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Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã có những tác động lớn đến hoạt động dạy 

và học ngoại ngữ, góp phần làm đa dạng và nâng cao hiệu quả cách thức truyền thụ kiến thức 

và kỹ năng ngoại ngữ qua ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin. Để thích ứng, hội 

nhập và phát triển trong kỷ nguyên kỹ thuật số, giảng viên đại học nói chung, giảng viên ngoại 

ngữ nói riêng đòi hỏi phải có kiến thức và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng 

dạy. Bài viết tổng hợp các quan điểm lý luận về vai trò của công nghệ thông tin trong giáo dục, 

về năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, kết hợp với thủ pháp thống kê để 

bước đầu làm rõ thực trạng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, giảng 

viên Khoa tiếng Anh-Trường Đại học Mở Hà Nội, trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất, khuyến 

nghị. 

Từ khóa: cách mạng công nghiệp 4.0; dạy và học ngoại ngữ; kỷ nguyên kỹ thuật số; năng 

lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. 

 

Abstract: The fourth industrial revolution has brought dramatic changes to the teaching 

and learning of foreign languages. ICT innovations help to enhance and diversify modes of 

instructing learners on language knowledge and skills. To survive and thrive in the digital age, 

university teachers, particularly those of foreign languages are required to be well equipped 

with ICT knowledge and skills. The paper reviews theoretical views on the role of ICT in 

education as well as ICT competency of foreign language teachers, and through the use of 

statistical instruments unveil the current situation of ICT competency of teachers of Faculty of 

English-Hanoi Open University, and ends with some recommendations. 

Keywords: the fourth industrial revolution; teaching and learning of foreign languages; 

digital age; ICT competency of foreign languages teachers.  
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1. Đặt vấn đề 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (tên 

tiếng Anh: the fourth industrial revolution 

hoặc Industry 4.0) chứng kiến sự bùng nổ 

về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 

trong sản xuất, đó là xu hướng tự động 

hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản 

xuất. Nó bao gồm các hệ thống không gian 

mạng thực-ảo (cyber-physical 

system), Internet Vạn Vật và điện toán đám 

mây và điện toán nhận thức (cognitive 

computing) [16]. Đây còn được gọi là cuộc 

cách mạng số, vì thế giới thực sẽ được “số 

hóa” thành thế giới ảo. Với những đặc trưng 

như vậy, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

đã và đang có những tác động lớn có tính 

thay đổi đến mọi lĩnh vực xã hội, trong đó 

có ngành giáo dục. Để thích ứng, hội nhập 

và phát triển trong kỷ nguyên kỹ thuật số, 

giảng viên đại học nói chung, giảng viên 

ngoại ngữ nói riêng đòi hỏi phải có kiến 

thức và năng lực ứng dụng CNTT trong dạy 

học. Trong phạm vi bài viết này, người viết 

sẽ làm rõ khái niệm CNTT trong giáo dục, 

yêu cầu về năng lực CNTT đối với giảng 

viên, năng lực ứng dụng CNTT trong giảng 

dạy ngoại ngữ, liên hệ đến thực trạng về 

năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ giảng 

viên Khoa tiếng Anh-Trường Đại học Mở 

Hà Nội, từ đó đưa ra một số đề xuất, khuyến 

nghị đối với nhà trường.    

 Để thực hiện bài nghiên cứu này, người 

viết tổng hợp một số quan điểm lý luận về 

vai trò của CNTT trong giáo dục, về năng 

lực ứng dụng CNTT trong giảng dạy, nhằm 

đưa ra những phân tích, đánh giá và liên hệ. 

Bài viết có sử dụng thủ pháp thống kê để 

bước đầu làm rõ thực trạng năng lực ứng 

dụng CNTT của đội ngũ cán bộ, giảng viên 

Khoa tiếng Anh-Trường Đại học Mở Hà 

Nội, trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất, 

khuyến nghị. 

2. Năng lực ứng dụng CNTT trong 

giảng dạy ngoại ngữ 

 Theo các tác giả Ball & Levy [7], 

Roblyer [9], CNTT trong giáo dục là sự kết 

hợp các quá trình và công cụ phục vụ cho 

các nhu cầu giáo dục thông qua việc sử dụng 

máy tính và các công nghệ, tài nguyên điện 

tử khác có liên quan. Các ứng dụng CNTT 

trong giáo dục thường được gọi là các công 

nghệ giáo dục. Một số ứng dụng CNTT 

trong giáo dục gồm kết nối không dây, sử 

dụng hệ thống quản lý học tập trực tuyến, 

các công nghệ internet, hạ tầng thông tin tốc 

độ cao, sử dụng công nghệ mới nổi 

(emerging technologies – ví dụ như công 

nghệ giáo dục, CNTT, công nghệ tự động 

hóa và trí tuệ nhân tạo) cho việc trình chiếu, 

hay truy cập tài liệu học tập thông qua 

nguồn tài nguyên trên internet và trí tuệ 

nhân tạo.  

Việc ứng dụng CNTT đã làm thay đổi 

căn bản phương thức giáo dục lâu nay vốn 

nặng về trang bị kiến thức, kỹ năng cho 

người học. Theo John [8], ứng dụng CNTT 

trong giáo dục chủ yếu tập trung vào ba lĩnh 

vực chính: (i) giảng dạy, (ii) sản xuất học 

liệu, và (iii) quản lí. Hiện nay, hầu hết các 

trường đại học trong và ngoài nước, trong 

đó có Trường Đại học Mở Hà Nội, đang sử 

dụng công nghệ giáo dục cho các mục đích 

giảng dạy như: tư vấn người học, nghiên 

cứu, tổ chức các lớp học ảo,… qua đó nâng 

cao môi trường học tập có tính cộng tác giữa 

nhà trường với người học, góp phần thúc 

đẩy sự phát triển của các đường hướng kiến 

tạo trong giáo dục. Tuy nhiên, có thể nhận 

thấy một trong những hệ lụy của sự bùng nổ 

CNTT cũng như của việc ứng dụng CNTT 

ngày càng sâu rộng trong giáo dục chính là 

nguy cơ tụt hậu của đội ngũ giảng viên chịu 

nhiều ảnh hưởng từ phương thức giáo dục 

truyền thống, chưa được chuẩn bị đầy đủ 

năng lực CNTT để có thể thích nghi với 

những thay đổi do cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 mang lại. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%99ng_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%99ng_h%C3%B3a
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2.1. Vậy năng lực ứng dụng CNTT 

trong giảng dạy ngoại ngữ là gì? 

 Trước tiên hãy tìm hiểu về khái niệm 

năng lực. Cho đến nay có khá nhiều định 

nghĩa khác nhau về năng lực. Ví dụ, Wynne 

B. & Stringer D. [10, tr.2] cho rằng “Năng 

lực bao gồm kỹ năng tích lũy được, kiến 

thức, cách cư xử và thái độ của một cá nhân 

áp dụng để hoàn thành một công việc nào 

đó.” Cụ thể hơn, trong quản trị nhân sự, 

năng lực được hiểu là kiến thức, kỹ năng, 

khả năng và hành vi mà người lao động cần 

phải có để đáp ứng yêu cầu công việc, và là 

yếu tố giúp một cá nhân làm việc hiệu quả 

hơn so với những người khác [15]. Trong 

lĩnh vực giáo dục học thì năng lực là “khả 

năng được hình thành và phát triển cho phép 

con người đạt được thành công trong một 

hoạt động thể lực, trí lực hoặc nghề nghiệp. 

Năng lực được thể hiện ở khả năng thi hành 

một hoạt động, thực thi một nhiệm vụ” [5]. 

Với các nhà tâm lý học, thì năng lực là tổng 

hợp các đặc điểm, thuộc tính tâm lý của cá 

nhân phù hợp với yêu cầu đặc trưng của một 

hoạt động nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt 

động đó đạt hiệu quả cao. Và đặc biệt, các 

năng lực hình thành trên cơ sở của các tư 

chất tự nhiên của cá nhân mới đóng vai trò 

quan trọng, năng lực của con người không 

phải hoàn toàn do tự nhiên mà có, phần lớn 

do công tác, do tập luyện mà có [14]. Khái 

niệm năng lực cũng được nêu rõ trong các 

từ điển Anh, Việt. Ví dụ, từ điển Cambridge 

và từ điển Oxford đều định nghĩa năng lực 

là “khả năng hoàn thành tốt một công việc 

nào đó” [12, 13]. Từ điển Tiếng Việt (1998) 

của Viện Ngôn ngữ học định nghĩa năng lực 

là “1. khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự 

nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào 

đó”, và “2. phẩm chất tâm lí và sinh lí tạo 

cho con người khả năng hoàn thành một loại 

hoạt động nào đó với chất lượng cao” [6, 

tr.639]. Tóm lại, dù có những cách diễn đạt 

khác nhau, nhưng nhìn chung các định 

nghĩa đều thống nhất xem năng lực là khả 

năng thực hiện công việc hiệu quả của một 

cá nhân, và đây cũng là quan điểm của tác 

giả bài viết này khi đề cập đến năng lực 

CNTT.  

Về khái niệm CNTT, Điều 4 Luật Công 

nghệ thông tin ban hành năm 2006 [1] định 

nghĩa CNTT là “tập hợp các phương pháp 

khoa học, công nghệ và công cụ kĩ thuật 

hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, 

xử lý, lưu trữ, và trao đổi thông tin số”. 

Thông tin số là “thông tin được tạo lập bằng 

phương pháp dùng tín hiệu số”, còn cơ sở 

hạ tầng thông tin là hệ thống trang thiết bị 

phục vụ cho việc sản xuất, truyền đưa, thu 

thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, 

bao gồm “mạng viễn thông, mạng Internet, 

mạng máy tính và cơ sở dữ liệu”. Theo đó, 

năng lực CNTT được hiểu là khả năng thu 

thập, sản xuất, lưu trữ, sử dụng và trao đổi 

dữ liệu bằng công nghệ và công cụ kỹ thuật 

hiện đại. Trong phạm vi bài viết này, khái 

niệm năng lực ứng dụng CNTT trong giảng 

dạy ngoại ngữ được hiểu là khả năng sử 

dụng các công cụ và tài nguyên công nghệ 

để giao tiếp, thu thập, tạo ra, lưu trữ, phổ 

biến và quản lý thông tin hiệu quả trong 

giảng dạy ngoại ngữ.   

2.2. Khung năng lực ứng dụng CNTT 

trong giảng dạy ngoại ngữ.  

Năm 2008, Hiệp hội Quốc tế về công 

nghệ trong giáo dục của Hoa Kỳ 

(International Society for Technology in 

Education – ISTE) công bố bộ chuẩn kĩ 

năng CNTT dành cho giáo viên gồm 5 tiêu 

chuẩn, đó là: (i) tạo điều kiện và khuyến 

khích học sinh học tập và sáng tạo, (ii) thiết 

kế và phát triển các trải nghiệm học tập và 

hoạt động đánh giá trong thời đại số, (iii) 

xây dựng mô hình học tập và làm việc trong 

thời đại số, (iv) là hình mẫu của công dân 

thời đại số, (v) tham gia vào sự phát triển 

nghề nghiệp của bản thân và thể hiện vai trò 

lãnh đạo (dẫn theo [4]). Năm 2011, Tổ chức 

Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp 

Quốc (UNESCO) ban hành khung năng lực 
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CNTT dành cho giáo viên (UNESCO 

Competency Framework for Teachers). 

Khung năng lực này được tổ chức theo ba 

hướng, tương ứng với ba cấp độ, vận dụng 

CNTT vào giảng dạy. Cấp độ thứ nhất gồm 

kiến thức và kỹ năng công nghệ (ICT 

literacy), giúp người học biết cách sử dụng 

công nghệ để học hiệu quả; cấp độ thứ hai 

là tri thức chuyên sâu (knowledge 

deepening), giúp người học lĩnh hội kiến 

thức chuyên sâu để vận dụng vào giải quyết 

các vấn đề phức tạp trong cuộc sống; cấp độ 

thứ ba là sáng tạo tri thức (knowledge 

creation), giúp người học sau này khi đã trở 

thành công dân, người lao động có thể sáng 

tạo những tri thức mới cần thiết để xây dựng 

một xã hội hài hòa, thịnh vượng hơn. Khung 

này đề cập đến 6 phạm vi vận dụng CNTT 

vào giảng dạy của giáo viên, đó là: (i) hiểu 

biết về CNTT trong giáo dục 

(understanding ICT in education), (ii) 

chương trình giảng dạy và đánh giá 

(curriculum and assessment), (iii) phương 

pháp sư phạm (pedagogy), (iv) công cụ, 

CNTT và truyền thông (ICT), (v) tổ chức và 

quản lý (organization and management), 

(vi) bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ sư 

phạm (teacher professional learning). 

Ở trong nước, năm 2014 Bộ Thông tin 

và Truyền thông ban hành Thông tư 

03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin [2].  

Cùng năm, Bộ Giáo dục & Đào tạo và 

Bộ Nội vụ  ra ban hành Thông tư liên tịch 

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV quy định 

chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản đối 

với các chức danh giảng viên hạng I, II và 

III [3]. Tuy nhiên mô tả chuẩn kỹ năng 

CNTT trong Thông tư là áp dụng chung cho 

mọi lĩnh vực công tác, không dành riêng cho 

lĩnh vực giảng dạy, không gắn liền với các 

nhiệm vụ cụ thể của người giảng viên.  

Đáng lưu ý, trong một công bố trên Tạp 

chí Khoa học ĐHSP TPHCM năm 2016, hai 

tác giả Thái Hoài Minh và Trịnh Văn Biểu 

[4] đề xuất xây dựng khung năng lực ứng 

dụng CNTT trong dạy học cho sinh viên sư  

phạm hóa học. Khung năng lực gồm 6 năng 

lực thành tố tương ứng với 6 công việc mà 

giảng viên thường thực hiện trong quá trình 

dạy học và 12 chỉ số tương ứng. Mỗi chỉ số 

có 4 mức độ biểu hiện, đó là: Chưa có năng 

lực (mức 0), Có năng lực ở mức độ thấp 

(mức 1), Có năng lực ở mức độ trung bình 

(mức 2), Có năng lực ở mức độ cao (mức 

3).  Dựa trên mức độ tương quan về nhiệm 

vụ của giảng viên, bài viết này vận dụng 

khung năng lực ứng dụng CNTT của hai tác 

giả Thái Hoàng Minh và Trịnh Văn Biểu, có 

điều chỉnh cho phù hợp với tính chất công 

việc của giảng viên ngoại ngữ như sau: 

 

 

TT Năng lực thành phần Biểu hiện 

   

1 Năng lực phân tích, đánh 

giá các vấn đề về ứng dụng 

CNTT trong dạy học ngoại 

ngữ 

1. Cập nhật và phân tích được các xu hướng và chính sách 

ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ trên thế giới và 

trong nước. 

2. Đề xuất các phương án ứng dụng CNTT vào quá trình 

dạy học ngoại ngữ phù hợp với những điều kiện khách 

quan và chủ quan. 

2 Năng lực sử dụng các 

phương tiện kỹ thuật 

3. Sử dụng phương tiện kĩ thuật thông thường như máy 

tính, máy chiếu, đầu đĩa…trong giảng dạy ngoại ngữ. 
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3 Năng lực ứng dụng CNTT 

trong thiết kế và thực hiện 

bài dạy ngoại ngữ 

4. Sử dụng mạng internet tìm kiếm, khai thác và quản lí 

thông tin phục vụ cho việc học ngoại ngữ. 

5. Sử dụng các phần mềm thiết kế, hiệu chỉnh các tư liệu 

dạy học ngoại ngữ như văn bản, bài trình chiếu, tranh, ảnh, 

phim, mô phỏng… 

6. Kết hợp việc ứng dụng CNTT với các phương pháp dạy 

học tích cực theo định hướng phát triển năng lực người 

học. 

4 Năng lực ứng dụng CNTT 

trong kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập của sinh viên 

7. Sử dụng các phần mềm hỗ trợ xây dựng, thiết kế và 

quản lý ngân hàng đề kiểm tra. 

8. Ứng dụng CNTT để sử dụng đa dạng các hình thức kiểm 

tra-đánh giá quá trình, nhằm cung cấp được thông tin phản 

hồi về việc dạy và việc học cho giảng viên.  

5 Năng lực ứng dụng CNTT 

trong quản lý, tổ chức lớp 

học 

9. Sử dụng công cụ CNTT để quản lý thời gian, tổ chức 

lớp. 

10. Sử dụng các công cụ CNTT để liên lạc, theo dõi, quản 

lý và hỗ trợ sinh viên ngoài lớp học. 

6 Năng lực ứng dụng CNTT 

trong bồi dưỡng chuyên 

môn và nghiệp vụ sư phạm 

11. Sử dụng internet và các công cụ tìm kiếm nâng cao để 

cập nhật thông tin liên quan đến lĩnh vực nghề nghiệp của 

bản thân. 

12. Sử dụng các công cụ CNTT để tham khảo, chia sẻ tài 

nguyên, làm việc cộng tác với đồng nghiệp. 

(áp dụng có điều chỉnh từ Thái Hoài Minh & Trịnh Văn Biểu, 2016) 

 

 3. Thực trạng và nguyên nhân 

Chiếu theo quy định chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ bản đối với các chức danh 

giảng viên hạng I, II và III, và đặc biệt chiếu 

theo mô tả năng lực ứng dụng CNTT trong 

giảng dạy ngoại ngữ, có thể nhận thấy yêu 

cầu về năng lực ứng dụng CNTT của giảng 

viên tuy cơ bản, nhưng hết sức toàn diện, 

được vận dụng trong hầu hết các nhiệm vụ 

công việc của giảng viên. Liên hệ đến đội 

ngũ giảng viên Khoa tiếng Anh-Trường Đại 

học Mở Hà Nội, về mặt văn bằng, chứng 

chỉ, tính đến tháng 4/2019 chỉ có 3/24 giảng 

viên (chiếm 12,5%) có văn bằng đại học 

hoặc chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. 

Còn nếu xét về thực tiễn sử dụng, có thể 

nhận thấy giảng viên chủ yếu chỉ thực hiện 

ba nhóm năng lực thành phần 2, 3 và 6 

(chiếm 50% nhóm năng lực thành phần), 

với mức độ 1-2 (từ thấp đến trung bình).  

 

Trong số 12 biểu hiện, chỉ các biểu hiện 3, 

4, 5, 11, 12 (chiếm khoảng 41,7% các biểu 

hiện về năng lực) là thường thấy ở đội ngũ 

giảng viên Khoa. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực 

trạng trên.  

- Thứ nhất, tại Khoa tiếng Anh, về mặt 

quản lý hành chính, đội ngũ cán bộ giáo vụ 

thực hiện chức năng quản lý, tổ chức lớp 

cho sinh viên, cũng như thực hiện phần lớn 

các công việc liên lạc, theo dõi, quản lý và 

hỗ trợ sinh viên ngoài lớp học. Trong khi 

đó, các hoạt động dạy-học, kiểm tra-đánh 

giá lại không có nhiều yêu cầu về sử dụng 

CNTT đối với giảng viên và sinh viên. Một 

số minh chứng như: các giáo trình đang sử 

dụng tại Khoa, kể cả bộ giáo trình thực hành 
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tiếng, không có phần mềm hỗ trợ trực tuyến; 

hay hoạt động kiểm tra-đánh giá hầu như 

chỉ thực hiện theo hình thức truyền thống tại 

lớp học,…. Hơn nữa, một bộ phận không 

nhỏ giảng viên cũng chưa thật sự ý thức đến 

việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ chuyên 

môn cho sinh viên ngoài lớp học. Bởi vậy, 

giảng viên Khoa tiếng Anh hầu như không 

sử dụng năng lực ứng dụng CNTT trong 

quản lý, tổ chức lớp học (nhóm năng lực 

thành phần 5), cũng như năng lực ứng dụng 

CNTT trong kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập của sinh viên (nhóm năng lực thành 

phần 4).   

- Thứ hai, độ tuổi của đội ngũ giảng viên 

cũng là một trong những nguyên nhân dẫn 

đến sự hạn chế về năng lực ứng dụng CNTT 

trong giảng dạy ngoại ngữ. Kết quả thống 

kê cho thấy, có đến 20/24 giảng viên có độ 

tuổi trên 40 (chiếm 83%). Ở độ tuổi này, 

giảng viên thường có tâm lý thiếu tự tin, e 

ngại, thậm chí là lo lắng trong việc làm 

quen, sử dụng các phương tiện CNTT mới 

trong giảng dạy. 

