 

đến lúc cuộc kháng chiến  chóng thực dân 

Pháp của dân tộc ta đi đến thắng lợi vẻ vang, 

tranh cổ động, áp phích đóng vai trò quan 

trọng trong tuyên truyền, thông tin, hình ảnh 

cổ động nhân dân, kêu gọi toàn dân kháng 

chiến, kiến quốc và địch vận, cũng như tham 

gia sản xuất. Tranh cổ động lúc này mang 

tính chất biểu trưng và hình tượng mạnh mẽ, 

nhấn mạnh vào chủ đề chính như một khẩu 

lệnh, được in sao nhiều bản dán ở khắp mọi 

nơi, từ làng quê đến thành thị. 

Do hoàn cảnh thời kháng chiến 

nguyên vật liệu vẽ tranh thiếu thốn khan hiếm 

về tất cả các chất liệu, thứ mà có thể dễ kiếm 

và tiện nhất là chất liệu gỗ và đã mang phổ 

thông nhất, vì vậy tranh khắc gỗ và in đá rất 

phát triển mạnh. Có thể kể đến tranh của Trần 

Văn Cẩn "Cùng nhau đi hùng binh" H3. 

mang đậm tính dân gian khắc họa hình theo 

lối trẻ thơ độc đáo mà không mấy họa sỹ nào 

làm được. Tô Ngọc Vân “Bác Hồ làm việc tại 

Bắc Bộ Phủ”. Cũng từ tác phẩm này của danh 

họa Tô NGọc Vân.Dần dà hình tượng lãnh tụ, 

anh vệ quốc, người nông dân,...đã được khắc 

họa rõ nét, như những tính cách chân chất, 

mộc mạc hết sức giản dị của người Việt Nam 

với đầy đủ bản tính nông dân, với lòng quả 

cảm trong xây dựng bảo vệ tổ quốc được thể 

hiện trong tranh đồ họa và hội họa sau hòa 

bình nhiều năm như những ký ức về chiến 

tranh bằng hình ảnh.  

Các ký họa mầu nước của danh họa 

Tô Ngọc Vân về những người nông dân đốt 

đuốc, thắp đèn đi học bình dân học vụ, đấu tố 

địa chủ vô cùng sinh động đầy tính hiện thực, 

mang hơi thở cuộc sống hiện tại chân thực, 

sống động tới mức lay động tâm hồn người 

thưởng ngoạn. Họa sỹ đã thay đổi chủ đề, đề 

tài, từ bỏ hoàn toàn phong cách so với chính 

ông ở giai đoạn trước. Những tác phẩm khác 

như “Ðuổi giặc trong rừng”, “Khi giặc vừa 

qua” của ông cho thấy sự theo đuổi một nền 

nghệ thuật đồ sộ có tính bi hùng ca tráng lệ, 

rất tiếc ông không thực hiện được ước nguyện 

đó vì chiến tranh đã lấy đi cuộc đời khi ông 

đang ở phong độ đỉnh nhất của nghệ thuật. Sự 

ra đi của ông đã để lại một khoảng trống lớn 

trong nền nghệ thuật hội họa chiến tranh cách 

mạng Việt Nam. 

Ngoài những tác phẩm và sự thay đổi 

phong cách và đề tài của danh họa Tô Ngọc 

Vân ra, chúng ta còn thấy nhiều tác phẩm đi 

theo xu hướng này bằng nhiều chất liệu khác 

nhau như; bột màu, sơn dầu, sơn mài…vẽ về 

thủ đô kháng chiến như; “Du kích La Hay tập 

bắn” 1947.H4. chất liệu bột màu của Nguyễn 

Ðỗ Cung, tác phẩm mang tính khái quát cao 

và một cấu trúc bố cục chặt chẽ. “Cái 

bát” (1949) H5. chất liệu sơn mài của 

Nguyễn Sĩ Ngọc, tác phẩm đã khắc họa một 

nét đỉnh hình, hình tượng một bà cụ nông dân 

miền Bắc bộ đứng quạt cho anh chiến sỹ uống 

nước là hình ảnh đẹp đẽ bền chặt khó quên về 

tình quân dân, quân với dân như cá với nước 

tình mẫu tử muôn đời. 
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Lặng lẽ đồng hành cùng sự thay đổi về văn 

hóa, kinh tế, chính trị cũng như cuộc chiến 

tranh vệ quốc vĩ đại kéo dài 9 năm của đất 

nước, ông thể hiện tài năng hội họa của mình 

để vẽ, phục vụ cuộc kháng chiến của dân tộc 

phục vụ cho cách mạng ông vẽ tranh tuyên 

truyền cổ động cho cách mạng, vẽ tranh tham 

gia triển lãm mỹ thuật chào mừng Quốc 

khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hoà, vẽ giấy bạc cho Bộ Tài chính. Sau 

đó Nguyễn Sáng ra chiến khu Việt Bắc ở 

Tuyên Quang vẽ mẫu giấy bạc, năm 1951 đến 

1952, ông tham gia chiến dịch Cao - Bắc - 

Lạng, sau ông về Tổng cục Chính trị làm 

tranh khắc gỗ in màu với nhiều đề tài như 

“Chiến dịch Cao Bắc Lạng”, “Tình dân 

quân”.... Tuy nhiên lúc này tranh của ông vẫn 

chưa được đánh giá cao, chỉ đến khi cuộc 

chiến tranh thần thánh của dân tộc gần đi đến 

hồi kết, ông mới cho ra đời tác phẩm “Giặc 

đốt làng tôi”,1953.H6 chất liệu sơn dầu. Đây 

là một tác phẩm có kích thước lớn và hoàn 

chỉnh nhất của ông trong hoàn cảnh kháng 

chiến chống thực dân Pháp hết sức khó khăn, 

thiếu thốn. Tác phẩm có giá trị đánh dấu một 

bước ngoặt lớn trong cuộc đời nghệ thuật của 

ông và cũng là một báo hiệu cho sự thay đổi 

về phong cách nghệ thuật cho đề tài chiến 

tranh cách mạng của các họa sỹ về sau này.  

Có thể nói sự thay đổi về chính trị 

cũng như hoàn cảnh văn hóa xã hội giai đoạn 

1945- 1954 đã tác động mạnh mẽ đến các 

tầng lớp trí sỹ trong nước đặc biệt là giới văn 

nghệ sỹ. Sự thay đổi này đã làm thay đổi lớn 

đến tư tưởng cũng như chủ đề, đề tài sáng tác 

của các họa sỹ, có thể các họa sỹ không làm 

được nhiều như mong đợi, trong hoàn cảnh 

chiến tranh trường kỳ kéo dài suốt chín năm, 

nhưng những tháng năm ở rừng, mưa rừng 

cơm vắt trên chiến hào, đồng cam cộng khổ 

cùng nhân dân và bộ đội đã để lại những ấn 

tương không thể nào quên được của những 

người nghệ sỹ cầm bút ra mặt trận. Khi hòa 

bình lập lại họ tìm về những ký ức xưa bằng 

những suy tư, băn khoăn trăn trở để rồi lại tái 

hiện lại những hình ảnh đó bằng các tác phẩm 

hội họa. Ngày nay, khi quay về chín năm 

kháng chiến, người ta thường tự hỏi trong 

hoàn cảnh như nhà thơ Tố Hữu viết  

Mấy tầng mây gió lớn mưa to 

          Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ 

     Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát 

        Dù bom đạn xương tan, thịt nát 

      Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh... 

"sốt rét, mưa rừng", "bắp nương sẻ nửa, 

chăn sui đắp cùng", các họa sỹ đã ở đâu, vẽ 

như thế nào, vẽ cho ai để làm gì…? Họ đã đi 

vào một nền hội họa phục vụ phục vụ nhân 

dân, phục vụ giai cấp, chính trị, hay họ vẽ để 

phục vụ cái tôi của chính mình, hay vì sự thay 

đổi văn hóa, kinh tế, chính trị của đất 

nước...Mấy tuýp sơn dầu, vài hộp thuốc nước 

cũ từ thủa còn là sinh viên trên ghế nhà 

trường của chế độ thực dân, còn chủ yếu là 

vài cây chì than…để trong ba lô con cóc vượt 

qua hết những khó khăn này đến gian khổ 

khác, hết thiếu thốn này đến thiếu thốn khác. 

Họ vượt qua hết những khó khăn vất vả ấy 

chỉ bằng lòng yêu nước và tình yêu hội họa 

cộng với những thay đổi lớn của đất nước đó 

là văn hóa, kinh tế, chính trị đã tác động mạnh 

mẽ đến tư tưởng mỗi họa sỹ, đánh thức dậy 

tinh thần yêu nước lòng tự tôn dân tộc để làm 

họ thay đổi, họ vẽ ra những tác phẩm phục vụ 

xã hội phục vụ quần chúng nhân dân và 

Đảng. 

3. Kết luận  

 Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1945 đến 

năm 1954 nằm trong một quá trình chuyển 

biến và phân hoá quan trọng trong lịch sử mỹ 

thuật Việt Nam cận đại. Thế kỷ XIX với nhà 

Nguyễn một triều đại phong kiến cuối cùng ở 

Việt Nam, đã đặt đất nước ta vào hoàn cảnh 

mới, sự giao tiếp với phương Tây và ảnh 

hưởng văn hoá Trung Hoa đã tạo lập một nền 

nghệ thuật đa dạng mang nhiều yếu tố phức 
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tạp ngoại lai từ bên ngoài. Tuy nhiên bằng 

lòng tự tôn dân tộc hòa mình chứ không hòa 

tan, nhân dân ta vẫn gìn giữ được những nét 

nghệ thuật cổ truyền của dân tộc qua các công 

trình kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật dân gian. 

Mỹ thuật Việt Nam từ 1925 đến 1954 là nền 

mỹ thuật bản lề của hai thế kỷ, nó đã chứng 

kiến sự thay đổi sâu sắc mạnh mẽ về văn hóa 

nghệ thuật. Trong đó nghệ thuật hội họa cho 

thấy sự lột xác về nội dung, đề tài, lẫn phong 

cách sáng tác của từng họa sỹ qua từng giai 

đoạn. Điều này cho thấy sự chuyển biến thay 

đổi về văn hóa, kinh tế, chính trị đã tác động 

rất lớn vào hội họa. 
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Tóm tắt: Vùng châu thổ Bắc Bộ, hệ thống cầu cổ theo kiến trúc “Thượng gia hạ kiều” có 

những nét tương đồng và những điểm riêng biệt. Về nét tương đồng chúng đều được cấu tạo bởi 

hai phần: phần cầu và phần nhà. Thêm nữa, hệ thống cầu ngói ở châu thổ Bắc Bộ là những công 

trình mang chức năng là phương tiện thuận lợi cho giao thông, được sử dụng để đi lại chứ không 

có chức năng thờ cúng trên cầu như Chùa Cầu ở Hội An. Song bên cạnh đó có nhiều điểm khác 

biệt, một số cây cầu ngói có giá trị nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc đặc trưng riêng biệt được nhân 

dân ngợi ca và trở thành niềm tự hào của người dân Bắc Bộ như: cầu Nhật Tiên và Nguyệt Tiên 

trong di tích Chùa Thầy, (huyện Quốc Oai), cầu Ngói Bình Vọng (xã Văn Bình huyện Thường Tín, 

Hà Nội) cầu Ngói chùa Lương ở xã Hải Anh (huyện Hải Hậu, Nam Định) cầu ngói thị trấn Phát 

Diệm (huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Sau đây xin giới thiệu nét đặc sắc và giá trị nghệ thuật của 

những cây cầu này. 

Từ khóa: Nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc, Châu thổ Sông Hồng 

 

Abstract: In the Northern Delta region, the ancient bridge system according to the 

architecture of "Thuong Gia Kieu" has similar characteristics and characteristics. In terms of 

similarities, they are composed of two parts: the bridge and the house part. In addition, the bridge 

and tile system in the Northern Delta is a function of convenient transport facilities, used to travel, 

not worship functions on bridges like Cau Pagoda in Hoi An. But besides, there are many 

differences, some tile bridges with the value of architectural and sculptural characteristics are 

separately praised by the people and become the pride of the Northern people such as: Nhat Tien 

Bridge and Nguyet Tien in the monument of Thay pagoda, (Quoc Oai district), Ngoi Binh Vong 

bridge (Van Binh commune, Thuong Tin district, Hanoi), bridge Ngoi pagoda Luong in Hai Anh 

commune (Hai Hau district, Nam Dinh) town tile bridge. Phat Diem (Kim Son and Ninh Binh 

districts). Following are the features and artistic values of these bridges. 

Keywords: Art, architecture, sculpture, Red River Delta 
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1. Đặt vấn đề 

Trong cuộc sống đương đại, đi các nơi, 

gặp nhiều kiểu cầu thép, cầu treo hiện đại, 

nhưng trong tâm trí người hoài cổ, còn in sâu 

một dáng cầu xưa. Đó là kiểu cầu “Thượng 

gia hạ kiều” hay “Thượng gia hạ trì”. Cùng 

với Chùa Cầu ở Hội An (Quảng Nam), cầu 

ngói Thanh Toàn ở huyện Hương Thủy 

(Thừa Thiên Huế) 

Hệ thống cầu cổ ở châu thổ Bắc Bộ 

hiện nay không còn nhiều, tuy nhiên có thể 

chia làm hai loại. Loại cầu nằm tách biệt với 

công trình tín ngưỡng tôn giáo như: cầu ngói 

Phát Diệm và cầu ngói chợ Thượng, Cầu 

Nôm, Cầu Hồng.v.v... Loại cầu gắn với công 

trình tín ngưỡng tôn giáo như: Cầu Ngói chùa 

Lương, cầu Nhật Tiên, cầu Nguyệt Tiên (cả 

hai đều nằm trong khuôn viên của Chùa 

Thầy)  

Người đời nhớ mãi cầu “Thượng gia 

hạ kiều” bởi nó đậm nét dân gian. Cầu nào 

cũng là nơi nối liền đôi bờ giữa khung cảnh 

có cây cao, bóng cả, lòng sông vừa phải, 

thuận tiện thi công vòm trụ, mái cầu giúp 

người bộ hành khi vào cầu có thể trú mưa, 

tránh nắng, an toàn như mái nhà của mình. 

Họ ngắm cảnh, vịnh thơ, thư thái hóng gió 

mát mỗi dịp dừng chân khi qua sông. Bởi 

mang trên mình những yếu tố hòa hợp dân dã 

nên nhiều nơi ở Bắc Bộ đã làm “Thượng gia 

hạ kiều”. Chúng tôi nhận thấy một số cây cầu 

ngói có giá trị nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc 

đặc trưng riêng biệt được nhân dân ngợi ca và 

trở thành niềm tự hào của người dân Bắc Bộ 

như: cầu Nhật Tiên và Nguyệt Tiên trong di 

tích Chùa Thầy (huyện Quốc Oai, Hà Nội), 

cầu Ngói Bình Vọng (xã Văn Bình huyện 

Thường Tín, Hà Nội) cầu Ngói chùa Lương 

ở xã Hải Anh (huyện Hải Hậu, Nam Định) 

cầu ngói thị trấn Phát Diệm (huyện Kim Sơn, 

Ninh Bình). Sau đây xin giới thiệu nét đặc sắc 

và giá trị nghệ thuật của những cây cầu này. 

2. Cầu Nhật Tiên - Cầu Nguyệt Tiên  

Cầu Nhật Tiên và Nguyệt Tiên trong di 

tích Chùa Thầy có kết cấu kiến trúc kiểu 

“Thượng gia hạ kiều”. Người đầu tiên tạo nên 

kiến trúc này là Trạng nguyên Phùng Khắc 

Khoan. Theo sách Sơn Tây chí, Trạng Bùng 

đã làm cầu ở hai bên Chùa Cả trong hệ thống 

di tích Sài Sơn. Cầu có 5 gian, thân cong vành 

lược, dưới mái cầu là 3 vòm cuốn xây gạch 

để dòng nước chảy qua. Cho đến nay, hai cây 

cầu này vẫn cùng nhà thủy đình tạo nên cảnh 

đẹp ở Sài Sơn. Móng cầu theo lời kể lại trước 

đây được xây bằng đá ong, một thứ nguyên 

liệu sẵn có ở địa phương và các vùng lân cận, 

có ba vòm cuốn. Sàn cầu được lát bằng gạch 

Bát Tràng màu đỏ. Chiều cao được tính từ bờ 

nóc xuống đến mặt cầu là 2,5 m, chiều cao từ 

bụng thượng lương xuống đến mặt cầu là 

2,32 m. Cầu hơi vòng cong làm tăng khả năng 

chịu lực. Nhìn từ xa ta có cảm giác chiếc cầu 

như hình cong của hai mi mắt rồng. Vì kèo 

của cầu Nhật Tiên và cầu Nguyệt Tiên rất đơn 

giản. Đó là kiểu vì cầu bốn hàng chéo, 

khoảng cách giữa hai cột cái là 1,7 m. 

Khoảng cách giữa hai cột cái này là chiều 

rộng của lòng cầu, hai bên được làm nơi ngồi 

nghỉ cho du khách tới vãn cảnh chùa. Khoảng 

cách giữa cột cái và cột quân là 0,5 m. Mái 

cầu có 5 khoảng hoành nối trên hai đầu đao 

làm một thanh giằng có chiều dài là 0,9 m, từ 

giọt gianh của mái xuống mặt cầu khoảng 0,9 

m. Mái cầu xòe ra hai bên nên trông từ xa có 

cảm giác như một cái tháp bút. Với độ cao 

khiêm tốn lại nằm trong cảnh trí rộng lớn nên 

người ta có cảm giác cầu như một thứ đồ 

chơi. Vậy mà khi đi lại qua cầu ta vẫn có cảm 

giác thoải mái. Như vậy, niên đại của Nhật 

Tiên Kiều và Nguyệt Tiên Kiều có hai phần. 

Phần mái và khung được sửa chữa vào thời 

Nguyễn và phần móng cầu có niên đại năm 

1602. 

3. Cầu Ngói chùa Lương  

Là một công trình kiến trúc dân gian, 

cầu vừa là công trình kiến trúc công cộng 
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nhằm mục đích phục vụ giao thông, vừa là 

điểm nhấn tạo quang cảnh cho chùa Lương. 

Cầu được bắc qua sông Giữa, là con sông 

chảy giữa 10 giáp vì thế còn có tên gọi là 

Trung Giang. Cầu là trọng điểm giao thông 

chính nối liền làng xã, là con đường dẫn vào 

chùa Lương, nơi trung tâm văn hóa của đất 

Quần Anh xưa. Cầu được kiến trúc vừa đảm 

bảo độ bền chắc, vừa đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật, mỹ thuật. Hệ thống chân cầu được 

dựng bằng các trụ đá, nhưng phần mái thì 

được lợp bằng rơm rạ, đến những năm Lê 

Chính Hòa thứ ba và thứ năm (1682, 1684), 

cầu được trùng tu lớn, các vì kèo thay bằng 

gỗ lim và lợp ngói mũi hài, phần trụ đá vẫn 

giữ nguyên. 

Nhìn tổng thể cây cầu giống như một 

ngôi nhà mái ngói nằm vắt mình qua sông. 

Phần trên là một tổ hợp mái ngói với đầy đủ 

hệ thống các kèo giống như cách thiết kế của 

một ngôi nhà truyền thống. Người thợ tài hoa 

xưa đã sáng tạo ra kỹ thuật nửa lợp, nửa xây 

làm cho dáng mái rất đẹp và tựa như con rồng 

đang bay. 

Với cấu trúc 9 gian được dựng chắc 

chắn trên 18 cột đá vuông nguyên khối. Phía 

trên cột đá là hệ thống xà ngang, xà dọc bằng 

gỗ lim to chắc để đỡ dầm cầu và nâng sàn cầu. 

Sàn cầu làm bằng gỗ lim, rộng 2m. Mái cầu 

lợp ngói vảy rồng, có hình dáng cong cong 

tựa như mình rồng đang uốn khúc. Toàn bộ 

cây cầu bên trên có mái che kín đáo nhưng 

bên dưới lại để hở nên rất thông thoáng. 

Phần mộc của cầu tuy chạm khắc 

không cầu kỳ nhưng thể hiện rất rõ kiến trúc 

thuần Việt. Đặc biệt là qua sự bố trí các hàng 

chân cột, các kết cấu vì kèo và cách ghép 

mộng gỗ… Phần nề cũng khá đặc biệt nhất là 

phần cổng ở hai đầu cầu. Cổng được xây 

dựng theo lối cửa vòm một lối, hai bên có hai 

hàng cột với đôi câu chữ Hán: “Giáp ngạn mã 

đề nhân thượng hạng. Hoàng Giang hồng ảnh 

ngật Đông Tây”, (tức là trên cầu hàng ngày 

người và xe đi lại, bóng của cầu buổi sáng 

ngả về phía Đông buổi chiều ngả về phía 

Tây). Trên vòm cổng có hình hai con nghê 

nâng một bức cuốn thư lớn trông vừa uy 

nghiêm, vừa thân thuộc. 

Hai bên lòng cầu là hai dãy hành lang 

cũng chạy song song uốn cong như lòng cầu, 

hành lang cao hơn lòng cầu 42 cm, chiều rộng 

của hành lang 60 cm, với sự thiết kế tinh tế 

của người thợ, hành lang có độ cao phù hợp 

để khách bộ hành dừng chân ngồi nghỉ hoặc 

du khách ngồi chơi hóng mát. Phía ngoài của 

hành lang là hệ thống các con song giữ chức 

năng là rào chắn nhưng cũng là những điểm 

nhấn tạo vẻ đẹp cho cầu.  