- Thứ ba, sự phát triển thần tốc của công 

nghệ giáo dục trong kỷ nguyên 4.0 cũng dẫn 

đến nguy cơ tụt hậu về ứng dụng CNTT 

trong giảng dạy của đội ngũ giảng viên 

Khoa tiếng Anh-Trường Đại học Mở Hà 

Nội. Hiện nay, CNTT góp phần tạo nên sự 

đa dạng về phương thức, phương pháp 

giảng dạy và kiểm tra-đánh giá. Đó là sự ra 

đời và phát triển của nhiều phương thức đào 

tạo có sử dụng công nghệ như: E-learning, 

U-learning, Mobile learning, CD-Rom 

courses (tất cả đều có thể ứng dụng vào 

giảng dạy ngoại ngữ), là sự thịnh hành của 

các phương pháp giảng dạy trực tuyến đồng 

bộ (synchronous training) hoặc không đồng 

bộ (asynchronous training). Đặc biệt là xu 

hướng kết hợp phương pháp giảng dạy 

truyền thống với ứng dụng CNTT (blended 

learning – phương pháp giảng dạy kết hợp) 

với các mô hình giảng dạy như Rotation 

model (mô hình luân phiên/quay vòng), 

gồm các kiểu loại Station Rotation (mô hình 

quay vòng tại lớp học), Lab Rotation (mô 

hình quay vòng tại phòng lab), Flipped 

Classroom (mô hình lớp học đảo ngược), và 

Individual Rotation (mô hình quay vòng cá 

nhân); mô hình Flex model (mô hình linh 

hoạt); mô hình A La Carte model (mô hình 

tự chọn trực tuyến); và mô hình Enriched 

Virtual model (mô hình lớp học ảo tăng 

cường). Ngoài ra, CNTT cũng đã được ứng 

dụng rộng rãi trong công tác khảo thí, với 

sự ra đời các phần mềm thi trắc nghiệm trực 

tuyến, phần mềm tạo đề tự luận từ ngân 

hàng câu hỏi, phần mềm trộn đề thi,…  

- Thứ tư, phát triển năng lực ứng dụng 

CNTT của giảng viên phải đồng hành với 

phát triển cơ sở hạ tầng CNTT của Khoa vì 

hạ tầng cơ sở CNTT hiện đại và đồng bộ là 

nền tảng vững chắc cho mọi hoạt động và 

các ứng dụng liên quan đến CNTT. Tuy 

nhiên, có thể nhận thấy hạ tầng CNTT của 

Khoa hiện nay chưa được chú trọng đầu tư 

xây dựng và phát triển để có thể triển khai 

ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, 

dạy-học và kiểm tra đánh giá một cách đồng 

bộ. 

- Cuối cùng, trong các năm qua, chỉ có 

một số ít cán bộ, giảng viên Khoa được 

tham gia lớp bồi dưỡng về ứng dụng CNTT 

trong quản lí và giảng dạy. Các lớp tập huấn 

này chủ yếu là của dự án KOICA, vì nhiều 

lí do khác nhau nên không được tổ chức đại 

trà và thường xuyên. Còn nếu xét riêng lĩnh 

vực chuyên môn, đội ngũ cán bộ, giảng viên 

Khoa tiếng Anh hầu như chưa được đào tạo, 

bồi dưỡng năng lực sử dụng CNTT trong 

giảng dạy ngoại ngữ. 

4. Đề xuất và khuyến nghị 

Xuất phát từ thực trạng trên, nhằm giúp 

nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong 

giảng dạy ngoại ngữ tại Khoa tiếng Anh-

Trường Đại học Mở Hà Nội, trên nền quan 

điểm xem năng lực của con người phần lớn 

do công tác, do tập luyện mà có, người viết 

có bốn khuyến nghị sau: 
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- Cần xây dựng các quy định, chính sách 

khuyến khích giảng viên sử dụng CNTT. 

Bên cạnh xây dựng lộ trình chuyển dịch từ 

phương pháp giảng dạy truyền thống sang 

phương pháp giảng dạy có tích hợp với 

công nghệ (blended learning), và xây dựng 

các chính sách theo định hướng phát huy 

năng lực khai thác và ứng dụng CNTT của 

giảng viên nhằm nâng cao chất lượng bài 

giảng trên lớp, nhà trường cũng cần có 

những chính sách khuyến khích giảng viên 

sử dụng các ứng dụng công nghệ để quản lý, 

hỗ trợ chuyên môn cho sinh viên ngoài lớp 

học. 

- Đầu tư xây dựng hạ tầng CNTT hiện 

đại và đồng bộ phục vụ cho việc quản lý và 

giảng dạy ngoại ngữ. Chú trọng xây dựng 

môi trường học tập thân thiện với công 

nghệ: Phòng học có kết nối mạng, bổ sung 

phòng lab, sử dụng bộ giáo trình có phần 

mềm hỗ trợ trực tuyến, đưa vào sử dụng các 

phần mềm kiểm tra-đánh giá trực tuyến, đầu 

tư thêm các thiết bị công nghệ hỗ trợ giảng 

dạy và học tập ngoại ngữ,… 

- Thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng 

năng lực ứng dụng CNTT trong giảng dạy 

ngoại ngữ cho giảng viên. Để các lớp bồi 

dưỡng có tính thiết thực và hiệu quả, trước 

tiên cần khảo sát thực trạng về kiến thức và 

kỹ năng sử dụng CNTT của giảng viên, chú 

trọng đến năng lực ứng dụng CNTT trong 

giảng dạy. Căn cứ vào kết quả khảo sát, nhà 

trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho 

các nhóm đối tượng. Bên cạnh các kiến thức 

và kỹ năng CNTT cơ bản, đội ngũ giảng 

viên rất cần đến những thông tin cập nhật về 

các xu hướng mới ứng dụng CNTT trong 

giảng dạy ngoại ngữ, cũng như được tập 

huấn sử dụng các kỹ năng đó. 

- Cuối cùng, nhà trường cần áp dụng 

chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản đối 

với các chức danh giảng viên. Chỉ tuyển 

dụng mới đối với các giảng viên đã đạt 

chuẩn kỹ năng CNTT theo quy định. 

 

5. Kết luận 

Tóm lại, cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 đã có những tác động lớn đến hoạt động 

dạy và học ngoại ngữ, góp phần làm đa dạng 

và nâng cao hiệu quả cách thức truyền thụ 

kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ qua ứng 

dụng các thành tựu của CNTT. Năng lực 

ứng dụng CNTT của người thầy ngày càng 

có vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

chất lượng đào tạo. Trong bối cảnh như vậy, 

với thực trạng như hiện nay, đội ngũ giảng 

viên Khoa tiếng Anh cần được chú trọng bồi 

dưỡng năng lực ứng dụng CNTT trong 

giảng dạy, cũng như cần có các điều kiện, 

môi trường thuận lợi cho việc phát huy các 

năng lực đấy. 
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Tóm tắt: Câu chữ “把” , câu chữ “被” , câu liên động , câu kiêm ngữ, câu tồn hiện là 

các kiểu câu đặc biệt trong tiếng Trung Quốc hiện đại. Hiện tại, nghiên cứu về các kiểu câu 

này tại Việt Nam tương đối ít hoặc gần như không có. Bài nghiên cứu tập trung giới thiệu bức 

tranh tổng quan về tình hình nghiên cứu các kiểu câu đặc biệt này tại Trung Quốc, phát hiện 

thấy rằng, nghiên cứu về các kiểu câu đặc biệt này chủ yếu hoàn thiện và có tính hệ thống từ 

khoảng những năm 80 cùa thế kỉ XX; các quan điểm nghiên cứ vô cùng đa dạng, nhiều chiều; 

các nghiên cứu tiêu biểu chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: định nghĩa kiểu câu, phân loại 

câu, cấu trúc ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng.  Đây chính là cơ sở đáng tin cậy về mặt lý 

thuyết, làm tiền đề cho việc đối chiếu sang tiếng Việt, giảng dạy các kiểu câu này cho sinh viên 

chuyên ngành tiếng Trung Quốc tại Việt Nam. 

Từ khóa: 把；被；tiếng Trung Quốc; tồn hiện; liên động; kiêm ngữ. 

 

Abstract: The sentence structure with “把”, “被”, the sentence with serial-verb 

construction, pivotal statement, existential-emergence sentence are special types of sentences 

in modern Chinese. Currently, the research studies on these types of sentences in Vietnam are 

relatively few or almost nonexistent. The paper focuses on introducing an overview on the states 

of studying these special types of sentences in China, finding that the study of these special 

sentence types is mostly complete and systematic from around the 1980s of the twentieth 

century; The views are extremely diverse and multi-dimensional; Typical studies mainly focus 

on issues as sentence type definition, sentence classification, grammatical, semantic and 

pragmatic structure. This is a reliable theoretical basis, a premise for comparing with 

Vietnamese, and teaching these types of sentences to students of Chinese majors in Vietnam. 

Keywords: 把,被,Chinese language, existential-emergence sentence, serial-verb construction, 

pivotal statement. 

 

 

 

                                                 

 
*§Trường Đại học Mở Hà Nội 
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1. Đặt vấn đề 

Trong tiếng Trung Quốc hiện đại, câu 

chữ “把” (把字句), câu chữ “被” (被字句), 

câu liên động (连动句), câu kiêm ngữ (兼

语句), câu tồn hiện (存现句) là các kiểu câu 

có cấu trúc đặc thù, khác biệt so với cấu trúc 

câu thông thường. Do vậy các kiểu câu này 

được các học giả, giới nghiên cứu ngôn ngữ 

Hán đặc biệt quan tâm. Số lượng công trình, 

luận văn, luận án, bài báo khoa học nghiên 

cứu về các kiểu câu này theo như kết quả 

điều tra trên kho dữ liệu các công trình 

nghiên cứu khoa học của Trung Quốc – 中

国知网 (www.cnki.net) đến thời điểm hiện 

tại như sau: Nghiên cứu về câu chữ “把” (

把字句)có 2247 nghiên cứu; câu chữ “被” 

(被字句) có 1682 nghiên cứu; câu liên động 

(连动句) có 904 nghiên cứu; câu kiêm ngữ 

(兼语句) có 480 nghiên cứu; câu tồn hiện (

存现句) có 1185 nghiên cứu. Tuy nhiên, tại 

Việt Nam số lượng nghiên cứu về các kiểu 

câu đặc biệt này tại Việt Nam còn tương đối 

ít. Các nghiên cứu đa phần chỉ dừng lại ở so 

sánh các kiểu câu đặc biệt trong tiếng Việt 

và tiếng Trung Quốc, gần như không có các 

nghiên cứu đi sâu phân tích kết cấu ngữ 

pháp, phân loại, ngữ dụng, ngữ nghĩa... của 

câu tại Việt Nam. Nhóm nghiên cứu mong 

muốn thông qua bài viết này, giới thiệu tổng 

quan về tình hình nghiên cứu các kiểu câu 

đặc thù này tại Trung Quốc. Từ đó góp phần 

hoàn thiện hơn bức tranh nghiên cứu ngữ 

pháp tiếng Trung Quốc nói chung và các 

kiểu câu đặc biệt trong tiếng Trung Quốc 

nói  riêng tại Việt Nam.   

                                                 

 
1

**金立鑫. (1997). “把”字句的句法、语义、

语境特征. 中国语文(6), 415-423. 
2

††刘培玉. (2001). 关于把字句的结构分析. 上
海财经大学学报, 3(3), 52-57. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

tại Trung Quốc  

2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 

câu chữ “把”  

Các nghiên cứu về cấu trúc câu chữ 

“把” chủ yếu nghiên cứu các thành tố trong 

câu chữ “把” và các mối quan hệ lôgic giữa 

các thành tố đó, các nghiên cứu cũng chỉ ra 

các mô hình khác nhau của câu chữ “把”. 

Điển hình là nghiên cứu của Kim Lập Hâm1
** 

chia câu chữ “把” thành 3 loại cấu trúc bao 

gồm A 把 B – VR; A 把 B – V; A 把 B – 

DV/ A 把 B – V– NM . Lưu Bồi Ngọc đã 

khái quát câu chữ “把 ” thành mô hình 

“NP1+把+NP2+V+X”, từ đặc điểm của các 

thành phần câu chia câu chữ “把” thành 4 

loại lớn và 27 loại cấu trúc nhỏ, đồng thời 

phân tích làm rõ mối quan hệ giữa các loại 

câu đó2.††  

 Về các thành phần cấu thành nên câu chữ “

把”, có nhiều nghiên cứu đi sâu vào phân 

tích động từ, chữ “把” và các thành phần 

khác trong câu với nhiều góc độ khác nhau. 

 Từ góc độ chức năng ngữ pháp của động từ, 

Đinh Thanh Thụ cho rằng động từ trong câu 

chữ “把” thường mang theo các thành phần 

khác như “zhe（着）”，“le（了）”, bổ 

ngữ, tân ngữ hoặc động từ láy lại3. ‡‡Theo 

Chu Đức Hy động từ trong câu chữ “把” 

không bao giờ đứng một mình, trước và sau 

động từ luôn có các thành phần khác hoặc 

động từ láy lại4.§§Thôi Hy Lượng cho rằng 

động từ trong câu chữ “把” phải là những 

động từ có khả năng tác động5; ***Kim Lập 

Hâm nhìn từ tính tự chủ và phi tự chủ của 

động từ cho rằng, chỉ có các động từ có đặc 

3
‡‡丁声树.(1961).现代汉语语法讲话.北京，商

务印书馆 
4

§§朱德熙.(1982).语法讲义.北京，商务印书馆 
5

*** 崔希亮. (1995). “把”字句的若干句法语义

问题. 世界汉语教学(3), 12-21. 
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trưng ngữ nghĩa biểu thị hoàn thành tiếp 

diễn mới có thể dùng trong câu chữ “把”6;††† 

Phạm Dĩnh Duệ cho rằng động từ trong câu 

chữ “把” phải là những động từ biểu thị 

hành vi có tính tác động mạnh, không được 

là các động từ độc lập7.‡‡‡. 

 Ngoài động từ, tân ngữ đứng sau “把” cũng 

được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Lý 

Nhân Giám8,§§§Chu Đức Hy9
****, Bích Phượng 

Sinh10,††††Thẩm Dương11…‡‡‡‡cho rằng tân ngữ 

đứng sau “把” do đứng trước động từ hoặc 

mệnh đề phía sau, do vậy được xem như chủ 

ngữ. Các nghiên cứu đều đưa ra các dẫn 

chứng minh chứng cho luận điểm này, tuy 

nhiên chưa hoàn toàn nhận được sự đồng 

thuận của giới nghiên cứu. 

Một số nghiên cứu đi sâu làm rõ tính 

chất, chức năng của chữ “把” trong câu chữ 

“把”. Chữ “把” vốn là động từ “把” là thực 

từ được hư từ hoá trở thành giới từ. Tuy 

nhiên một số nhà nghiên cứu vẫn cho rằng 

“把” trong câu chữ “把” vẫn là thực từ hoặc 

nửa thực từ nửa hư từ, có thể kể đến các 

nghiên cứu của Lý Nhân Giám12, §§§§  Trình 

Công13; ***** Lữ Thúc Tương ( 吕叔湘), Chu 

Đức Hy（朱德熙）(1952) gọi “把” là “phó 

động từ” (副动词)； Đinh  Thanh Thụ cho 

                                                 

 
6

†††金立鑫. (1997). “把”字句的句法、语义、

语境特征. 中国语文(6), 415-423. 
7

‡‡‡范颖睿. (2012). 现代汉语“把”字句谓语动

词的语义特征. 内蒙古师范大学学报(哲学社
会科学版), 41(3), 137-140. 
8

§§§李人鉴. (1988). 试论“使”字句和“把”字句

. 扬州大学学报(人文社会科学版)(3), 105-

110. 
9

****朱德熙.(1982).语法讲义.北京，商务印书

馆 
10

††††薛凤生. (1987). 试论“把”字句的语义特性

. 语言教学与研究(1), 4-22. 
11

‡‡‡‡沈阳. (1997). 名词短语的多重移位形式及

把字句的构造过程与语义解释. 中国语文(6), 

402-414. 

rằng “把” là “thứ động từ” (次动词)14,††††† “thứ 

động từ” là các động từ không làm thành 

phần vị ngữ chính, sau “thứ động từ” phải 

có các tân ngữ là thể từ ( 体词); Hùng Trọng 

Nhu15, ‡‡‡‡‡  Hoàng Chính Đức  gọi “把 ” là 

khinh động từ16. §§§§§Một số nhà nghiên cứu 

khác vẫn giữ quan điểm coi “把” có tính 

chất hư từ là giới từ, trợ động từ, đại diện 

cho quan điểm này có: Lý Anh Triết17
******cho 

rằng “把” là giới từ；Vương Lực cho rằng 

“把” là trợ động từ hay động từ có chức 

năng giới từ, và hiện nay đa phần các nghiên 

cứu đều coi “把” là giới từ18.††††††  

 Nghiên cứu về ngữ nghĩa câu chữ “把” , các 

nghiên cứu chủ yếu đi sâu nghiên cứu nghĩa 

“xử lý” của câu. Vương Lực trong “Lý luận 

về ngữ pháp Trung Quốc” cho rằng câu chữ 

‘把’ biểu thị sự ‘xử lý19.‡‡‡‡‡‡ “Xử lý” nghĩa là 

sắp xếp, điều chỉnh, đối xử như thế nào đó 

đối với người, hoặc vật. Nói chung tác dụng 

cơ bản của câu chữ ‘把’ là sự ‘xử lý’ của 

động từ đối với tân ngữ. Ý kiến này nhận 

được sự đồng thuận của đa số các nhà 

nghiên cứu ngữ pháp Trung Quốc, tuy nhiên 

cũng có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều 

này chưa thể hiện được đầy đủ ý nghĩa của 

12
§§§§李人鉴. (1988). 试论“使”字句和“把”字句

. 扬州大学学报(人文社会科学版)(3), 105-

110. 
13

*****程工. (1999). 名物化与向心结构理论新探

. 现代外语(2), 131-144. 
14

†††††丁声树.(1961).现代汉语语法讲话.北京，

商务印书馆 
15

‡‡‡‡‡熊仲儒. (2004). 动结式的致事选择. 安徽
师范大学学报（人文社科版）, 32(4), 471-

476. 
16

§§§§§黄正德. (2007). 汉语动词的题元结构与其

句法表现. 语言科学, 6(4). 
17

******李英哲. (1990). 实用汉语参考语法. 
18

††††††王力. (1954). 中国语法理论.下册. 
19

‡‡‡‡‡‡王力. (1954). 中国语法理论.下册. 
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câu chữ ‘把’, do vậy phải mở rộng phạm vi 

ý nghĩa kiểu câu này.  

2.2 Tổng quan tình hình nghiên 

cứu câu chữ  “被” 

Trong cuốn Ngữ pháp văn bạch 

thoại （新著国语文法）được xuất bản 

năm 1924 của Lê Cẩm Hy （黎锦熙） cho 

rằng, động từ có hai loại chính là “ bị động”  

và “tản động”. Về sau những nhà nghiên 

cứu hàng đầu như Chu Đức Hy（朱德熙）

,Vương Lực（王力）cũng lần lượt đưa ra 

những nghiên cứu về những phương thức 

biểu đạt mang tính chất bị động về cấu trúc 

ngữ pháp, sự phát triển của câu hay ngữ 

nghĩa trong tiếng Hán hiện đại và đây cũng 

là loại câu được rất được coi trọng trong 

nghiên cứu về Hán ngữ. Đến nay, giới 

nghiên cứu vẫn đang rất quan tâm và tiến 

hành nghiên cứu loại câu này dưới nhiều 

góc độ và với nhiều thành quả nghiên cứu 

khác nhau. 

 Về phân loại câu chữ “被 ” , Lữ Thúc 

Tương, Chu Đức Hy trong Giảng thoại tu 

từ ngữ pháp nhận định  “被” là phó động từ 

và chia câu chữ “被” thành ba loại: loại 

truyền thống, loại đầy đủ và loại giản 

lược20. §§§§§§  Năm 1994, Lý San21
*******  trong cuốn 

Nghiên cứu câu chữ “被” trong tiếng Hán 

hiện đại đã miêu tả những đặc điểm khác 

nhau của loại câu này, đồng thời đưa ra so 

sánh qui nạp và phân tích những đặc điểm, 

ngữ nghĩa của loại câu này với những loại 

câu bị động khác. Trương Bách Giang22
††††††† 

                                                 

 
20

§§§§§§.吕叔湘, 朱德熙 (1979). 语法修辞讲话. 中
国科技术语(5). 
21

******* 李珊.(1994).现代汉语被字句研究.北京大

学出版社, 1994 
22

†††††††张伯江.(2001). 被字句和把字句的对称与

不对称’. 中国语文(6), 519-524. 
23

‡‡‡‡‡‡‡游舒.(2005). 现代汉语被字句研究. 

(Doctoral dissertation, 武汉大学). 

trong bài viết “Đối xứng và bất đối xứng 

giữa câu chữ ‘被’ và câu chữ ‘ba’” đã sử 

dụng phương pháp nghiên so sánh đối chiếu 

về cấu trúc và ngữ nghĩa của hai loại câu 

chữ “被” và câu chữ “把”, đồng thời đưa ra 

những phân tích và so sánh về sự khác biệt 

giữa hai loại câu này. 

 Trong Nghiên cứu về câu chữ ‘被’ trong 

Hán ngữ hiện đại, Du Thư đưa ra năm cấu 

trúc cơ bản của loại câu này, đồng thời phân 

tích thành phần và tính chất “ẩn” của loại 

câu này23; ‡‡‡‡‡‡‡ tác giả vận dụng học thuyết 

HNC24
§§§§§§§ (Hierarchical Network of 

Concepts) phân tích câu chữ “被” từ việc 

lấy dữ liệu từ máy tính về phân tích ngôn 

ngữ, đưa ra phương thức xử lý và phương 

hướng tiếp cận mới về loại câu này. 

 Về cấu trúc ngữ nghĩa của câu chữ “被”, 

Hình Phúc Nghĩa trong cuốn Ngữ pháp Hán 

ngữ25
********  đã chỉ ra rằng câu chữ “被”có thể 

được sử dụng rộng rãi trong văn viết. Hiện 

nay, những nghiên cứu về dạng thức câu bị 

động ngày được hoàn thiện và ngày càng đi 

sâu vào những vấn đề cần nghiên cứu. Một 

trong những nghiên cứu sâu và toàn diện 

hơn cả về loại câu bị động này phải kể đến 

“Tái nhận thức câu bị động” của Triệu 

Thanh Dũng, chỉ riêng những loại câu bị 

động mang chữ “被” đã được ông phân 

thành 19 loại26.†††††††† 

 Lưu Tuân trong Nhập môn giảng 

dạy Hán ngữ đối ngoại đã đưa ra so sánh kết 

cấu câu bị động trong tiếng Hán và tiếng 

Anh27;‡‡‡‡‡‡‡‡Trong “Vị trí ngữ pháp của chữ ‘被

24
§§§§§§§黄曾阳.(1998). HNC (概念层次网络) 理论

: 计算机理解语言研究的新思路. 
25

********邢福义.(1996). 汉语语法学. 
26

††††††††赵清永. (1993). 对被动句的再认识. 北京
师范大学学报(6), 98-103. 
27

‡‡‡‡‡‡‡‡刘珣.(2000). 对外汉语教学引论.:北京语

言大学出版社 
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’”  của Thạch Định Hú, Hồ Kiện Hoa đã 

phân chia vị trí ngữ pháp của “被” thành 05 

loại lớn28.§§§§§§§§Lưu Tiến trong “Các vấn đề chủ 

yếu về nghiên cứu câu chữ “被” trong tiếng 

Trung Quốc hiện đại” đã đưa ra được nguồn 

gốc và sự phát triển của câu chữ “被”, đồng 

thời cũng đặt ra câu hỏi về mối quan hệ về 

ngữ nghĩa của câu chữ “被”, chữ “被” xuất 

hiện trong câu tạo sự kết nối về mặt ngữ 

nghĩa29. ********* Tổ Nhân Thực trong “Phân tích 

đặc trưng biểu nghĩa của câu chữ ‘被’”30,††††††††† 

đã căn cứ vào tình hình thực tế sử dụng loại 

câu này đưa ra trường hợp bắt buộc hoặc 

không sử dụng hoặc có thể sử dụng hoặc 

không dạng thức câu bị động, đồng thời 

phân tích lỗi sai thường gặp khi sử dụng câu 

bị động của sinh viên nước ngoài, từ đó chỉ 

ra ngữ cảnh và phạm vi sử dụng của loại câu 

này.  

2.3 Tổng quan tình hình nghiên 

cứu câu lien động（连动句） 

Lữ Thúc Tương trong  Lữ Thúc 

Tương toàn tập, tập 631
‡‡‡‡‡‡‡‡‡  đã đưa ra định 

nghĩa về câu liên động như sau: “hai động 

từ trong câu nếu không có quan hệ đẳng lập, 

cũng không phân định được thành động từ 

chính phụ thì gọi là cấu trúc liên động. Đinh 

Thanh Thụ và nhiều tác giả trong cuốn 

Giảng thoại ngữ pháp Hán ngữ hiện đại32
§§§§§§§§§ 

đã bàn luận khá chi tiết về hình thức liên 

động, theo tác giả: “Hình thức liên động là 

kết cấu gồm nhiều động từ dùng liên tiếp, 

trong đó tất cả các động từ đều thuộc cùng 

một chủ ngữ”. Các tác giả cũng đồng thời 

chỉ ra sự khác nhau giữa cấu trúc liên động 

và cấu trúc đẳng lập, nếu như trong cấu trúc 

đẳng lập các động từ có cấu trúc ngang 

hàng, có thể đổi vị trí cho nhau thì động từ 

trong cấu trúc liên động là không thể thay 

đổi vị trí trước sau do phải tuân theo thứ tự 

cấu trúc cố định.

 

 Về phạm vi và phân loại câu liên động: Lý Lâm Định（李临定）trong Các kiểu câu Hán ngữ 

hiện đại********** đã phân chia cấu trúc câu liên động thành sáu loại:  

 
Trần Kiến Dân trong Luận bàn về các kiểu câu Hán ngữ hiện đại 33

††††††††††đã chỉ ra các đặc 

điểm và tính chất của câu liên động, đồng thời căn cứ vào đặc điểm của vị ngữ chia câu liên 

động thành mười loại: 

                                                 

 
28

§§§§§§§§石定栩, 胡建华. (2005). “被”的句法地位

. 当代语言学, 7(3), 213-224. 
29

*********刘进. (2009). 近代汉语“被”字句研究中的

主要问题. 殷都学刊,30(1), 118-125. 
30

†††††††††祖人植. (1997). “被”字句表义特性分析

. 汉语学习(3), 47-51. 

31
‡‡‡‡‡‡‡‡‡吕叔湘. (2012).吕叔湘全集，第六卷，辽

宁教育出版社，2012 
32

§§§§§§§§§丁声树等.(1999）.现代汉语语法讲话，商

务印书馆，北京，1999，112 页 

 
33

†††††††††† 陈建民.(1986).现代汉语句型论.语文出版

社 
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Lận Hoàng nghiên cứu đặc điểm, 

phạm vi của câu liên động, trên cơ sở đó 

chia câu liên động thành năm loại34;‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Thẩm 

Khai Mộc nghiên cứu về thuộc tính của câu 

liên động, từ đó chỉ ra ba điều kiện hình 

thành và 把 hình thức cơ bản của câu liên 

động35.§§§§§§§§§§ 

  Nghiên cứu tiêu biểu về cấu trúc, ngữ 

nghĩa câu liên động có thể kể đến Nhiêu 

Cần, tác giả tập trung phân tích cấu tạo từ 

trong cấu trúc liên động36; *********** Hồng Miểu 

nghiên cứu cấu trúc và ngữ nghĩa câu liên 

động trong tiếng Hán hiện đại37;†††††††††††Lý Lâm 

Định nghiên cứu về đặc điểm cấu trúc, quan 

hệ ngữ nghĩa của hai động từ trong câu liên 

động38,‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ngoài ra còn nghiên cứu về quan 

hệ tầng bậc của trạng ngữ, giới từ… trong 

câu liên động; Dương Thành Khải39
§§§§§§§§§§§  đã 

đưa ra định nghĩa câu liên động từ góc độ 

cấu trúc và ngữ nghĩa từ đó phân loại câu 

                                                 

 
34 蔺璜. (1983). 连动式的特点与范围. 山西师大学报：社会科学版(3), 71-75. 
35 沈开木. (1986). 连动及其归属. 汉语学习(5), 19-21. 
36 饶勤. (1993). 从句法结构看复合词中的一种新的构词方式——连动式构词. 汉语学习(6), 15-16. 
37 洪淼. (2004). 现代汉语连动结构研究. (Doctoral dissertation, 南京师范大学). 
38 李临定（1981）.“连动句”，语文研究，1981（2） 
39 杨成凯（2000）.连动式研究，语法研究和探索，商务印书馆，2000，119 页 
40 许利. (2006). 汉语连动式的结构特征. 大学时代：b 版(2), 18-19. 
41 马鸣春. (1984). 连动句与动词状语句的对比. 兰州学刊(6), 96-100. 
42 宋玉柱. (1978). 也谈“连动式”和“兼语式”——和张静同志商榷. 郑州大学学报(哲学社会科学版
)(2), 32-40. 
43 郑红明. (1991). 谈《提要》中“紧缩句”和“连动句”的划界. 高校教育管理(2), 45-46. 
44

  吴峰. (1992). 难以区别的兼语句与连动句. 语文教学与研究(1). 
45  黎锦熙（1992）.新著国语文法，湖南教育出版社，1992，65. 
46  赵元任（1948）.Mandarin Primer, An Interrise Course in Spoken Chinese, Harvard University 

Press, 1948 

liên động trên phương diện cấu trúc và chức 

năng; Hứa Lợi nghiên cứu đặc trưng cấu 

trúc của câu liên động, trên cơ sở so sánh 

đặc điểm động từ trong cấu trúc liên động 

với các cấu trúc khác, từ đó đưa ra phạm vi 

câu liên động40. ************ Ngoài ra còn có các 

nghiên cứu sự khác nhau giữa cấu trúc liên 

động và các cấu trúc khác, điển hình có 

nghiên cứu của Mã Minh Xuân nghiên cứu 

so sánh câu liên động với câu vị ngữ động 

từ41;††††††††††††Tống Ngọc Trụ so sánh câu liên động 

với câu vị ngữ là hai cụm chủ vị42;‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Trịnh 

Hồng Minh nghiên cứu ranh giới giữa câu 

liên động và câu rút gọn43; §§§§§§§§§§§§ Ngô Phong 

nghiên cứu về sự giống nhau giữa câu kiêm 

ngữ và câu liên động44.************* 

2.4. Tổng quan tình hình 

 nghiên cứu câu kiêm ngữ（兼语句） 

Về định nghĩa câu kiêm ngữ, Lê 

Cẩm Hy45; ††††††††††††† Triệu Nguyên Nhiệm46
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  đều 
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cho rằng những thành phần câu vừa có chức 

năng chủ ngữ, vừa có chức năng tân ngữ gọi 

là thành phần kiêm ngữ. Lữ Thúc Tương47
§§§§§§§§§§§§§ 

gọi câu liên động là câu chuyển vị（递谓式

）, ông cho rằng: “Câu chuyển vị là câu có 

hai động từ không cùng thuộc một chủ ngữ, 

chủ ngữ của động từ thứ hai là tân ngữ của 

động từ thứ nhất, động từ thứ nhất thường 

là các động từ như 使, 叫, 让 hoặc các động 

từ có ý nghĩa tương đương với các động từ 

này.” ; Hoàng Bách Vinh, Liêu Tự 

Đông48
**************cho rằng, hình thức kiêm ngữ là tân 

ngữ của động từ đứng trước kiê chủ ngữ của 

động từ đứng sau, cấu trúc này tạo ra thành 

phần mang hai chức năng vừa là tân ngữ 

vừa là chủ ngữ gọi là thành phần kiêm ngữ.  

 Về phân loại câu kiêm ngữ, Lữ Thúc 

Tương49
†††††††††††††† căn cứ vào đặc điểm của động từ 

thứ nhất chia câu kiêm ngữ thành ba loại: 

động từ mang hai tân ngữ biểu thị “mệnh 

lệnh”; động từ mang hai tân ngữ biểu thị 

“tán đồng” hoặc “trách mắng”; động từ 

mang ba tân ngữ biểu thị “cho”, “tặng”. 

Đinh Thanh Thụ cho rằng động từ thứ nhất 

trong câu kiêm ngữ có thể là từ “有” hoặc“

没有”50.‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Tống Ngọc Trụ căn cứ ngữ nghĩa 

của động từ thứ nhất phân chia động từ câu 

kiêm ngữ thành năm loại: mệnh lệnh, trợ 

giúp, sở hữu, tâm lý, giới thiệu51.§§§§§§§§§§§§§§Du Nhữ 

Kiệt chia câu kiêm ngữ thành 11 loại bao 

gồm: sai khiến, mệnh lệnh, khuyên nhủ, nhờ 

vả, cung cấp, giới thiệu, phối hợp, giúp đỡ, 

tháp tùng, yêu ghét, có không52. *************** Từ các 

phân loại câu kiêm ngữ cho thấy các cách 

                                                 

 
47 吕叔湘（2012）.吕叔湘全集，第六卷，

辽宁教育出版社 
48 黄伯荣，廖序东（2007）.现代汉语，北

京高等教育出版社 
49 吕叔湘（1980）.现代汉语八百词，北京

商务印书馆 
50 丁声树，吕叔湘，李荣（1957）.现代汉
语语法讲话，北京商务印书馆 

phân loại đều căn cứ trên đặc điểm ngữ 

nghĩa của động từ thứ nhất, đồng thời động 

từ thứ nhất thường là động từ mang ngữ 

nghĩa cầu khiến hoặc mệnh lệnh. 

 Về ngữ nghĩa câu kiêm ngữ các nghiên cứu 

chủ yếu phân tích quan hệ ngữ nghĩa giữa 

các thành phần trong câu như: mối liên hệ 

giữa động từ thứ nhất, thành phần kiêm ngữ 

và động từ thứ hai; Quan hệ ngữ nghĩa của 

động từ thứ nhất với thành phần kiêm ngữ; 

Quan hệ ngữ nghĩa giữa thành phần kiêm 

ngữ với động từ thứ hai; Quan hệ ngữ nghĩa 

giữa động từ thứ nhất với động từ thứ hai. 

Điển hình là nghiên cứu của Du Nhữ 

Kiệt53
††††††††††††††† tác giả cho rằng đặc điểm chung của 

động từ trong câu kiêm ngữ động là luôn 

biểu thị ý nghĩa cầu khiến, mệnh lệnh, đồng 

thời động từ thứ nhất là tác nhân để động từ 

thứ hai xuất hiện. Về quan hệ của động từ 

thứ nhất và động từ thứ hai trong câu kiêm 

ngữ, tác giả Thẩm Song Thắng cho rằng 

mức độ động tác được biểu thị trong động 

từ thứ hai thường yếu hơn động từ thứ nhất, 

giữa hai động từ có quan hệ tầng bậc54.‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Tác 

giả Hoàng Hiểu Đông thì cho rằng cấu trúc 

ngữ nghĩa giữa các thành phần trong câu 

kiêm ngữ là cấu trúc phức đa nguyên, đa 

tầng, đối với quan hệ ngữ nghĩa giữa động 

từ thứ nhất, thành phần kiêm ngữ với động 

từ thứ hai, tác giả cho rằng có một nhân tố 

C – là nhân tố ẩn trong quan hệ ngữ nghĩa 

này, nó có thể biểu thị mục đích kết quả, 

51 宋玉柱（1986）.现代汉语语法十讲，南

开大学出版社，天津，1986，91-93. 
52 游汝杰. (2002). 现代汉语兼语句的句法和

语义特征. 汉语学习(6), 1-6. 
53 游汝杰. (2002). 现代汉语兼语句的句法和

语义特征. 汉语学习(6), 1-6. 
54 沈双胜. (2004). 汉语兼语式谓语与汉英对

应表达. 四川外语学院学报, 20(4), 93-96. 
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nguyên nhân, sở hữu tồn tại, xưng hô giải 

thích.55
§§§§§§§§§§§§§§§. 

 Về cấu trúc câu kiêm ngữ, các nghiên cứu 

còn tồn tại các ý kiến trái chiều. Do hiện 

tượng kiêm ngữ là hiện tượng khá đặc thù 

trong tiếng Trung Quốc, nhiều nhà nghiên 

cứu ngôn ngữ Trung Quốc dùng các lý 

thuyết ngôn ngữ phương Tây để giải thích 

hiện tượng này. Hồ Dụ Thụ, Phạm Hiểu 

không công nhận chức năng kiêm ngữ của 

thành phần kiêm ngữ trong câu, tuy nhiên 

vẫn cho rằng đây là một cấu trúc rất đặc biệt 

trong tiếng Trung Quốc, đồng thời cho rằng 

trong cấu trúc câu này tồn tại một phạm trù 

trống（空语类—empty category）làm chủ 

ngữ của động từ thứ hai. Về nghiên cứu đối 

chiếu câu kiêm ngữ trong tiếng Hán với các 

ngôn ngữ khác điển hình có Thẩm Song 

Thắng, Trần Tú Quyên56
****************  nghiên cứu đối 

chiếu câu kiêm ngữ trong tiếng Trung Quốc 

với câu tân ngữ phức trong tiếng Anh.   

2.5. Tổng quan tình hình nghiên 

cứu câu tồn hiện (存现句） 

Trong Hán ngữ hiện đại57
†††††††††††††††† xuất bản 

năm 1991, hai tác giả Hoàng Bá Vinh - Liêu 

Tự Đông đã đưa ra định nghĩa về câu tồn 

hiện như sau: câu tồn hiện là một kiểu câu 

đặc thù dùng để miêu tả môi trường xung 

quanh, kiểu câu này biểu thị ở đâu đó tồn 

tại, xuất hiện, biến mất người hoặc vật nào 

đó. Với các nghiên cứu về sau, định nghĩa 

này ngày càng được hoàn thiện hơn. Câu 

tồn hiện không chỉ biểu thị ý nghĩa tồn tại 

mà còn phải thỏa mãn được điều kiện về 

hình thức, tức là:  thành tố đầu của câu tồn 

hiện luôn là từ ngữ chỉ địa điểm, phía sau 

                                                 

 
55 黄晓冬. (2009). 试论兼语短语的语义结构

. 四川师范大学学报（社会科学版）, 36(6), 

38-43. 
56 陈秀娟. (2010). 致使义的汉语兼语句和英
语复合宾语句的对比研究. (Doctoral 

dissertation, 吉林大学). 

động từ vị ngữ luôn là danh từ chỉ người 

hoặc vật tồn tại, xuất hiện hoặc biến mất.  

(Ngữ pháp Hán ngữ hiện đại ứng dụng-  Cố 

Vy Hoa, Phan Văn Ngu, Lưu Nguyệt 

Hoa)58.‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.  

Nghiên cứu về đặc tính, phạm vi và 

phân loại câu tồn hiện, thông qua tổng hợp 

và phân tích các tài liệu liên quan, nhóm 

nghiên cứu nhận thấy, trong giới nghiên cứu 

Trung Quốc tồn tại tương đối nhiều các 

quan điểm khác nhau, thậm chí là trái 

ngược. Các quan điểm nghiên cứu được tóm 

tắt dưới đây: 

Trong giới nghiên cứu Trung Quốc, 

có nhiều ý kiến tranh luận về việc câu tồn 

hiện nên được xếp là loại câu phân loại theo 

kết cấu ngữ pháp hay là loại câu phân loại 

theo mục đích nói. Đa số các nhà nghiên 

cứu Trung Quốc vẫn ủng hộ quan điểm câu 

tồn hiện là loại câu phân loại theo kết cấu 

ngữ pháp, tuy nhiên trong bài viết “Luận 

bàn về phạm vi và tính chất của câu tồn 

hiện”59,§§§§§§§§§§§§§§§§tác giả Phan Văn đã đưa ra quan 

điểm trái ngược. Phan Văn cho rằng kết cấu 

cú pháp của câu tồn hiện thiếu tính thống 

nhất, nhưng mục đích giao tiếp của loại câu 

này thì lại đồng nhất, đều tập trung biểu đạt 

ý nghĩa tồn tại. Vì vậy, tác giả khẳng định 

việc xếp câu tồn hiện vào loại câu phân loại 

theo mục đích giao tiếp hợp lí hơn là xếp 

câu tồn hiện vào loại câu phân loại theo kết 

cấu ngữ pháp.   

Về phạm vi và phân loại câu tồn 

hiện, phạm vi khoanh vùng câu tồn hiện phụ 

thuộc rất nhiều vào tiêu chuẩn nhận diện của 

loại câu này. Đa số các nghiên cứu hiện nay 

57  黄伯荣, & 廖序东. (1991). 现代汉语 (增订
版). 高等教育出版社. 
58  刘月华, 潘文娱等. (2001). 实用现代汉语
语法.增订本. 商务印书馆. 
59  潘文. (2003). 现代汉语存现句研究，（

Doctoral dissertation, 复旦大学） 
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về câu tồn đều kết hợp hai tiêu chí ý nghĩa 

biểu đạt và kết cấu để nhận biết câu tồn hiện. 

Về mặt kết cấu, một câu tồn hiện phải có các 

thành tố cấu tạo theo mô hình: “Từ ngữ chỉ 

thời gian, không gian (thành tố A)  + động 

từ + 着/了(thành tố B) + danh từ/ cụm danh 

từ(thành tố C)”  đồng thời, kết cấu trên phải 

biểu đạt ý nghĩa “tồn tại”.  

 Nghiên cứu về cấu trúc ngữ pháp trong câu 

tồn hiện chủ yếu nghiên cứu các thành phần 

cấu thành trong câu. Trong cuốn Các vấn đề 

tân ngữ - chủ ngữ trong tiếng Hán60
***************** của 

Lữ Nghệ Bình (1956), có nhiều nghiên cứu 

đã đưa ra các quan điểm về đặc tính ngữ 

pháp của thành tố đầu (A) trong câu tồn 

hiện. Đa phần các nhà nghiên cứu đều cho 

rằng thành tố đứng đầu trong câu tồn hiện 

(còn gọi là thành tố A) luôn là chủ ngữ của 

câu. Phạm Phương Liêni (范芳莲，1963), 

Lý Lâm Địnhii (李临定，1984) nghiên cứu 

về thành tố (A) cho rằng (A) được tạo thành 

bởi kết cấu “động từ kiêm giới từ + tân 

ngữ”; Nghiên cứu về giới từ “zai” (在) khi 

cụm giới từ - tân ngữ làm thành tố đầu trong 

câu tồn hiện có nghiên cứu của Trữ Trạch 

Tương (1996) . Các nghiên cứu về thành tố 

(B) trong câu tồn hiện tương đối phong phú. 

Các nghiên cứu này chủ yếu tập chung đưa 

ra quan điểm thảo luận về các loại động từ 

có thể làm thành tố B, ví dụ như “Phân tích 

câu tồn hiện có sử dụng động từ ‘you’(有)” 

của Cao Thận Quý (1990)61,†††††††††††††††††“Câu tồn hiện 

chứa chữ ‘you’(有) và câu tồn hiện chứa 

chữ ‘shi’ ( 是 )” của Cố Chí Cương 

(1992)62.‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ngoài ra còn có các nghiên cứu 

về đặc điểm ngữ nghĩa của động từ và các 

                                                 

 
60 吕冀平. (1956). 汉语的主语宾语问题. 中

华书局. 
61 高慎贵(1990).用”有”的存现句试析.逻辑与

语言学习, 2 
62 顾志刚(1992).是‘字’存现句一兼析‘有’字

存现句.南通师专学报, 2 

thành phần đi sau động từ, như “Câu tồn 

hiện”của Trương Học Thành (1982)63, §§§§§§§§§§§§§§§§§ 

“Câu tồn hiện động thái” của Tống Ngọc 

Trụ (1982)64
.****************** Thành tố (C) trong câu tồn 

hiện thường là danh từ và thường là danh từ 

không xác định, tuy nhiên trong một số điều 

kiện nhất định, (C) có thể là danh từ xác 

định, thậm chí là danh từ riêng. Nghiên cứu 

về mối liên hệ giữa các thành phần trong câu 

tồn hiện còn tương đối ít và chưa có nhiều 

quan điểm nổi bật. Nhìn chung, các học giả 

đều chỉ ra rằng khi câu tồn hiện khuyết đi 

thành tố B, chỉ có “thành phần A + thành 

phần C”, lúc này phía trước thành tố C bắt 

buộc phải có số lượng từ, nếu không câu sẽ 

không có nghĩa.  