Mái cầu lợp bằng ngói mũi hài - một 

loại ngói đất nung phổ biến trong kiến trúc 

Việt cổ. Phần mái được lợp theo hai lớp ngói, 

lớp ngói lót và ngói lợp, ngói lót là loại ngói 

phẳng, hình chữ nhật đặt trực tiếp lên rui để 

tạo mặt phẳng, ngói mũi hài lợp bên trên. Với 

chiều dài của mái gần 14m, rộng 4,5m, để lợp 

được hoàn chỉnh mái cầu Ngói sao cho đảm 

bảo yêu cầu kĩ thuật, không bị dột, không bị 

xô ngói, không để chỗ quá dày, chỗ lại như 

trải ngôi, ở một cặp mái vừa có độ dốc lớn tới 

150 thật là một kỹ thuật khó mà bàn tay khéo 

léo của người thợ xưa đã thực hiện thành 

công. 

Cổng cầu được xây bằng gạch trát vữa, 

cửa của cổng cầu có kích thước chiều rộng 

đúng bằng sàn lòng cầu (220cm), chiều cao 

cửa cổng được cuốn vòng cung tạo sự mềm 

mại, tính từ điểm cao nhất xuống mặt sàn cầu 

là 290 cm. Cổng cầu được thiết kế 4 cột trụ 

vê tròn, tương ứng với hàng cột ở mỗi vì. Các 

cột trụ này được trang trí gờ chỉ, chân thắt cổ 

bồng công phu, đặc biệt đều có câu đối nhấn 

vào cột, nội dung ca ngợi công trình độc đáo, 

được xây dựng trên quê hương Quần Anh 

xưa. 

Bên trên cửa cuốn và hàng trụ, là hình 

tượng cuốn thư. Cuốn thư được đắp nhẵn và 
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tạo dáng khá đẹp, trong lòng cuốn thư đề 4 

chữ: Quần Phương xã kiều. Hai bên của cuốn 

thư là hình tượng hai con nghê được đắp bằng 

vôi vữa, bột giấy, hai chân sau đạp lên quả 

cầu hai chân trước bám chặt vào cuốn thư vừa 

đảm bảo kết cấu cho cuốn thư, vừa như nâng 

cuốn thư lên để tôn vinh. Đỉnh cuốn thư cũng 

là đỉnh cầu, là con kìm bờ nóc, để giữ mái 

ngói, người thợ đã khéo léo trang trí thành 

hình tượng đầu rồng với cái đại bờ nóc uốn 

lượn như tượng trưng cho thân rồng mềm 

mại. 

Cầu Ngói, nằm trên trục đường liên xã, 

là cây cầu nối vào di tích chùa Lương. Cùng 

với quần thể 9 chiếc cầu đá của các ngõ xóm 

trong xã Hải Anh, cầu Ngói chùa Lương đã 

góp phần tạo nên một tuyến cầu có giá trị 

nghệ thuật kiến trúc độc đáo ít thấy ở làng quê 

Việt Nam còn tồn tại đến ngày nay. 

4. Cầu ngói Phát Diệm 

Huyện Kim Sơn xưa kia vùng đất sình 

lầy ven biển, ông Nguyễn Công Trứ (1778 – 

1858) là người đã có công lớn trong việc khai 

hoang, mở rộng và ghi danh vùng đất này trên 

bản đồ Việt Nam. Trong thời gian lấn biển 

mở rộng diện tích đất nơi đây, cùng với việc 

lấn đất bãi bồi ven biển mở làng. Sông Ân 

chảy qua thị trấn Phát Diệm là một công trình 

thủy lợi được ông cho xây dựng trong nhiều 

năm, lấy nước ngọt từ đầu nguồn về đây rửa 

mặn để người dân sản xuất được thuận lợi. 

Khi có con sông này, việc đi lại của người 

dân hướng về phía biển mở rộng diện tích đất 

gặp nhiều khó khăn, Nguyễn Công Trứ đã 

cho xây dựng một cây cầu nối đôi bờ sông 

Ân. Ban đầu cầu được xây dựng bằng thân 

những cây gỗ to, những tấm gỗ lớn, cầu rộng 

để cho người dân đi lại được thuận tiện. Do 

thời gian bị hư hại, đến năm 1902 cây cầu này 

được thay thế bằng một cây cầu ngói. Cây cầu 

ngói có kiến trúc cổ xưa được làm hoàn toàn 

bằng gỗ, bên trên lợp ngói… 

Trải qua hơn 100 năm, Cầu ngói Phát 

Diệm ngày nay vẫn còn giữ được nguyên 

dáng vẻ cong cầu vồng, bên trên lợp ngói. 

Cầu ngói gồm 3 nhịp, mỗi nhịp có 4 gian, với 

tổng chiều dài 36 m, chiều rộng 3 m. Hai bên 

thân cầu có hai dãy lan can và cột đều bằng 

gỗ lim chắc chắn, hai bên đầu cầu có bậc tam 

cấp nối xuống đường và bước xuống sông. 

Không chỉ có chức năng giao thông qua lại 

mà còn như một mái đình làng cổ kính, điểm 

hẹn văn hóa thân thuộc, nơi giao lưu hẹn hò 

của thanh niên nam nữ, là niềm tự hào của 

người dân nơi đây với du khách mỗi khi đến 

tham quan. 

5. Cầu ngói Bình Vọng  

Cầu ngói Bình Vọng xã Văn Bình 

huyện Thường Tín, Hà Nội cũng được xây 

dựng  theo mô thức “thượng gia hạ kiều” còn 

mới nước sơn. Cây cầu được thiết kế trên cơ 

sở kế thừa và phát triển từ phong cách những 

cây cầu cổ với cấu trúc 7 gian: 5 gian thông 

thủy, 2 gian ở 2 đầu. Cầu làm bằng gỗ, có 

chiều rộng hơn 3m, chiều dài gần 20m, phần 

thân gỗ đặt trên mặt cầu bằng bê tông đổ 

thành 3 vòm, thay vòm trụ gạch kiểu cũ. Mặt 

cầu lát ván ngang, trải suốt chiều dài. Hai bên 

đều có 2 hàng ghế, tựa vào lan can con tiện 

để người qua đường, người làng có thể ngồi 

nghỉ chân. Tại đây, trên 4 đôi trụ vuông ở 

giữa cầu, khắc 4 đôi câu đối, do các cụ trong 

làng Bình Vọng viết nên, nhiều vế hay, ấm áp 

tình quê: 

Môn ngoại phong nghênh xuân hiến tú 

Kiều trung đối khách tửu nồng hương. 

(Ngoài cửa, gió đón xuân về dâng cảnh 

đẹp 

Giữa cầu, tiếp khách rượu nồng thơm). 

Môn ngoại sơn minh thủy tú 

Đình tiền trụ phục lan hương. 

(Ngoài cửa núi hừng, nước ngọc 

Mặt trước, hàng cột náu giữa hương 

thôn). 
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Nhân dân Bình Vọng dựa vào địa thế 

trước đình và chùa làng hiện hữu 3 hồ lớn liền 

nhau, họ bắc cầu trên Hồ Cầu và tạo 2 hồ ở 

hai bên thành hai hồ sen ngát hương. Từ ngày 

có công trình “Thượng gia hạ kiều”, dân làng 

và khách thập phương đều qua đây đến lễ 

chùa Báo Quốc và dự lễ hội đình làng. Hai di 

tích lịch sử lâu đời này, có niên đại từ thời 

Mạc. Thần tích đình ghi: làng Bình Vọng thờ 

3 vị thượng đẳng thần là tôn thần họ Đỗ, 

thánh nữ họ Trần và Đại vương Chiêu Văn 

Hầu Trần Nhật Duật. Với thiết kế mẫu mới 

dựng lên một cây cầu 5 gian thông thủy, có 

xà ngang đỡ, hai đầu xà chạm hình rồng soi 

bóng, có hệ vì kèo chắc chắn, nối nhau đỡ mái 

cong, lợp ngói mũi hài, cây cầu nổi bật giữa 

cây xanh, nước biếc thật nên thơ. 

6. Cầu Nôm 

Không chỉ mang giá trị lịch sử, văn 

hóa, kiến trúc độc đáo, chiếc cầu đá cổ hơn 

200 năm tuổi của làng Nôm, xã Đại Đồng, 

huyện Văn Lâm, được các nhà nghiên cứu di 

sản đánh giá là một công trình độc đáo còn 

nguyên vẹn chưa từng thấy ở bất cứ làng cổ 

nào của Đồng bằng sông Hồng. 

Ai về cầu đá làng Nôm 

Mà xem phong cảnh nước non hữu tình 

Cầu Nôm là điểm nhấn độc đáo mang 

lại sức hút đặc biệt cho không gian văn hóa 

thuần Việt của làng. Cầu được làm hoàn toàn 

bằng đá. Mặt cầu rộng gần 2m, làm bằng đá 

xanh nguyên khối, gắn khít nhau. Những 

phiến đá lớn được các nghệ nhân dân gian 

đục đẽo rất công phu. Cầu xây 9 nhịp, theo 

quan niệm của người xưa số 9 tượng trưng 

cho sự may mắn...  

Dầm cầu hình chữ nhật. Mặc dù bị rêu 

mốc và cây leo bám, nhưng những nét văn 

hoa cổ tinh tế của cầu vẫn rất dễ quan sát. Hai 

bên thành cầu còn hầu như nguyên vẹn các 

mỏm đá dầm cầu được chạm trổ vân mây 

cách điệu, một họa tiết thường sử dụng trang 

trí trong kiến trúc cổ, được tạo tác công phu, 

nghệ thuật, rất điêu luyện và cầu kỳ, trông 

như những cái đầu rồng của những thuyền 

rồng mà vua chúa ngày xưa hay dùng để đi 

du ngoạn vậy. 

Chân cầu là những cột đá hình trụ, 

không đều nhau được đẽo thô để gác dầm 

cầu, đã bị xói mòn bởi thời gian, trở nên rêu 

phong, cổ kính.  

Điểm đặc biệt của cây cầu còn là tính 

bền vững về kết cấu. Mặc dù mặt cầu, mố cầu 

và chân cầu chỉ gác lên nhau chứ không có 

vật liệu liên kết, nhưng trải qua thời gian hơn 

200 năm mặt cầu vẫn phẳng, chắc chắn và 

vững chãi. Điều đó cho thấy trình độ thiết kế, 

gia công vật liệu và thi công cầu của những 

người thợ ngày xưa rất đáng nể phục. 

Các cụ cao niên của làng kể rằng, khi 

xưa cầu được làm bằng gỗ lim nhưng để 

thuận tiện cho giao thương vào chợ Nôm, sau 

cầu được xây dựng lại bằng đá.  

  Cây cầu đá cổ là sự khác biệt trong kiến 

trúc của làng Nôm và cũng là một biểu tượng 

của ngôi làng cổ khi tên làng, tên cầu hòa làm 

một, đi vào câu ca dân gian. 

7. Cầu Hồng 

Ở thôn Tống Xá, xã Tống Phan, 

huyện Phù Cừ - Hưng Yên cũng có cây cầu 

đá cổ “Hồng kiều” giống như cầu Nôm nhưng 

có niên đại sớm hơn. Trong khi cầu Nôm vẫn 

được giữ gìn hầu như nguyên vẹn thì cầu 

Hồng rất cần sự quan tâm bảo tồn của các 

ngành chức năng. 

Cây cầu đá cổ này nằm ẩn mình giữa 

khu cỏ dại um tùm cách khu dân cư thôn 

Tống Xá khoảng 500m, phải phát quang khu 

vực xung quanh và bới một lớp đất mỏng, cây 

cầu đá cổ đó mới hiện ra. 

Theo các cụ cao niên địa phương kể 

lại, trước đây cây cầu là nhịp cầu nối con 

đường chính dẫn vào làng, nhưng nay con 

đường và con sông mà cây cầu đó bắc qua 

không còn tồn tại.  
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Gần cây cầu có hai tấm bia cổ, viết 

bằng chữ Hán, do sự bào mòn của thời gian 

nên những dòng chữ cổ trên hai tấm bia 

không được rõ nét. Tuy nhiên những phần 

chữ lớn trên bia thì vẫn còn khá rõ; một tấm 

bia có ghi tiêu đề là "Hưng công hồng kiều 

tạo bi ký" có nghĩa là bia ghi công đức của 

nhân dân trong việc xây dựng cầu Hồng.  

Niên đại của "Hồng kiều" vào khoảng 

thế kỷ XV, XVI. Chiếc cầu này được ghép từ 

nhiều phiến đá, những phiến đá được các 

nghệ nhân dân gian đục đẽo rất công phu. 

Chân cầu cũng là những cột đá hình trụ, 

những phiến đá ở mép cầu được chạm trổ hoa 

văn hình mây. Cây cầu hiện tại còn 5 nhịp, 

các đầu nhịp được chạm khắc hình rồng độc 

đáo…  

Hiện tại “Hồng kiều” và các tấm bia 

cổ nằm tại khu vực hẻo lánh ngoài cánh đồng 

của thôn Tống Xá. Do không có người đi lại 

và bảo vệ nên cây cầu nay đã bị thất lạc hai 

đầu đường dẫn và những phiến đá mặt cầu đã 

bị xê dịch không theo thứ tự. Đặc biệt một số 

đoạn đã bị vỡ, đang cần phương án bảo tồn 

để lưu giữ lại những nét đẹp tự nhiên và giá 

trị kiến trúc điêu khắc đặc trưng riêng của cầu 

đá cổ. 

Theo bản thống kê cầu cổ Việt Nam 

của Viện Mỹ thuật thì loại cầu theo kiến trúc 

“Thượng gia hạ kiều” phát triển khá mạnh 

vào thế kỉ XVI (thời Mạc). Đó là các cầu như 

cầu Đôn Thư (Gia Lộc, Hải Dương) được 

dựng năm 1500, cầu Khê Cốc (Thanh Hà, Hải 

Dương) được dựng năm 1570, cầu ngói chùa 

Lương (Nam Định) …. Muộn hơn về sau ở 

phía Nam đất nước cũng có hai cầu mái ngói 

tiếng là cầu ngói Thanh Toàn (Huế), Chùa 

Cầu ở phố cổ Hội An (Quảng Nam)… 

Như vậy, trong vùng châu thổ Bắc 

Bộ, hệ thống cầu ngói theo kiến trúc “Thượng 

gia hạ kiều” có những nét tương đồng và 

những đặc điểm riêng biệt. Về nét tương đồng 

chúng đều được cấu tạo bởi hai phần: phần 

cầu và phần nhà. Thêm nữa, hệ thống cầu 

ngói ở châu thổ Bắc Bộ là những công trình 

mang chức năng là phương tiện thuận lợi cho 

giao thông, được sử dụng để đi lại chứ không 

có chức năng thờ cúng trên cầu như Chùa Cầu 

ở Hội An. Song bên cạnh đó có nhiều điểm 

khác biệt: 

Hệ thống cầu ngói ở châu thổ Bắc Bộ 

có thể chia làm hai loại. Loại cầu nằm tách 

biệt với công trình tín ngưỡng tôn giáo như: 

cầu ngói Phát Diệm và cầu ngói chợ 

Thượng... Loại cầu gắn với công trình tín 

ngưỡng tôn giáo như: Cầu Ngói gắn với chùa 

Lương ở xã Hải Anh (Nam Định), Cầu Nhật 

Tiên, Cầu Nguyệt Tiên, cả hai đều nằm trong 

khuôn viên của Chùa Thầy (Hà Nội). 

Cầu Nhật Tiên, Nguyệt Tiên có phần 

khác biệt khi sàn cầu được lát gạch. Kết cấu 

chịu lực của cầu (dưới sàn cầu) được xây theo 

kiểu vòm cuốn, gồm ba vòm cuốn và cho 

dòng nước chảy giữa ba vòm cuốn đó. Cầu 

ngói chợ Thượng lại được xây hai mố cầu lớn 

hình thang cân chỉ để lại một khoảng trống 

nhỏ cho thuyền qua lại… 

Nằm trong tổng thể cụm di tích Cầu 

cổ từ thế kỷ XVI đến nay, di tích Cầu ngói 

vùng châu thổ Bắc Bộ đã thực sự có những 

giá trị đặc sắc về nghệ thuật kiến trúc và điêu 

khắc. Giá trị đặc sắc của cụm di tích thể hiện 

ở nhiều thành tố trong chất liệu xây dựng bền 

vững đá, gỗ; thể hiện ở sự công phu khéo léo 

của bàn tay nghệ nhân nghề mộc, nghề nề, 

ngõa; thể hiện ở cách bố cục sắp xếp không 

gian cầu kết hợp với cảnh quan, với dấu ấn 

thời gian còn lưu trong văn bia nói lên lịch sử 

Cầu ngói vùng Châu thổ Bắc Bộ xứng đáng 

là những công trình kiến trúc, điêu khắc dân 

gian có giá trị nghệ thuật cao, là nơi thắng 

cảnh, danh lam tiêu biểu và niềm tự hào của 

quê hương./. 
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KÍNH GHÉP MÀU VÀ NGHỆ THUẬT TRANH KÍNH  

 

STAINED GLASS AND THE ART OF GLASS PAINTING 

 

 Nguyễn Thị Bích Liễu* §§ 

 

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 3/10/2018 

Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/4/2019 

Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/4/2019 

 

Tóm tắt: Kính ghép màu là thuật ngữ dùng để nói đến vật liệu thủy tinh màu và các sản 

phẩm được tạo ra từ cách ghép các thủy tinh màu lại với nhau. Kính ghép màu được dùng sớm 

nhất trong hình thức trang trí cửa sổ của các nhà thờ, các công trình tôn giáo quan trọng. Ban 

đầu, kính ghép màu là những tấm thủy tinh phẳng, dùng làm cửa sổ. Về sau, bằng sự sáng tạo của 

những họa sĩ, nghệ sĩ, kính ghép màu đã được sử dụng để tạo nên rất nhiều sản phẩm nghệ thuật 

độc đáo, lạ mắt và ấn tượng phục vụ cho con người.  

Từ khoá: Kính ghép màu, nghệ thuật tranh kính, sản phẩm 

 

Abstract: Stained glass is the term used to refer to colored glass materials and products 

created by combining colored glass together. Stained glass is used as early as the window 

decoration of churches, important religious buildings. Initially, stained glass is flat glass panels 

used for windows. Later, with the creativity of artists, stained glass was used to create a lot of 

unique, strange and impressive art products for people. 

Keywords: Stained glass, the art of glass painting, products 

 

1. Đặt vấn đề 

Trải qua quá trình hình thành và phát 

triển, kính ghép màu tạo nên các tác phẩm 

trang trí trên cửa sổ được xem là một loại hình 

nghệ thuật, những cửa sổ kính màu trong các 

công trình nhà thờ, công trình tôn giáo vẫn 

tồn tại nguyên vẹn và uy nghi đến nay. Nội 

dung mô tả trên các cửa sổ kính màu có thể 

được kết hợp từ những câu chuyện trong Kinh 

thánh, lịch sử hoặc văn học, miêu tả các thiên 

thần, thần thánh. Các cửa sổ kính ghép màu 

trong một công trình thường có nội dung miêu 

tả theo một chủ đề, đề tài nào đó, chẳng hạn 

cửa sổ kính ghép màu trong nhà thờ thường 

                                                 

 
*§§Trường Đại học Mở Hà Nội 

miêu tả về các điển tích trong Kinh thánh, về 

cuộc đời của Chúa, của Đức Mẹ...(hình 1) 

 

 
Hình 1. Kính màu trong Nhà thờ Đức Bà Au 

Sablon, Brussels, Bỉ (nguồn wikipedia.org) 
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Theo sự phát triển của xã hội, kính 

ghép màu về sau được con người sử dụng 

trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác. Kính 

ghép màu ngày càng được sử dụng phổ biến, 

được ứng dụng để trang trí ở trên nhiều công 

trình và trở thành những tác phẩm tranh kính 

độc lập. Tranh kính màu hiện diện trong nhà 

thờ, các công trình nhà ở, khách sạn, nhà 

hàng...nhằm mang lại vẻ đẹp độc đáo, sang 

trọng cho không gian. Chủ đề và phong cách 

thể hiện tranh kính màu ngày càng đa dạng đã 

khiến cho tranh kính màu được yêu thích. Từ 

những nội dung được mô tả trên các bức tranh 

kính màu, có thể thấy được những ý niệm, 

những mong ước, tâm tư tình cảm của con 

người, thể hiện văn hóa đương thời phản ánh 

trong mỗi tác phẩm. Tranh kính màu là hình 

thức nghệ thuật tinh tế sử dụng ánh sáng để 

phóng đại và làm lung linh vẻ đẹp huyền ảo 

cho các tác phẩm.  

Kính màu du nhập vào Việt Nam cuối 

thế kỷ XIX. Hình thức ban đầu là tranh gương 

ở Huế), trong nhà thờ ở một số vùng trên cả 

nước và dòng tranh kiếng thờ, tranh kiếng 

trang trí của người dân Nam Bộ. Qua quá 

trình du nhập và phát triển, các họa sĩ, nghệ sĩ 

người, nghệ nhân Việt đã biến tranh kính 

thành những tác phẩm phục vụ cho người 

Việt, “các họa sĩ Việt Nam đã mượn chất liệu 

kính màu để chuyển tải bản sắc, tinh thần dân 

tộc Việt” [1, tr.348] vào trong các tác phẩm 

phục vụ người Việt trong cuộc sống hàng 

ngày. Hiện nay, các sản phẩm tranh kính được 

sử dụng từ kiến trúc đến nội thất, các hình 

thức trang trí của nhiều loại hình công trình 

                                                 

 
1

***Pliny the Elder (AD 23-79) là một học giả, nhà tự nhiên 

học, nhà triết học tự nhiên, một chỉ huy hải quân và quân đội 

của đế chế La Mã 
2

†††Phoenicia là một nền văn minh cổ đại nằm ở miền bắc khu 

vực Canaan cổ đại, với trung tâm nằm dọc vùng eo 

biển Liban, Syria, và bắc Israel ngày nay 
3

‡‡‡Natron là một hỗn hợp tự nhiên. Natron có màu trắng đến 

không màu ở dạng tinh khiết, thay đổi sang vàng khi có lẫn 

khác nhau: từ nhà ở, nhà hàng, café, khách 

sạn, các công trình công cộng...nhằm phục vụ 

cho nhu cầu thưởng thức nghệ thuật và thị 

hiếu của người dân Việt Nam. 