 Các nghiên cứu về ngữ nghĩa và 

ngữ dụng của câu tồn hiện không nhiều, các 

nghiên cứu có liên quan chủ yếu vận dụng 

các lí thuyết vị từ - tham thể, lí thuyết phân 

tích đặc điểm ngữ nghĩa (语义特征分析法

/Semantic feature analysis) để phân tích 

động từ trong câu tồn hiện.  

Trương Học Thành (1982)65
†††††††††††††††††† đã căn cứ vào 

động từ và đặc điểm ngữ nghĩa của động từ 

phân câu tồn hiện thành bốn loại: câu chữ 

“you”(有)，câu chữ “shi”（是）, câu động 

từ tĩnh thái, động từ động thái; Thôi Kiến 

Tân (1987) trong bài “Động từ vị ngữ trong 

câu tồn hiện”66,‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡thì lại căn cứ trên đặc điểm 

ngữ nghĩa của động từ để tiến hành phân 

chia động từ trong câu tồn hiện thành ba loại 

chính: động từ biểu thị sự xuất hiện hay biến 

mất nhanh chóng, động từ biểu thị xu 

hướng, động từ biểu thị động tác. Phan Văn 

(2003) đã tiến hành phân loại khá chi tiết 

63 张学成（1982）.存现句.语言学年刊 
64 宋玉柱（1982）.动态存现句.汉语学习 
65

  潘文, & 延俊荣. (2007). 论现代汉语存现句

的语用分类. 江苏社会科学(1), 209-213. 
66 崔建新. 隐现句的谓语动词[J]. 语言教学与

研究, 1987(2):45-54. 
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động từ có một tham thể và động từ có hai 

tham thể xuất hiện trong câu tồn hiện, tác 

giả chủ yếu tập trung phân tích đặc điểm 

ngữ nghĩa của mỗi loại động từ, đồng thời 

còn phân tích các đặc điểm kết cấu của câu 

tồn hiện do các động từ này tạo nên trên cơ 

sở quan sát ngữ nghĩa và cú pháp. 

 Các nghiên cứu hệ thống về ngữ dụng của 

câu tồn hiện, tính đến nay vẫn chưa nhiều. 

Phạm Phương Liên67
§§§§§§§§§§§§§§§§§§  (1963), Đỗ Thụy 

Ngân68
*******************(1982), Tống Ngọc Trụ69

††††††††††††††††††† (1987, 

1988) trong quá trình nghiên cứu về đặc 

điểm cú pháp của câu tồn hiện, cũng nhắc 

tới đặc điểm và hoàn cảnh sử dụng, ý nghĩa 

và chức năng kết cấu của câu tồn hiện, tuy 

nhiên các quan điểm về vấn đề này tương 

đối rời rạc và chưa thực sự có tính hệ thống.  

3. Kết luận  

Các kiểu câu đặc biệt trong tiếng Trung 

Quốc hiện đại đã được đề cập đến từ rất sớm 

trong các tài liệu ngữ pháp, tuy nhiên, phải 

đến thập niên 80 của thế kỉ XX, các nghiên 

cứu mới hoàn thiện và có tính hệ thống. 

Thành tựu nghiên cứu về các kiểu câu đặc 

biệt tiếng Trung Quốc tại Trung Quốc tương 

đối phong phú. Nhóm nghiên cứu phát hiện, 

các nghiên cứu chủ yếu tập trung  xoay 

quanh các phương diện sau: định nghĩa, 

phân loại câu, kết cấu ngữ pháp, ngữ nghĩa 

ngữ dụng. Các nghiên cứu tại Trung Quốc 

tương đối đa dạng và phong phú, cùng một 

vấn đề nhưng có nhiều quan điểm. Tóm lại, 

 

nghiên cứu tổng quan về tình hình nghiên 

cứu về cấu trúc và ngữ nghĩa các kiểu câu 

đặc biệt trong tiếng Trung Quốc hiện đại 

cho thấy, các vấn đề về cấu trúc và ngữ 

nghĩa của các kiểu câu này đã được các nhà 

nghiên cứu đi sâu tìm hiểu phân tích rất chi 

tiết và đầy đủ. Các kết quả nghiên cứu này 

chính là nền tảng chắc chắn và đáng tin cậy 

về mặt lý thuyết làm tiền đề cho việc đối 

chiếu cấu trúc và ngữ nghĩa của các kiểu câu 

này với các kiểu câu tương đương trong 

tiếng Việt. 
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THE VALIDITY OF THE COMMON PROPERTY AGREEMENT OF WIFE 

AND HUSBAND IN THE MARRIAGE PERIOD 
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Tóm tắt: Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt 

chế độ tài sản chung của vợ chồng nhưng làm thay đổi nguyên tắc xác định tài sản chung, tài 

sản riêng. Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng khi tuân thủ các điều kiện có 

hiệu lực của giao dịch dân sự thì có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp việc chia tài sản chung 

bị vô hiệu theo quy định của pháp luật.  

Từ khóa: tài sản chung, văn bản thỏa thuận, hiệu lực, giao dịch dân sự, thời kỳ hôn 

nhân 

Abstract: The division of the marital property owned by both spouses does not end the 

common property regime but changing the principle to determine common property and 

separate property. The written agreement to divide the common property of the husband and 

wife when complying with the effective conditions of a civil transaction is enforceable, unless 

the division of the common property is invalidated according to the provisions of law. 

Keywords: common property, agreement, validity, civil transaction, mariage period 

 

1. Chia tài sản chung của vợ chồng 

trong thời kỳ hôn nhân 

Pháp luật hôn nhân và gia đình hiện 

hành quy định trong thời kỳ hôn nhân vợ 

chồng có quyền chia tài sản chung (trừ 

trường hợp việc chia tài sản chung trong 

thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu theo quy định 

của pháp luật). Theo đó, trong thời kỳ hôn 

nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia 

một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, nếu  

                                                 

 
* Trường Đại học Luật Hà Nội 

** Trường Đại học Mở Hà Nội 

 

không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu 

Tòa án giải quyết. Quy định chia tài sản 

chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 

là xuất phát từ thực tế các quan hệ dân sự, 

kinh tế, xã hội, hôn nhân và gia đình. Một 

mặt để đảm bảo các quyền của vợ, chồng, 

mặt khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của người thứ ba trong quan hệ tài sản 

với vợ chồng.  
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Chia tài sản chung của vợ chồng trong 

thời kỳ hôn nhân (sau đây gọi là chia tài sản 

chung) dẫn đến thay đổi nguyên tắc xác 

định tài sản chung của vợ chồng và tài sản 

riêng của vợ hoặc chồng. Theo Điều 40 

khoản 1 Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014 thì kể từ thời điểm chia tài sản chung 

có hiệu lực, tài sản chia cho ai thuộc sở hữu 

riêng của người đó. Hoa lợi, lợi tức phát 

sinh từ tài sản đã được chia, hoa lợi, lợi tức 

phát sinh từ tài sản riêng khác thuộc sở hữu 

riêng của mỗi người, trừ trường hợp vợ 

chồng có thỏa thuận khác. Thu nhập do lao 

động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu 

nhập hợp pháp khác của vợ, chồng phát sinh 

sau thời điểm chia tài sản chung vẫn là tài 

sản chung của vợ chồng. Trường hợp vợ 

chồng chỉ chia một phần tài sản chung thì 

phần tài sản chung còn lại không chia và 

hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đó vẫn 

thuộc khối tài sản chung của vợ chồng.  

Như vậy, bản chất pháp lý của việc 

chia tài sản chung của vợ chồng trong thời 

kỳ hôn nhân là xác định một tài sản nào đó 

đang là tài sản chung của vợ chồng trở thành 

tài sản riêng của vợ hoặc chồng. Chia tài sản 

chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 

chỉ áp dụng đối với trường hợp vợ chồng 

theo chế độ tài sản Luật định. Trong thời kỳ 

hôn nhân, vì lý do nào đó mà vợ chồng 

muốn tài sản chung thành tài sản riêng thì 

phải thông qua một sự kiện pháp lý đó là 

chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. 

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời 

kỳ hôn nhân không làm chấm dứt chế độ tài 

sản của vợ chồng nhưng làm thay đổi 

nguyên tắc xác định tài sản chung, tài sản 

riêng của vợ, chồng được quy định tại Điều 

33 và Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014. Không chỉ những tài sản đã được 

chia cho vợ hoặc chồng là tài sản riêng của 

họ mà hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đó 

và hoa lợi, lợi tức phát sinh từ những tài sản 

riêng khác của vợ, chồng cũng thuộc sở hữu 

riêng của vợ, chồng (trừ trường hợp vợ 

chồng có thỏa thuận khác).  

Thực tế có nhiều trường hợp sau khi 

chia tài sản chung, vợ hoặc chồng hoặc cả 

vợ và chồng muốn chia lại tài sản. Vấn đề 

đặt ra là vợ chồng có thể được chia lại tài 

sản đã chia không? Giải quyết vấn đề này 

đối với trường hợp Tòa án chia tài sản 

chung mà bản án của Tòa án đã có hiệu lực 

pháp luật dường như không phức tạp. Khi 

bản án đã có hiệu lực pháp luật thì các bên 

phải có nghĩa vụ thi hành (theo Điều 4 Luật 

Thi hành án dân sự năm 2014). Do vậy, vợ 

chồng không thể yêu cầu Tòa án chia lại tài 

sản. Đối với trường hợp vợ chồng vợ chồng 

thỏa thuận chia tài sản thì vấn đề phức tạp 

hơn. Để làm rõ vấn đề này cần phải làm 

sáng tỏ các vấn đề lý luận về hiệu lực của 

văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của 

vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. 

2. Điều kiện và thời điểm có hiệu 

lực của văn bản thỏa thuận chia tài sản 

chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn 

nhân  

2.1. Điều kiện có hiệu lực của văn 

bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ 

chồng trong thời kỳ hôn nhân 

Thỏa thuận chia tài sản chung của vợ 

chồng trong thời kỳ hôn nhân thực chất là 

giao dịch dân sự, do đó điều kiện có hiệu 

lực của văn bản thỏa thuận chia tài sản 

chung của vợ chồng phải tuân theo quy định 

tại Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015 về 

điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. 

Theo đó, vợ chồng phải có năng lực hành vi 

dân sự đầy đủ, việc chia tài sản chung phải 

là ý chí tự nguyện của cả vợ và chồng, việc 

chia tài sản chung không trái pháp luật và 

đạo đức xã hội và văn bản thỏa thuận chia 

tài sản chung của vợ chồng phải tuân theo 

quy định về hình thức của giao dịch dân sự 

theo quy định của pháp luật.   

Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì vợ 

chồng thỏa thuận chia tài sản chung trong 
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thời kỳ hôn nhân phải lập văn bản. Văn bản 

phải được công chứng theo yêu cầu của 

vợ chồng hoặc theo quy định của pháp 

luật. Trong trường hợp tài sản được chia 

là bất động sản, là tài sản mà pháp luật 

quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì 

văn bản thỏa thuận chia tài sản chung 

phải được công chứng.  

Nội dung của văn bản thỏa thuận 

chia tài sản chung của vợ chồng trong 

thời kỳ hôn nhân phải ghi rõ phần tài sản 

được chia cho mỗi bên vợ hoặc chồng, phần 

tài sản còn lại không chia (trong trường hợp 

vợ chồng chia một phần tài sản chung). Văn 

bản thỏa thuận chia tài sản chung còn có thể 

bao gồm cả việc xác định là tài sản chung 

hay tài sản riêng của vợ, chồng đối với hoa 

lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi 

bên sau khi chia tài sản chung (theo khoản 

1 Điều 40 Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014).  

Như vậy, văn bản thỏa thuận chia tài 

sản chung của vợ chồng phải được công 

chứng nếu tài sản được chia là bất động 

sản, là tài sản mà pháp luật quy định phải 

đăng ký quyền sở hữu. Đối với các trường 

hợp khác thì văn bản thỏa thuận chia tài 

sản chung không bắt buộc phải công 

chứng. Do đó, nếu vợ chồng yêu cầu thì 

văn bản được công chứng. Trong trường 

hợp vợ chồng không yêu cầu thì văn bản 

chỉ cần có chữ ký của vợ chồng là đã có 

hiệu lực.  

2.2. Thời điểm có hiệu lực của văn 

bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ 

chồng trong thời kỳ hôn nhân  

Thời điểm có hiệu lực của văn bản 

thỏa thuận chia tài sản chung của vợ 

chồng trong thời kỳ hôn nhân được xác 

định như sau:  

- Đối với văn bản thỏa thuận chia tài 

sản chung trong thời kỳ hôn nhân mà không 

có công chứng thì thời điểm có hiệu lực của 

việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời 

điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi 

trong văn bản thỏa thuận. Trường hợp trong 

văn bản không xác định thời điểm có hiệu 

lực thì thời điểm có hiệu lực của việc chia 

tài sản chung được tính từ ngày lập văn bản 

(Điều 39 khoản 1 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014). 

- Đối với văn bản thỏa thuận chia tài 

sản chung trong thời kỳ hôn nhân mà có 

công chứng thì việc xác định thời điểm có 

hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ 

chồng có thể chia làm hai trường hợp. (1) 

Tài sản được chia là bất động sản hoặc là tài 

sản mà pháp luật quy định phải đăng ký 

quyền sở hữu thì thời điểm có hiệu lực của 

việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời 

điểm văn bản thỏa thuận được công chứng 

(Điều 39 khoản 2 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014). (2) Đối với trường hợp tài sản 

được chia không phải là bất động sản hoặc 

tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký 

quyền sở hữu thì thời điểm có hiệu lực của 

việc chia tài sản chung của vợ chồng được 

xác định giống trường hợp văn bản thỏa 

thuận chia tài sản không có công chứng. 

3. Giá trị thi hành của văn bản 

thỏa thuận chia tài sản chung của vợ 

chồng trong thời kỳ hôn nhân 

Hiệu lực của văn bản thỏa thuận 

chia tài sản chung là giá trị thi hành của văn 

bản thỏa thuận. Việc xác định hiệu lực của 

văn bản thỏa thuận chia tài sản chung rất có 

ý nghĩa trong việc giải quyết vấn đề vợ 

chồng có quyền thỏa thuận lại hay có quyền 

yêu cầu Tòa án chia lại tài sản chung sau khi 

đã có văn bản thỏa thuận về việc chia tài sản 

chung. Về hiệu lực của văn bản thỏa thuận 

chia tài sản chung cần chia là hai loại: Văn 

bản thỏa thuận không có công chứng và văn 

bản thỏa thuận có công chứng. 

3.1. Văn bản thỏa thuận không 

công chứng  

Đối với văn bản thỏa thuận chia tài 

sản chung mà không thuộc trường hợp pháp 

luật quy định phải công chứng, tức là tài sản 

chia không phải là bất động sản hoặc tài sản 
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phải đăng ký quyền sở hữu nên vợ chồng 

không công chứng văn bản thỏa thuận thì 

văn bản này có hiệu lực từ thời điểm hai bên 

vợ chồng cùng ký vào văn bản. Do vậy, văn 

bản thỏa thuận chia tài sản chung có hiệu 

lực thi hành đối với vợ chồng. Khi văn bản 

đã có hiệu lực, vợ chồng phải thực hiện các 

nội dung đã thỏa thuận được ghi trong văn 

bản. Trường hợp trong quá trình thực hiện 

nội dung thỏa thuận hoặc sau khi các bên đã 

thực hiện xong các nội dung thỏa thuận mà 

vợ chồng thấy rằng thỏa thuận trước đây 

không hợp lý, cần phải thỏa thuận lại thì vợ 

chồng có thể thỏa thuận lại. Pháp luật không 

hạn chế, ngăn cản sự thỏa thuận của vợ 

chồng. Bởi lẽ, thỏa thuận chia tài sản chung 

của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân sẽ làm 

thay đổi quyền sở hữu tài sản của vợ chồng. 

Quyền sở hữu tài sản là đối tượng điều 

chỉnh của pháp luật dân sự nên tuân theo các 

nguyên tắc của cơ bản của pháp luật dân sự. 

Một trong những nguyên tắc cơ bản của 

pháp luật dân sự là tôn trọng quyền tự do, tự 

nguyện và thỏa thuận của các bên (Điều 3 

khoản 2 Bộ luật dân sự năm 2015). Tuy 

nhiên, nếu chỉ vợ hoặc chồng cho rằng nội 

dung thỏa thuận chia tài sản chung trước 

đây là không hợp lý mà muốn chia lại thì 

bên vợ hoặc chồng có thể yêu cầu Tòa án 

giải quyết hay không? Theo quy định tại 

Điều 39 khoản 1 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014 thì vợ chồng có thể thỏa thuận 

chia tài sản chung, nếu vợ chồng không thỏa 

thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải 

quyết. Cụm từ “không thỏa thuận được” có 

thể được hiểu như sau:  

- Thứ nhất, vợ chồng cùng muốn 

chia tài sản mà sau khi bàn bạc họ không 

thống nhất được với nhau về xác định phần 

tài sản chia cho mỗi bên thì họ có quyền yêu 

cầu Tòa án giải quyết. Ví dụ: Vợ chồng 

thống nhất với nhau là chia 2 tỷ đồng là một 

phần tài sản trong khối tài sản chung của vợ 

chồng, nhưng họ không thỏa thuận được 

rằng mỗi bên được chia bao nhiêu. Vì vậy 

một hoặc cả hai bên có quyền yêu cầu Tòa 

án giải quyết (tức là Tòa án chia tài sản). Do 

đó, quyền yêu cầu Tòa án giải quyết chỉ đặt 

ra khi vợ chồng cùng đồng ý chia tài sản 

nhưng chưa từng đi đến một thỏa thuận nào 

về việc phân chia tài sản ra sao.  

- Thứ hai, trường hợp chỉ có một bên 

muốn chia tài sản chung, bên kia không 

đồng ý chia. Ví dụ: Vợ muốn chia tài sản 

chung của vợ chồng để vợ có vốn kinh 

doanh nhưng chồng không đồng ý. Trong 

trường hợp này thì bên muốn chia tài sản 

chung (người vợ) có quyền yêu cầu Tòa án 

giải quyết. 

- Thứ ba, vợ chồng đã thỏa thuận 

chia tài sản chung nhưng sau đó một bên 

cho rằng thỏa thuận đó đã gây thiệt hại cho 

họ nên yêu cầu Tòa án giải quyết.  Chúng 

tôi cho rằng cụm từ “không thỏa thuận 

được” hiểu theo nghĩa thứ ba này là không 

có cơ sở pháp lý. Thỏa thuận chia tài sản 

chung của vợ chồng là một giao dịch dân sự. 

Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung dù 

không được công chứng nhưng vẫn là một 

chứng thư pháp lý. Theo quy định tại Điều 

116 và Điều 117 Bộ luật dân sự năm 2015 

thì khi giao dịch tuân thủ các điều kiện có 

hiệu lực của giao dịch dân sự thì sẽ làm phát 

sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ 

dân sự. Trong trường hợp này, văn bản thỏa 

thuận dù không được công chứng nhưng đã 

đáp ứng đủ các điều kiện có hiệu lực của gia 

dịch dân sự nên có giá trị thi hành. Do vậy, 

nếu vợ chồng đã thỏa thuận chia tài sản 

chung nhưng sau đó một bên muốn chia lại 

thì họ không có quyền yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

3.2. Văn bản thỏa thuận đã được 

công chứng 

Theo quy định tại Điều 38 khoản 2 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì văn 

bản thỏa thuận chia tài sản chung được công 

chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo 

quy định của pháp luật. Vấn đề đặt ra là văn 

bản thỏa thuận chia tài sản chung đã được 



Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion                                                                                   23 

 

công chứng có hiệu lực như thế nào đối với 

vợ chồng? Theo quy định tại Điều 5 khoản 

2 Luật Công chứng năm 2014 thì văn bản 

công chứng có hiệu lực kể từ ngày được 

công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức 

hành nghề công chứng và có hiệu lực thi 

hành đối với các bên liên quan. Do đó, nếu 

sau khi văn bản đã được công chứng mà vợ 

chồng muốn thay đổi nội dung thỏa thuận, 

tức là muốn chia lại tài sản thì xảy ra hai 

trường hợp sau: 

Trường hợp thứ nhất: Vợ chồng 

cùng thống nhất với nhau về việc sửa đổi 

văn bản thỏa thuận chia tài sản chung và 

thỏa thuận được với nhau về phân chia lại 

tài sản thì họ có quyền yêu cầu sửa đổi văn 

bản thỏa thuận trước đó tại tổ chức hành 

nghề công chứng đã công chứng văn bản 

thuận thuận đó theo quy định tại Điều 51 

Luật Công chứng năm 20141.********************Tuy nhiên, 

nếu tài sản được chia là nhà ở, quyền sử 

dụng đất mà Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà đã được sang 

tên cho người được chia tài sản đó căn cứ 

vào văn bản thỏa thuận thì văn bản thỏa 

thuận đó không thể được sửa đổi, tức là 

công chứng viên không thể công chứng văn 

bản thỏa thuận lại về chia những tài sản này.  