2. Nội dung 

Kính màu được làm từ thủy tinh pha 

màu, người thợ cho muối kim loại trong quá 

trình sản xuất. Kính màu được sử dụng trong 

các cửa sổ bằng cách ghép những miếng kính 

màu nhỏ lại mô tả nội dung cần chuyển tải, 

rồi gắn lại bằng chì, bên ngoài có khung bao 

quanh để giữ chắc.  

Về lịch sử kính màu, Pliny the Elder1
*** 

cho rằng, thủy tinh được khám phá tình cờ bởi 

các thủy thủ Phoennician2
†††. Các thủy thủ 

Phoennician bị đắm tàu trong quá trình chinh 

chiến, để có thể nấu được đồ ăn trên bãi biển, 

họ đã đặt nồi nấu lên các khối natron3
‡‡‡(soda) 

có trong hàng hóa của họ, sau đó họ đốt lửa 

phía dưới các khối natron. Sức nóng của lửa 

đã làm tan chảy hỗn hợp cát và natron. Kết 

quả, khi nguội hỗn hợp này đông cứng lại, 

trong suốt, thành thủy tinh. Tuy nhiên, hiện 

nay, các nhà nghiên cứu cho rằng, Pliny đã 

thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh 

cho điều đó, nhưng giả thuyết này không đáng 

tin cậy. Có nhiều khả năng những người thợ 

gốm thời Ai Cập cổ đại hoặc người 

Mesopotamia4
§§§đã vô tình phát hiện ra thủy 

tinh khi họ bắt giữ các thủy thủ Phoennician 

và khám tàu của họ. Kính nhân tạo được biết 

đến sớm nhất là ở dạng hạt Ai Cập từ năm 

2750 đến 2625 TCN (trước Công 

nguyên). Các nghệ nhân đã tạo ra những hạt 

này bằng cách cuộn một chuỗi thủy tinh nóng 

tạp chất. Các mỏ natron đôi khi được tìm thấy trong đáy các 

hồ nước mặn ở những môi trường khô hạn. 
4

§§§Mesopotamia là một khu vực lịch sử của Tây Á nằm 

trong hệ thống sông Euphrates của Tigris, ngày nay, tương 

ứng với hầu hết  các nước Iraq, Kuwait, một phần của Bắc Ả 

Rập Saudi, phần phía đông của Syria, Đông Nam Thổ Nhĩ 

Kỳ và các khu vực dọc theo Thổ Nhĩ Kỳ Biên 

giới Syria và Iran, Iraq. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_history
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_history
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_philosopher
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Empire
https://vi.wikipedia.org/wiki/Canaan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Liban
https://vi.wikipedia.org/wiki/Syria
https://vi.wikipedia.org/wiki/Israel
https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_region
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/Tigris%E2%80%93Euphrates_river_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Tigris%E2%80%93Euphrates_river_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuwait
https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia
https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia
https://en.wikipedia.org/wiki/Syria
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
https://en.wikipedia.org/wiki/Syria%E2%80%93Turkey_border
https://en.wikipedia.org/wiki/Syria%E2%80%93Turkey_border
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Iraq_border
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Iraq_border
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Iraq_border
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chảy mỏng xung quanh lõi đất sét có thể tháo 

rời. 

Thời La Mã cổ đại (năm 753 TCN - 

476 SCN), người La Mã đã dán kính vào cửa 

sổ. Họ đúc các tấm kính và sử dụng kỹ thuật 

thổi để quay đĩa và làm kính xi lanh. Kính 

không đều và không trong suốt. Sau đó họ còn 

sử dụng kính ghép màu trang trí trong các nhà 

tắm công cộng Caracalla.  

Kính màu được khám phá tình cờ 

trong quá trình lao động của thợ gốm và thợ 

kim hoàn, thời đại của kính màu bắt đầu từ 

khoảng năm 2750 - 2650 trước công nguyên. 

Nghề thủ công làm kính màu dần hình thành 

kỹ thuật kính màu. Về sau, người ta dùng các 

khung sắt để gắn các mảnh kính lại với nhau, 

nhờ đó tranh kính màu được sử dụng rộng rãi 

với kích thước lớn hơn [1]. 

Đến thế kỷ thứ IV và thứ V, trong các 

nhà thờ Thiên chúa giáo đầu tiên, có nhiều 

cửa sổ dùng các khung bằng gỗ trang trí bằng 

các mảnh thủy tinh màu mỏng, ghép lại với 

nhau, tạo ra hiệu ứng như kính màu. Thế kỷ 

thứ VII, kính màu đã được sử dụng trong các 

cửa sổ ở nhà thờ và tu viện nước Anh. 

Thế kỷ thứ VIII, ở Tây Nam Á việc 

sản xuất kính màu được phát triển, người thợ 

kim hoàn Jābir ibn Hayyān, ở Kitab al-Durra 

al-Maknuna đã phát hiện nhiều công thức chế 

tạo thủy tinh màu và sử dụng kỹ thuật chế tạo 

thủy tinh màu thành đá quý nhân tạo. Lúc này, 

trong không gian của các nhà thờ Hồi giáo 

được trang trí bằng kính màu trong suốt. Kính 

màu Hồi giáo thời kỳ đó không mang những 

hình ảnh tôn giáo, mà là những hình học cơ 

bản, hoặc có họa tiết hoa văn Hồi giáo (Hình 

2,3) 

 
Hình 2. Kính màu trong nhà thờ Hồi giáo 

Nasir al-Mulk ở Shiraz, Iran (nguồn 

wikipedia.org) 

 
Hình 3. Kính màu trong nhà thờ Hồi giáo ở 

Jerusalem  (nguồn wikipedia.org) 

Thời Trung Cổ, “đến thế kỷ thứ X, 

tranh kính đạt đến đỉnh cao, được coi là thuộc 

về nghệ thuật nhưng phần lớn là để phục vụ 

cho các công trình kiến trúc Kito giáo” [1, 

tr.349]. Các tác phẩm tranh kính thời bấy giờ 

được sử dụng như hình thức để minh họa các 

câu chuyện trong Kinh Thánh cho các giáo 

dân không biết chữ. Thời kỳ Romanesque và 
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tiền Gothic, từ khoảng năm 950 đến năm 

1240, cửa sổ trong các công trình tôn giáo 

thường có kích thước lớn, do đó các trang trí 

kính màu phải dùng đến các khung sắt để đỡ 

(hình 4).  

 
Hình 4. Chi tiết cửa sổ kính màu trong nhà 

thờ Chartres, Pháp, thế kỷ 13  (nguồn 

wikipedia.org) 

Khi kiến trúc Gothic phát triển, các 

cửa sổ kính màu được trang trí công phu hơn, 

kích thước cửa sổ lớn để lấy ánh sáng cho 

không gian nội thất của công trình. Các ô cửa 

sổ được chia thành các phần khác nhau bằng 

trục thẳng đứng và có khung đá bao quanh. 

Việc xây dựng như vậy đã đạt đến độ rực rỡ 

trong kiến trúc Gothic, đặc biệt là trong công 

trình tôn giáo nhà thờ. Với hình thức kiến trúc 

phát triển về chiều cao, các cửa sổ kính màu 

lớn trong công trình tôn giáo thời Gothic trở 

lên vô cùng uy nghi, lộng lẫy. Không chỉ có 

cửa sổ hình chữ nhật, cửa sổ hình tròn, cửa sổ 

hoa hồng cũng được xây dựng . Các tác phẩm 

cửa sổ kính màu thời kỳ này đều mang trong 

mình những điển tích lịch sử trong Kinh 

Thánh và cuộc đời của các thánh đồ, những 

bức chân dung từ kính màu mang biểu tượng 

giáo điều của Giáo hội. Nội dung tranh kính 

tập trung vào việc giảng dạy Kinh thánh tới 

các giáo dân mà thông qua đó những điều răn 

dạy của Kinh Thánh truyền tới trái tim của 

giáo dân bằng con mắt chứ không phải bằng 

đôi tai. Các tác phẩm kính màu phản ánh hình 

ảnh của Thiên chúa là Đấng Tạo Hóa, là Đức 

Cha mang lại những điều tốt đẹp nhất, mang 

đến ý thức về đạo đức con người và mang đến 

cả thế giới. Ánh sáng xuyên qua các bức tranh 

kính trên cửa sổ của nhà thờ lung linh huyền 

ảo, nó dường như là thứ ánh sáng của Chúa 

Trời soi rọi và chiếu khắp con dân Công giáo. 

Có thể nói kiến trúc Gothic là nền tảng thúc 

đẩy và là bệ nâng đỡ cho tranh kính màu phát 

triển rực rỡ (hình 5). 

 
Hình 5. Các cửa sổ kính màu trong nhà thờ 

Cologne, Đức, đầu thế kỷ 14  (nguồn 

wikipedia.org) 

Thế kỷ XV, thời kỳ Phục hưng, tranh 

kính màu vẫn được phát triển mạnh mẽ. Bên 

cạnh đó, các họa sĩ còn “đưa nghệ thuật tạo 

hình vào tranh kính màu” [1, tr.350]. Những 

năm 1405 đến năm 1445, một số nghệ sĩ nổi 

tiếng thời kỳ này đã sáng tạo ra ba cửa sổ kính 

màu hình vòm cho mái vòm của nhà thờ và 

cho mặt tiền của nhà thờ. Mỗi cửa sổ chứa 

hình ảnh được vẽ từ cuộc sống của Chúa Kito 

hoặc cuộc sống của Đức Trinh Nữ Maria. Cửa 

sổ lớn, phía bên ngoài nó được bao quanh bởi 

một đường viên hoa rộng, hai cửa sổ nhỏ hai 

bên có hình các thánh tử vì đạo (hình 6). Thời 

Phục Hưng, với sự phát triển vượt bậc về 

khoa học kỹ thuật, các họa sĩ dùng nhiều kỹ 

thuật mới để tạo ra hiệu ứng cho kính màu, 

như sử dụng các công thức hóa học, các loại 

axit khác nhau trong việc tạo màu, cải thiện 

các khung bằng khung kim loại để chống sự 

xói mòn của thời tiết. Lúc này, các họa sĩ đã 
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tự sản xuất được kính màu để sử dụng cho tác 

phẩm của riêng mình. 

Năm 1600, cách làm tranh kính mới 

xuất hiện, cảnh vật đươc vẽ trực tiếp lên các 

mảnh kính vuông, giống như ngói lợp nhà. 

Màu sắc đươc nung để lưu bền trên kính, sau 

đó các mảnh kính sẽ được lắp vào khung kim 

loại. Từ giữa thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX, 

nhiều biến đổi lịch sử ảnh hưởng đến tranh 

kính màu, nhiều công trình bị phá bỏ [1, 

tr.351]. Tranh kính không còn được sử dụng 

trong các công trình kiến trúc, công nghệ và 

việc sản xuất kính màu cũng lãng quên. 

Thế kỷ XIX, trước sự phục hưng 

Công giáo ở Anh đã mang lại sự quan tâm 

mới về tranh kính. Thời kỳ này, phong trào 

Phục hưng lại nền kiến trúc Gothic diễn ra 

mạnh mẽ đã mang đến phong cách Công giáo 

thực sự trong kiến trúc. Nhiều công trình tôn 

giáo được xây dựng ở các thị trấn lớn, nhiều 

công trình nhà thờ cũ được phục hồi lại. Đây 

cũng là sự hồi sinh mạnh mẽ của nghệ thuật 

kính màu. Việc sản xuất kính màu trở lên 

phong phú hơn, nhiều công ty sản xuất kính 

màu được thành lập trong giai đoạn này.  

 
Hình 6. Cửa sổ kính màu “Sự phục sinh”, 

mái vòm nhà thờ ở Florence, Ý (nguồn 

wikipedia.org) 

Ở Pháp, việc sản xuất kính màu phát 

triển mạnh mẽ hơn ở Anh. Những tấm kính 

màu với kích thước lớn ra đời, các họa sĩ dùng 

sơn để vẽ trực tiếp trên các tấm kính lớn. Nội 

dung có trong các tác phẩm tranh kính thường 

được sao chép trực tiếp từ tranh sơn dầu của 

các họa sĩ nổi tiếng. Nhiều cửa sổ kính màu 

cổ đẹp nhất của Pháp được khôi phục lại vào 

thời điểm đó. Nhu cầu sử dụng kính màu ngày 

càng nhiều, các nhà máy sản xuất kính màu 

được thành lập. Kính màu lúc này nổi bật là 

màu sắc rực rỡ của màu xanh lam, thủy tinh 

màu hồng và màu hoa cà (hình 7). 

 
Hình 7. Cửa sổ kính màu “Cây Jesse” trong 

nhà thờ Reims, Đức (1861) (nguồn 

wikipedia.org) 

Năm 1857, tại New York, Hoa Kỳ, 

công ty sản xuất kính màu trang trí đầu tiên 

được thành lập. Nhiều năm sau đó, công ty 

này là nhà sản xuất kính màu lớn nhất thời 

bấy giờ.  

Thế kỷ XX, nghệ thuật kính màu phát 

triển trở lại. Các cuộc cách mạng công nghiệp 

đã ảnh hưởng đến sản xuất kính màu, các họa 

sĩ, nghệ sĩ không sử dụng kính màu do mình 

chế tác ra, họ chuyển sang sử dụng kính màu 

công nghiệp cho các tác phẩm của mình. Với 

thành tựu của cách mạng công nghiệp, việc 

sản xuất kính màu công nghiệp có sự cải thiện 

rõ rệt. Chất lượng, màu sắc tốt và phong phú 

hơn, độ trong, độ bắt ánh sáng cao hơn (hình 

8). 
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Hình 8. Một trong bốn tấm kính màu cao 64 

mét (210 ft), nhà thờ Rio de Janeiro, Brazil) 

(nguồn wikipedia.org) 

Trong suốt thế kỷ XX và đầu những 

năm đầu thế kỷ XXI, tranh kính màu phụ 

thuộc vào xu thế phát triển của kiến trúc hiện 

đại. Nếu như trước đây tranh kính là một yếu 

tố quan trọng không thể thiếu nhằm xác lập 

yếu tố kiến trúc, thì nay vai trò đó không còn 

nữa mà trở thành một bộ phận của ngành kiến 

trúc. 

Trong lịch sử phát triển của mình, 

tranh kính màu cũng chịu ảnh hưởng của các 

trào lưu của mỹ thuật thế giới và mang đậm 

dấu ấn, cá tính của từng họa sĩ, từng vùng 

miền. Kỹ thuật tranh kính cũng thay đổi và đa 

dạng hơn về thể loại, chất liệu, ngôn ngữ tạo 

hình. Đây là sự thay đổi cần thiết để tranh 

kính màu tồn tại và phát triển theo nhu cầu 

của từng thời đại [1, tr.353, 354]. 

Ở Việt Nam, thời Văn hóa Sa Huỳnh, 

được xác định vào khoảng năm 1000 TCN 

đến thế kỷ thứ II là thời kỳ mà người dân đã 

biết chế tác và sử dụng đồ thủy tinh để làm 

trang sức và đồ trang trí. Trong các khu mộ 

táng, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều 

bộ hạt chuỗi, cườm bằng thủy tinh có màu 

xanh, vàng hoặc nâu.  

Thủy tinh nhân tạo là một thành tựu 

rực rỡ của văn hóa Sa Huỳnh. Các cư dân 

dùng cát trắng để nấu thủy tinh làm bát lọ và 

đặc biệt những chuỗi hạt trang sức bằng thủy 

tinh mà sử sách Trung Quốc gọi là "Lưu li" 

gốc từ chữ Phạn là verulia từ đầu công 

nguyên. Đây là một trong những nơi làm ra 

thủy tinh nhân tạo sớm trên thế giới. Chúng 

không những đa dạng về kiểu dáng mà còn 

phong phú về màu sắc như xanh lơ, xanh đen, 

xanh lá mạ, xám, tím, đỏ và nâu. Sử Trung 

Hoa đã từng ghi chép về một chén thủy tinh 

xuất phát từ vùng đất này mà họ gọi là chén 

lưu ly với một sự trân trọng và khâm phục. 

Nổi bật trong những vật trang sức của 

người Sa Huỳnh là khuyên tai ba mấu dành 

cho phụ nữ và khuyên tai hai đầu thú của nam 

giới. Nếu khuyên tai ba mấu dịu dàng, tinh tế 

và khá duyên dáng thì khuyên tai hai đầu thú 

lại thể hiện chất dũng mãnh, kiêu hãnh và cư-

ờng tráng của nam giới. Những vật trang sức 

chế tác từ đá, mã não và thủy tinh có thể nói 

là những tinh hoa đặc sắc nhất mà nền văn 

minh này sáng tạo ra và được phổ biến khắp 

vùng Đông Nam Á [2]. 

Thời gian về sau, mặc dù nghề chế tác 

thủy tinh có từ rất sớm, nhưng không được 

phát triển. Tới thế kỷ XIX, tranh kính xuất 

hiện và phát triển tại Việt Nam. Lúc này, sự 

xuất hiện và phát triển tranh kính được chia 

theo 3 khu vực với 3 thể loại tranh kính biêu 

tiểu khác nhau. 

Tranh kính nhà thờ 

Khi Công giáo đến Việt Nam, các linh 

mục tới truyền giáo và cho xây dựng nhà thờ, 

lúc đó, tranh kính màu được sử dụng trong 

một số nhà thờ Công giáo cuối thế kỷ XIX, 

một số nhà thờ Công giáo đầu tiên có các 

trang trí bằng tranh kính màu như: Nhà thờ 

Tân Định, xây dựng năm 1876 (Nhà thờ 

Thánh Tâm chúa Giêsu, Tân Định) - nhà thờ 

Công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh và 

thuộc giáo xứ Tân Định. Sau đó tranh kính 

được sử dụng trong Nhà thờ Đức Bà (xây 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Ph%E1%BA%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_g%E1%BB%8Di_Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_g%E1%BB%8Di_Trung_Qu%E1%BB%91c
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dựng năm 1880) (hình 9), Nhà thờ Lớn Hà 

Nội (xây dựng năm 1887)... 

 

Hình 9. Cửa sổ kính màu nhà nguyện Đức 

Mẹ, nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, Việt 

Nam  (nguồn wikipedia.org) 

Nội dung trong các bức tranh kính 

màu ở Nhà thờ đa phần đều nói về Chúa 

nhưng “những đặc điểm của nhân vật mang 

nét đặc trưng của người Việt như vóc dáng, 

khuôn mặt, búi tóc đến trang phục, nón lá, 

cảnh quan. Sự thay đổi về hình ảnh này đem 

lại cảm giác gần gũi, thân thiện đối với giáo 

dân Việt Nam và cho thấy dấu hiệu Việt hóa” 

[1]. 

Tranh gương cung đình Huế (hình 

10, 11) 

 
Hình 10. Tranh gương cùng đình Huế, vẽ 

cảnh vườn Thiệu Phương, cung đình Huế  

(nguồn wikipedia.org) 

 

 Theo nhà nghiên cứu Thái Văn Kiểm, 

tác giả cuốn Cố đô Huế (cùng lời truyền của 

một số người cao tuổi ở Huế) nhận định: 

Tranh gương cung đình Nguyễn đa phần được 

các Vua triều Nguyễn đặt hàng vẽ từ Trung 

Quốc. Nguyên là vua Thiệu Trị (1841-1847) 

có tập thơ Thần kinh nhị thập cảnh, vịnh 20 

cảnh đẹp của đất Huế, đã gửi các bài thơ này 

qua Trung Quốc đặt vẽ. Một bài thơ này được 

thể hiện thành một bức tranh gương, sau đó 

mới mang trở về kinh đô Huế, treo ở tại các 

miến điện [3]. Mặc dù vậy, nhưng các tác 

phẩm tranh gương đó lại mang trong mình 

những nội dung và các yếu tố đặc trưng riêng 

của nền nghệ thuật Cố đô Huế  

 

 
Hình 11. Tranh gương cùng đình Huế, vẽ 

cảnh hồ Tịnh Tâm, cung đình Huế  (nguồn 

wikipedia.org) 

 

Tranh kiếng Nam Bộ 

Tới cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, 

một bộ phận người Quảng Đông (Trung 

Quốc) di dân đến mảnh đất Nam Bộ sinh sống 

và lập nghiệp, họ đã mở các cửa tiệm buôn 

bán kiếng, với các loại kiếng tráng thủy tinh 

làm gương soi, kiếng khuôn cửa tủ, khung cửa 

chớp, ô cửa thoáng... theo thời gian cùng với 

sự phát triển của đời sống xã hội đã ra đời 

dòng tranh kiếng Nam Bộ. Tranh kiếng Nam 

Bộ mang trong mình những nét đặc sắc riêng 

với ba dòng nổi tiếng, đó là: tranh kiếng Chợ 

Lớn (Sài Gòn); tranh kiếng Lái Thêu (huyện 
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Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), và dòng 

tranh kiếng Chợ Mới (An Giang) [4]. 

Đời sống người dân Nam Bộ lúc đó 

gắn liền với sông nước và đa phần thờ Phật, 

cho nên các bức tranh kiếng lúc bấy giờ hòa 

quyện được cả yếu tố dân gian và tôn giáo. 