Trường hợp thứ hai: Chỉ một bên vợ 

hoặc chồng muốn thay đổi nội dung thỏa 

thuận về chia tài sản chung, bên kia không 

đồng ý thay đổi thì bên muốn thay đổi 

không có quyền yêu cầu tổ chức hành nghề 

công chứng sửa đổi văn bản thỏa thuận đã 

                                                 

 
1 Điều 51. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy 

bỏ hợp đồng, giao dịch 
1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp 

đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực 

hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản 

của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao 

dịch đó. 

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp 

đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện 

tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc 

công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. 

được công chứng trước đó và cũng không 

có quyền yêu cầu Tòa án chia lại những tài 

sản mà vợ chồng đã thỏa thuận chia (căn cứ 

Điều 5 và Điều 51 Luật Công chứng năm 

2014).  

Như vậy, sau khi văn bản thỏa thuận 

chia tài sản chung của vợ chồng trong thời 

kỳ hôn nhân đã được công chứng, vợ chồng 

phải thực hiện những nội dung đã thỏa 

thuận. Trong trường hợp một bên không 

thực hiện đúng nội dung đã thỏa thuận thì 

bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tòa án căn cứ vào văn bản thỏa thuận chia 

tài sản chung để buộc người không thực 

hiện những cam kết phải thực hiện (Điều 5 

khoản 3 Luật Công chứng năm 2014). Tòa 

án không có quyền thay đổi lại những nội 

dung đã được ghi trong văn bản thỏa thuận.  

3.3. Chấm dứt hiệu lực của văn 

bản thỏa thuận chia tài sản chung trong 

thời kỳ hôn nhân  

Như đã phân tích, việc chia tài sản 

chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 

làm thay đổi nguyên tắc xác định tài sản 

chung, tài sản riêng của vợ, chồng. Do vậy, 

có thể sau một thời gian chia tài sản, vợ 

chồng muốn chấm dứt hiệu lực của việc 

chia tài sản. Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014 quy định vợ chồng có thể thỏa thuận 

chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản 

chung trong thời kỳ hôn nhân. Theo Điều 41 

Luật Hôn nhân và gia đình thì vợ chồng thỏa 

thuận bằng văn bản chấm dứt hiệu lực của 

việc chia tài sản chung. Trong trường hợp 

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực 

hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển 

đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng 

viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu 

trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. 

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công 

chứng được thực hiện như thủ tục công chứng 

hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này. 
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văn bản thỏa thuận chia tài sản chung đã 

được công chứng thì văn bản thỏa thuận 

chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản cũng 

phải công chứng. Đối với trường hợp văn 

bản thỏa thuận chia tài sản chung không 

công chứng thì văn bản thỏa thuận chấm dứt 

hiệu lực của việc chia tài sản chung có thể 

được công chứng theo yêu cầu của vợ 

chồng. Khi vợ chồng đã thỏa thuận chấm 

dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung thì 

việc xác định tài sản chung, tài sản riêng của 

vợ, chồng theo Điều 33 và Điểu 43 Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

Vấn đề đặt ra là vợ chồng không 

thỏa thuận mà chỉ một bên muốn chấm dứt 

hiệu lực của việc chia tài sản chung thì họ 

có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết không? 

Có ý kiến cho rằng, khi chia tài sản chung, 

nếu một bên yêu cầu thì Tòa án có quyền 

chia tài sản chung thì khi một bên muốn 

chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản 

chung họ cũng có quyền yêu cầu Tòa án giải 

quyết. Chúng tôi cho rằng ý kiến này không 

phù hợp với Điều 41 Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014. Như vậy, chấm dứt hiệu lực 

của việc chia tài sản chung chỉ xảy ra khi vợ 

chồng có thỏa thuận.  

3.4. Văn bản thỏa thuận chia tài 

sản chung trong thời kỳ hôn nhân vô hiệu 

Theo Điều 42 Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 thì việc chia tài sản chung bị 

vô hiệu trong hai trường hợp. Thứ nhất là 

việc chia tài sản ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp 

pháp của con chưa thành niên, con đã thành 

niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc 

không có khả năng lao động và không có tài 

sản để tự nuôi mình. Thứ hai là việc chia tài 

sản nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ nuôi 

dưỡng, cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại, 

thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản, 

trả nợ cho cá nhân, tổ chức, nghĩa vụ nộp 

thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với 

Nhà nước hoặc các nghĩa vụ khác về tài sản 

theo quy định của Luật Hôn nhân và gia 

đình, Bộ luật dân sự và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. Như vậy, trong 

trường hợp vợ chồng lập văn bản thỏa thuận 

chia tài sản chung mà thuộc một trong các 

trường hợp trên thì văn bản thỏa thuận chia 

tài sản chung đó bị vô hiệu. Pháp luật quy 

định các trường hợp chia tài sản chung của 

vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu 

là nhằm bảo vệ gia đình; bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của các thành viên khác trong 

gia đình; bảo vệ quyền của cá nhân, cơ 

quan, tổ chức, Nhà nước mà vợ chồng có 

nghĩa vụ về tài sản. 

Câu hỏi đặt ra là ai có quyền yêu cầu 

và cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền 

tuyên bố văn bản thỏa thuận chia tài sản 

chung là vô hiệu?  

Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành 

không quy định ai có quyền yêu cầu và cơ 

quan nào có thẩm quyền tuyên bố văn bản 

thỏa thuận chia tài sản chung vô hiệu. Theo 

Điều 398 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2014 

và Điều 52 Luật Công chứng năm 2014 thì 

quy định công chứng viên, người yêu cầu 

công chứng, người có quyền, lợi ích liên 

quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố văn 

bản công chứng vô hiệu. Như vậy, có thể 

thấy rằng Tòa án là cơ quan có thẩm quyền 

tuyên bố văn bản thỏa thuận chia tài sản 

chung là vô hiệu đối với văn bản thỏa thuận 

chia tài sản chung được công chứng.  

Về người có quyền yêu cầu tuyên bố 

văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vô 

hiệu: Căn cứ Điều 42 Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 có thể hiểu rằng người nào 

mà việc chia tài sản chung của vợ chồng ảnh 

hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ 

thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố việc 

chia tài sản đó là vô hiệu. Từ đó có thể suy 

ra rằng người có quyền yêu cầu Tòa án 

tuyên bố văn bản thỏa thuận chia tài sản 

chung vô hiệu gồm: (1) các thành viên gia 

đình (những người mà việc chia tài sản 

chung đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của họ; (2) người 
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có quyền về tài sản mà vợ chồng đã chia tài 

sản chung để trốn tránh thực hiện các nghĩa 

vụ về tài sản đối với họ (người có quyền, lợi 

ích liên quan). Đối với trường hợp mà thỏa 

thuận chia tài sản chung của vợ chồng ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của con chưa thành niên, con đã thành 

niên mất năng lực hành vi dân sự (theo 

khoản 1 Điều 42 Luật Hôn nhân và gia đình) 

thì cha mẹ là người đại diện nên cha mẹ có 

quyền yêu cầu tuyên bố văn bản thỏa thuận 

chia tài sản chung vô hiệu. Tuy nhiên, nếu 

cha mẹ của người con này lại chính là cặp 

vợ chồng đã thỏa thuận chia tài sản chung 

thì khả năng họ yêu cầu là không xảy ra vì 

không ai lại yêu cầu tuyên bố văn bản thỏa 

thuận của chính mình bị vô hiệu. Chỉ có một 

trường hợp mà cha hoặc mẹ của người con 

yêu cầu tuyên bố văn bản thỏa thuận chia tài 

sản chung của vợ chồng vô hiệu đó là khi 

cha hoặc mẹ của người con này không phải 

là một bên trong cặp vợ chồng đó.  

Vậy, nếu cha, mẹ không yêu cầu thì cơ 

quan, tổ chức có quyền yêu cầu không? 

Trên nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của người chưa thành niên, người mất 

năng lực hành vi dân sự, Luật Hôn nhân và 

gia đình quy cơ quan quản lý nhà nước về 

gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ 

em, Hội liên hiệp phụ nữ có quyền yêu cầu 

Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích cho họ trong 

nhiều trường hợp. Thiết nghĩ trường hợp 

này không nằm ngoài nguyên tắc đó. Bên 

cạnh đó, theo Điều 52 Luật Công chứng 

năm 2014 thì công chứng viên, người phiên 

dịch, người làm chứng cũng có quyền yêu 

cầu Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô 

hiệu.  

Đối với văn bản thỏa thuận chia tài sản 

chung không được công chứng thì việc 

tuyên bố văn bản thỏa thuận này là vô hiệu 

có áp dụng như đối với văn bản thỏa thuận 

được công chứng không? Xét về bản chất 

thì văn bản thỏa thuận chia tài sản chung đã 

thuộc trường hợp vô hiệu. Trên nguyên tắc, 

Tòa án là cơ quan có thẩm quyền tuyên bố 

giao dịch dân sự vô hiệu. Thỏa thuận chia 

tài sản chung cũng là một giao dịch dân sự 

nên Tòa án cũng có quyền tuyên bố văn bản 

thỏa thuận này là vô hiệu. Những người mà 

việc chia tài sản chung đã ảnh hưởng đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của họ thì có quyền 

yêu cầu Tòa án tuyên bố văn bản thỏa thuận 

chia tài sản chung đó là vô hiệu. 

Ngoài ra, chia tài sản chung của vợ 

chồng trong thời kỳ hôn nhân là giao dịch 

dân sự nên phải tuân thủ các quy định về 

điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 

theo quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự 

năm 2015. Do đó, nếu bên muốn thay đổi 

nội dung văn bản thỏa thuận chia tài sản có 

căn cứ cho rằng mình không hoàn toàn tự 

nguyện do bị cưỡng ép, bị lừa dối thì có 

quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch 

này là vô hiệu.  

4. Kết luận  

Pháp luật hôn nhân và gia đình quy 

định chia tài sản chung của vợ chồng trong 

thời kỳ hôn nhân không chỉ nhằm đảm bảo 

các quyền của vợ, chồng mà còn bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba 

trong quan hệ tài sản với vợ chồng. Thực tế 

các quan hệ dân sự, kinh tế, xã hội, hôn nhân 

và gia đình ở Việt Nam trong những năm 

gần đây cho thấy quy định này đã đáp ứng 

kịp thời nhu cầu của người dân. Văn bản 

thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ 

hôn nhân của vợ chồng (dù không công 

chứng hay được công chứng theo quy định 

của pháp luật) thì đều có giá trị thi hành và 

là cơ sở pháp lý xác định tài sản chung, tài 

sản riêng của vợ chồng.   
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KOREAN HONORIFICS EXPRESSED BY SUBSTITUTIVE LEXICON 

(IN RELATION TO VIETNAMESE) 
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Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/5/2019 
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Tóm tắt: Kính ngữ tiếng Hàn có vai trò quan trọng trong giao tiếp hàng ngày của người 

Hàn Quốc cả trên phương diện ngôn ngữ và phương diện văn hoá. Xét trên phương diện ngôn ngữ, 

kính ngữ được biểu hiện qua phương tiện ngữ pháp và phương tiện từ vựng thay thế mang nghĩa 

đề cao. Phương thức biểu hiện kính ngữ qua từ vựng thay thế không phức tạp như phương thức 

biểu hiện qua ngữ pháp nhưng lại được xem là phương thức phổ biến trong biểu thị kính ngữ tiếng 

Hàn và có sự tương quan nhất định với tiếng Việt. Phương thức biểu thị kính ngữ qua từ vựng là 

hoạt động thay thế thể từ biểu thị ý nghĩa đề cao với các đại từ nhân xưng và danh từ chỉ vật cùng 

nghĩa; và thay thế vị từ gồm các động từ, tính từ biểu thị sự đề cao chủ thể và khách thể. Số lượng 

các từ vựng thay thế trong tiếng Hàn biểu thị kính ngữ không nhiều nhưng lại được sử dụng với 

tần suất cao trong hoạt động giao tiếp của người Hàn. Xét trong mối tương quan với tiếng Việt thì 

phương thức thay thế từ vựng biểu thị sự đề cao cũng được người Việt sử dụng phổ biến nhưng số 

lượng các từ vựng thay thế trong tiếng Việt lại hạn chế hơn. Việc nắm bắt rõ các phương thức biểu 

hiện của kính ngữ tiếng Hàn trong đó có phương thức biểu thị qua từ vựng thay thế sẽ giúp người 

học tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Hàn và tránh được những xung đột về văn hoá có thể xảy ra 

trong quá trình tiếp xúc và giao tiếp với người Hàn Quốc. 

Từ khoá: Kính ngữ biểu hiện qua từ vựng, phương thức thay thế thể từ, phương thức thay thế vị từ, 

tiếng Hàn 

 

Abstract: Korean honorifics play an important role in Koreans’ daily communication on 

the aspects of linguistics and culture. In terms of the linguistics, honorifics are expressed by 

grammar and substitutive lexicon with respected meanings. Honorifics expressed by substitutive 

lexicon are not as complicated as those by grammar but considered as common ones in Korean 

language and have a certain correlation with Vietnamese language. They signify their respected 

meanings through personal pronouns and nouns indicating the same meaning;  They substitute 

the predicates which are verbs and adjectives respecting the subjects and objects. The number of 

these lexicon is not much but used frequently in Koreans’ communications. Considering  the 
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correlation with Vietnamese language, the mode of substitutive lexicon which signify respected  

meaning is widely used by theVietnamese but the number of these lexicon is more limited than that 

in the Korean language. Therefore, mastering Korean honorific expressions including the mode 

of substitutive lexicon will help students be more self-confident and avoid cultural conflicts that 

may occur during the communications with Koreans. 

Keywords: Honorific expresion by lexicon/ , substantive substitution method 

 ( ), predicate substitution method ( ) 

 

Mở đầu 

1. Khái quát chung về phương tiện 

biểu hiện kính ngữ tiếng Hàn 

Kính ngữ tiếng Hàn là yếu tố ngôn ngữ 

không thể thiếu và có sự chi phối mạnh mẽ 

đối với các hoạt động giao tiếp hằng ngày 

của người Hàn gắn với các mối quan hệ liên 

nhân trong gia đình và ngoài xã hội. Phương 

tiện biểu hiện kính ngữ được thể hiện trên 

hai phương diện là ngôn ngữ và văn hoá. Ở 

phương diện ngôn ngữ cho thấy kính ngữ 

tiếng Hàn được biểu thị trong phát ngôn qua 

các yếu tố ngữ pháp và từ vựng. Song song 

với ngôn ngữ thì yếu tố văn hoá cũng được 

xem là phương tiện để biểu hiện sự kính 

trọng của người nói khi giao tiếp với người 

trên được biểu thị qua tác phong, tư thế, thái 

độ và ngữ vực của người nói khi phát ngôn. 

Phương tiện biểu hiện này thể hiện rõ những 

chuẩn mực, quy ước chung mang đặc trưng 

cơ bản của văn hoá Nho giáo truyền thống 

Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong khuôn khổ báo 

cáo nghiên cứu này, chúng tôi chỉ tập trung 

nghiên cứu các phương tiện biểu hiện kính 

ngữ tiếng Hàn trên phương diện ngôn ngữ 

nhưng tập trung chính vào xem xét phương 

tiện biểu thị qua từ vựng thay thế xét trong 

mối tương quan với tiếng Việt và không xem 

xét phương tiện biểu hiện còn lại của kính 

ngữ tiếng Hàn qua ngữ pháp. 

 

 

 

2. Phương thức thay thế từ vựng của 

kính ngữ tiếng Hàn 

Trong hai phương thức biểu hiện của 

kính ngữ tiếng Hàn thì phương thức biểu thị 

qua từ vựng đơn giản hơn so với phương 

thức biểu hiện qua ngữ pháp bởi đây chỉ là 

hoạt động thay thế thể từ biểu thị ý nghĩa đề 

cao với các đại từ nhân xưng và danh từ chỉ 

vật cùng nghĩa; và thay thế vị từ gồm các 

động từ, tính từ biểu thị sự đề cao chủ thể và 

khách thể. Cụ thể chúng tôi đưa ra sơ đồ 1 

dưới đây để có thể thấy trong tiếng Hàn, bên 

cạnh các yếu tố ngữ pháp thì các từ vựng 

thay thế cho từ gốc ban đầu mang sắc thái đề 

cao cũng hoạt động song song, hỗ trợ và bổ 

sung ý nghĩa đề cao cho các phát ngôn 

nhưng đơn giản hơn so với phương thức biểu 

thị qua ngữ pháp. 
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Sơ đồ 1: Sơ đồ khái quát các phương tiện biểu hiện kính ngữ tiếng Hàn 

 
 Nội dung 

Trong nội dung của báo cáo nghiên cứu, 

chúng tôi sẽ tập trung xem xét phương tiện 

biểu hiện kính ngữ tiếng Hàn theo phương 

thức thay thế từ vựng  

lexicon) có xét trong mối tương quan với 

tiếng Việt. Kính ngữ tiếng Hàn được biểu 

hiện qua phương thức thay thế từ vựng gồm 

thay thế thể từ và thay thế vị từ. 

Phương thức thay thế thể từ là thay thế các 

đại từ nhân xưng và danh từ thường bằng 

các đại từ nhân xưng đề cao và các danh từ 

đề cao cùng nghĩa trong phát ngôn. 

Phương thức thay thế vị từ là sử dụng các 

động từ và tính từ mang sắc thái đề cao có 

cùng nghĩa với các động từ và danh từ 

thường trong phát ngôn. 

1. Phương thức thay thế thể từ 

trong tiếng Hàn 

1.1. Thay thế các đại từ nhân xưng  

1.1.1. Đại từ nhân xưng tiếng Hàn (저, 

저희, ~ 분) 

Trong tiếng Hàn, khi biểu thị sự hạ mình và 

khiêm nhường của chủ thể qua các đại từ 

nhân xưng (ĐTNX) trong giao tiếp, người 

Hàn thường thay thế ĐTNX ngôi thứ 1 gồm 

(tôi, tao, tớ…) và (chúng tôi, chúng 

tao, chúng tớ …) bằng các đại từ 

(tôi, em, cháu, con, tiểu nhân, 
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tiểu tử …) và đại từ 저희 (chúng tôi, chúng 

em, chúng cháu, chúng con...). Cụ thể trong 

ví dụ 1 sau: 

Ví dụ 1: 

 

. 

Chị ơi, em đã bắt được một cái ví ở 

trước cầu thang tầng 1 (kịch bản phim 

Gia đình chồng tôi) 

 

Chúng em về công ty trước đây ạ! 

(kịch bản phim Cuộc sống không trọn 

vẹn) 

Các ĐTNX ở ví dụ 1 trên đều được thay thế 

bằng các đại từ nhân xưng biểu thị sự 

khiêm nhường, hạ mình trong xưng hô và 

đề cao vai tiếp nhận. Trong đó và  

đều thể hiện sự khiêm nhường, hạ mình 

trước người nghe và đề cao người nghe 

trong hội thoại. Khảo sát hoạt động của 

ĐTNX ngôi thứ 1 gồm và  trong ngữ 

liệu khảo sát của chúng tôi có 35% 

(163/470 lượt) được sử dụng trong tổng các 

ĐTNX biểu thị xưng khiêm hô tôn và kết 

quả khảo sát này bước đầu đã cho thấy  

ĐTNX ngôi thứ 1 được sử dụng phổ biến 

để biểu thị sự hạ mình và đề cao vai tiếp 

thoại hơn so với các ĐTNX khác. 

ĐTNX ngôi thứ 2 trong tiếng Hàn được 

thay thế thành các đại từ  

(cháu, bạn, em, con, bác, ông (gọi bố của 

vai tiếp nhận)) và đại từ  (các ngài, 

các quý vị, các bác, các bạn...) thể hiện sự 

đề cao, kính trọng, trân trọng vai tiếp nhận 

như ví dụ 2 sau:  

 

 

 

 

Ví dụ 2: 

 

Nếu cậu đã không đến hiện trường 

thì cậu sẽ hoàn toàn không biết gì.. 

(kịch bản phim Tín hiệu) 

 

Trong lòng anh chưa từng phản bội 

em dù chỉ 1 lần (chồng-vợ) (kịch bản 

phim Gia đình chồng tôi) 

 

Tôi mong các vị hãy cố gắng hết 

mình để xây dựng tương lại cho công 

ty chúng ta! (kịch bản phim Cuộc 

sống không trọn vẹn) 

ĐTNX ngôi thứ 2 ở ví dụ 2 gồm 

và được sử dụng để biểu thị sự đề 

cao, tôn trọng khi hô gọi vai tiếp thoại trong 

phát ngôn. Khảo sát ĐTNX ngôi thứ 2 biểu 

thị sự đề cao đối ngôn trong ngữ liệu khảo 

sát của chúng tôi cho thấy có tỷ lệ sử dụng 

40% (190 /470 lượt) trong tổng các ĐTNX 

biểu thị sự xưng khiêm hô tôn. Trong đó 

các ĐTNX được sử dụng 

phổ biến hơn với 97% (186 lượt) và các 

ĐTNX còn lại như chỉ có tỷ 

lệ sử dụng chưa tới 3% (4 lượt).  

Ví dụ 3: 

 

Vị này là Bang Jang Su, chủ biệt thự 

Jang Su (kịch bản phim Gia đình 

chồng tôi) 
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Có không vậy thì lúc vừa rồi  khi các 

vị cảnh sát hình sự đến, tôi cũng đã 

nói hết rồi nhưng... (kịch bản phim 

Tín hiệu) 

Ví dụ 3 trên cho thấy ĐTNX ngôi thứ 3 

được thay thế bằng (vị này, 

vị kia, vị đó...) và 

(các vị ấy, các ngài ấy, các bác ấy...) biểu 

thị đề cao vai khách thể xuất hiện trong 

diễn ngôn. Kết quả khảo sát của chúng tôi 

cũng cho thấy nhóm ĐTNX ngôi thứ 3 này 

được sử dụng khá phổ biến trong hô gọi 

tiếng Hàn. Chúng tôi thống kê ngữ liệu 

được 25% (117/470 lượt) các ĐTNX ngôi 

thứ 3 trong tổng các ĐTNX được sử dụng 

để đề cao, tôn trọng các vai tham thoại. 

Kết quả khảo sát và phân tích ngữ liệu của 

chúng tôi cho thấy ĐTNX tiếng Hàn biểu 

thị xưng khiêm hô tôn được sử dụng phổ 

biến trong giao tiếp tiếng Hàn, trong đó số 

lượng các ĐTNX ngôi thứ 2 biểu thị sự đề 

cao vai tiếp nhận khá phong phú và đa dạng 

nhưng cũng rất phức tạp. Hiện nay ĐTNX 

tiếng Hàn đang có xu hướng được giản 

lược hoá và thay thế bằng các danh từ chỉ 

chủ thể do chúng có khả năng biểu thị vị 

thế và các mối quan hệ rõ ràng hơn so với 

ĐTNX trong hội thoại giao tiếp. Xu hướng 

giảm hoá sử dụng ĐTNX trong giao tiếp 

tiếng Hàn hiện nay được cho là xuất phát 

từ hiện tượng nhiều ĐTNX không biểu thị 

rõ sự đề cao đối với người nghe, hạn chế 

đối tượng sử dụng so với các danh từ chỉ 

chức vụ, nghề nghệp và vị thế xã hội. Tuy 

nhiên ĐTNX biểu thị sự khiêm nhường, hạ 

mình và đề cao đối tượng tiếp nhận vẫn 

được xem là phương tiện biểu hiện kính 

ngữ tiếng Hàn trên phương diện từ vựng 

không thể thiếu trong giao tiếp sinh hoạt 

của người Hàn.  

1.1.2. Đại từ nhân xưng tiếng Việt 

Trong tiếng Việt các ĐTNX chỉ ngôi như 

(chúng, các) em, con, cháu thay cho (chúng) 

tôi, tao, tớ; (các) em, cháu, con, thay cho 

(chúng/bọn) mày; hoặc (các) vị, ngài, bác ấy 

thay cho (chúng/bọn) nó, hắn, y, lão v.v.. 

cũng được sử dụng để biểu thị sự hạ mình, 

khiêm nhường và đề cao, tôn trọng các vai 

giao tiếp. Tuy nhiên, chúng ta có thể giản 

lược ĐTNX trong tiếng Hàn mà phát ngôn 

của người nói vẫn giữ được sắc thái lịch sự 

và tôn trọng các vai tham thoại do có ĐTHT 

chắp dính ở vị từ. Trái lại, trong tiếng 

Việt nếu không sử dụng các ĐTNX hoặc sử 

dụng không chuẩn mực sẽ bị xem là ăn nói 

nói trống không thiếu chủ ngữ, mất lịch sự, 

không lễ phép, tôn trọng người trên bởi 

trong tiếng Việt không có phương tiện biểu 

hiện kính ngữ bù đắp khác như chắp dính 

hình vị ngữ pháp trong tiếng Hàn. ĐTNX 

chỉ ngôi trong giao tiếp tiếng Việt thường sử 

dụng bằng từ thân tộc như ví dụ 4 sau:  

Ví dụ 4: 

 Khi chú 20 tuổi, chú đi xin việc, 

người ta có đòi kinh nghiệm của 

chú không? (kịch bản phim Lập 

trình cho trái tim) 

 Cô mày mà biết chú có quĩ đen 

thì cô mày giết sống (kịch bản 

phim Lập trình cho trái tim) 

 Cậu kêu ổng muốn làm sao thì 

làm, tôi rút. (kịch bản phim Tình 

thù hai mặt) 

Các câu thoại ở ví dụ 4  trên cho thấy các 

ĐTNX biểu thị sự đề cao vai giao tiếp trong 

tiếng Việt được sử dụng chủ yếu là các từ 

thân tộc và được sử dụng phổ biến trong cả 

giao tiếp gia đình và ngoài xã hội biểu thị 

sự xưng khiêm hô tôn trong đề cao và trân 

trọng các vai giao tiếp. Kết quả khảo sát 

của chúng tôi cho thấy ĐTNX biểu thị sự 

đề cao bằng các từ thân tộc được người 

Việt sử dụng với tần suất cao, khá phổ biến 

trong giao tiếp xã hội. Đây là điểm khác 

biệt so với tiếng Hàn bởi từ thân tộc thay 

thế ĐTNX trong tiếng Hàn mặc dù được sử 

dụng trong cả giao tiếp xã hội như tiếng 
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Việt nhưng lại rất hạn chế sử dụng giao tiếp 

trong môi trường làm việc. 

1.2. Thay thế các danh từ đề cao 

cùng nghĩa với danh từ thường 

1.2.1. Thay thế danh từ đề cao cùng 

nghĩa trong tiếng Hàn 

Phương thức thay thế danh từ thường bằng 

danh từ mang sắc thái đề cao cũng được sử 

dụng nhiều trong các biểu hiện kính ngữ 

tiếng Hàn. Tuy nhiên, phương thức biểu 

hiện này rất hạn chế về số lượng và chỉ áp 

dụng với một số danh từ và chủ yếu là các 

danh từ chỉ vật  (Jinji, cơm); 

 (Teak, nhà);  (Seongham, 

tên, quý danh);  (Yonse, 

tuổi);  (Saengsin, sinh nhật); 

 (malsưm, lời nói). Các danh từ chỉ 

người có các danh từ đề cao như (Buin, 

phu nhân), (samônim, bà nhà, bà 

chủ), (Bun,, ngài, vị) v.v..  

Phương thức thay thế các danh từ mang 

nghĩa đề cao trong tiếng Hàn được xem là 

phương thức đề cao gián tiếp đối với vai 

chủ thể hoặc khách thể. Bởi các danh từ chỉ 

vật mang sắc thái đề cao này đều thuộc sở 

hữu hoặc có mối liên quan tới vai chủ thể 

hoặc khách thể. Chúng ta xem cụ thể ví dụ 

5  sau:  

Ví dụ 5: 

 

Nhân tiện em muốn thưa một 

chuyện với chị (kịch bản phim Gia 

đình chồng tôi) 

 

Tôi đã làm rất nhiều công việc lặt vặt 

ở tư gia ngài giám đốc ấy.(kịch bản 

phim Cuộc sống không trọn vẹn) 

 

kịch bản phim 

Gia đình chồng tôi) 

Ông có thấy điều gì lạ trước khi bà 

nhà mất tích không? (kịch bản phim 

Tín hiệu) 

Các danh từ đề cao được sử dụng ở ví dụ 5 

trên đều là các danh từ thuộc sở hữu hoặc 

có mối liên quan đến vai chủ thể hoặc 

khách thể được đề cập đến trong câu 

như Các danh từ mang sắc 

thái đề cao này mặc dù chỉ áp dụng hạn chế 

với một số danh từ chỉ vật hoặc chỉ người 

nhưng được người Hàn sử dụng phổ biến 

trong giao tiếp gia đình và xã hội. Khảo sát 

79 lượt sử dụng danh từ đề cao trong ngữ 

liệu khảo sát của chúng tôi cho thấy các 

danh từ (lời nói), (tư gia) có tỷ lệ 

sử dụng 85% (67/79 lượt), các danh từ 

mang sắc thái đề cao còn lại có tần suất sử 

dụng ít hơn. Đặc biệt danh từ (cơm) 

do chỉ hướng tới đối tượng người già cao 

tuổi và chỉ sử dụng với vị (mời, 

xơi) nên có sự hạn chế sử dụng trong giao 

tiếp tiếng Hàn hiện đại. Nhìn chung các 

danh từ mang sắc thái đề cao được xem là 

một trong những phương tiện ngôn ngữ đề 

cao gián tiếp vai tiếp nhận trên phương diện 

từ vựng bên cạnh các ĐTNX mang sắc thái 

đề cao của tiếng Hàn. Mặc dù số lượng các 

danh từ thay thế này hạn chế nhưng lại có 

tần suất sử dụng phổ biến trong giao tiếp 

tiếng Hàn biểu thị tính lịch sự và đề cao vai 

tiếp nhận. 

1.2.2. Thay thế danh từ đề cao cùng 

nghĩa trong tiếng Việt 

Phương thức thay thế danh từ mang sắc thái 

trong tiếng Việt cũng giống tiếng Hàn chỉ 
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được áp dụng ở một số ít danh từ trong đó 

có nhiều danh từ được cấu tạo bằng từ tố 

như quý khách, quý danh, quý nhân hay tôn 

nhan (mặt ngài), tôn đường (dùng chỉ sự 

tôn kính cha của đối tượng tiếp thoại), lệnh 

tỷ (dùng chỉ sự tôn kính chị của người tiếp 

thoại), lệnh huynh (dùng chỉ sự tôn kính 

anh của người tiếp thoại) v.v..  [9, tr.435]. 

Các danh từ này vốn được sử dụng phổ biến 

trong giao tiếp xã hội phong kiến và tiểu tư 

sản xưa nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện 

trong một số tình huống giao tiếp hiện nay 

như:‘Chúng tôi đã đến thăm tư gia của 

giám đốc’ hoặc ‘Xin gửi lời cảm ơn chân 

thành và sự tri ân sâu sắc tới Quý khách 

hàng của công ty’. Trong quá trình nghiên 

cứu, chúng tôi nhận thấy các danh từ đề cao 

trong tiếng Việt phần lớn được cấu cao 

bằng từ tố mà chủ yếu là tiền tố quý với số 

lượng hạn chế nhưng vẫn được sử dụng 

trong giao tiếp với đối tác, khách hàng v.v.. 

Các danh từ đề cao khác như tư gia, niên 

canh, thân mẫu, thân sinh  v.v.. hiện rất hạn 

chế sử dụng trong giao tiếp tiếng Việt hiện 

đại. Điều này cho thấy trong tiếng Việt 

cũng áp dụng phương thức thay thế từ vựng 

là danh từ mang sắc thái đề cao để biểu thị 

sự tôn trọng vai tiếp nhận nhưng số lượng 

nhóm từ vựng này không phong phú như 

tiếng Hàn. Trong tiếng Việt thường sử 

dụng tiền tố để cấu tạo danh từ nhiều hơn 

việc thay thế hoàn toàn một danh từ đề cao 

khác như tiếng Hàn và mức độ, tần suất sử 

dụng nhóm danh từ đề cao này cũng không 

phổ biến như trong tiếng Hàn ngoại trừ một 

số danh từ đã nêu.  

2. Phương thức thay thế vị từ  

Kính ngữ chủ thể trong tiếng Hàn ngoài 

phương thức thay thế thể từ (ĐTNX, danh 

từ kính ngữ) còn có còn có phương thức 

thay thế từ vựng với các vị từ mang sắc thái 

đề cao vai chủ thể và khách thể. Mặc dù số 

lượng các vị từ mang ý nghĩa đề cao này 

không nhiều nhưng mức độ và tần suất sử 

dụng các vị từ này lại chiếm tỷ trọng cao 

trong giao tiếp hàng ngày của người Hàn. 

Do đó, có thể xem phương thức thay thế vị 

từ mang sắc thái đề cao là một trong những 

phương thức quan trọng để biểu thị sự đề 

cao, kính trọng vai đối ngôn trong giao tiếp 

tiếng Hàn 

2.1 Vị từ đề cao đối với chủ thể 

2.1.1. Vị từ đề cao chủ thể trong tiếng 

Hàn 

Phương thức dùng vị từ để biểu thị sự đề 

cao vai giao tiếp thường tập trung nhiều ở 

động từ. Số lượng các động từ làm vị từ 

mang nghĩa đề cao chủ thể không nhiều 

nhưng lại được sử dụng với tần suất cao 

trong giao tiếp hàng ngày của người Hàn. 

Các động từ biểu thị sự đề cao, kính trọng 

đối với chủ thể thường dùng trong giao tiếp 

tiếng Hàn hiện đại như bảng 1 sau: 

Bảng 1: Các động từ thường dùng làm vị 

từ biểu thị sự đề cao vai chủ thể  

trong tiếng Hàn  

 

STT Động 

từ 

thường 

Động từ đề 

cao có 

nghĩa 

tương ứng 

Tiếng 

Việt 

1 ở, lưu lại 

2 ăn,dùng, 

xơi 

3 Ngủ 

4 chết, từ 

trần, ra 

đi 

5 đau, ốm, 

mệt 

6 thưa, 

bẩm, 

trình 

Các động từ ở bảng 1 trên đều là những 

động từ mang sắc thái đề cao được thay thế 

từ một động từ thường cùng nghĩa. Nếu 

xem xét cấu tạo của một số các động từ này 

cho thấy khi mang ý nghĩa đề cao, các động 
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tự này đều có sự xuất hiện của đuôi ngữ 

pháp gồm như sau:

- (ăn,dùng, xơi)=

- (chết, từ trần, ra đi) =

- (đau, ốm, mệt) =

Tuy nhiên các động từ trên khi còn nguyên 

gốc là và chưa kết hợp với 

đuôi ngữ pháp vốn cũng đã mang 

sắc thái đề cao, kính trọng hơn so với các 

từ . Do đó, khi được gắn với

các động từ này sẽ bổ sung, nhấn 

mạnh thêm ý nghĩa và mức độ đề cao tới 

đối tượng chủ thể hành động ở vị từ trong 

câu nên không được xem là phương tiện 

ngữ pháp để biểu hiện kính ngữ. Bởi các 

động từ đề cao vai chủ thể qua ngữ pháp 

trước khi được chắp dính ĐTHT  đều 

là những động từ thường hoàn toàn có thể 

hoạt động độc lập không mang ý nghĩa đề 

cao .Trái lại các động từ thay thế biểu thị 

sự đề cao đối với chủ thể trên lại không thể 

tách rời để hoạt động độc lập như các 

động từ thường khác. Chẳng hạn như 

hay ở bảng 1 trên là hai 

động từ mang ý nghĩa đề cao chủ thể hành 

động ở vị từ và hoàn toàn không thể tách 

rời để hoạt động độc lập; hoặc như 

động từ khi tách thì ý 

nghĩa của từ vựng bị thay đổi không còn 

mang nghĩa ban đầu như ngữ nghĩa trong 

đề cao chủ thể trong câu. Tuy nhiên, có một 

số động từ, tính từ có thể biểu hiện được 

trên cả hai phương diện là ngữ pháp gắn 

đuôi từ hoặc thay thế từ vựng ở vị từ 

nhằm thể hiện sự đề cao chủ thể nhưng ý 

nghĩa đề cao lại có sự khác biệt giữa hai 

phương thức biểu hiện này. Cụ thể ở ví dụ 

6 sau:  

Ví dụ 6: 

 

Bây giờ anh đang ở đâu? (kịch bản 

phim tín hiệu) 

 

Thì hai cụ cũng có lý do riêng nên 

mới không sinh con mà nhận con 

nuôi. (kịch bản phim Gia đình chồng 

tôi) 

 

Tôi biết hoàn cảnh gia đình cậu khó 

khăn, bố cậu lại còn bị đau ốm nữa. 

(kịch bản phim Gia đình chồng tôi) 

 

Thưa trung uý, anh bị đau ở đâu vậy 

ạ? (kịch bản phim tín hiệu) 

Ví dụ 6 cho thấy động từ và 

được sử dụng bằng hai phương thức 1) thay 

thế bằng một vị từ mang sắc thái đề là

gắn ĐTHT –

vào căn tố (thân) động từ. Nội dung 

các câu thoại ở ví dụ 6 cũng cho thấy 

phương thức thay thế hoàn toàn vị từ được 

sử dụng chủ yếu trong đề cao trực tiếp chủ 

thể hơn là gián tiếp. Còn phương thức gắn 

hình vị ngữ pháp vào vị từ thường sử dụng 

trong đề cao gián tiếp chủ thể do ý nghĩa 

các vị từ này như (có) và

(đau) đều gắn liền với các sự vật 

liên quan hoặc thuộc sở hữu của chủ thể. 

2.1.2. Vị từ đề cao chủ thể trong tiếng 

Việt 
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 Phương thức thay thế từ vựng để biểu thị 

sự đề cao chủ thể cũng được sử dụng trong 

giao tiếp tiếng Việt. Số lượng các từ vựng 

thay thế mang ý nghĩa đề cao trong tiếng 

Việt cũng không nhiều và thường tập trung 

ở động từ và trợ động từ (TrĐT) trong câu.  

Xem xét chức năng biểu thị tính lịch sự, sự 

kính trọng và đề cao của TrĐT trong tiếng 

Việt khi so sánh với vị từ bổ trợ tiếng Hàn 

cho thấy các TrĐT trong tiếng Việt có thể 

được đặt trước hoặc sau vị từ và đều biểu 

thị sự đề cao, trân trọng, lễ phép, lịch sự với 

đối tượng tiếp thoại như tiếng Hàn. Tuy 

nhiên TrĐT tiếng Việt lại không có đuôi 

liên kết đi kèm để khu biệt, nhận diện với 

động từ chính hoặc giữa các TrĐT với nhau 

như tiếng Hàn. Yếu tố giúp có thể phân 

biệt, nhận diện được TrĐT và động từ 

chính trong tiếng Việt là phép tỉnh lược 

TrĐT. Khi đó ý nghĩa của câu không thay 

đổi lớn như lược bỏ động từ chính nhưng 

mức độ biểu thị tính lịch sự, khiêm tốn, trân 

trọng với đối ngôn sẽ bị giảm đáng kể. Điều 

này phản ánh rõ chức năng quan trọng của 

TrĐT tiếng Việt trên phương diện ngữ 

pháp để biểu thị sự tính lịch sự, đề cao 

trong giao tiếp. TrĐt tiếng Việt được xem 

như một phương tiện bổ sung ngữ nghĩa 

cho động từ chính nhằm biểu thị tính lịch 

sự, đề cao và trân trọng vai tiếp nhận giống 

như vị từ bổ trợ kính ngữ tiếng Hàn. Tuy 

nhiên các TrĐT mang sắc thái đề cao trong 

tiếng Việt không đa dạng, mức độ và phạm 

vi sử dụng cũng hạn chế hơn so với vị từ bổ 

trợ kính ngữ tiếng Hàn.  

Khác với trợ động từ được biểu hiện trên 

phương diện ngữ pháp thì các động từ được 

thay thế mang ý nghĩa đề cao chủ thể mới 

là yếu tố thuộc phương tiện biểu hiện qua 

từ vựng là nội dung trọng tâm mà chúng tôi 

đang xem xét ở báo cáo nghiên cứu này. 

Động từ mang sắc thái đề cao phổ biến 

trong tiếng Việt gồm các động từ như bảng 

2 sau: 

Bảng 2: Các động từ làm vị từ biểu thị sự 

đề cao vai chủ thể thường dùng 

 trong tiếng Việt 

STT Động từ 

thường 

Động từ đề cao 

có nghĩa tương 

ứng 

1 ăn xơi, mời, dùng 

2 chết từ trần, ra đi, mất, 

qua đời, tạ thế, 

quy tiên, hy sinh 

3 Kêu gọi, mời 

4 Nói Thưa, bẩm, phát 

biểu, trình bày, 

báo cáo 

5 Cho, đưa Biếu, tặng 

 

Các động từ trên đều là những từ vựng thay 

thế mang sắc thái đề cao được người Việt 

sử dụng như một phương tiện biểu thị sự 

lịch sự, kính trọng của người có vị thế thấp 

với người có vị thế cao. Bảng 2 trên cho 

thấy khi người nói muốn thể hiện thái độ 

lịch sự, đề cao, kính trọng với người trên  

thường sử dụng các động từ biểu thị sự hạ 

mình, khiêm nhường thay cho các động từ 

thường. Mặt khác, khi thể hiện sự kính 

trọng và đề cao chủ thể, người nói cũng 

thường sử dụng các động từ biểu thị tính 

lịch sự, kính trọng, đề cao và tôn bậc người 

nghe với sắc thái nghĩa giảm nhẹ hơn hoặc 

tăng lên để tránh nguy cơ đe doạ đến thể 

diện của người nghe thay cho các động từ 

không mang sắc thái biểu cảm trang trọng, 

kính trọng v.v.. Cụ thể chúng ta có các ví 

dụ sau: 

Ví dụ 7: 

 Dạ thưa anh, chỉ là một lỗi nhỏ 

nhưng khách hàng họ không 

chịu/Nói để anh biết đây chỉ là 

một lỗi nhỏ nhưng khách hàng họ 

không chịu (kịch bàn phim Tình 

thù hai mặt) 
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 Bẩm cụ từ ngày cụ bắt đi ở 

tù../Nói để cụ biết từ ngày cụ bắt 

đi ở tù.. (tác phẩm Chí phèo) 

 Anh Hoà mời bác lên dùng bữa 

sáng với anh ấy đấy ạ/Anh Hoà 

kêu bác lên ăn sáng với anh ấy 

đấy ạ (kịch bàn phim Tình thù hai 

mặt) 

Các vị từ ở ví dụ 7 trên  đều thể hiện sự 

khiêm nhường, hạ mình của vai phát ngôn 

có vị thế thấp với vai tiếp nhận có vị thế cao 

để biểu thị sự tôn trọng, kính trọng. Nếu 

dùng phép thử thay các vị từ này bằng các 

vị từ thường khác có cùng nghĩa như ví dụ 

7 trên chúng ta sẽ thấy mức độ đề cao, kính 

trọng, khiêm nhường, hạ mình trong phát 

ngôn bị giảm đáng kể thậm chí có trường 

hợp còn biểu thị sắc thái bất lịch sự, không 

trân trọng, tôn trọng vai tiếp nhận. Điều này 

cho thấy các từ vựng mang sắc thái đề cao 

này được sử dụng như một phương tiện 

biểu hiện tính lịch sự, lễ phép, đề cao và tôn 

trọng trong giao tiếp tiếng Việt. Chúng tôi 

cho rằng ngoài một số phương tiện ngữ 

pháp thì phương thức sử dụng các từ vựng 

mang sắc thái hạ mình, khiêm nhường và 

đề cao chủ thể được xem là phương tiện 

biểu thị sự đề cao phổ biến trong giao tiếp 

tiếng Việt. Mặt khác, nếu xem thành phần 

phụ ‘thưa gọi’, ‘thưa bẩm’ thuộc phạm trù 

ngữ pháp của tiếng Việt thì các động từ 

thưa, bẩm, gọi, mời v.v.. lại được xem là 

thuộc phạm trù từ vựng biểu thị sự lễ phép, 

đề cao vai tiếp nhận trong tiếng Việt. Thực 

tế cả tiếng Hàn và tiếng Việt đều có số 

lượng các động từ mang sắc thái lịch sự, 

kính trọng không nhiều nhưng tần suất sử 

dụng trong giao tiếp lại rất phổ biến. 