Tranh kiếng có nhiều chủng loại: Tranh thờ 

tổ tiên, tranh thờ Thần, Phật, tranh chúc tụng, 

tranh cảnh vật trang trí nhà ở...Tranh kiếng 

lúc này đã đáp ứng như cầu thờ cũng, tín 

ngường và thẩm mỹ của người dân và trở 

thành những tác phẩm nghệ thuật dân gian 

không thể thiếu trong những gia đình Nam Bộ 

(hình 12) 

 
Hình 12. Bức tranh kiếng Cửu Thiên Huyền 

Nữ, phường Lái Thiêu, Bình Dương (nguồn 

wikipedia.org) 

 

Những bức tranh kiếng thờ tổ tiên, 

Thần Phật luôn được người dân Nam Bộ coi 

trọng, nó vừa thể hiện rõ nét tín ngưỡng hiếu 

kính, tâm linh ấm áp, vừa tạo nên không gian 

thẩm mỹ đẹp cho mọi căn nhà ở Nam Bộ. 

Tranh kiếng thờ tổ tiên Nam Bộ, ngoài bộ chữ 

tấm ngang, câu đối hai bên, còn có một bức 

tranh kiếng khổ lớn, được treo tại vị trí thờ 

cúng tổ tiên, nhưng không treo quá cao như 

tục lệ của người miền Bắc, miền Trung. Bộ 

tranh kiếng thờ được người dân Nam Bộ treo 

ở vị trí vừa phải, vừa mong muốn tỏ lòng hiếu 

kính với tổ tiên, vừa mong muốn tổ tiên Thần 

Phật luôn gần gũi chở che con cháu. Ta có thể 

nhận thấy hình thức treo tranh thờ miền Bắc 

và miền Trung Việt Nam có điểm khác biệt 

so với tục treo tranh kiếng thờ của người dân 

Nam Bộ. Người dân miền Bắc và miền Trung 

treo tranh thờ cúng tổ tiên thường treo bộ 

Hoành phi (cuốn thư) - câu đối rất tôn 

nghiêm, uy nghi ngay tại gian giữa trung tâm 

của ngôi nhà, nhà thờ của dòng họ. Hoành phi 

là một bức thư họa (bức tranh được vẽ bằng 

chữ) được treo ngang phía trên của gian thờ, 

chữ viết trong hoành phi đều mang ý nghĩa ca 

tụng công đức của tổ tiên, những lời răn dạy 

của tổ tiên dành cho con cháu....Câu đối là 

một cặp câu đối xứng được treo ở hai cột hai 

bên gian thờ (hình 13), câu đối ghi lại giá trị 

đạo đức truyền thống của dòng họ, tổ tiên, ca 

ngợi công đức của các bậc tiên tổ, răn dạy 

cháu con đạo nghĩa làm người. Điểm khác 

biệt về cách bài trí và treo tranh này xuất phát 

từ sự chất phác, sự bình dị bao đời của người 

dân Nam Bộ, sự bình dị xuất hiện ngay cả 

trong cách thức tín ngưỡng thờ cũng tổ tiên 

Thần Phật. 

 

 
Hình 13. Bộ tranh thờ, phường Lái Thiêu, 

Bình Dương (nguồn tác giả chụp) 

 

Những nghệ nhân, người thợ vẽ tranh 

kiếng nói chung, người vẽ tranh kiếng thờ nói 
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riêng, mặc dù không được đào tạo bài bản qua 

trường lớp, chỉ được tiếp truyền lại từ đời 

trước đến đời sau bằng hình thức cha truyền 

con nối, tuy nhiên với cảm xúc chân thật, bình 

dị và tình yêu sâu sắc đối với nghề vẽ tranh 

kiếng, họ đã cho ra đời những bức tranh kiếng 

được chăm chút kỹ lưỡng từ từ nội dung đến 

hình thức, từ bố cục đến không gian, từ nét vẽ 

đến màu sắc rất độc đáo và đẹp đẽ. Với kỹ 

thuật tạo hình được nghiên cứu kỹ lưỡng, cân 

đối, bố cục chính phụ, to nhỏ thay đổi phong 

phú, khéo léo lồng ghép giữa con người với 

cảnh vật, đường nét mềm mại linh hoạt, nhịp 

điệu uyển chuyển, màu sắc rõ ràng khúc triết 

đã làm cho những bức tranh kiếng trở nên 

sống động, gần gũi, giản dị mà thanh cao. Có 

thể họ chưa nắm được tường tận về ngôn ngữ 

hội hoạ, tính thẩm mỹ, tuy nhiên ở trong tâm 

của họ dường như luôn tồn tại ý thức tâm linh 

và triết lý về tín ngưỡng thờ cúng để từ đó họ 

đã truyền tải vào các tác phẩm tranh kiếng với 

nội dung thờ cúng với tổ tiên, với Thần Phật, 

với những người đã mất một cách hết sức độc 

đáo và sâu sắc.  

Dù đã xuất hiện và phát triển ở Việt 

Nam từ cuối thế kỷ XIX, nhưng do nước ta 

những năm này trải qua chiến tranh, phải 

gánh chịu sự nghèo đói, lạc hậu và hậu quả 

của chiến tranh. Tranh kính không được phát 

triển mạnh. Phải tới sau năm 1975, khi Việt 

Nam thống nhất đất nước, nền kinh tế bắt đầu 

phục hồi và phát triển, tranh kính được tiếp 

tục sử dụng, nhưng chỉ ở hình thức nhỏ. Đến 

thế kỷ XX, những năm 1991, 1994, tại Việt 

Nam mới thành lập một số nhà máy chế tạo 

kính màu để đáp ứng nhu cầu của xã hội về 

trang trí tranh kính màu trong nội thất. Và 

tranh kính màu được sử dụng ở nhiều công 

trình khác nhau như: khách sạn, nhà hàng, 

quán café, hay nhà ở... 

3. Kết luận 

Mặc dù không phải là loại hình nghệ 

thuật cổ và lâu đời của nước Việt nhưng quá 

trình du nhập và phát triển tại Việt Nam đã 

chứng minh tranh kính nghệ thuật đã có sự 

đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà. Hiện 

nay, tranh kính của Việt Nam đang phát triển 

với nhiều chủng loại, sử dụng trong nhiều loại 

hình công trình khác nhau và mang trong 

mình bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam.  
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Tóm tắt: Nước Pháp là một trong những trung tâm nghệ thuật lớn của trong thời kỳ Phục 

Hưng và cho tới tận ngày nay của Châu Âu. Sẽ chẳng có gì liên quan tới quốc gia Đại Nam xưa 

kia nếu như không có sự xâm lược của họ vào mảnh đất hình chữ S năm 1858, mà ý nghĩa sâu xa 

được bắt đầu từ hiệp ước Versailles, ký kết năm 1787 bởi Nguyễn Ánh với người Pháp. Sở dĩ nhắc 

tới mối liên hệ này để thấy rằng sự hiện diện của người Pháp tại Việt Nam đã có hơn 70 năm trước 

khi họ chính thức xâm lược nước ta. Quãng thời gian đủ dài để người Pháp có những toan toan 

tính dài hơi cho sự cai trị của mình, cái mà họ gọi là “khai phá văn minh” cho xứ An Nam. Hiển 

nhiên, những người Pháp muốn sống một cuộc sống thật thoải mái như ở nhà, trên mảnh đất mà 

họ dự tính cai trị lâu dài, điều này dẫn tới việc các công trình mang phong cách kiến trúc Pháp 

đầu tiên được xây dựng. Tại Hà Nội, các công trình kiến trúc mang hơi thở, phong cách Pháp xuất 

hiện muộn hơn (1875), tiêu biểu là sự xuất hiện của phong cách Kiến trúc Đông Dương, là sản 

phẩm đặc sắc của sự kết hợp tài tình giữa kiến trúc phương Tây và văn hóa bản địa. Bài viết nhằm 

chỉ ra những đặc điểm trang trí trên các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc từ đó cho thấy được 

sự tiếp biến về văn hóa - mỹ thuật - kỹ thuật đối với các công trình kiến trúc thời kỳ Pháp thuộc. 

Từ khóa: Phong cách, nghệ thuật, Đông dương, kiến trúc 

 

Abstract: France is one of the great arts centers of the Renaissance and until today of 

Europe. There will be nothing to do with the ancient Dai Nam nation without their invasion of the 

S-shaped land in 1858, but the profound meaning begins from the Treaty of Versailles, signed in 

1787 by Nguyen Anh with the French. The reason referred to this relationship is to see that the 

French presence in Vietnam has been more than 70 years before they officially invaded our 

country. The time was long enough for the French to make a long-term attempt to manage their 

rule, which they called "civilized mining" for An Nam. Obviously, French people want to live a 

comfortable life like at home, on the land they intend to govern for a long time, which leads to the 

construction of the first French architectural style built. In Hanoi, the breath-taking architecture, 

French style appeared later (1875), typical of the appearance of the Indochina Architecture style, 

is a unique product of the ingenious combination between Western  

                                                 

 
*13Trường Đại học Mở Hà Nội 
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architecture and indigenous culture. The article aims to point out the decorative features 

on the French colonial architectural works, thereby showing the cultural - artistic - technical 

convergence for French colonial architecture works. 

Keywords: Style, art, Indochina, architecture  

1. Đặt vấn đề 

Vào đầu thế kỷ XX (1901-1920) ở Hà 

Nội, một loạt công trình kiến trúc đại diện 

cho chính quyền thực dân theo phong cách 

Tân Cổ điển được xây dựng và đưa vào sử 

dụng cho thấy chúng không hoàn toàn không 

phù hợp với khí hậu cũng như truyền thống 

thẩm mỹ và cảnh quan ở đây. Bản thân giới 

trí thức Pháp ở thuộc địa cũng nhận ra việc áp 

đặt những giá trị văn hoá từ chính quốc vào 

một đô thị bản địa có truyền thống văn hoá 

lâu đời thật khó có ngay được cái nhìn thiện 

cảm, hoặc nói thẳng ra là rất khó chấp nhận. 

Do vậy việc tìm tòi một phong cách kiến trúc 

vừa có khả năng đáp ứng công năng hiện đại, 

vừa phù hợp với khí hậu, cảnh quan và truyền 

thống văn hoá địa phương được một loạt kiến 

trúc sư người Pháp và sau đó là người Việt 

theo đuổi, từ đó tạo ra một phong cách kiến 

trúc kết hợp sau này được gọi là phong cách 

kiến trúc Đông Dương. 

2. Sự xuất hiện của kiến trúc phong 

cách Đông Dương 

Những năm đầu của thời kỳ thuộc địa 

ở Đông Dương kiểu dáng kiến trúc thời kỳ 

này thường là sự dập khuôn nguyên mẫu của 

các công trình phỏng theo chính quốc, không 

thực sự thích ứng với điều kiện tự nhiên và 

khí hậu ở Việt Nam. Các kiến trúc sư người 

Pháp trong quá trình thiết kế cũng đã tìm cách 

cải biên từ kiến trúc bản xứ sao cho thích ứng 

với khí hậu, sự dụng các kỹ thuật và vật liệu 

địa phương. Tuy nhiên sự vay mượn này đã 

dẫn điến nhiều sự trộn lẫn pha tạp trong kiến 

trúc. 

Do đặc điểm vị trí địa lý của Việt 

Nam là nơi giao lưu với kiến trúc Trung Quốc 

từ hơn 2 thiên niên kỷ, từ nhiều thế kỷ với 

kiến trúc Chăm, Khơme và thậm chí có cả 

Nhật Bản. Trong thời kỳ thuộc địa Pháp, kiến 

trúc ở Việt Nam tồn tại song song 3 hệ thống 

là: kiến trúc Pháp, kiến trúc Việt Nam và kiến 

trúc thuộc địa. Trong thế kỷ XVII và XVIII, 

sự xuất hiện của các nhà truyền giáo và những 

kỹ sư, kiến trúc sư Châu Âu đã đánh dấu điểm 

khởi đầu cho sự trao đổi kiến trúc với phương 

Tây. 

Bắt đầu từ những năm 1880 ở thời kỳ 

tiền thuộc địa, người Pháp vào Đông Dương 

khai phá đã mang tới phong cách kiến trúc 

phương Tây bản địa. Khi đó họ nhận ra rằng 

khí hậu ở nơi đây đặc biệt là Việt Nam rất 

khắc nghiệt, nên bản thân kiến trúc sẽ phải 

thay đổi để thích nghi với điều kiện không 

thuận lợi, khác với chính quốc. Và kiến trúc 

Tiền thuộc địa ra đời, là tiền thân của kiến 

trúc Đông Dương sau này. Người có công 

nhất trong việc sáng lập ra phong cách kiến 

trúc này là Ernest Hébrard, giáo sư của 

trường Mỹ thuật Đông Dương, một viên chức 

cao cấp được chính phủ Pháp đưa sang để phụ 

trách công việc quy hoạch và kiến trúc của ba 

nước Đông Dương. Ông là kiến trúc sư nổi 

tiếng đã có giải thưởng Prix de Rome. Ông 

gọi nó là “phong cách kiến trúc Đông 

Dương” (style indochinois). Thực chất đây là 

một phong cách chiết trung Âu - Á, trong đó 

không chỉ có chi tiết kiến trúc của ba nước 

Đông Dương mà có cả chi tiết kiến trúc Trung 

Quốc. Hébrard sử dụng “phong cách kiến trúc 

Đông Dương” rất sáng tạo và đã để lại những 

công trình rất có giá trị nghệ thuật. Một số 

công trình tiêu biểu: Toà nhà chính Đại học 

Đông Dương (19 Lê Thánh Tông), Sở Tài 

chính, Bảo tàng Louis Finot (1 Phạm Ngũ 

Lão), Viện Pasteur (1 Yécsin), Nhà thờ Cửa 

Bắc, Câu lạc bộ thuỷ quân (36 Trần Phú). 
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3. Đặc điểm nghệ thuật trang trí 

trên các công trình kiến trúc phong cách 

Đông Dương tại Hà Nội 

Kiến trúc Đông Dương là một kiến 

trúc chỉ có ở Đông Dương. Những đặc điểm 

của phong cách kiến trúc Đông Dương chính 

là vẻ đẹp của sự kết hợp Châu Á với Châu Âu 

tạo nên vẻ đẹp riêng biệt. Để xây dựng được 

phong cách kiến trúc Đông Dương, những gì 

thuộc về giá trị văn hóa của người Việt vẫn 

cần được bảo tồn, ngoài ra có thể kết hợp 

những vật liệu xây dựng hiện đại, tiên tiến 

của Châu Âu như gạch ốp lát để tạo nên vẻ 

đẹp cho công trình và đảm bảo được độ bền 

của công trình. 

Kiến trúc theo phong cách Đông 

Dương là những công trình có cấu trúc mặt 

bằng, hình khối hoàn toàn theo kiểu Pháp 

thịnh hành lúc bấy giờ, nhưng đã có sự tìm 

tòi, biến đổi về mặt không gian và cấu tạo 

kiến trúc nhằm tạo ra những công trình có khả 

năng thích nghi với điều kiện khí hậu, cảnh 

quan cũng như truyền thống văn hoá bản địa. 

Các kiến trúc sư theo phong cách này thường 

sử dụng những hình thức và chi tiết kiến trúc 

truyền thống Việt Nam, trong việc tạo nên 

các bộ mái, ô văng che cửa, cùng các hoạ tiết 

trang trí khác. Nhìn chung đây là phong cách 

thành công nhất trong việc tạo ra những công 

trình kiến trúc đẹp, hiện đại, phù hợp với khí 

hậu, cảnh quan và văn hoá truyền thống bản 

địa thời kỳ Pháp thuộc. Kiến trúc Đông 

Dương là sự kết hợp tinh tế giữa những cái 

đẹp của nền văn hóa Việt với sự tinh tế của 

kiến trúc Pháp. Kiến trúc Đông Dương không 

mang đến sự áp đặt của kiến trúc Pháp mà còn 

tồn tại cái đẹp của kiến trúc Việt. Những giá 

trị tinh tế, hiện đại của Pháp kết hợp với văn 

hóa Việt tạo nên kiến trúc đẹp, riêng của kiến 

trúc Đông Dương. Và kiến trúc Đông Dương 

trở thành kiến trúc hiện đại của người Việt 

với nhiều đặc điểm. 

  - Về kỹ thuật và vật liệu xây dựng: Trong 

kiến trúc Đông Dương, kỹ thuật và vật liệu 

xây dựng được sử dụng là những kỹ thuật của 

Châu Âu với những vật liệu mới như hệ 

khung bê tông cốt thép chịu lực, khung thép 

tiền chế, sành sứ nhiều màu, ngói ardoise, 

gạch ốp lát... Phương tiện kỹ thuật trong xây 

dựng cũng được cải tiến khá nhiều với cột thu 

lôi, đèn điện, cổng sắt uốn, tấm lợp kim loại... 

- Về các giải pháp kiến trúc:  Kiến 

trúc Đông Dương vẫn được áp dụng các giải 

pháp thông thoáng, cách nhiệt để phù hợp 

nhất với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm 

như bố trí các dãy hành lang, dàn pergola 

rộng rãi chạy dọc theo công trình. Phần tường 

phía sát trần được bố trí các lam gió để tạo sự 

thông thoáng và lấy sáng cho không gian bên 

trong. Thường kiến trúc Đông Dương được 

xây thêm một sân trong hay giếng trời để tăng 

thêm sự thông thoáng và chiếu sáng tự nhiên 

cho phần lõi của công trình kiến trúc. Đồng 

thời sân trong, tiểu cảnh, giếng trời còn góp 

phần lớn vào việc tạo nên tính thẩm mỹ, sự 

thanh thoát và nhẹ nhõm cho toàn bộ khối 

kiến trúc. 

Một trong những nét rất đặc trưng ở 

các công trình kiến trúc Pháp là tường xây rất 

dày, có nhiều nhà tường dày đến 40 - 50cm, 

vừa để chống nóng vào mùa hè, chống lạnh 

vào mùa đông. Cửa 2 lớp, trong kính ngoài lá 

sách, lấy sáng về mùa đông, lấy gió về mùa 

hè. Cửa sổ bao giờ cũng có ô văng lớn chống 

nước mưa tạt. Trong các công trình công 

cộng bao giờ cũng có hành lang lớn, hành 

lang này cũng là một yếu tố chống nóng. Hệ 

console gỗ rất đẹp, hợp với mái ngói và hệ xà 

gồ gỗ. Hệ thống thoát nước mái rất tốt, độ dốc 

mái bao giờ cũng là 60% đảm bảo thoát nước 

nhanh, không bị dột. Sử dụng gốm trang trí 

mặt đứng. Chân công trình không còn xây 

bằng đá hoặc ốp đá như trước đây nữa. Nếu 

chú ý kỹ sẽ thấy bậu của sổ bao giờ cũng có 

một độ vát nhất định để tránh nước tràn vào 

https://casagranda.vn/blogs/tin-tuc/dac-diem-cua-kien-truc-dong-duong
https://casagranda.vn/blogs/tin-tuc/dac-diem-cua-kien-truc-dong-duong
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trong, đặc biệt có những công trình còn có 

rãnh thoát nước cho cửa sổ ngay trên bậu cửa 

mà nhìn kỹ ta mới nhận ra. 

  - Kết cấu mái nhà: Nếu trong kiến trúc 

truyền thống của người Việt sử dụng mái 

ngói thì mái của kiến trúc Đông Dương vẫn 

sử dụng mái ngói cho những công trình nhỏ 

và sử dụng mái bằng cho những công trình 

lớn. Phần mái thường được thiết kế nhô ra xa 

để có thể che nắng che mưa. Seno (dịch nghĩa 

tiếng việt) thu nước được thiết kế chạy dọc 

theo mái. Một số công trình sử dụng dạng mái 

vút cong ở các góc, mái chồng diêm theo kiểu 

kiến trúc truyền thống, có hoa văn trang trí ở 

đỉnh mái và ở các góc cong của mái. 

Công trình tiêu biểu cho nghệ thuật 

thiết kế kiến trúc phần mái có sự tiếp biến 

nghệ thuật giữa nghệ thuật kiến trúc châu Âu 

và Á đông là Bảo tàng Louis Finot (nay là 

Bảo tàng lịch sử Việt Nam). Hình khối mặt 

đứng công trình được nhấn mạnh bởi hệ 

thống mái che khối sảnh hình bát giác nhô 

cao phía trên công trình. Đây là một hệ ba lớp 

mái bao gồm mái trên có độ dốc lớn và được 

ngăn cách với các mái dưới bởi hệ thống cửa 

lấy sáng và một hệ console liên tục, phía dưới 

là hai lớp mái có độ dốc nhỏ hơn. Mặc dù 

hình khối theo kiểu bát giác mang nhiều nét 

của kiến trúc Trung Hoa cổ, nhưng nhìn toàn 

bộ khối mái này lại gợi cho chúng ta hình ảnh 

cúa tháp chuông chùa Keo ở Thái Bình, cách 

xử lý khéo léo của các kiến trúc sư ở hệ mái 

ba lớp với các console liên tục chồng lên 

nhau. Toàn bộ hệ mái cho các khu trưng bày 

được cấu tạo theo kiểu mái chồng diêm hai 

lớp thường thấy ở đình làng và các ngôi chùa 

Việt Nam truyền thống. Khe hở giữa hai lớp 

mái đóng vai trò thoát gió trong hệ thống 

thông gió tự nhiên của công trình. 

            Lớp mái phía dưới đua rộng ra khỏi 

hệ thống tường ngoài, có tác dụng che nắng 

và chống mưa hắt cho hệ thống cửa mờ rộng 

phía dưới, đồng thời tạo bóng đổ trên mặt 

đứng làm tăng vẻ duyên dáng cho toà nhà. 