2.2. Vị từ đề cao đối với khách thể 

2.2.1.Vị từ đề cao khách thể trong tiếng 

Hàn 

Phương thức đề cao chủ yếu đối với khách 

thể trong tiếng Hàn là phương thức thay thế 

từ vựng ở vị từ, thường tập trung ở động từ 

để biểu thị sự kính trọng, tôn trọng đối với 

vai khách thể. Số lượng các vị từ đề cao 

khách thể cũng không đa dạng nhưng được 

sử dụng phổ biến trong giao tiếp thường 

ngày của người Hàn Quốc. Các động từ đề 

cao khách thể được sử dụng phổ biến trong 

giao tiếp tiếng Hàn như bảng 3  sau: 

Bảng 3: Các động từ làm vị từ biểu thị sự 

đề cao vai khách thể thường dùng 

 trong tiếng Hàn 

 

STT Động từ 

thường 

Động từ đề cao 

có nghĩa 

tương ứng 

1 보다 

(xem, 

gặp) 

뵈다/뵙다 

(gặp) 

2 주다 

(cho, đưa) 

드리다 (biếu, 

tặng, thưa..) 

3 묻다 (hỏi, 

truy vấn) 

여쭈다 (hỏi) 

4 데리다 

(dẫn, dắt) 

모시다 (chăm 

sóc, đưa đón) 

5 보내다 

(gửi, 

chuyển 

tới) 

올리다 (trình, 

gửi) 

5 알리다 

(cho biết) 

알뢰다 (báo 

cho, bẩm, tâu) 

 

Các động từ đề cao khách thể trên thường 

được sử dụng song song với tiểu từ tặng 

cách ( TTTC) kính ngữ biểu thị vai 

khách thể là vai tiếp nhận và chịu tác động 

các hành động do chủ thể thực hiện. Ví dụ 

8 sau cho thấy vai khách thể được đề cao 

qua TTTC – và vị từ đề cao:  

Ví dụ 8: 

 

/Nhờ mẹ hay 
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không em tự quyết định đi (kịch 

bản phim Gia đình chồng tôi) 

 

? Nhưng tôi xin hỏi 

trưởng phòng một chuyện có 

được không? (kịch bản phim 

Cuộc sống không trọn vẹn) 

Tuy nhiên khi vai khách thể đứng ở vị trí 

tân ngữ thì tiểu từ bổ cách lại không 

biểu thị sắc thái kính trọng, vì thế các động 

từ thay thế như một sự bù đắp sẽ thực hiện 

chức năng chính biểu thị sự đề cao khách 

thể. Ví dụ 9 dưới đây cho thấy vai khách thể 

đứng ở vị trí tân ngữ sẽ chỉ có tiểu từ bổ 

cách nên vị từ sẽ đảm nhận vai trò đề cao 

khách thể.  

Ví dụ 9: 

 

!/Mặc dù là con trai thứ 

mà vẫn phải phải chăm sóc 

phụng dưỡng bố mẹ (kịch bản 

phim Gia đình chồng tôi) 

 

./Anh không ngủ 

được từ sau khi gặp mẹ (kịch 

bản phim Gia đình chồng tôi) 

Nhiều trường hợp sự đề cao vai khách thể 

đã không được thể hiện trong phát ngôn do 

số lượng các vị từ đề cao vai khách thể 

không đa dạng nên không có vị từ thay thế 

và không có phương thức đề cao khác 

ngoài hậu tố (nim) như ví dụ 10 sau:  

Ví dụ 10: 

 ./trưởng 

ban, tôi sẽ thuyết phục (kịch bản 

phim Cuộc sống không trọn vẹn) 

 ./Thì ra là cậu 

đã gặp trưởng ban tài chính rồi! 

(kịch bản phim Cuộc sống không 

trọn vẹn) 

Ví dụ 10 trên cho thấy hoạt động của từ 

vựng trong đề cao vai khách thể đang có xu 

hướng giảm trong giao tiếp tiếng Hàn hiện 

nay. Hiện chỉ có số lượng hạn chế các vị từ 

đề cao vai khách thể được sử dụng song 

song với TTTC mang sắc thái kính trọng 

như đã nêu trên. 

1.2.3. Vị từ đề cao khách thể trong 

tiếng Việt 

Trong tiếng Việt phương thức thay thế vị 

từ đề cao vai khách thể được sử dụng phổ 

biến với một số các vị từ ở bảng 4 sau: 

Bảng 4: Các động từ làm vị từ biểu thị sự 

đề cao vai khách thể thường dùng 

trong tiếng Việt 

 

STT Động từ 

thường 

Động từ đề 

cao có nghĩa 

tương ứng 

1 Nói Thưa, bẩm, 

tâu, trình 

2 Cho, đưa tặng, biếu  

 

Các vị từ đề cao trong bảng 4 trên không 

chỉ được sử dụng đề cao với vai tiếp nhận 

mà còn được sử dụng với cả vai khách thể 

để biểu thị sự khiêm nhường, hạ mình, kính 

trọng của người nói với đối tượng tiếp nhận 

các hành động liên quan này. Chúng ta có 

các ví dụ 11 sau: 

Ví dụ 11: (Trích kịch bản phim lập 

trình cho trái tim) 

 Em …em …muốn trình bày với 

sếp việc này anh ạ 

 Giờ mình ra siêu thị tìm mua quà 

biếu bố mẹ anh nhé! 

Tuy nhiên vị từ đề cao vai khách thể trong 

tiếng Việt cũng có số lượng hạn chế như 

tiếng Hàn nên trong một số trường hợp mặc 

dù khách thể là vai trên nhưng do không có 

từ vựng thay thế nên sự đề cao, thái độ kính 

trọng với vai khách thể chỉ được biểu thị 
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với tính trung lập, không thể hiện rõ sắc 

thái đề cao trong hội thoại giao tiếp. Chẳng 

hạn như trường hợp”Em đã nói không đi 

cùng mẹ anh. Anh không giữ lời được thì 

anh đi một mình đi, em về. (Kịch bản phim 

sống chung với mẹ chồng) cho thấy cô con 

dâu tương lai không thể hiện rõ được sự 

kính trọng với vai khách thể là mẹ chồng 

trong phát ngôn với cụm từ không đi cùng 

mẹ anh. 

3.Kết luận 

Phương thức biểu hiện kính ngữ tiếng 

Hàn qua từ vựng gồm có phương thức thay 

thế thể từ và phương thức thay thế vị từ. 

Thể từ ở đây gồm các ĐTNX và danh từ 

biểu thị sự đề cao còn vị từ là các động từ 

biểu thị sự đề cao chủ thể và khách thể. Các 

từ vị từ thay thế mang sắc thái đề cao có số 

lượng không nhiều nhưng có tần suất sử 

dụng cao trong giao tiếp thường ngày của 

người Hàn. Tiếng Việt thuộc lại hình ngôn 

ngữ đơn lập nên không có phương thức 

chắp dính các phụ tố vào thể từ và thân từ 

như tiếng Hàn. Thay vào đó, trong các phát 

ngôn biểu thị sự kính trọng, người Việt sử 

dụng chủ yếu phương thức thay thế từ vựng 

với các đại từ, danh từ và vị từ cùng nghĩa 

biểu thị sự đề cao, kết hợp với các trợ động 

từ, hư từ biểu thị tình thái. Kính ngữ tiếng 

Hàn được xem là một phương tiện, một 

chiến lược giao tiếp ngôn ngữ quan trọng 

hướng tới mục tiêu và hiệu quả cuối cùng 

của giao tiếp. Việc nắm bắt rõ các phương 

tiện biểu hiện kính ngữ tiếng Hàn trong đó 

không chỉ trên phương diện ngữ pháp mà 

trên phương diện từ vựng cũng sẽ giúp 

người Việt đạt được những giao tiếp tiếng 

Hàn chuẩn mực hơn và thể hiện được thái 

độ đề cao, tôn trọng và lịch sự với đối 

tượng tiếp nhận hơn. Mặt khác, kính ngữ 

tiếng Hàn hàm chứa các đặc trưng và quy 

ước mang đậm tính văn hoá truyền thống 

Nho giáo Hàn Quốc nên việc nắm bắt và sử 

dụng kính ngữ tiếng Hàn chuẩn còn giúp 

người Việt tránh được những xung đột văn 

hoá, giảm thiểu được nguy cơ đe doạ thể 

diện tới người khác trong giao tiếp hội 

thoại hàng ngày. 
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Tóm tắt: Ngày nay các mô hình 3D đã được tái hiện ngày càng thực tế hơn nhờ vào sự 

phát triển của công nghệ đồ họa. Việc sử dụng các ứng dụng đồ họa kết hợp với công nghệ 

thực tế ảo để tạo ra các sản phẩm được hiện diễn ở mọi lĩnh vực văn hóa, giải trí, chính trị, 

khoa học, quốc phòng…Trong thực tế ảo việc xây dựng các đối tượng 3D (3 chiều) là vô cùng 

quan trọng, do các đối tượng 3D giúp cho thế giới thực tại ảo giống với thực tế hơn đáp ứng 

được các nhu cầu khắt khe của con người. Bài báo giới thiệu về công nghệ thực tế ảo và các 

cách tiếp cận để xây dựng mô hình 3D, những giải pháp xây dựng phần mềm thực tế ảo ứng 

dụng trên các thiêt bị di động. Tiếp theo sẽ nêu các bước tiến hành thực hiện dự án từ các phần 

mềm như 3DSMAX, Unity.. nhằm mô hình hóa mô hình 3D trên công nghệ thực tế ảo. 

Từ khóa: Thực tế ảo, mô hình 3D, mô hình hóa, mô phỏng 

 

Abstract: Today 3D models have been re-rendered more and more realistic thanks to 

the rapid development of graphics technology. The use of graphics applications combined with 

virtual reality technology to create products are present in all fields of culture, entertainment, 

politics, science, defense .. In virtual reality, the construction of 3D objects is extremely 

important because 3D objects help the virtual reality world to be more realistic to meet the 

rigorous needs of people. The paper introduces virtual reality technology and approaches to 

building 3D models, virtual reality software solutions for mobile applications. Next steps will 

be taken from software such as 3DSMAX, Unity .. to model 3D models in virtual reality 

technology. 

Keywords: Virtual reality, 3D model, modelling, simulation   

                                                 

 
* Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Mở Hà Nội 

 

https://www.facebook.com/groups/1901609943449329/
https://www.facebook.com/groups/1901609943449329/


42                                                               Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 

1.  Tổng quan về thực tế ảo và mô 

hình 3D trong thực tế ảo  

1.1  Thực tế ảo  

Thực tế ảo hay còn gọi là thực tại ảo 

(tiếng Anh là Virtual Reality, viết tắt là VR) 

[1][10][11][12] là thuật ngữ miêu tả một 

môi trường được giả lập bởi con người. Đa 

phần các môi trường thực tại ảo chủ yếu là 

hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính 

hay thông qua kính nhìn ba chiều , tuy nhiên 

một vài mô phỏng cũng có thêm các loại 

giác quan khác khác như âm thanh hay xúc 

giác. 

Đặc điểm của công nghệ thực tế ảo có 

thể được gói gọn trong 3 từ tiếng Anh bắt 

đầu bằng chữ cái I (3I) bao gồm: 

Interactive (Tương tác), Immersion 

(Đắm chìm), Imagination (Tưởng tượng).  

     
  Hình 1. Mô tả đặc tính của VR 

Tương tác thời gian thực (real-time 

interactivity) có nghĩa là máy tính có khả 

năng nhận biết được tín hiệu vào của người 

sử dụng và thay đổi ngay lập tức thế giới ảo. 

Cảm giác đắm chìm (immersion) là 

một hiệu ứng tạo khả năng tập trung sự 

chú ý cao nhất một cách có chọn lọc vào 

chính những thông tin từ người sử dụng hệ 

thống thực tế ảo. 

Tính tưởng tượng (imagination): có hai 

khía cạnh của tính tưởng tượng trong một 

thế giới ảo: sự du hành bên trong thế giới và 

động lực học của môi trường. Sự du hành là 

khả năng của người dùng để di chuyển khắp 

nơi một cách độc lập, cứ như là đang ở bên 

trong một môi trường thật. Nhà phát triển 

phần mềm có thể thiết lập những áp đặt đối 

với việc truy cập vào những khu vực ảo nhất 

định, cho phép có được nhiều mức độ tự do 

khác nhau (Người sử dụng có thể bay, 

xuyên tường, đi lại khắp nơi hoặc bơi 

lặn…). Một khía cạnh khác của sự du hành 

là sự định vị điểm nhìn của người dùng 

 

Các thành phần hệ thống VR 

Một hệ thống VR tổng quát bao gồm 5 

thành phần: phần mềm (SW), phần cứng 

(HW), mạng liên kết, người dùng và các 

ứng dụng. Trong đó 3 thành phần chính và 

quan trọng nhất là phần mềm (SW), phần 

cứng (HW) và các ứng dụng. 

 

 
Hình 2. Các thành phần hệ thống VR 

 

Phần mềm 

Phần mềm luôn là linh hồn của VR 

cũng như đối với bất cứ một hệ thống máy 

tính hiện đại nào. 

Về mặt nguyên tắc có thể dùng bất cứ 

ngôn ngữ lập trình, phần mềm đồ họa nào 

để mô hình hóa (modelling) và mô phỏng 

(simulation) các đối tượng của VR. Phần 

mềm bảo đảm 2 công dụng chính: Tạo hình 

vào Mô phỏng. Các đối tượng của VR được 

mô hình hóa nhờ chính phần mềm này hay 

chuyển sang từ các mô hình 3D (thiết kế 

nhờ các phần mềm CAD khác như 

AutoCAD, 3D Studio...). 

Các ngôn ngữ (có thể tìm miễn phí) 

OpenGL, C++, Java3D, VRML, X3D. 

Phần cứng  

Chúng bao gồm những thiết bị đầu ra 

có khả năng kích thích các giác quan để tạo 

nên cảm giác về sự hiện hữu trong thế giới 

ảo và những thiết bị đầu vào có khả năng 
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ghi nhận nơi người sử dụng đang nhìn vào 

hoặc hướng đang chỉ tới. 

 
Hình 3. Các thiết bị phần cứng 

Máy tính (PC hay Workstation với cấu 

hình đồ họa mạnh). 

Các thiết bị đầu vào (Input devices): 

Bộ dò vị trí (position tracking), bộ giao diện 

định vị (Navigation interfaces). Bộ giao 

diện cử chỉ (Gesture interfaces). 

Các thiết bị đầu ra (Output devices): 

gồm hiển thị đồ họa (như màn hình, 

HDM...) để nhìn được đối tượng 3D nổi. 

Thiết bị âm thanh (loa) để nghe được âm 

thanh vòm (như Hi-Fi, Surround...). Bộ 

phản hồi cảm giác (Haptic feedback như 

găng tay...). Bộ phản hồi xung lực (Force 

Feedback). 

 

1.2. Mô hình 3D 

Mô hình 3D [2] là một cấu trúc dữ liệu 

trong đó mô tả hình thái 3D của một đối 

tượng. Hiện nay để tạo ra một mô hình 3D 

có ba phương pháp chính. Một là chúng có 

thể được tạo ra từ phần mềm thiết kế 3D 

như 3D Max [5], AutoCAD [6], SoldWord 

[7], Sketup [8], Maya [9] v.v.. thông qua 

các nhà thiết kế 3D hay các kiến trúc sư. Hai 

là sử dụng các lệnh trong ngôn ngữ lập trình 

để tạo ra các mô hình đơn giản. Ba là sử 

dụng các thiết bị máy quét 3D tạo mô hình 

từ vật thể thực. Để tạo ra một mô hình 3D 

thì chúng ta phải hiểu về cấu trúc mô hình 

3D, một mô hình 3D thường gồm các thành 

phần cơ bản như tập các đỉnh, tập các mặt 

và tập UV (trong đó tập UV thường kết hợp 

với một ảnh chất liệu bên ngoài để tạo ra 

hình ảnh của mô hình với bề mặt giống với 

thực tế) 

Trong mô hình 3D, tập đỉnh là tập các 

vector 3 chiều mà mỗi vector là một điểm 

trong không gian 3 chiều. Tập đỉnh này sẽ 

quy định hình dạng 3D của đối tượng, tiếp 

đó là tập các mặt để kết nối các đỉnh với 

nhau từ đó tạo ra bề mặt đối tượng. Về cơ 

bản tập các đỉnh và tập các mặt đã tạo ra mô 

hình 3D giống với một bức tượng được đan 

bởi màng lưới rỗng bên trong, chúng tạo ra 

hình dạng giống một lưới dựa trên quan hệ 

giữa các đỉnh và các mặt. Để có mô hình 

giống  thật hơn cần xác định một texture và 

một tập UV để quy định việc sử dụng 

texture trên mỗi bề mặt của đối tượng. Như 

vậy để xác định một mô hình 3D thường 

phải xác định 3 thành phần của nó là tập các 

đỉnh, tập các mặt và UV  

2. Ứng dụng của công nghệ thực tế 

ảo 

Bài báo tập trung vào việc ứng dụng 

công nghệ thực tế ảo với các phần mềm 

Unity, 3DSMAX để triển khai ứng dụng 

vào một số phòng chức năng của Đại học 

Mở Hà Nội nhằm giúp quảng bá nhà trường 

đến với công chúng và áp dụng công nghệ 

này trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Bài 

báo chú trọng vào việc trình bày cách làm 

và không tập trung vào chi tiết cài đặt từng 

phần mềm cũng như chi tiết quá trình thực 

hiện cũng như quá trình triển khai dự án. 

2.1. Yêu cầu đặt ra  

Đáp ứng cho nhu cầu quảng bá hình 

ảnh Đại học Mở Hà Nội rộng rãi tới mọi 

người một cách hiệu quả, mang tính công 

nghệ hiện đại bắt kịp với xu hướng công 

nghệ của thế giới. 

Xây dựng ứng dụng phần mềm áp dụng 

cho nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời 

sống. 

2.2. Giải pháp và mô hình ứng dụng 

2.2.1 Giải pháp đề xuất 
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Thiết kế các mô hình phòng E-learning 

mô phỏng giống phòng thực, người dùng có 

thể dễ dàng tham quan trên thiết bị mobile. 

Nghiên cứu các ứng dụng đồ họa để 

thiết kế các hình ảnh dưới dạng không gian 

3 chiều mô phỏng phòng ảo. 

Tiến hành thiết kế phòng ảo trên các 

ứng dụng đồ họa đó. 

2.2.2 Mục tiêu 

Quảng bá hình ảnh của Đại học Mở Hà 

Nội rộng rãi tới mọi người. 

Giảm thiểu được những hạn chế của 

các phòng chức năng tại Trường. 

Áp dụng công nghệ, các thiết bị di động 

hiện đang phổ biến trong nước và thế giới. 

Đưa những ứng dụng này áp dụng vào 

nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống và 

khoa học… 

2.2.3 Mô hình ứng dụng 

Công nghệ thực tế ảo là xu hướng tất 

yếu của tương lai, giúp con người có cơ hội 

trải nghiệm những sự việc trong thế giới ảo 

sống động và chân thực như thế giới thực. 

Và đây là những ứng dụng phổ biến nhất 

của công nghệ thực tế ảo trong cuộc sống. 

Những lĩnh vực mang tính ứng dụng 

cao của VR: 

- Ứng dụng trong Gaming, Movie 

- Ứng dụng trong đào tạo y tế 

- Ứng dụng trong quân sự 

- Ứng dụng trong ngành công nghiệp xe 

hơi 

- Ứng dụng trong giáo dục 

- Ứng dụng trong ngành khoa học vũ 

tru 

- Ứng dụng trong ngành xây dựng, kiến 

trúc… 

Với khả năng ứng dụng không giới 

hạn, tiềm năng của công nghệ thực tế ảo 

không chỉ dừng lại ở một số lĩnh vực như y 

tế, phim ảnh hay du lịch kể trên, mà còn có 

thể thay đổi nhiều ngành nghề khác trong 

tương lai như mua sắm trực tuyến, thể thao, 

báo chí. 

3. Triển khai nghiên cứu dự án và các 

công cụ hỗ trợ 

3.1  Nghiên cứu dự án  

Đây là một dự án lớn, cần nhiều nhân 

lực cũng như chuyên gia thiết kế đồ họa, lập 

trình mobile và thời gian để hoàn thiện.  

Giai đoạn 1 - khảo sát: Thực hiện 

khảo sát thông qua việc lấy ý kiến trực tiếp 

những cán bộ thực hiện các công việc liên 

quan tới phòng e-learning Đại học Mở Hà 

Nội. 