Phần mái đua được đỡ bởi hàng cột kép kết 

hợp với hệ console cách điệu cùng các họa 

tiết trên lan can tạo ra một dáng vẻ Á Đông 

rõ rệt. Các giải pháp thông gió tự nhiên được 

các tác giả lưu ý đặc biệt bằng cách tổ chức 

một hệ thống cửa sổ mở rộng trên các tầng 

nhà, kết hợp với các cửa thoát gió trên mái  

khiến cho khối không khí trong nhà luôn 

được lưu thông theo cả phương ngang lẫn 

phương đứng. 

  - Thiết kế phần cửa: Trong kiến trúc Đông 

Dương được bố trí nhiều cửa trên tường. 

Những cửa sổ được thiết kế cao và rộng để 

tăng thêm sự thông thoáng và chiếu sáng tự 

nhiên. Các công trình sử dụng phổ biến kiểu 

cửa lá sách đảm bảo cho gió tự nhiên vào 

trong không gian, giúp không gian thoáng 

hơn. Cửa sổ không chỉ được bố trí bên trên 

công trình mà còn được bố trí ở hành lang đặc 

biệt là hành lang ở phái chịu nhiều ánh sáng 

trực tiếp của mặt trời. 

Công trình Sở Tài chính (nay là trụ sở 

Bộ Ngoại giao) với thiết kế hệ mái của công 

trình không chỉ mang tính trang trí mà có ý 

nghĩa thực sự về khả năng che nắng, cách 

nhiệt, chống chói và chống mưa hắt. Nếu 

quan sát kỹ sẽ thấy phía Đông và Tây của toà 

nhà đều có các hàng hiên nhỏ có mái che 

chống bức xạ mặt trời gay gắt vào buổi sáng 

và buổi chiều. Khả năng thông gió và lấy 

sáng tự nhiên của công trình rất tốt nhờ lượng 

mở cứa lớn trên các mặt đứng. Các lỗ thoáng 

được đặt phía trên sàn và sát trần nhà đảm bảo 

khả năng thoát nhiệt. Toàn bộ cửa sổ đều 

được bố trí giữa hai lớp cửa kính trong chóp 

ngoài đảm bảo thông gió, lấy sáng tốt mà vẫn 

chống được ánh nắng chói chang về mùa hè 

và cái lạnh buốt giá về mùa đông ở Hà Nội. 

- Về phần trang trí: kiến trúc Đông 

Dương thường sử dụng các hình thức và 

motip trang trí mỹ thuật truyền thống Việt 

Nam do các kiến trúc sư thời đó chủ yếu tận 
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dụng những người thợ thủ công ở địa 

phương. Điều này cho thấy kiến trúc Đông 

Dương là một kiến trúc kết hợp của vẻ đẹp Á 

Đông với vẻ đẹp của Châu Âu. 

Các motip trang trí mỹ thuật truyền 

thống Việt Nam thường có 3 loại họa tiết 

trang trí chính : 

+ Motip trang trí con chữ: chữ Hán, 

Chữ Vạn... 

+ Motip trang trí là các biểu tượng của 

tôn giáo như: Bát bửu, tứ linh, Bát quái, 

Lưỡng nghi... 

+ Motip trang trí hoa lá: Hoa chanh, 

dây leo, lá cúc... 

Hầu hết những chi tiết của motip 

trang trí ở Hà Nội là sự đề cập trực tiếp đến 

những hình tượng có tính chất khái quát 

mang tính triết lý phương Đông, các motip 

này được trình bày khá đơn giản, gọn gàng, 

mang tính cách điệu cao. Motip hồi văn chữ 

Vạn được sử dụng đến mức dày đặc trên 

tường Trụ sở Bộ Ngoại Giao và Đại học Tổng 

hợp Hà Nội. Trên tường sát mái của Bảo tàng 

Lịch sử Quốc Gia hoặc ngay trên cửa chính 

Đại học Tổng hợp Hà Nội có thể hiện hình 

tượng Bát quái. 

Khác với họa tiết trang trí trên các 

công trình kiến trúc phong cách Đông Dương 

phía Nam giàu chất dân gian, các họa tiết 

trang trí trên các công trình kiến trúc phong 

cách Đông Dương ở Hà Nội chủ yếu sử dụng 

các đồ hình trang trí, các biểu tượng được kết 

tinh từ triết lý của các tôn giáo lớn như: Phật 

giáo, Đạo giáo, Khổng giáo chính vì vậy mà 

tính chất hàn lâm và thấm đẫm văn hóa Á 

đông là những nét rất nổi bật trong đặc trưng 

kiến trúc phong cách Đông Dương tại Hà 

Nội. 

4. Giá trị tiếp biến trên nghệ thuật 

trang trí trên các công trình kiến trúc 

phong cách Đông Dương tại Hà Nội 

Khi các kiến trúc kiểu phương Tây 

bộc lộ nhiều bất cập trong điều kiện khí hậu 

và văn hóa Việt Nam thì việc sử dụng nghệ 

thuật kiến trúc, trang trí truyền thống Việt 

Nam với các ý nghĩa triết lý văn hóa sâu sa 

mới là sự lựa chọn phù hợp. Qua đó cũng thể 

hiện tinh thần độc lập sáng tạo của các nhà 

kiến trúc sư người nước ngoài trong việc sử 

dụng thợ trang trí người Việt Nam là giải 

pháp tối ưu cho việc thích ứng với môi trường 

tự nhiên và khí hậu nơi bản xứ. Những ý 

tưởng kiến trúc tuy do người nước ngoài khởi 

xướng nhưng đã được các nghệ nhân Việt 

Nam thực hiện với tinh thần dân tộc với lối 

thể hiện không chỉ đúng về hình thức mà còn 

cả về nội dụng của nghệ thuật truyền thống 

đã chuyền tải. Đó chính là sự tiếp biến giữa 

các dòng văn hóa: Âu - Á (Pháp - Việt), sự 

cộng sinh của nghệ thuật trang trí phương 

Tây và phương Đông đầu thế kỷ XX, được 

biểu hiện bởi những tính chất sau : 

- Giá trị lịch sử: thể hiện bởi sự đánh 

dấu một phong cách mới phù hợp với văn hóa 

truyền thống Việt Nam với các phong cách 

kiến trúc phương Tây đương thời được du 

nhập. Những hình thức kiến trúc, motip trang 

trí truyền thống thường xuất hiện trên các 

kiến trúc đình, chùa, cung điện, lăng tẩm... 

dưới bàn tay của những người thợ thủ công 

Việt Nam lại xuất hiện mềm mại, uyển 

chuyển, ăn hợp trên các công trình kiến trúc 

mang phong cách phương Tây. Điều đó 

chứng minh nghệ thuật trang trí dân tộc có thể 

phù hợp trong nhiều trường hợp với mục đích 

công năng sử dụng của các công trình kiến 

trúc tại Hà Nội thời kỳ đó. Không chỉ vậy, 

qua các hình thức truyền thống thể hiện trên 

kiến trúc phương Tây cho thấy bản sắc dân 

tộc được bảo toàn. Đó chính là đóng góp quan 

trọng và còn nguyên giá trị đến ngày nay của 

nghệ thuật Kiến trúc Đông Dương cho những 

giá trị lịch sử mỹ thuật Việt Nam.  

Sự hiện diện của các hình thức kiến 

trúc, các motip trang trí dân gian trên các 

công trình kiến trúc ở Hà Nội đã chứng minh 
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Kiến trúc phong cách Đông Dương là một 

phong cách nghệ thuật thuộc về bản sắc dân 

tộc Việt Nam - một nền nghệ thuật mang đậm 

tính dân gian. Phong cách kiến trúc này cũng 

có sự đóng góp lớn lao và là dấu ấn đặc sắc 

trong quá trình nghệ thuật tạo hình ở Việt 

Nam. 

- Tính độc đáo: kiến trúc phong cách 

Đông Dương ở Hà Nội đã tạo ra sự khác biệt 

và tính chất riêng so với các kiến trúc cùng 

phong cách ở các địa phương khác... Với 

những nét gần gũi, thân thiện của nghệ thuật 

phương Đông đã nằm trong tiềm thức người 

địa phương phong cách Kiến trúc Đông 

Dương ở Hà Nội với những hình thức, ý 

nghĩa hoàn toàn hợp lý, hài hòa và phù hợp 

với kiến trúc mà nó cộng sinh gắn kết. 

 Những yếu tố đặc trưng của nghệ thuật trang 

trí kiến trúc truyền thống hòa quyện vào kiến 

trúc Pháp đã đem lại cho kiến trúc phong 

cách Đông Dương ở Hà Nội những điểm 

nhấn đặc biệt, là dấu ấn đặc sắc của phong 

cách này không thể nhầm lẫn với các phong 

cách kiến trúc khác. Điều đáng chú ý là, 

những công trình kiến trúc Đông Dương tại 

Hà Nội lại được thực hiện với những chất liệu 

mới (sắt, thép, vữa, xi măng, kính...) đã biểu 

hiện một tư duy sáng tạo mới để chứng minh 

phong cách nghệ thuật này có thể thích ứng 

để tồn tại và phát triển, cụ thể là thể hiện trên 

lĩnh vực trang trí kiến trúc. 

5. Kết luận 

 Kiến trúc phong cách Đông Dương nói riêng 

và kiến trúc Pháp thuộc nói chung, được nảy 

sinh và phát triển trong bối cảnh người Pháp 

mở rộng các vùng thuộc địa tại bán đảo Đông 

Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia) trong đó 

các công trình thời Pháp thuộc để lại nhiều 

dấu ấn nhất là tại Việt Nam.  

  Kiến trúc phong cách Đông Dương là một 

sự nhìn nhận lại về cách tiếp cận nghệ thuật 

kiến trúc của người Pháp đối với một dân tộc 

nền tảng văn hóa nghệ thuật truyền thống lâu 

đời. Đồng thời phong cách kiến trúc này ra 

đời cũng cho thấy sự áp đặt và tính phi truyền 

thống trong các phong cách kiến trúc trước 

đó của người Pháp đã không được người bản 

địa chấp nhận.  

 Kiến trúc phong cách Đông Dương là sản 

phẩm của sự xuống thang và chấp nhận thỏa 

hiệp của kiến trúc Pháp với nghệ thuật kiến 

truyền thống Việt Nam. Ở một mặt khác đây 

là sự tiếp biến đầy sáng tạo của hai công trình 

sư “Pháp -Việt”. Các công trình kiến trúc 

phong cách Đông Dương nêu ở các phần trên 

là minh chứng thuyết phục nhất của sự kết 

hợp nhuần nhuyễn giữa tinh hoa kiến trúc 

Pháp: đồ sộ, tráng lệ, vững chãi với sự tinh tế, 

mềm mại, sâu sắc của tinh hoa kiến trúc Việt 

Nam. 

 Ngoài những ý nghĩa nêu trên, kiến trúc 

phong cách Đông Dương còn là sự kết hợp, 

lai tạo hết sức độc đáo và kỳ lạ: giữa một bên 

là khoa học và chính xác trong toán học và 

vật lý trong thiết kế kiến trúc và một bên là 

những biểu tượng của triết học trong tôn giáo 

và văn hóa vừa sâu sắc vừa ẩn dụ cả sức mạnh 

tâm linh. 
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TRONG THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ BAO BÌ THỰC PHẨM 

 

THE STRENGTH OF COLOR IN FOOD PACKAGING DESIGN 

 

Nguyễn Cẩm Ly*†††† 
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Ngày bài báo được duyệt đăng: 25/4/2019 

 

Tóm tắt: Ứng dụng màu sắc trong thiết kế đồ hoạ bao bì ngành thực phẩm đang trở thành 

mối quan tâm hàng đầu trong ngành công nghiệp sáng tạo và công nghiệp thực phẩm tại Việt 

Nam, nhất là khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ, đòi hỏi những sản phẩm có tính 

cạnh tranh cao cả về chất lượng lẫn yếu tố thẩm mỹ. Màu sắc là một trong những yếu tố then chốt 

góp phần vào sự thành công của thiết kế bao bì thực phẩm, giúp gia tăng giá trị thẩm mỹ của bao 

bì, giúp truyền tải nhận diện thương hiệu đặc biệt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên 

cứu sử dụng màu sắc trên bao bì thực phẩm không chỉ đơn thuần là dấu hiệu nhận biết và phân 

biệt sản phẩm thực phẩm mà cao hơn còn giúp nâng cao nhận thức thẩm mỹ của người tiêu dùng 

cũng như khẳng định dấu ấn của thương hiệu trong tâm trí khách hàng. 

Từ khóa: Màu sắc, màu sắc trong thiết kế bao bì, thiết kế bao bì, thiết kế đồ hoạ. 

 

Abstract: The application of color in graphic design of the food industry is becoming a 

leading concern in the creative industry and food industry in Vietnam, especially when Vietnam 

fully opens the retail market that requires highly competitive products both in quality and 

aesthetic. Color is one of the key factors contributing to the success of food packaging design to 

increase the aesthetic value of packaging, to convey a distinctive brand identity in the context of 

economic integration and international economy. The use of colors on food packaging is not only 

a sign of recognizing and distinguishing food products but also helps to increase the aesthetic 

awareness of consumers as well as affirm their marks Brand in customer mind. 

Keywords:  Colors, colors in packaging design, packaging design, graphic design 

 

1. Màu sắc đóng vai trò quan trọng 

trong thiết kế đồ hoạ bao bì thực phẩm  

Bao bì thực phẩm có sức ảnh hưởng 

rất lớn trong việc sản xuất và thương mại hoá 

sản phẩm. Ngoài tác dụng bảo quản, bảo vệ 

sản phẩm thực phẩm, bao bì còn có tác dụng 

                                                 

 
*††††Trường Đại học Mở Hà Nội 

cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức thẩm 

mỹ của người tiêu dùng và là một trong 

những yếu tố nhận diện thương hiệu sản 

phẩm. 

Bao bì thực phẩm phải đảm bảo chất 

lượng dinh dưỡng của sản phẩm được bảo 
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quản và giữ nguyên vẹn và luôn trong điều 

kiện hoàn hảo, phải cung cấp những thông tin 

rõ ràng về nội dung và mang đặc điểm nhận 

biết và phân biệt sản phẩm, thu hút sự chú ý 

của người tiêu dùng. Bao bì thực phẩm phải 

cung cấp thông tin liên quan đến nhà sản xuất, 

thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng. 

Ngoài tất cả những yếu tố trên bao bì thực 

phẩm còn phải đảm bảo tính thẩm mỹ, tiện sử 

dụng. Do đó, rõ ràng đây là một trong những 

thách thức đặt ra đối với nhà thiết kế1.‡‡‡‡Làm 

thế nào để sản phẩm trông thật đẹp và bắt 

mắt, để sản phẩm đó luôn dễ nhận biết nổi bật 

trên kệ hàng? Yếu tố đầu tiên thu hút sự chú 

ý của người tiêu dùng không phải là chất 

lượng mà là những yếu tố bên ngoài như màu 

sắc của sản phẩm.  

Tài liệu nghiên cứu “Tác động của 

màu sắc trong Marketing” (Impact of color 

on marketing)  từng chỉ ra rằng: “60-90% số 

người đưa ra những đánh giá về sản phẩm 

trong vòng 90 giây chỉ dựa trên màu sắc”. 

Ứng dụng màu sắc trên thiết kế bao bì có thể 

giúp sản phẩm trở nên khác biệt, gây ấn tượng 

với khách hàng, từ đó dẫn đến quyết định 

mua hàng2.§§§§ 

Sử dụng kết hợp có điều tiết và chọn 

lọc các màu sắc sẽ tạo ra nhiều liên tưởng: 

liên tưởng về kích thước khi sử dụng các màu 

sáng cạnh màu tối. Liên tưởng về nhiệt độ: 

màu nóng của tiết trời mùa hè, màu xanh, 

xám đen...của tiết trời mùa đông. Liên tưởng 

về âm thanh với những màu sáng gợi tiếng 

vang lớn, màu trầm gợi lên âm thanh trầm 

đục. Màu vàng gợi vị chua, màu cam gợi vị 

ngọt hay những màu đen, xám , lục gợi vị 

đắng chát... Nhờ những liên tưởng đó mà các 

họa sĩ thiết kế biểu đạt được tốt hơn, chính 

xác hơn ý tưởng cho sản phẩm của mình. 

                                                 

 
1

‡‡‡‡(2005), Food Design, teNeues Publishing 
2

§§§§http://citeseerx.ist.psu.edu 

Xét về mặt lý thuyết, màu sắc là một 

thuộc tính của vật thể khiến cho cảm nhận thị 

giác khác nhau tương ứng với thành phần 

quang phổ của ánh sáng được phản chiếu 

hoặc được phát ra từ vật thể đó. 

Xét trên khía cạnh thiết kế đồ hoạ, 

màu sắc có khả năng thu hút thị giác rất lớn. 

Có thể coi nghệ thuật sử dụng màu sắc trong 

thiết kế là nghệ thuật thị giác. Màu sắc có khả 

năng tác động về mặt tâm sinh lý đối với con 

người theo hình thức liên tưởng. Chẳng hạn 

màu thanh thiên gợi hình ảnh bầu trời, màu 

cam và đỏ gợi hình ảnh mặt trời, sự ấm áp… 

Đối với hội họa màu lạnh dùng để vẽ những 

sự vật ở xa, ngược lại màu nóng để thể hiện 

các sự vật ở gần đối với người xem. 

 

 
Hình 1: Liên tưởng về màu sắc trong thiết kế 

bao bì sản phẩm3***** 

 

Mang bản chất ánh sáng, màu sắc bao 

hàm yếu tố sóng có thể tác động đến tinh thần 

con người, gây cho con người những cảm xúc 

khác nhau. Sự tác động này được hình thành 

là do thói quen sinh hoạt thị giác tạo thành, 

do kinh nghiệm của con người có được trong 

cuộc sống và tồn tại một cách vô thức. 

Sự hài hoà về màu sắc mang đến ý 

nghĩa tích cực trong cảm xúc của con người. 

Những màu có sắc thái gần nhau hoặc là 

3
*****http://idesign.vn 
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tương sinh, tương hỗ đều là những hoà sắc êm 

dịu. Bên cạnh đó, màu tương phản nếu sử 

dụng khéo léo cũng có thể mang đến cảm giác 

hài hoà về mặt thị giác. Khi nói tới sự hài hoà 

về màu sắc cũng cần đề cập tới tính viễn cận, 

độ nặng nhẹ và khả năng diễn tả ánh sáng, 

chiều sâu, không gian của màu sắc.  

Trong quá trình sáng tạo người hoạ sĩ 

thiết kế có thể lựa chọn màu tương phản hoặc 

tương hỗ tuỳ theo tính chất và nội dung sản 

phẩm. Việc sử dụng màu sắc cũng cần tuân 

theo sự thống nhất giữa hình thức và nội 

dung, phản ảnh chân thực bản chất của sự vật 

và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.  

Sử dụng màu sắc trong thiết kế bao bì 

thực phẩm tuỳ theo tính chất và nội dung của 

sản phẩm thiết kế, tuỳ theo văn hoá, truyền 

thống của từng vùng miền và ở những đất 

nước khác nhau. Chăng hạn, trong văn hoá 

của người Mỹ màu hồng là màu của sự phù 

phiếm, hời hợt nên rất ít khi được sử dụng 

trong các thiết kế đồ hoạ mang tính chất sang 

trọng. Trong khi đó người Nhật thường sử 

dụng màu hồng nhạt và xanh nhạt trong các 

thiết kế của mình nhằm tạo nên sự êm dịu về 

hoà sắc. 

Lựa chọn màu sắc cần phải xem xét 

đến mối tương quan của nó trong không gian. 

Những gam màu tối sẽ làm giảm độ lớn của 

hình và thu gần khoảng cách giữa mắt và 

hình, màu sáng ngược lại làm tăng độ lớn và 

lùi xa khoảng cách. Các màu ở gần nhau sẽ 

có ảnh hưởng trực tiếp đến nhau. 

* Màu sắc trên bao bì thực phẩm 

giúp nâng cao giá trị thẩm mỹ, giá trị tiêu 

dùng của sản phẩm 

“Thiết kế bao bì là một trò chơi 

thương mại hấp dẫn, lý thú và có sức sáng tạo 

không ngừng. Cái khó của các nhà thiết kế 

                                                 

 
4

†††††ThS. Hoàng Định - uỷ viên hiệp hội bao bì Việt 

Nam, Kỷ yếu Mỹ thuật ứng dụng 

bao bì là tạo ra một sản phẩm tưởng như câm 

lặng nhưng lại đầy sức quyến rũ trên các quầy 

hàng..”4.††††† 

Thật vậy, sự quyến rũ, thu hút của sản 

phẩm luôn tạo ấn tượng đối với người tiêu 

dùng từ cái nhìn đầu tiên, ứng dụng màu sắc 

trong thiết kế đồ hoạ bao bì là một trong 

những yếu tố quan trọng để tạo nên một bao 

bì đẹp, gia tăng giá trị thẩm mỹ là tín hiệu 

nhận biết thương hiệu sản phẩm, là yếu tố 

quan trọng trong việc tạo niềm tin cho người 

tiêu dùng và là động lực thúc đẩy tiêu thụ sản 

phẩm. 

Có thể nói xã hội phát triển đi cùng 

với những giá trị vật chất, giá trị tinh thần 

ngày càng được chú trọng, đề cao, con người 

ngày càng mong muốn được thưởng thức cái 

đẹp. Không chỉ “đẹp” về chất lượng sản phẩm 

mà mẫu mă, kiểu dáng, cũng như chất liệu 

được đầu tư kỹ lưỡng hơn. Một bao bì đẹp, 

thu hút không những góp phần làm phong 

phú thêm đời sống tinh thần mà còn nâng cao 

khả năng tri giác, thị hiếu thẩm mỹ của con 

người đồng thời thúc đẩy xã hội phát triển. 

Hơn nữa khi lựa chọn mua sản phẩm, 

người tiêu dùng hiện đại không chỉ quan tâm 

đến chất lượng sản phẩm mà còn quan tâm 

đến tính thẩm mỹ thông qua, màu sắc, mẫu 

mã, vật liệu… và những giá trị tinh thần mà 

sản phẩm mang lại. Việc ứng dụng màu sắc 

trong thiết kế bao bì thực phẩm là hết sức cần 

thiết nhằm tạo sự phong phú dễ nhận biết và 

tính thẩm mỹ của bao bì. Vì thế mà các nhà 

thiết kế luôn có sự tính toán, cân nhắc khi sử 

dụng màu sắc trong thiết kế bao bì thực phẩm 

nhằm tăng thẩm mỹ và gia tăng các giá trị tiêu 

dùng sản phẩm. 

Sự chuyển mình trong ứng dụng màu 

sắc khi thiết kế bao bì thực phẩm được nhìn 
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thấy rõ nhất trên bao bì sản phẩm gạo tại 

Foodexpo 2017. Năm 2017 kim ngạch xuất 

khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng trở lại, 

tuy vậy thật khó khăn để tìm ra những sản 

phẩm bán cho người tiêu dùng có chất lượng 

và mẫu mã đẹp. Vinaseed (Công ty giống cây 

trồng trung ương) đã tập trung đầu tư cho 

mẫu mã bao bì của sản phẩm, màu sắc của 

bao bì gạo Ban Mai đã làm bừng sáng một 

góc giới thiêụ sản phẩm. Với màu vàng đặc 

trưng của gạo Ban Mai cùng với cách đóng 

gói, thiết kế bao bì hợp lý, sử dụng hình ảnh 

và các mảng màu tươi sáng, hiện đại có thể 

nói Vinaseed đã mang đến một diện mạo mới 

cho nhóm ngành xuất khẩu gạo tại Việt Nam. 

 

 
Hình 2: Bao bì Gạo Ban Mai  của Vinaseed 

(Công ty giống cây trồng trung ương)5‡‡‡‡‡ 

* Màu sắc trên bao bì thực phẩm là 

tín hiệu nhận biết thương hiệu thực phẩm 

Màu sắc được xem như yếu tố quan 

trọng nhất để tạo nên sự khác biệt nhận biết 

và phân biệt sản phẩm thực phẩm, nhất là làm 

nổi bật sản phẩm trong vô vàn các sản phẩm 

cùng loại. Khi mua sắm trong siêu thị hoặc 

các cửa hàng tiện lợi, khó có thể đọc tên để 

phân biệt được sản phẩm từ xa nhưng màu 

sắc thì làm được điều đó. Vì vậy, sử dụng 

màu sắc là công cụ vô cùng hữu hiệu của 

thương hiệu. Việc sử dụng màu sắc trên bao 

bì thực phẩm đòi hỏi phải có sự nghiên cứu 

                                                 

 
5

‡‡‡‡‡http://afamily.vn 

về sản phẩm, đối thủ tranh và tập khách hàng 

mục tiêu. 

Khi lựa chọn màu sắc để truyền tải 

thương hiệu, đặc tính cảm xúc của từng màu 

sắc là một trong những yếu tố được chú trọng. 

Việc xác định xem ý nghĩa cảm xúc hàm ẩn 

trong từng màu sắc có phù hợp với tính cách 

thương hiệu hay không, đó là một sự cân nhắc 

quan trọng.  

 
Hình 3: Thiết kế bao bì lấy cảm hứng từ màu 

tím đậm của quả và màu xanh của lá cây 

Thanh Long thương hiệu A’fruit6§§§§§ 

Màu sắc, bố cục, phông nền là những 

yếu tố giúp cho việc nhận dạng hình ảnh 

thương hiệu nhanh hơn nhiều lần, và giúp cho 

khách hàng có thể nhớ được những đặc tính 

riêng của sản phẩm, mặc dù họ có thể mua 

hàng ở nhiều cửa hàng khác nhau. 

Nhắc đến đồ uống có ga và màu đỏ 

đặc trưng người ta nghĩ ngay đến Cocacola, 

điều này thể hiện sức mạnh của màu sắc trong 

tâm trí người tiêu dùng.  

Một thiết kế có thể thay đổi màu sắc 

theo từng giai đoạn để tạo sự hấp dẫn, nhưng 

nó phải tuân theo nguyên tắc nhất quán trong 

việc nhận diện thương hiệu. Sự tác động của 

màu sắc đối với hoạt động kinh doanh là hết 

sức đa dạng. Việc sử dụng màu sắc có tác 

động trực tiếp đến người tiêu dùng sẽ tạo nên 

những trạng thái tâm lý khiến họ thích hay 

không thích, đi đến quyết định mua hay 

không mua sản phẩm. Đối với các sản phẩm 

6
§§§§§http://afamily.vn 
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vào dịp tết của Cocacola, màu đỏ đặc trưng 

được thể hiện xuyên suốt trên các mẫu bao bì 

kết hợp với màu vàng của những cánh én tạo 

nên sự đầm ấm xum vầy khi tết đến xuân về. 

 
Hình 4: Màu sắc trên bao bì nước giải khát 

Coca Cola7****** 

Trong dòng sản phẩm sôcôla toàn 

cầu, Cadbury “sở hữu” màu tím và màu này 

có tác dụng đến tính kiên định xuyên suốt cả 

nhãn hàng sôcôla cốt lõi của họ mà còn mở 

rộng cho các nhãn hàng phụ khác. Khi nghĩ 

đến sôcôla, người ta nghĩ đến màu tím.  

 
Hình 5: Màu tím chủ đạo trên bao bì socola 

Cadbury8†††††† 

* Màu sắc trên bao bì thực phẩm là 

tín hiệu phân biệt tính chất nhóm sản 

phẩm  

Mỗi một dòng sản phẩm đều tạo cho 

khách hàng sự nhận biết quen thuộc bằng một 

tín hiệu nào đó trong trí nhớ khi họ quan sát 

mua hàng tại quầy, giúp người tiêu dùng nhận 

biết và tìm kiếm được đúng dãy bán sản phẩm 

mà họ cần tìm. Màu xanh nhạt hay màu trắng 

                                                 

 
7

******http://cafef.vn 
8

††††††Nguồn ảnh trên Internet 

thường gắn liền loại hàng bơ sữa, ít chất béo 

và ít calo. Màu nâu sậm và đen thường liên 

quan đến các sản phẩm cà phê, ca cao. Trong 

khi màu đỏ và màu vàng được dùng cho các 

thương hiệu hàng tiêu dùng nhanh như KFC, 

Jolibee, McDonalds, Lotteria và Pizzza Hut – 

là những màu đặc trưng về sự liên tưởng và 

cảm giác ngon miệng. Vì vậy gần như đã có 

sự hình thành màu sắc đặc trưng cho từng 

chủng loại hàng hóa. Nguyên tắc cơ bản cho 

sự tạo lập một thương hiệu thành công là khai 

thác những màu sắc đặc trưng về chủng loại 

sản phẩm, làm cho thương hiệu của mình 

khác biệt trong con mắt người tiêu dùng đồng 

thời nổi bật hơn so với các sản phẩm cạnh 

tranh.  

 
Hình 6: Nhận diện thương hiệu TH true milk 

thông qua màu sắc trong  thiết kế bao bì thực 

phẩm9‡‡‡‡‡‡ 

Sản phẩm của mỗi ngành nghề đều 

mang những sắc thái khác nhau. Người hoạ 

sỹ thường mô phỏng theo màu sắc của sản 

phẩm, gợi cảm giác nói lên tính chất của sản 

phẩm. Phương pháp này thường được sử 

dụng trong bao bì thực phẩm đồ ăn, uống. Nó 

tạo nên hiệu quả thẩm mỹ cao bởi sự chủ 

động màu sắc cũng như ý đồ của người họa 

sỹ. Để mô tả đồ uống từ hoa quả được làm từ 

trái cây như: dâu, cam, táo… việc sử dụng 

những màu hồng, cam, xanh… sẽ đựơc người 

sử dụng hình dung tưởng tượng đến mùi vị 

thơm ngon của hoa quả, bởi những màu như 

vậy đã được điển hình hoá, cô đọng mà xúc 

9
‡‡‡‡‡‡http://binhchonvn.vn 
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tích. Màu nâu đen trong sản phẩm cacao đã 

đưa đến cho người dùng một cảm giác ngọt 

ngào mà quyến rũ. Màu này đã trở thành một 

biểu tượng về màu sắc cho những sản phẩm 

chocolate. 

Nhờ việc sử dụng màu sắc trên bao bì 

thực phẩm mà người tiêu dùng có thể phân 

biệt dãy hàng bán các sản phẩm sữa và dãy 

hàng bán các sản phẩm cà phê một cách 

nhanh chóng 

* Màu sắc trên bao bì thực phẩm là 

tín hiệu thể hiện thông điệp, tính cách của 

thương hiệu  

Việc chọn màu sắc cho bao bì cũng 

phụ thuộc nhiều vào khách hàng mục tiêu 

hoặc thị trường mà sản phẩm tham gia vào. 

Màu sắc của sản phẩm đồ uống phải cho thấy 

được sự hấp dẫn, tinh khiết hay đã khát. Sản 

phẩm dành cho giới trẻ có màu sắc khác với 

sản phẩm dành cho người đứng tuổi. Với sản 

phẩm theo mùa, chẳng hạn như mùa đông, 

bao bì phải gợi cho người khách hàng thấy 

được sự ấm áp còn với mùa hè thì người ta 

phải cảm nhận được sự mát mẻ. Mỗi một sản 

phẩm tại các thị trường khác nhau thì màu sắc 

cũng khác nhau. 

Sử dụng màu sắc trong thiết kế bao bì 

là vấn đề hết sức quan trọng. Trước khi lựa 

chọn màu sắc cho bao bì, cần xem xét: mục 

đích của sản phẩm, chiến lược, sản phẩm, 

khách hàng. Yếu tố định vị phong cách và 

tính chất của sản phẩm là hết sức cần thiết, 

nhờ đó mà người họa sĩ có thể sử dụng màu 

sắc chính xác nhất, ấn tượng nhất, phù hợp 

nhất với mỗi thị trường mà sản phẩm tham 

gia vào, góp phần quan trọng trong chiến lược 

hình thành cá tính thương hiệu. 

Màu sắc trên nhãn một chai rượu lâu 

đời có thể thấy tính thời đại, cổ kính và tính 

chất của sản phẩm nhờ các tông màu trầm 

được kết hợp ở bao bì và nhãn chai. Màu sắc 

                                                 

 
10

§§§§§§Tư liệu ảnh được tìm kiếm trên internet 

của sản phẩm Lavie được thể hiện nhằm tạo 

sự tin tưởng về độ tinh khiết của sản phẩm. 

Như thế để thấy rằng sự cảm nhận tinh tế về 

màu sắc, sử dụng kết hợp giữa các gam màu 

lạnh và nóng có chừng mực gây được cảm 

giác về đặc tính của sản phẩm, đồng thời kích 

thích vị giác , thúc đẩy người tiêu dùng mua 

sản phẩm.  

Nếu khéo léo lựa chọn màu sắc cho 

thương hiệu, thì lợi ích mang lại là rất lớn. 

Thương hiệu Heineken là một ví dụ diển hình 

về dùng màu sắc. Chúng ta đều biết rằng, 

hình ảnh của thương hiệu góp phần vào tài 

sản vô hình trên bản cân đối ngân sách, với 

con số hàng triệu người uống Heineken trên 

toàn thế giới, điều đó tạo cho màu xanh của 

Heineken một giá trị rất lớn. Thương hiệu có 

thể tạo được sự nhận biết rộng về màu sắc chỉ 

đơn giản bằng cách quản lý việc sử dụng màu 

sắc sao cho hiệu quả. Sử dụng khéo léo màu 

sắc của thương hiệu, chính là một trong 

những vũ khí đơn giản và kinh tế nhất trong 

“cuộc chiến” giành sự nhận biết thương hiệu. 

 
Hình 7: Màu xanh chủ đạo trong thiết kế bao 

bì sản phẩm bia Heineken10§§§§§§ 

2. Thực trạng sử dụng màu sắc 

trong thiết kế bao bì thực phẩm tại Việt 

Nam  

Thiết kế đồ hoạ bao bì thực phẩm có 

một chức năng xã hội đặc thù, đây cũng là 

một trong những tiêu chí quan trọng trong 

việc đánh giá trình độ khoa học kỹ thuật, 

thẩm mỹ, văn hoá tiêu dùng của một quốc gia.  
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Bên cạnh giáo dục, y tế, công nghệ, y 

học… ngành sản xuất bao bì tại Mỹ cũng phát 

triển không kém và đang hướng đến những 

sản phẩm thân thiện với môi trường. Các thiết 

kế bao bì thực phẩm luôn được nghiên cứu để 

thu hút thị giác của người tiêu dùng thông qua 

màu sắc.  

Tại đất nước mặt trời mọc, bao bì 

được chú trọng cả về hình thức lẫn chất liệu. 

Theo đó màu sắc và các chi tiết trang trí minh 

họa mang đậm nét đặc trưng của Nhật Bản 

nhưng vẫn mang tính hiện đại và làm nổi bật 

lên tính chất của sản phẩm.  

 
Hình 8: Màu sắc phản ánh đặc trưng trên bao 

bì thực phẩm tại Nhật Bản11******* 

Bao bì thực phẩm của Hàn Quốc có 

khả năng kích thích vị giác rất tốt. Thiết kế 

vẫn chú trọng sự đơn giản, màu sắc phối hợp 

rất thông minh và có điểm nhấn rất mạnh mẽ. 

 

                                                 

 
11

*******Tư liệu ảnh được tìm kiếm trên internet 

Hình 10: Tone màu trầm tối thường được ưa 

chuộng trong thiết kế bao bì thực phẩm tại 

Hàn quốc12††††††† 

Ở một góc nhìn khác sự đơn giản, tinh 

tế có thể thấy được trên bao bì thực phẩm của 

Pháp . Màu sắc và họa tiết minh họa vô cùng 

tối giản, không cầu kỳ nhiều màu nhưng vẫn 

toát lên sự tinh tế và sang trọng là những gì 

mà các sản phẩm có xuất xứ từ Pháp mang 

lại. Giữa muôn vàn sản phẩm, có thể dễ dàng 

nhận ra đâu là các sản phẩm của Pháp, nhờ 

vào những phong cách đặc trưng này. 

 
Hình 9: Màu sắc tối giản trên thiết kế bao bì 

thực phẩm tại Pháp13‡‡‡‡‡‡‡ 

Tại Việt Nam 

“ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” là thực 

trạng tư duy của nhiều doanh nghiệp ở Việt 

Nam, đó là việc doanh nghiệp chỉ quan tâm 

nâng cao chất lượng sản phẩm mà chưa chú 

trọng đến yếu tố bên ngoài như thiết kế bao 

bì cho sản phẩm. Thực tế đó trong bối cảnh 

hiện tại đã không còn phù hợp, để nâng cao 

giá trị gia tăng cho sản phẩm chúng ta cần 

thay đổi tư duy: sản phẩm cần tốt gỗ và tốt cả 

nước sơn.  

Những năm gần đây ngành công nghiệp 

thực phẩm tại Việt Nam đang có những bước 

phát triển nhanh chóng, chiếm tỷ lệ đáng kể 

sản lượng đầu ra của ngành công nghiệp nói 

12
†††††††Tư liệu ảnh được tìm kiếm trên internet 

13
‡‡‡‡‡‡‡Tư liệu ảnh được tìm kiếm trên internet 
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riêng và tổng giá trị sản phẩm quốc dân 

(GDP) nói chung. Công nghiệp thực phẩm 

Việt Nam ngày nay đã đáp ứng được nhiều 

sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân, 

phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra 

nhiều nước trên thế giới với đa dạng các sản 

phẩm có chất lượng cao mẫu mã đẹp.  

 Dựa trên kết quả nghiên cứu của công 

ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Emarketer: 

Việt Nam là một thị trường bán lẻ trực tuyến 

có tốc độ tăng trưởng thuộc loại nhanh nhất, 

có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong 

khu vực Đông Nam Á.14§§§§§§§ 

Khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn thị 

trường bán lẻ, sẽ có một cuộc cạnh tranh về 

bao bì giữa các công ty. Bởi hơn ai hết, họ 

nhận thức được tầm quan trọng của bao bì 

trong việc ra quyết định mua hàng của người 

tiêu dùng. Do đó, các công ty sẽ đầu tư chi 

phí mạnh vào thiết kế bao bì nhằm thúc đẩy 

tiêu dùng sản phẩm, một trong những yếu tố 

quan trọng tạo nên sự thành công của bao bì 

là màu sắc. 

Xu hướng tiêu dùng mới đối với các 

sản phẩm  thân thiện với môi trường cũng tác 

động đến xu hướng sử dụng màu sắc trong 

thiết kế đồ hoạ bao bì thực phẩm.  

Khi Việt Nam đang mở cửa với thế 

giới, đòi hỏi ở thị trường những sản phẩm có 

chất lượng và tính thẩm mỹ cao. Để thu hút 

được sự quan tâm của khách hàng trên thị 

trường mang tính cạnh tranh cao này, thì việc 

ứng dụng màu sắc trong thiết kế đồ hoạ bao 

bì thực phẩm là hết sức cần thiết. Thêm vào 

đó các sản phẩm ngoại nhập với mẫu mã 

phong phú cũng đang xuất hiện ngày càng 

nhiều trên thị trường Việt Nam. Một tất yếu 

sẽ xảy ra là hàng hoá nào với hình thức mẫu 

mã đẹp, chất lượng tốt sẽ chiếm được yêu 

thích từ phía người tiêu dùng. Muốn tồn tại 

và phát triển đòi hỏi nhà sản xuất phải cho ra 

                                                 

 
14

§§§§§§§http://bcsi.edu.vn 

những sản phẩm mới luôn đi trước, cập nhật 

được xu hướng tiêu dùng hiện đại bên cạnh 

sự đầu tư cho chất lượng sản phẩm. Để xây 

dựng được những biểu tượng hàng hoá có uy 

tín trên thị trường ngoài việc đầu tư cho máy 

móc công nghệ nhằm nâng cao chât lượng thì 

việc nghiên cứu màu sắc trong thiết kế bao bì 

là một giải pháp tối ưu trong chiến lược của 

các nhà quản lý kinh doanh. Bởi màu sắc có 

sức thu hút rất lớn, có tác động đến tâm lý và 

cảm xúc của người tiêu dùng. 

Tuy nhiên, trong khi bao bì quốc tế có 

xu hướng đơn giản hóa, màu sắc nhã nhặn thì 

nhiều sản phẩm của Việt Nam như: kẹo dừa, 

mít sấy, bánh tránh, bún khô…được đưa vào 

hệ thống phân phối trong nước có màu sắc rất 

sặc sỡ, không phù hợp với thị hiếu người tiêu 

dùng. Một vài mẫu mã bao bì của nông sản 

thực phẩm Việt Nam đa phần cũng đang bị 

góp ý là lòe loẹt và không am hiểu thị hiếu 

của khách hàng.  

 

 
Hình 11: Một mẫu bao bì bánh tráng được 

đánh giá là thiếu hấp dẫn15******** 

Xác định được thực trạng và tầm quan 

trọng của thiết kế bao bì thực phẩm, ngày càng 

nhiều doanh nghiệp trong nước chú trọng đầu 

tư cho thiết kế bao bì để tăng sức cạnh tranh 

của sản phẩm đối với hàng ngoại nhập. Ở 

trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hiệu, gian 

hàng nào có trưng bày sản phẩm mẫu mã đẹp, 

lạ mắt sẽ thu hút người mua nhiều nhất. Nếu 

15
********https://kinhdoanh.vnexpress.net  
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việc sử dụng màu sắc trên bao bì thực phẩm 

được thực hiện tốt, nó sẽ truyền tải được 

thông điệp của doanh nghiệp về sản phẩm đến 

người tiêu dùng một cách nhanh chóng và 

hiệu quả nhất. 

Foodexpo 2017 đã nghi nhận lại được 

những sản phẩm bao bì Made in Vietnam 

hoàn toàn gây ấn tượng với công chúng về 

tính thẩm mỹ, hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên 

được nét đặc trưng Việt Nam giới thiệu với 

bạn bè quốc tế.  

 
Hình 9: Một mẫu bao bì gây được nhiều ấn 

tượng của doanh nghiệp bán hoa quả tươi, 

với phần lá dứa nổi bật phía trên tạo ấn 

tượng về sự xanh tươi và màu vàng đặc trưng 

của loại quả16†††††††† 

3. Một số điểm lưu ý khi sử dụng 

màu sắc trong thiết kế bao bì thực phẩm 

tại Việt Nam 

Ứng dụng màu sắc trong thiết kế bao 

bì sản phẩm là vô cùng phong phú. Tạo sự thu 

hút, chú ý của khách hàng thông qua màu sắc 

trên bao bì thực phẩm đòi hỏi người hoạ sỹ 

thiết kế phải có sự hiểu biết thấu đáo về màu 

sắc, tính chất riêng của mỗi nhóm ngành 

hàng, đối tượng tiêu dùng sản phẩm, thị 

trường mà sản phẩm tham gia vào, xu hướng 

tiêu dùng sản phẩm… do đó màu sắc trên bao 

bì của mỗi sản phẩm, mỗi nhóm ngành hàng 

sẽ mang những sắc thái khác nhau. 

Màu sắc trên bao bì sản phẩm là tài 

sản hữu hình có thể nhìn thấy được của 

thương hiệu trong việc thu hút thị giác của 
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††††††††http://afamily.vn 

người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu dùng sản 

phẩm, vì vậy biểu hiện của màu sắc phải tạo 

khả năng nhận biết, phân biệt, liên tưởng 

hoặc mô tả về sản phẩm, thu hút thị giác, đáp 

ứng thị hiếu của đối tượng khách hàng mục 

tiêu. 

Màu sắc trên bao bì thực phẩm không 

chỉ làm cho sản phẩm nổi bật trong quầy hàng 

còn phải có nhiệm vụ kết nối nội dung thông 

tin mô tả trên bao bì thực phẩm, là sự liên kết 

giữa các mặt trên bao bì. 

Màu sắc trên bao bì thực phẩm phải 

miêu tả hoặc gợi liên tưởng đến nội dung bên 

trong ( sản phẩm). Mô tả đồ uống từ hoa quả: 

dâu, cam, táo, … bằng màu đỏ, cam, 

xanh..gợi liên tưởng đến thực phẩm tự nhiên. 

Màu nâu đen trong sản phẩm cacao tạo cảm 

giác ngọt ngào lắng đọng, hay những hoà sắc 

rự rỡ trên bao bì sản phẩm kẹo tạo sự trẻ 

trung, năng động 

Màu sắc cho thực phẩm tại các thị 

trường khác nhau phải được nghiên cứu kỹ 

lưỡng về đặc điểm văn hoá, lối sống và thói 

quen tiêu dùng. 

Màu sắc trên bao bì thực phẩm cần có 

sự liên kết đồng bộ với các sản phẩm cùng 

một thương hiệu. 

Màu sắc trên bao bì thực phẩm phải 

hướng đến đối tượng tiêu dùng sản phẩm và 

màu sắc có thể gắn với đặc trưng nông nghiệp 

và văn hoá việt nam. 

4 .Kết luận  

Cùng với sự phát triển của kinh tế xã 

hội trong thời kỳ toàn cầu hoá, việc nghiên 

cứu và ứng dụng màu sắc trong thiết kế bao 

bì ngành thực phẩm giúp nâng cao nhân thức 

thẩm mỹ, thúc đẩy tiêu dùng cũng như quảng 

bá thương hiệu ngành thực phẩm 

Nghiên cứu ứng dụng màu sắc trong 

thiết kế bao bì ngành thực phẩm đã phản ánh 
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rõ nét sự thay đổi nhận thức thẩm mỹ và xu 

hướng tiêu dùng trong giai đoạn này. Màu sắc 

trên bao bì không chỉ đơn thuần tập trung vào 

nhận biết và phân biệt, cao hơn còn để truyền 

tải một thông điệp, một giá trị tinh thần và 

hình ảnh của thương hiêu trên thị trường 

trong nước và quốc tế. 

Việc nghiên cứu màu sắc và các yếu 

tố đồ hoạ trong thiết kế bao bì ngành thực 

phẩm đặt ra những thách thức và kỳ vọng mới 

đối với hoạ sỹ thiết kế trước diện mạo chung 

bắt kịp xu thế tiêu dùng toàn cầu của nền thiết 

thế mỹ thuật ứng dụng nước nhà. 
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Tóm tắt: Đào tạo nguồn nhân lực Mỹ thuật ứng dụng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, 

người sử dụng lao động luôn là mối quan tâm sâu sắc của các cấp ban ngành và Bộ chủ quản. 

Đào tạo MTUD là lĩnh vực đào tạo khá chuyên biệt, hệ thống khoa học của nó cần tư duy khác 

biệt, việc đánh giá kết quả cũng cần có sự khác biệt, lực lượng chuyên sâu giảng dạy cũng cần có 

cách đòi hỏi riêng. Đối với các doanh nghiệp cần phải chủ động hơn nữa trong việc tăng cường 

và nâng cao hiệu quả hợp tác trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Mối quan hệ này cần phải 

được xây dựng dựa trên lợi ích thiết thực từ các bên. Trên cơ sở đó mới nâng cao được chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp. Qua bài viết này, tác giả đồng thời cũng đưa ra một số kiến nghị và giải 

pháp nhằm nâng cao mối liên kết giữa doanh nghiệp, người sử dụng lao động với các cơ sở đào 

tạo mỹ thuật ứng dụng - một ngành học hướng đến tính ứng dụng, đến sự gắn kết giữa nhà trường 

và doanh nghiệp. 

 Từ khoá: Mỹ thuật ứng dụng, doanh nghiệp, đào tạo, chính sách, thực trạng, giải pháp. 

 

Abstract: Training human resources of applied fine arts meeting the needs of businesses 

and employers is always a deep concern of all levels of departments and line ministries. Applied 

arts training is quite specialized training field. Its scientific system needs different thinking, the 

evaluation of results also needs to be different, the intensive teaching force also needs to have its 

own requirements. For businesses, it is necessary to be more proactive in enhancing and 

enhancing the effectiveness of cooperation in vocational education activities. This relationship 

needs to be built on the practical benefits from the parties. On that basis, the quality of vocational 

education is improved. Through this article, the author offers a number of recommendations and 

solutions to improve the linkage between businesses and employers with applied art training 

institutions - a study aimed at applicability. , to the cohesion between schools and businesses. 

Keywords: Applied arts, business, training, policies, reality, solutions. 
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1. Đặt vấn đề 

Chủ trương liên kết giữa các trường 

đào tạo nghề, đại học với các doanh nghiệp 

(DN), cơ sở sản xuất để tạo việc làm cho sinh 

viên sau khi tốt nghiệp ra trường và đẩy mạnh 

xuất khẩu lao động đã được Chính phủ chỉ 

đạo tại nhiều văn bản  như Nghị quyết số 

100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động của Chính 

phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Nghị quyết của 

Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước hàng năm; Thông tư số 

29/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 15/12/2017 

của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy 

định về liên kết tổ chức thực hiện chương 

trình đào tạo. Theo đó, nhà trường và Doanh 

nghiệp(DN) có thể liên kết tổ chức đào tạo, 

trong đó DN có thể đảm nhận đến 40% 

chương trình đào tạo. 

    Nhờ những chủ trương trên, nhiều mô hình 

liên kết với DN của các trường đại học đã 

được triển khai hiệu quả trong thời gian qua, 

tuy nhiên bên cạnh đó còn tồn tại khá nhiều 

bất cập như mối quan hệ giữa nhà trường, 

doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng 

lao động còn nhiều khoảng trống và lỏng lẻo. 

    Theo khảo sát, ở Việt Nam trung bình mỗi 

năm có khoảng 10.000 chỉ tiêu đào tạo các 

ngành liên quan đến mỹ thuật: hội họa, mỹ 

thuật ứng dụng, sư phạm mỹ thuật… được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cho phép các cơ sở đào 

tạo tuyển sinh trong cả nước. Đây là con số 

không hề nhỏ, Qua đó chúng cho thấy một 

thực tế xã nhu cầu tuyển dụng lao động trong 

lĩnh vực Mỹ thuật  ứng dụng(MTUD) không 

hề nhỏ. Tuy nhiên số cử nhân ngành MTUD 

sau khi ra trường đáp ứng được yêu cầu của 

doanh nghiệp đang yếu và thiếu. 

            2. Thực tế mối quan hệ giữa các cơ 

sở hoạt động tư vấn thiết kế và cơ sở đào 

tạo ngành MTUD 

       Bản chất của MTUD là tạo ra các sản 

phẩm mang tính ứng dụng cao, tuy nhiên có 

một thực tế trái ngược đang diễn ra đó là sinh 

viên ngành MTUD đang bị bó hẹp trong 

khuôn khổ lý thuyết mà ít được tiếp cận với 

thực tế. Chính việc học “chay”, “nhồi nhét” 

lý thuyết khiến khả năng sáng tạo và tính thực 

tế của sinh viên bị hạn chế không ít.  

Đào tạo đã thực gắn với doanh 

nghiệp? 

 Tại hội thảo hợp tác Việt Nam - Anh Quốc 

trong giáo dục và đào tạo kỹ năng nghề 

nghiệp diễn ra tại Hà Nội ngày 17/1, 

NGƯT.TS Vũ Xuân Hùng, Viện trưởng Viện 

Khoa học Giáo dục Nghề nghiệp, nêu rõ thực 

trạng đào tạo gắn với doanh nghiệp ở nước ta. 

Theo đó, trong tổng 1.979 cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp, chỉ 483 cơ sở thuộc doanh 

nghiệp. Những cơ sở này chủ yếu đào tạo 

nhân lực cho chính doanh nghiệp đó. Khảo 

sát phía doanh nghiệp và nhà trường cho thấy 

mức độ hợp tác giữa hai bên còn thấp. Phía 

doanh nghiệp, việc hợp tác thường xuyên chỉ 

ở mức 12,3%, còn lại là không hoặc thỉnh 

thoảng hợp tác. Trong khi đó, từ phía trường, 

tỷ lệ hợp tác từ thường xuyên, thỉnh thoảng 

đến không lần lượt chiếm 32,8%, 60,3% và 

6,9%. Hình thức hợp tác chủ yếu là doanh 

nghiệp tiếp nhận và hướng dẫn học viên trong 

quá trình thực tập. Lý giải mối quan hệ lỏng 

lẻo giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, NGƯT.TS Vũ Xuân Hùng cho rằng 

doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm với công 

tác đào tạo. Tình trạng học viên học nghề ra 

trường thất nghiệp không hoàn toàn vì kém 

chất lượng. Trên thực tế, hai bên đang lệch 

nhau trong công tác đào tạo, trường dạy cái 

này nhưng doanh nghiệp lại cần cái khác. 

“Trường dạy A, doanh nghiệp lại cần B 

Trường không biết doanh nghiệp cần gì vì 

không tiếp cận được chủ lao động, phần lớn 

doanh nghiệp tiếp xúc trường để tuyển sinh 

viên về làm việc chứ không tham gia từ đầu, 
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tức từ khâu lên chương trình đào tạo. Vì thế, 

phía nhà tuyển dụng chấp nhận tuyển về rồi 

đào tạo thêm. Nhiều doanh nghiệp tuyển 

thẳng lao động phổ thông để tự đào tạo. Họ 

chọn phương án này vì nhiều lý do, bao gồm 

việc chỉ phải trả lương thấp. Một số doanh 

nghiệp khác sa thải người lao động sau 3-5 

năm làm việc với lý do không thích ứng được 

sự thay đổi nhanh chóng trong ngành sản 

xuất. 

Để gắn kết trường và doanh nghiệp, nâng cao 

chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội đã triển khai 

một số biện pháp nhưđặt ra yêu cầu hàng 

năm, các doanh nghiệp phải cung cấp thông 

tin về nhu cầu lao động để bộ phối hợp các 

trường đào tạo sát nhu cầu. Việc này được 

giao đến từng địa phương. Tuy nhiên vấn đề 

này gặp không ít khó khăn, nhiều doanh 

nghiệp từ chối phản hồi vì nước ta không có 

chế tài nào buộc họ phải tuân thủ. Với vấn đề 

nêu trên:  quan điểm của  bà Trần Thị Lan 

Anh - Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Văn 

Phòng giới sử dụng lao động cho rằng: “Cần 

xây dựng một cơ chế chặt chẽ cho sự hợp tác 

giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh 

nghiệp”.Theo đó, các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp và doanh nghiệp cần phải chủ động 

hơn nữa trong việc tăng cường và nâng cao 

hiệu quả hợp tác trong hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp. Mối quan hệ này cần phải được 

xây dựng dựa trên lợi ích thiết thực từ các 

bên. Trên cơ sở đó mới nâng cao được chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp. 

Câu chuyện gắn kết giữa các cơ sở 

đào tạo, nhà trường, trung tâm với doanh 

nghiệp đã có từ rất lâu, tuy nhiên mối quan hệ 

này vẫn còn “lỏng lẻo”, hình thức. Điều này 

được thể hiện ở chất lượng nguồn lao động 

được đào tạo ra chưa đáp ứng được nhu cầu 

của doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, có 

nhiều nguyên nhân để lý giải cho mối quan 

hệ hợp tác chưa chặt chẽ này. Trong đó, 

nguyên nhân lớn nhất là do doanh nghiệp thụ 

động trong việc tham gia vào sự hợp tác với 

cơ sở, nhà trường, trung tâm đào tạo nghề 

Chia sẻ rõ hơn về điều này, Ông 

Nguyễn Trung Thành - Giám đốc Công ty cổ 

phần thiết kế và in ấn bao bì Thăng Long cho 

biết: “Việc công ty chưa chủ động trong việc 

hợp tác với nhà trường, có thể là do quy mô 

của doanh nghiệp chưa có yêu cầu cao về việc 

đào tạo. Hay cũng có thể cũng chưa nắm bắt 

được thông tin về các chính sách, quy định 

pháp luật, hoặc chưa nhận thức được lợi ích 

của việc tham gia liên kết đào tạo với các cơ 

sở, trường, trung tâm đào tạo nghề”. 

Trên quan điểm này, ông Vũ Xuân 

Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo Chính quy - 

Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội cho rằng: “Bài 

toán về chất lượng nguồn lao động sẽ không 

giải quyết được nếu như không gắn với doanh 

nghiệp. Bởi hơn ai hết chính doanh nghiệp 

mới là người sử dụng lao động” họ biết nhu 

cầu thị trường cần gì. Vì vậy, khi có sự tham 

gia của doanh nghiệp, nhà trường sẽ có điều 

kiện tiếp cận sâu sắc hơn nữa với nhu cầu của 

xã hội chưa kể là sinh viên được tiếp cận các 

trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, từ đó 

chất lượng nguồn lao động cũng sẽ thay đổi. 

Thực tế đào tạo trong các trường 

Mỹ thuật ứng dụng 

Là người tâm huyết đi tiên phong mở 

đường, xây dựng và phát triển khoa Tạo dáng 

Công nghiệp cố PGS.TS Nguyễn Ngọc 

Dũng, đã có rất nhiều phân tích tình hình các 

trường đào tạo MTUD, trong bài viết “ Bàn 

về Design” PGS.TS đã viết: “Thiết kế Design 

không phải là thiết kế kỹ thuật đơn thuần, 

nhằm mục đích hoàn thiện hoặc vận hành 

thuần túy hệ thống kỹ thuật và cũng không 

phải là công tác thiết kế mỹ thuật biểu thị 

niềm hưng phấn của họa sĩ, nó là việc làm mà 

thông qua đó sản xuất được nối liền với thị 
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trường. Thường người thiết kế sản phẩm phải 

có giác quan thứ sáu về người mua hàng đại 

chúng, không thiết kế sản phẩm từ yêu cầu 

biểu thị cá nhân mình. Chính nhu cầu sáng tác 

chân thực Design. Tuy nhiên, việc tạo hình 

dáng sản phẩm vẫn phải theo quy luật phát 

triển thẩm mỹ. Đó là mục đích, xét về thực tế 

thì thẩm mỹ có cả trong hành động mua bán. 

Mua bán giờ đây không chỉ là hành động kinh 

tế đơn thuần mà có cả hành động thẩm mỹ.”. 

Cũng ở lĩnh vực này, trong một phát biểu , 

họa sĩ Vũ Hiền phân tích về chuyên môn hiện 

tại cũng lâm vào tình trạng thiếu giáo trình 

mới. Việc gắn bó với thực tiễn xã hội còn 

nhiều bất cập. Một số nơi chưa là cầu nối cho 

sinh viên đến được các cơ sở sản xuất để tham 

quan, thực tập, thực hành. Điều này khiến khi 

ra trường, sinh viên thiếu thực tế, ngơ ngác 

trước các phương tiện kỹ thuật có liên quan 

tới ngành nghề. Có khi, họ phải mất 1 - 2 năm 

để tiếp cận sản xuất… bên cạnh đó cũng có 

những bất cập khác là bắt đầu hình thành yếu 

tố bảo thủ, suy diễn kinh nghiệm, sinh viên 

được học kinh nghiệm thực tiễn thông qua 

các giảng viên, các bài tập đều xoay quanh 

trục kiến thức có tính cơ bản hàn lâm của nhà 

trường kể cả những kiến thức đã có hàng trăm 

năm… Vì thế khi hội nhập gặp không ít khó 

khăn, sinh viên ra trường thể hiện khá tốt 

song nó lại không phải mang màu sắc của một 

nhà thiết kế mà mang màu sắc “thợ vẽ”  nhiều 

hơn. Trong thời gian gần đây cũng đã có 

nhiều trường thiết kế bài tập và xây dựng 

khung chương trình cho học viên tập trung 

vào việc thị trường cần thì ta đáp ứng, nhưng 

khi thị trường thay đổi, những thị trường cao 

cấp mang yếu tố quốc tế vào Việt Nam thì ta 

lúng túng. 

Tại Hội thảo khoa học toàn quốc “Đổi 

mới đào tạo mỹ thuật ứng dụng ở Việt Nam” 

ngày 25/6/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, 

nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng 

nhìn nhận: “Mỹ thuật ứng dụng của Việt Nam 

tham gia vào thị trường thế giới với tư cách 

là người lắp ráp, làm thuê chứ chưa sáng tạo, 

sản xuất ra bất kỳ máy móc, sản phẩm nào. 

Suốt thế kỷ 20, nước ta hầu như không có nhà 

thiết kế chuyên nghiệp, mà chỉ có các họa sĩ 

tham gia làm thiết kế đồ họa, người bấm máy 

tính trong sự chỉ bảo của ông chủ sản xuất”. 

Ông Marc Pechart, Quản lý học vụ Viện thiết 

kế ADS, người từng có 16 năm làm trong lĩnh 

vực thiết kế ở Việt Nam cũng cho rằng, mỹ 

thuật ứng dụng ở Việt Nam còn thiếu vắng 

bản sắc. Cũng tại hội thảo nói về thực trạng 

đào tạo các ngành mỹ thuật ứng dụng tại Việt 

Nam, ông Riccardo Francesch, đại diện 

Trường Đại học Thiết kế LABA (Ý) cho 

rằng: “Việc giáo dục và đào tạo các nhà thiết 

kế hiện tại rất mang tính thực dụng hơn là 

sáng tạo. Thường sinh viên tốt nghiệp sẽ trở 

thành kỹ thuật viên hơn là nhà thiết kế. Họ 

biết cách sử dụng thành thạo các phần mêm 

2D, 3D nhưng chưa biết cách phát triển ý 

tưởng trên cơ sở là một nhà thiết kế. 

Các sản phẩm tạo ra thiếu tính ứng 

dụng. Bên cạnh việc nắm bắt và sử dụng các 

kỹ thuật, nhà thiết kế còn phải nắm bắt được 

xu thế thị hiếu người tiêu dùng, các kỹ thuật 

thi công sản phẩm, các học trình về nghệ 

thuật, lịch sử nghệ thuật, lịch sử kiến trúc 

không có nhiều trong chương trình học. Nếu 

một sinh viên mà không biết về kỹ thuật thi 

công sản phẩm phổ biến, hiện đại… thì sao 

sinh viên đó có thể trở thành một nhà thiết kế 

giỏi để đáp ứng được nhu cầu thực tế 

3. Thực trạng mối quan hệ giữa 

Làng nghề thủ công mỹ nghệ và các cơ sở 

đào tạo mỹ thuật ứng dụng 

Làng nghề là một tài sản quý báu của 

dân tộc ta. Trong thời kỳ mới, thực hiện Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng (tháng 1-

2011) tiếp tục phát triển bền vững đất nước, 

làng nghề có vị trí và vai trò rất quan trọng. 

Trước yêu cầu của tình hình mới, cùng với 

quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi 
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mô hình tăng trưởng, làng nghề cũng phải tái 

cấu trúc nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 

hàng hóa, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao 

hơn. Trên thực tế, việc thiếu nhân lực có kỹ 

thuật của các làng nghề đang ngày càng trở 

nên trầm trọng, do lao động có tay nghề đang 

chuyển dịch sang làm việc ở các lĩnh vực 

khác hoặc thoát ly khỏi địa phương. Nhiều 

làng nghề truyền thống hiện nay không có thợ 

tạo mẫu và thợ có tay nghề tinh xảo đáp ứng 

yêu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của người 

tiêu dùng, cho nên sản phẩm của các làng 

nghề truyền thống chưa đa dạng về mẫu mã, 

thiếu sức cạnh tranh so với sản phẩm cùng 

loại trong nước và quốc tế. Trong bài viết “ 

Bàn về Design” PGS.TS Nguyễn Ngọc Dung 

viết : “…. Thay đổi không phải chỉ ở phương 

diện từ ngữ, mà là nội hàm công việc. 

Design không đồng nghĩa với trang trí 

và cũng không cần phải là ứng dụng mỹ thuật 

vào sản xuất. Cần phải thấy sự tiến triển của 

design gắn bó với sự tiến bộ của sản xuất, là 

kết quả nảy sinh, phát triển của nhu cầu tiêu 

dùng và biểu hiện tính cách của người tạo 

dựng môi trường văn hóa thẩm mỹ thời đại. 

Với Design ở nước ta thỉnh thoảng lại dội lên 

những cổ động, như triễn lãm mẫu thiết kế 

sản phẩm, lời hô hào trên báo chí, nhưng tới 

bây giờ nền kinh tế đã mở cửa Design vẫn 

chưa trở thành bộ phận hữu cơ của nền sản 

xuất công nghiệp. Lời kêu gọi của các cơ sở 

sản xuất phải có mẫu, mã hàng mới. Nhưng 

nào thấy ai “tự nguyện” đầu tư cho nghiên 

cứu và ứng dụng Design vào sản phẩm của 

mình. Thường là sao chép mẫu mã của nước 

ngoài, nếu không thì nằm chờ để ký hợp đồng 

gia công. 

Là địa phương có số lượng làng nghề 

nhiều nhất cả nước với gần 300 làng nghề, 

các làng nghề tại Hà Nội cũng rơi vào tình 

trạng thiếu nguồn nhân lực, nhất là các nhân 

lực trẻ và nhân lực có tay nghề cao. Theo 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 

công nghiệp (Sở Công Thương Hà Nội), Hà 

Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề, 

trong đó, nhiều làng nghề vẫn giữ được tốc 

độ phát triển tốt như sơn mài, khảm trai, điêu 

khắc gỗ, thêu, dệt lụa… 

Tuy nhiên, hiện nay các làng nghề 

đang đứng trước thực trạng thiếu lao động có 

tay nghề để đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ ngày 

càng cao của người tiêu dùng.Trong lĩnh vực 

mỹ thuật thì Thủ công Mỹ nghệ vốn là hình 

thái nghệ thuật thị giác luôn luôn gắn liền với 

nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật thủ công 

mỹ nghệ (Handicraft) của một quốc gia, 

vùng, khu vực, dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, 

tôn giáo cụ thể của từng địa phương. 

        Người nghệ sĩ của nghệ thuật thủ công 

mỹ nghệ vốn xuất thân là nghệ nhân hay thợ 

thủ công (Craftman), chuyên sử dụng ngôn 

ngữ, chất liệu cùng với thị hiếu, văn hóa bản 

địa của dân tộc mình, đồng thời sử dụng 

những tài năng, vốn sống, kinh nghiệm cha 

truyền con nối để sáng tác làm đẹp cho xã hội, 

điều này đã làm cho nghệ thuật thủ công 

mang lại hình thức độc đáo riêng của từng địa 

phương, từng dân tộc, chủng tộc, sắc tộc mà 

trong đó ẩn tàng tính dân tộc sâu sắc nhất 

nhưng cũng là một nguyên nhân khiến sản 

phẩm các làng nghề truyền thống chưa đa 

dạng về mẫu mã, thiếu sức cạnh tranh so với 

sản phẩm cùng loại trong nước và quốc tế. 

Trước thách thức này Mỹ thuật ứng dụng 

phải trở thành nguồn gốc tích lũy của các trào 

lưu cách tân văn hóa và kinh tế. Đầu tư cho 

thiết kế phải có chiều sâu, ngoài nối tiếp từ 

truyền thống xa xưa, còn phải biết đặt nó vào 

dòng phát triển của nền công nghiệp. nhưng 

tiếc thay các nhà quản lý cũng chưa có sự 

quan tâm thấu đáo hơn cho việc phát triển 

làng nghề . Còn trong thời kinh tế đang hòa 

nhập toàn cầu, các nhà kinh tế mong muốn có 

sự cân bằng trong xuất và nhập khẩu. Từ lãnh 

đạo đến các doanh nghiệp đều thấy phải có 

mẫu hàng mới trong xuất khẩu. Cứ theo sự 
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phân tích trên, thì MTUD có vị trí quan trọng 

với công việc này. Nhưng cần có một thái độ 

và sự quan tâm đúng đắn cho sự phát triển 

làng nghề, phố nghề của chúng ta. 

Sẽ là rất thuận tiện để phát huy, cái 

hồn truyền thống độc đáo này trong những 

sản phẩm truyền thống khi mà bản thân 

người, nghệ nhân, nghệ sĩ bản địa thích dùng 

ngôn ngữ, chất liệu truyền thống để chuyển 

tải những đề tài, ý tưởng mới mà anh ta thích 

cùng với sự sử dụng các kỹ thuật thể hiện hiện 

đại. Ông Nguyễn Phương Quang, Giám đốc 

Công ty TNHH Việt Quang (thôn Phú Vinh, 

xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) chia sẻ, 

làng nghề Phú Vinh nổi tiếng với nghề mây 

tre đan truyền thống. Các sản phẩm của làng 

nghề không chỉ được cả nước biết đến mà còn 

xuất khẩu đi nhiều nước được các khách hàng 

nước ngoài ưa chuộng. 

Theo ông Nguyễn Phương Quang, để 

kế thừa và phát huy được thế mạnh của làng 

nghề thì cần phải xây dựng đội ngũ nhân lực 

trẻ có trình độ cao. Do đó cần phải có những 

chính sách đào tạo nghề và truyền nghề cho 

thế hệ trẻ. Chỉ có nguồn nhân lực chất lượng 

tốt thì mới giữ và phát triển các làng nghề 

truyền thống ngày càng phát triển. 

Báo cáo của Sở Công Thương cho 

thấy, trong năm 2016, các làng nghề Hà Nội 

đã tạo việc làm cho gần 800 nghìn lao động, 

giá trị sản xuất đạt gần 14 nghìn tỷ đồng. Thu 

nhập bình quân của người lao động ở làng 

nghề đạt khoảng 35 triệu đồng/năm. Đặc biệt, 

thu nhập của người lao động tại các huyện 

Gia Lâm, Đông Anh, Hà Đông... lên đến 50 - 

60 triệu đồng/năm. Chính vì vậy, Hà Nội cần 

tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống, 

kết hợp tiếp thu KHCN mới trong thiết kế và 

sản xuất, nhất là các làng nghề có những sản 

phẩm xuất khẩu. Nhưng cần có một thái độ 

và sự quan tâm đúng đắn cho sự phát làng 

nghề của chúng ta.Trong đó khâu quan trọng 

chính đào tạo ngành MTUD phải trở thành 

nguồn gốc tích lũy và phát huy các trào lưu 

cách tân văn hóa và kinh tế. Đầu tư cho kiểu 

dáng mẫu mã sản phẩm mới phải có chiều 

sâu, ngoài nối tiếp từ truyền thống, còn phải 

biết đặt nó vào dòng phát triển của nền công 

nghiệp hiện đại tiên tiến. Trong quan niệm, 

chúng ta luôn đề cao đào tạo nguồn nhân lực 

thiết kế mỹ thuật ứng dụng cao , nhưng thực 

tế chúng ta đã làm gì cho tốt hơn. Trong thời 

kinh tế đang hòa nhập toàn cầu, các nhà kinh 

tế mong muốn có sự cân bằng trong xuất và 

nhập khẩu. Từ lãnh đạo đến các doanh nghiệp 

đều thấy phải có mẫu hàng mới trong xuất 

khẩu. Cứ theo sự phân tích trên, thì Đào tạo 

nguồn nhân lực Mỹ thuật ứng dụng có vị trí 

quan trọng với công việc này. một số mặt 

hàng như đồ gốm, giầy da, quạt máy, đồ gỗ, 

đồ thủ công mỹ nghệ đã phần nào có vị trí 

nhất định thị trường tiêu thụ quốc tế. Song 

vẫn là cung cách làm việc với tư duy ngắn 

hạn vụ mùa. Các trường đào tạo MTUD 

không thể đứng bên lề sản xuất lúc này, Nhà 

nước và cá nhân doanh nghiệp cũng cần có 

chính sách kết hợp với các trường đào tạo 

MTUD. 

Theo UBND TP.Hà Nội, trong những 

năm qua Hà Nội đã có nhiều chính sách nhằm 

hỗ trợ phát triển các làng nghề như quy hoạch 

các làng nghề, những chính sách hỗ trợ vốn, 

hỗ trợ đầu ra sản phẩm, tổ chức các hội chợ 

nhằm quảng bá sản phẩm làng nghề… 

Đặc biệt công tác đào tạo nghề cho 

các làng nghề cũng được thành phố đặc biệt 

quan tâm. Đầu năm 2017, UBND TP. Hà Nội 

đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về 

hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và 

làng nghề TP.Hà Nội năm 2017. 

Theo đó, sẽ tập trung đào tạo nghề, 

truyền nghề cho khoảng 30 nghìn lao động tại 

các làng nghề truyền thống ở khu vực nông 

thôn. Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng 

nghề TP.Hà Nội cho hay, trong năm 2017, 

toàn thành phố phấn đấu đào tạo nghề, truyền 
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nghề, đồng thời tập huấn nâng cao năng lực 

quản trị doanh nghiệp cho khoảng 100 chủ 

doanh nghiệp là giám đốc, phó giám đốc các 

cơ sở sản xuất làng nghề. 

Theo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 

triển công nghiệp Hà Nội, từ đầu năm đến 

nay, Trung tâm đã chủ trì, phối hợp với các 

sở, ngành liên quan, các hiệp hội ngành nghề 

tổ chức 40 lớp truyền nghề thủ công mỹ nghệ 

cho 1.400 học viên tại 40 thôn, xã; tổ chức 

cho 1.500 chủ cơ sở sản xuất công nghiệp 

nông thôn tham gia 15 lớp tập huấn khởi sự 

doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế, thiết 

kế mẫu mã sản phẩm, quản trị doanh nghiệp, 

kinh doanh và marketing… Các nghề chính 

được Trung tâm nhân cấy là mây tre đan, sơn 

mài, khảm trai, thêu ren, dệt lụa, gốm sứ…  

Có thể thấy, việc đào tạo nhân lực cho 

các làng nghề vẫn là bài toán nan giải . 

4. Giải pháp 

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao phục vụ quá trình công nghiệp hóa - hiện 

đại hóa đất nước là vấn đề sớm được đặt ra 

trong định hướng của Đảng và tổ chức triển 

khai của Chính phủ. Kết quả thực hiện thời 

gian qua đã đóng góp những thành tựu tích 

cực cho công cuộc phát triển chung của đất 

nước. 

Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận, 

hệ thống đào tạo trong nước hiện còn tồn tại 

quá nhiều bất cập; Đội ngũ giảng viên cao 

đẳng, đại học còn mỏng và yếu; Cơ sở vật 

chất chưa đáp ứng với yêu cầu đào tạo; 

Phương thức đào tạo vẫn theo kiểu cũ, lối 

mòn, thiếu sự gắn kết với thực tiễn, dẫn đến 

chất lượng nguồn nhân lực sau đào tạo chưa 

đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của xã hội 

trong xu thế phát triển vũ bão và tác động 

mạnh mẽ, sâu rộng tới mọi mặt đời sống xã 

hội của cuộc CMCN 4.0. 

Trong giai đoạn hiện nay cũng như 

định hướng phát triển trong giai đoạn tới, việc 

đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho 

CMCN 4.0 cần được xem xét, đánh giá toàn 

diện với nhiều yêu cầu và thách thức mới đặt 

ra cho các cơ sở đào tạo, đó là: 

Một là, cần chủ động đón đầu xu thế 

và yêu cầu của thị trường lao động. Bài toán 

về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân 

lực chất lượng cao trong bối cảnh hiện nay đã 

có thêm những tiêu chí, điều kiện ràng buộc 

mới, hết sức khó khăn, đòi hỏi sự đổi mới 

toàn diện trong công tác đào tạo. 

Các cơ sở đào tạo không thể vẫn sử 

dụng phương pháp cũ, thiếu tính tương tác, 

thiếu thực tiễn của mô hình sản xuất mới để 

đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển 

và ứng dụng nhanh chóng của các công nghệ 

hiện đại từ cuộc CMCN 4.0. Điều này sẽ dẫn 

đến nguy cơ tụt hậu và đào thải rất cao. 

Hệ thống đào tạo cả nước cần sớm đổi 

mới nội dung và chương trình đào tạo nhằm 

đáp ứng trước những thay đổi từ thực tiễn. Ví 

dụ, trong lĩnh vực …. 

Đặc biệt, đổi mới phương thức đào 

tạo và quản trị đại học, đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin, công nghệ số vào trong 

hoạt động giảng dạy và nâng cao năng lực và 

chất lượng của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản 

lý. 

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong môi trường 

mới, đội ngũ giảng viên giáo phải có những 

năng lực mới, năng lực sáng tạo và do đó đòi 

hỏi phải có những phẩm chất mới trên cơ sở 

chuẩn hóa, thông qua các hoạt động đào tạo, 

tự đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên 

môn. 

Bên cạnh hoạt động đào tạo, cần tích 

cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học 

để nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, 

gắn nghiên cứu với các hoạt động chuyển 

giao tại cơ sở, đặc biệt chú trọng các nghiên 

cứu mô phỏng, nghiên cứu tương tác… 

Hai là, cần đẩy mạnh công tác dự báo, 

nghiên cứu nhu cầu thị trường trong tương lai 

gần và xa hơn. Đây là nội dung cần được đặc 
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biệt quan tâm, bởi cuộc CMCN 4.0 sẽ có tác 

động rất lớn tới cơ cấu của nền kinh tế, khả 

năng suy giảm của nhiều ngành nghề cũng 

như sự xuất hiện mới của những ngành nghề 

trong tương lai là hoàn toàn có thể xảy ra, 

điều này sẽ dẫn tới những thay đổi rất lớn 

trong cơ cấu việc làm. 

Ba là, cần sự kết hợp 3 “nhà”: Nhà 

trường - Nhà khoa học - Nhà Doanh nghiệp 

trong đào tạo nhân lực phục vụ CMCN 4.0. 

Hiện tại, chủ yếu là phía doanh nghiệp có nhu 

cầu gắn kết với nhà trường - nhà khoa học, 

còn nhà trường, nhất là các trường công lập, 

chỉ tập trung công tác đào tạo chứ chưa chủ 

động hợp tác với doanh nghiệp. 

 Các trường đào tạo MTUD cần học 

tập, kinh nghiệm đào tạo của các trường đại 

học ở nước ngoài, trong việc xây dựng các 

trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo gắn 

rất chặt với nhu cầu thực tế XH. Nhờ những 

trung tâm đó, sinh viên được học tập ở môi 

trường rất thật; các doanh nghiệp liên kết với 

các trường để tìm nguồn nhân lực tương lai. 

Hiện nay, đã có một vài cơ sơ đào tạo 

nhen nhóm hình thành các trung tâm nghiên 

cứu và thực hành điển hình như Trung tâm 

ART & DESIGN - Khoa Tạo dáng Công 

nghiệp-Trường ĐH Mở Hà Nội. Hoạt động 

của trung tâm tập trung nghiên cứu đổi mới, 

sáng tạo các sản phẩm ứng dụng mới hoặc 

nâng cao cải tiến các sản phẩm MTUD đã có 

trên thi trường. Từ đây, xây dựng môi trường 

dạy và học mà phải gắn rất chặt với môi 

trường kinh doanh, với thực tiễn đặt hàng của 

xã hội… 

Cần rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại hệ 

thống bài giảng, bài tập ứng dụng tại cơ sở 

giáo dục đại học, cao đẳng đào tạo về MTUD 

gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và nhu cầu của thị trường lao động trong cả 

nước, từng vùng và địa phương. 

Thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại 

học, cao đẳng. Xây dựng cơ chế, chính sách 

phân luồng đào tạo và phát triển kỹ năng nghề 

nghiệp cho học sinh phổ thông. 

Đổi mới nội dung, phương thức đào 

tạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả 

giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, 

cơ sở vật chất của nhà trường cũng phải đáp 

ứng được hoặc có mức độ phù hợp nhất định 

đối với doanh nghiệp. 

Bốn là, cơ chế chính sách của trường 

phải đảm ứng được yêu cầu của doanh 

nghiệp. Cụ thể, thể hiện sự năng động, chủ 

động của nhà trường trong việc xây dựng các 

gói đào tạo hoặc chương trình đào tạo ngắn 

hạn cho doanh nghiệp. 

Năm là, thiết lập nhiều kênh kết nối trường 

đại học với doanh nghiệp. Cơ quan quản lý 

cần đứng ra chủ chì tổ chức nhiều hơn nữa 

các diễn đàn, hội nghị, hội thảo KH để nhà 

trường và doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp 

cận gần gũi hơn 

- Nhà trường và doanh nghiệp nên thành lập 

các quỹ đầu tư phát triển chung để gia tăng 

sự ràng buộc, nâng cao tính năng động cũng 

như trách nhiệm của các chủ thể liên kết. 

Về phía nhà trường: Nên chủ động mời các 

nhà quản lý, nhân lực giỏi từ doanh nghiệp 

tham gia vào hoạt động đào tạo của nhà 

trường về những kỹ năng tác nghiệp trên máy 

móc, thiết bị thực tế để quá trình nghiên cứu, 

giảng dạy trên giảng đường sát với thực tiễn. 

+  Nâng cao năng lực đào tạo thông qua bồi 

dưỡng trình độ của đội ngũ giảng viên, đầu tư 

cơ sở vật chất thiết yếu; cập nhật, đổi mới 

chương trình nhằm bảo đảm chất lượng giáo 

dục. 

+ Thiết lập bộ phận chuyên trách về liên kết, 

hợp tác. 

Về phía doanh nghiệp: Tạo điều kiện tiếp 

nhận sinh viên kiến tập, thực tập, tham quan, 

khảo sát, tuyển dụng và sử dụng sinh viên tốt 

nghiệp của nhà trường. 

+  Có chiến lược nuôi dưỡng, ươm mầm tài 

năng tại các trường đại học với nhiều hình 
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thức như cung cấp học bổng, đầu tư cơ sở vật 

chất kỹ thuật, tuyển dụng trước và sau tốt 

nghiệp. 

+  Chủ động phối hợp với trường đại học 

trong việc biên soạn giáo trình, nội dung và 

phương pháp giảng dạy, bảo vệ đồ án, luận 

văn tốt nghiệp... để chương trình đào tạo “ăn 

khớp” với nhu cầu của Doanh nghiệp và xã 

hội. 

+   Cần có cơ chế, chính sách khuyến khích 

đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, giảng viên có chất 

lượng cao trong các trường đại học tham gia 

vào các dự án hoặc chia sẻ, cố vấn cho doanh 

nghiệp thông qua các chương trình đào tạo 

nội bộ.      

Đặc biệt, Bộ cũng đề nghị đẩy mạnh việc hợp 

tác ba bên Nhà trường - Nhà khoa học - 

Doanh nghiệp. Trong đó, đa dạng hóa các 

hình thức hợp tác về xây dựng chuẩn đầu ra, 

chương trình đào tạo; tổ chức ký kết đào tạo 

theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp Bên 

cạnh đó, có sự phối hợp, hợp tác với cơ sở 

đào tạo cho sinh viên vừa học, vừa làm tại cơ 

sở đào tạo và doanh nghiệp. Đồng thời, hợp 

tác trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ, kỹ năng, cấp chứng chỉ nghề cho lao động 

và tuyển ngư 

ời vào học nghề, thực tập để làm việc cho 

doanh nghiệp. 

+ Đào tạo xây dựng một đội ngũ giảng viên 

giỏi về nghiên cứu làm nòng cốt trong Khoa  

+ Mạnh dạn thể nghiệm đào tạo các khóa 

chuyên sâu. Hay dạy theo nhu cầu của người 

học. Áp dụng phương thức đào tạo theo yêu 

cầu chất lượng cao của người hoc, và học 

theo modul tín chỉ, và có chứng chỉ . Hoàn 

thành tất cả các tín chỉ thì cấp bằng 

 + Thí dụ: gói kiến thức về mầu và bố cục trên 

mặt phẳng, gói về nghệ thuật in khắc, gói về 

Nghệ thuật chữ, thiết kế logo... Giảng viên sẽ 

ra các bài tập có thể gắn với thực tiễn xã hội, 

hoặc doanh nghiệp có thể đưa ra yêu cầu đào 

tạo chuyên sâu về một lĩnh vực của đơn vị 

mình, trong quá trình giảng bài giảng viên kết 

hợp với chuyên gia từ các doanh nghiệp, 

giảng dạy lý thuyết và thực hành thị phạm, 

kết quả dạy và học được đánh giá qua bài tập 

thể hiện của sinh viên. Thể hiện của sv có thể 

trên giấy. Có thể được thể hiện thành sản 

phẩm ứng dụng ngay cho doanh nghiệp. Tuỳ 

theo yêu cầu . 

+ Hình thành thư viện chuyên ngành 

+ Nâng cao trình độ ngoại ngữ, và công nghệ 

thông tin cho đội ngũ giảng viên và sinh viên 

trong Khoa. 

+ Xây dựng hình thức đào tạo theo yêu cầu 

của người học và đảm bảo chất lượng.  Sau 

mỗi khóa học kiên quyết đưa hình thức đánh 

giá mức độ hài lòng của người học về giảng 

viên và môn học để khoa tự điều chỉnh môn 

học và thầy dạy. 

+ Xây dựng hệ thống quản trị khoa học, hiện 

đại, dân chủ với phương châm tăng mạnh uy 

tín đào tào của cơ sở thành thương hiệu xã 

hội. 

+ Thay vì đào tạo theo phương pháp hàn lâm, 

nặng về lý thuyết, thiếu thực hành, một số 

trường đã áp dụng mô hình đại học ứng dụng 

hiện đang rất phổ biến ở các nước phương 

Tây. Điểm ưu việt của mô hình thể hiện ở 

việc phân bổ thời gian dành cho lý thuyết và 

thực hành, theo đó lý thuyết chỉ chiếm 30%, 

còn lại 70% dành cho thực hành, thực tế tại 

doanh nghiệp. Các hoạt động trao đổi còn 

chưa phong phú và chưa liên kết toàn diện; 

Thiếu các hoạt động về trao đổi giữa giảng 

viên và cán bộ của doanh nghiệp trong hoạt 

động đào tạo. 

Đào tạo MTUD là lĩnh vực đào tạo 

khá chuyên biệt, hệ thống khoa học của nó 

cần tư duy khác biệt, việc đánh giá kết quả 

cũng cần có sự khác biệt, lực lượng chuyên 

sâu giảng dạy cũng cần có cách đòi hỏi 

riêng. Muốn vây cần có một thái độ và sự 

quan tâm đúng đắn cho sự phát triển của đào 

tạo MTUD trong ngành công nghiệp sản 
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xuất của chúng ta, Đó là một thách thức 

chúng ta phải vượt qua, tư duy lãnh đạo giáo 

dục trong lĩnh vực này nên cập nhật sâu sắc 

tránh tình trạng thiên về yếu tố hành chính. 

Chúng ta cần sẵn sàng vượt qua giai đoạn 

phát triển này để hoàn thiện hơn. Đặc biệt, 

trong thời kì hội nhập quốc tế và phát triển 

tại Việt Nam đang sang một giai đoạn mới./. 
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