Giai đoạn 2 – thiết kế các hình ảnh 

và cơ sở dữ liệu lưu trữ: Sử dụng phương 

pháp tổng hợp các ý kiến khác nhau, kết 

hợp với phương pháp loại trừ các dư thừa 

để đưa ra thiết kế tốt nhất cho phòng e-

learning và phòng họp. 

Giai đoạn 3 – xây dựng ứng dụng 

trên smartphone: Sử dụng các công nghệ 

lập trình trên mobile, đưa các mô hình, hình 

ảnh đã thiết kế vào thiết bị mobile. 

Giai đoạn 4 – vận hành thử nghiệm 

và cập nhật sửa chữa: Áp dụng phương 

pháp thử – sai để hoàn thiện hệ thống bằng 

cách test thử các bản thử nghiệm cho đến 

khi hệ thống hoạt động đúng như mong 

muốn. 

3.2  Triển khai dự án 

- Tiến hành khảo sát chụp tổng thể các 

phòng. 

- Thực hiện vẽ các phòng trên 

3DSMAX. 

- Đưa mô hình các phòng được dựng 

bằng 3DSMAX vào UNITY. 

- Tại UNITY tiến hành viết code, điều 

chỉnh các thông số kỹ thuật. 

- Xây dựng ứng dụng phần mềm cho 

Android và tiến hành chạy thử nghiệm. 

- Quá trình thử nghiệm và fix lỗi. 

- Phần mềm đã chạy ổn định.  
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Hình 4. Mô hình quy trình 

thực hiện ứng dụng 

3.3  Phần mềm và các thiết bị hỗ trợ 

triển khai dự án 

3.3.1  Phần mềm  

Các phần mềm được sử dụng  

STT Tên phần mềm Bản quyền 

1 3DSMAX Miễn phí 

2 UNITY Miễn phí 

3 Photoshop, Maya Miễn phí 

Bảng 1: Các phần mềm triển khai 

 

3.3.2  Các thiết bị hỗ trợ 

- Cần 3 máy tính để thiết kế phần không 

gian các mô hình phòng e-learning, phòng 

họp, sử dụng phần mềm 3DSMAX, 

Photoshop, Maya. 

 

STT Thành phần Mô tả 

1  Bộ vi xử lý   Core i5 

6300HQ 

Skylake  

2 RAM 8GB 

3 Card GTX950M 

2G DDR5  

4 Ổ cứng  1TB  

 

Bảng 2: Cấu hình máy tối thiểu  

thiết kế phần đồ họa 

- Cần 2 máy tính để lập trình phần ứng 

dụng trên UNITY. 

 

STT Thành phần Mô tả 

1 Bộ vi xử lý Core i7 – 

4720HQ 

2 RAM 8GB 

3 Card  GTX960M 

4 HDD 1 TB 

 

Bảng 3: Cấu hình máy tối thiểu 

- Cần các thiết bị để chạy thử nghiệm 

sau khi đã hoàn thành 

+ 1 điện thoại Samsung Galaxy Note 4 

STT Thành phần Mô tả 

1 Hệ điều hành Android 

v6.0  

2 CPU  Exynos 5433 

8 nhân 

3 RAM 4 GB 

4 Bộ nhớ trong 32GB 

 

Bảng 4: Thông số máy SS Note 4 

+ 1 Kính thực tế ảo (VR Box) 

Sau khi hoàn thành chương trình sẽ 

dùng VR Box để thử nghiệm chương trình. 

Nếu có lỗi sẽ quay lại để chỉnh sửa đến khi 

được như mong muốn. 

 

 
Hình 5. Kính VR 
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4. Một số kết quả  

Hình 6. Mô hình phòng họp 

Hình 7. Mô hình phòng họp  

nhìn bằng kính VR 

 

Hình 8. Mô hình phòng E-learning 

 

 
Hình 9. Mô hình phòng E-learning 

nhìn bằng kính VR 

5. Kết luận  

Bài báo đã giới thiệu về công nghệ thực 

tế ảo, quy trình xây dựng một phần mềm 

thực tế ảo và các kỹ thuật liên quan như: 

Xây dựng mô hình, điều khiển, tích hợp ánh 

sáng…trên cơ sở đó xây dựng phần mềm 

thực tế ảo mô phỏng phòng E-learning và 

phòng họp của  Đại học Mở Hà Nội.  

Nội dung bài báo mang tính chất thực 

nghiệm cao. Qua quá trình tìm hiểu, nghiên 

cứu tài liệu và quá trình thực tiễn làm việc,  

đã triển khai thành công ứng dụng này và 

được áp dụng trực tiếp tại phòng e-learning 

và phòng họp của Đại học Mở Hà Nội sử 

dụng công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality) 

và phần mềm 3DSMAX, UNITY và các 

phần mềm hỗ trợ khác.  

Thời gian tiếp theo tiếp tục nghiên cứu 

và thử nghiệm để đưa ra các ứng dụng áp 

dụng được cho nhiều lĩnh vực khác. 
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CHIẾN LƯỢC HỌC NGOẠI NGỮ THỨ HAI – TIẾNG NHẬT 

CỦA SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

AN ANALYSIS OF ENGLISH MAJOR STUDENTS’ LANGUAGE LEARNING 

STRATEGIES OF JAPANESE AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE AT 

BANKING UNIVERSITY HO CHI MINH CITY 

 

Lưu Hớn Vũ*§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 2/11/2018 

Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 6/5/2019 

Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/5/2019 

 

Tóm tắt: Bài viết sử dụng Bảng điều tra chiến lược học ngôn ngữ do Oxford thiết kế, khảo 

sát chiến lược học ngoại ngữ thứ hai – tiếng Nhật của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường 

Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát cho thấy, sinh viên có tần suất sử dụng 

chiến lược tương đối cao. Trong đó, nhóm chiến lược mà sinh viên sử dụng nhiều nhất là nhóm 

chiến lược siêu nhận thức. kế đến là nhóm chiến lược xã hội, nhóm chiến lược nhận thức và 

nhóm chiến lược ghi nhớ, ít sử dụng nhất là nhóm chiến lược xúc cảm và nhóm chiến lược bù 

đắp. Không có sự khác biệt về giới tính và cấp lớp trong việc sử dụng chiến lược học ngoại ngữ 

thứ hai – tiếng Nhật. 

Từ khoá: chiến lược học ngôn ngữ; ngoại ngữ thứ hai; tiếng Nhật 

 

Abstract: This paper used Oxford’s Strategy Inventory for Language Learning to analysis 

English Major Student’ Language Learning Strategies of Japanese as a Second Foreign 

Language at Banking University Ho Chi Minh City. Survey results show that students have a 

high frequency of strategic use. Among them, the most used group of strategies is the 

metacognitive strategies, next is the social strategies, the cognitive strategies and the memory 

strategies, the least used are the affective strategies and the compensation strategies. There is 

no difference in gender and grade in the use of Japanese as second foreign language learning 

strategies. 

Keywords: language learning strategies; second foreign language; Japanese 

 

1. Đặt vấn đề 

Chiến lược học ngoại ngữ là hành động 

và phương pháp mà người học sử dụng 

nhằm đạt được những tiến bộ trong việc học 

ngoại ngữ (Oxford, 1999). Từ những năm 

90 của thế kỉ XX, chiến lược học ngoại ngữ 

                                                 

 
*Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

đã trở thành lĩnh vực thu hút sự quan tâm, 

chú ý của giới nghiên cứu giáo dục ngoại 

ngữ trên thế giới và đã đạt được nhiều thành 

quả đáng kể (McDonough, 1999; Ellis, 

1994). Song, tại Việt Nam hiện nay, thành 

quả nghiên cứu về chiến lược học ngoại 
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ngữ, đặc biệt là chiến lược học ngoại ngữ 

thứ hai (SFL) – tiếng Nhật, vẫn còn rất hạn 

chế. Việc tìm hiểu về tình hình chiến lược 

học SFL tiếng Nhật không chỉ hữu ích trong 

việc giải thích những khác biệt cá nhân của 

người học, mà còn có ý nghĩa thực tiễn quan 

trọng đối với việc giảng dạy tiếng Nhật. Vì 

vậy, chúng tôi cho rằng cần phải tiến hành 

nghiên cứu chiến lược học của sinh viên học 

SFL tiếng Nhật. 

Trong phạm vi bài nghiên cứu này, 

chúng tôi muốn tìm câu trả lời cho 3 vấn đề 

sau: 

(1) Tình hình sử dụng chiến lược học 

SFL tiếng Nhật như thế nào? 

(2) Có sự khác biệt về yếu tố cá thể – 

giới tính trong việc sử dụng chiến lược học 

SFL tiếng Nhật không? Nếu có, biểu hiện 

cụ thể ở những chiến lược nào? 

(3) Có sự khác biệt về yếu tố cá thể – 

cấp lớp trong việc sử dụng chiến lược học 

SFL tiếng Nhật không? Nếu có, biểu hiện 

cụ thể ở những chiến lược nào? 

2. Cơ sở lí luận 

Nghiên cứu của chúng tôi dựa trên lí 

thuyết về chiến lược học tập ngôn ngữ 

(language learning strategies) của Oxford 

đưa ra vào năm 1990. Theo Oxford, chiến 

lược học tập ngôn ngữ được chia làm hai 

nhóm là nhóm chiến lược trực tiếp (direct 

strategies) và nhóm chiến lược gián tiếp 

(indirect strategies).  

Nhóm chiến lược trực tiếp là nhóm 

chiến lược tiến hành xử lí nhận thức về ngôn 

ngữ được học, vì vậy có mối liên hệ trực tiếp 

với ngôn ngữ được học. Nhóm chiến lược 

trực tiếp bao gồm ba nhóm nhỏ là nhóm 

chiến lược ghi nhớ (memory strategies), 

nhóm chiến lược nhận thức (cognitive 

strategies) và nhóm chiến lược bù đắp 

(compensation strategies). Trong đó, nhóm 

chiến lược ghi nhớ hữu ích cho việc đưa 

thông tin vào ghi nhớ lâu dài, khi giao tiếp 

cần thì có thể xuất ra từ trong ghi nhớ; nhóm 

chiến lược nhận thức dùng để hình thành và 

chỉnh sửa mô hình tâm lí nội bộ, tiếp nhận 

và xuất ra những thông tin về ngôn ngữ 

được học; nhóm chiến lược bù đắp dùng để 

bù đắp những khiếm khuyết về kiến thức 

ngôn ngữ.  

Nhóm chiến lược gián tiếp là nhóm 

chiến lược có tác dụng gián tiếp đến quá 

trình học tập của người học, thông qua các 

hoạt động như tập trung chú ý, lên kế hoạch, 

đánh giá, tìm kiếm cơ hội, kiểm soát sự lo 

lắng, tăng cường hợp tác…, vì vậy nó có tác 

dụng phụ trợ đối với việc học tập ngôn ngữ. 

Nhóm chiến lược gián tiếp bao gồm ba 

nhóm nhỏ là nhóm chiến lược siêu nhận 

thức (metacognitive strategies), nhóm chiến 

lược xúc cảm (affective strategies) và nhóm 

chiến lược xã hội (social strategies). Trong 

đó, nhóm chiến lược siêu nhận thức có thể 

giúp người học kiểm soát quá trình học tập 

của bản thân; nhóm chiến lược xúc cảm 

giúp người học kiểm soát tình cảm, quan 

niệm và thái độ có liên quan với việc học 

tập ngôn ngữ; nhóm chiến lược bù đắp 

thường dùng trong các tình huống giao tiếp, 

nhằm làm giảm những lo lắng và khó khăn 

của người học.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Tham gia điều tra là 78 sinh viên năm 2 

và năm 3 ngành Ngôn ngữ Anh tại Khoa 

Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngân hàng TP. 

Hồ Chí Minh (BUH). Trong đó, có 8 sinh 

viên nam và 70 sinh viên nữ, có 59 sinh viên 

năm 2 và 19 sinh viên năm 3. Các sinh viên 

này hiện đang học SFL là tiếng Nhật. Chúng 

tôi chọn sinh viên ở hai cấp lớp này là vì 

trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ 

Anh của BUH các học phần SFL tiếng Nhật 

chỉ được phân bổ vào năm 2 và năm 3. Tất 

cả 78 phiếu thu được đều là phiếu hợp lệ. 

Sinh viên trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi có 

trong phiếu. 

3.2. Công cụ thu thập dữ liệu 

Chúng tôi sử dụng Bảng điều tra chiến 

lược học ngôn ngữ (Strategy Inventory for 
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Language Learning, viết tắt là SILL) do 

Oxford thiết kế vào năm 1990 làm công cụ 

thu thập dữ liệu. SILL là công cụ điều tra 

chiến lược học ngôn ngữ có độ tin cậy và độ 

giá trị cao, được sử dụng phổ biến trong lĩnh 

vực nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ. SILL 

có cấu trúc 6 phần, tổng cộng 50 câu hỏi, sử 

dụng thang đo 5 bậc của Likert từ “hoàn 

toàn không sử dụng” đến “luôn luôn sử 

dụng”. Trong đó, các câu từ Q1 đến Q9 là 

các câu hỏi thuộc nhóm chiến lược ghi nhớ, 

các câu từ Q10 đến Q23 là các câu hỏi thuộc 

nhóm chiến lược nhận thức, các câu từ Q24 

đến Q29 là các câu hỏi thuộc nhóm chiến 

lược bù đắp, các câu từ Q30 đến Q38 là các 

câu hỏi thuộc nhóm chiến lược siêu nhận 

thức, các câu từ Q39 đến Q44 là các câu hỏi 

thuộc nhóm chiến lược xúc cảm, các câu từ 

Q45 đến Q50 là các câu hỏi thuộc nhóm 

chiến lược xã hội.  

3.3. Công cụ phân tích số liệu 

Chúng tôi sử dụng phần mềm SPSS 

phiên bản 22.0 để phân tích, thống kê số liệu 

mà chúng tôi khảo sát được. Trong bài viết 

này, chúng tôi sử dụng SPSS trong các 

thông kê mô tả, kiểm định trị trung bình của 

mẫu phối hợp từng cặp (Paired samples T-

test) và kiểm định giả thuyết về trị trung 

bình của hai tổng thể – trường hợp mẫu độc 

lập (Independent samples T-test). 

4. Phân tích kết quả nghiên cứu 

4.1. Tình hình sử dụng chiến lược học 

SFL tiếng Nhật  

Tần suất sử dụng chiến lược học SFL 

tiếng Nhật của sinh viên ngành Ngôn ngữ 

Anh BUH như sau (xem bảng 1): 

 

Bảng 1. Tần suất sử dụng chiến lược học SFL tiếng Nhật 

Nhóm chiến lược Mean SD 

Nhóm chiến lược ghi nhớ 3.5470 0.61923 

Nhóm chiến lược nhận thức 3.5989 0.58009 

Nhóm chiến lược bù đắp 3.2564 0.68043 

Nhóm chiến lược siêu nhận thức 3.8433 0.70670 

Nhóm chiến lược xúc cảm 3.3483 0.66947 

Nhóm chiến lược xã hội 3.6538 0.69929 

Tổng thể 3.5690 0.51938 

 

Oxford (1990) đã từng chia tần suất sử 

dụng chiến lược ra làm 5 nhóm sau: 4.5 ~ 

5.0 biểu thị “luôn luôn sử dụng”, 3.5 ~ 4.4 

biểu thị “thường xuyên sử dụng”, 2.5 ~ 3.4 

biểu thị “có khi sử dụng”, 1.5 ~ 2.4 biểu thị 

“rất ít sử dụng”, 1.0 ~ 1.4 biểu thị “hoàn 

toàn không sử dụng”. Căn cứ vào cách phân 

nhóm của Oxford và kết quả ở bảng 1 chúng 

ta có thể thấy, về mặt tổng thể sinh viên SFL 

tiếng Nhật của BUH có tần suất sử dụng 

chiến lược tương đối cao (M = 3.5690). 

Trong đó, nhóm chiến lược siêu nhận thức 

(M = 3.8433), nhóm chiến lược xã hội (M = 

3.6538), nhóm hiến lược nhận thức (M = 

3.5989) và nhóm chiến lược ghi nhớ (M = 

3.5470) đều có tần suất sử dụng ở mức 

“thường xuyên sử dụng”, nhóm chiến lược 

xúc cảm (M = 3.3483) và nhóm chiến lược 

bù đắp (M = 3.2564) đều có tần suất sử dụng 

ở mức “có khi sử dụng”. 

Sau khi tiến hành kiểm định trị trung 

bình của mẫu phối hợp từng cặp (Paired 

samples T-test) đối với 6 nhóm chiến lược, 

chúng tôi được kết quả điều tra như sau 

(xem bảng 2): 

Bảng 2. Kết quả kiểm định Paired samples T-test đối với 6 nhóm chiến lược SFL tiếng Nhật 
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Nhóm chiến 

lược nhận 

thức 

Nhóm chiến 

lược bù đắp 

Nhóm chiến 

lược siêu 

nhận thức 

Nhóm chiến 

lược xúc 

cảm 

Nhóm chiến 

lược xã hội 

Nhóm chiến lược 

ghi nhớ 

t = -0.920 

p = 0.361 

t = 3.393 

p < 0.05 

t = -4.310 

p < 0.05 

t = 3.030 

p < 0.05 

t = -1.652 

p = 0.103 

Nhóm chiến lược 

nhận thức 
------- 

t = 4.675 

p < 0.05 

t = -4.573 

p < 0.05 

t = 4.242 

p < 0.05 

t = -0.911 

p = 0.365 

Nhóm chiến lược 

bù đắp 
------- ------- 

t = -6.085 

p < 0.05 

t = -0.940 

p = 0.350 

t = -4.011 

p < 0.05 

Nhóm chiến lược 

siêu nhận thức 
------- ------- ------- 

t = 7.700 

p < 0.05 

t = 3.061 

p < 0.05 

Nhóm chiến lược 

xúc cảm 
------- ------- ------- ------- 

t = -4.375 

p < 0.05 

 

Bảng 2 cho thấy, thứ tự 6 nhóm chiến 

lược học SFL tiếng Nhật của sinh viên như 

sau: chiến lược siêu nhận thức > chiến lược 

xã hội, chiến lược nhận thức, chiến lược ghi 

nhớ > chiến lược xúc cảm, chiến lược bù 

đắp. Qua đó có thể thấy, trong quá trình học 

SFL tiếng Nhật, nhóm chiến lược mà sinh 

viên sử dụng nhiều nhất là nhóm chiến lược 

siêu nhận thức, kế đến là nhóm chiến lược 

xã hội, nhóm chiến lược nhận thức và nhóm 

chiến lược ghi nhớ, ít sử dụng nhất là nhóm 

chiến lược xúc cảm và nhóm chiến lược bù 

đắp. 

Sau khi sắp xếp tần suất sử dụng các 

chiến lược cụ thể theo trật tự từ cao xuống 

thấp, chúng tôi nhận thấy:  

Năm chiến lược có tần suất sử dụng cao 

nhất (M > 4.3) của sinh viên SFL tiếng Nhật 

lần lượt là Q10 “Tôi đọc hoặc viết từ mới 

nhiều lần” (M = 4.474; SD = 0.7512), Q33 

“Tôi cố gắng tìm phương pháp để học tốt 

tiếng Nhật hơn” (M = 4.462; SD = 0.7677), 

Q45 “Nếu tôi nghe không hiểu người khác 

nói gì, tôi nhờ họ nói chậm hoặc nhắc lại” 

(M = 4.410; SD = 0.7105), Q12 “Tôi luyện 

phát âm tiếng Nhật” (M = 4.397; SD = 

0.8271), Q50 “Tôi cố gắng tìm hiểu văn hoá 

Nhật Bản” (M = 4.333; SD = 0.8629).  

Bốn chiến lược có tần suất sử dụng thấp 

nhất (M < 2.5) của sinh viên SFL tiếng Nhật 

lần lượt là Q43 “Tôi ghi lại những cảm nhận 

học tiếng Nhật của mình trong nhật kí” (M 

= 1.949; SD = 1.1384), Q26 “Tôi tự tạo ra 

từ mới nếu tôi không biết từ cần sử dụng đó 

trong tiếng Nhật” (M = 2.077; SD = 

1.1927), Q17 “Tôi viết ghi chú, tin nhắn, 

thư từ hoặc báo cáo bằng tiếng Nhật” (M = 

2.192; SD = 1.0697), Q27 “Khi đọc đoạn 

văn tiếng Nhật, tôi không tra nghĩa của từng 

từ mới” (M = 2.462; SD = 1.2963). Điều 

đáng lưu ý là các chiến lược có tần suất sử 

dụng thấp đều có độ lệch chuẩn khá cao. 

Qua đó cho thấy, có sự khác biệt tương đối 

lớn trong sử dụng chiến lược của sinh viên 

SFL tiếng Nhật. 

4.2. Sự khác biệt về giới tính trong việc 

sử dụng chiến lược học SFL tiếng Nhật 

Trong số 78 sinh viên tham gia điều tra, 

có 8 sinh viên nam (chiếm tỉ lệ 10.3%) và 

70 sinh viên nữ (chiếm tỉ lệ 89.7%). Tình 

hình sử dụng chiến lược học SFL tiếng Nhật 

của sinh viên nam và sinh viên nữ như sau 

(xem bảng 3): 
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Bảng 3. Tình hình sử dụng chiến lược học SFL tiếng Nhật của sinh viên nam và sinh viên nữ 

 

Nhóm chiến lược Giới tính Mean SD t p 

Nhóm chiến lược ghi nhớ 
Nam 3.5000 0.77209 

-0.225 0.822 
Nữ 3.5524 0.60592 

Nhóm chiến lược nhận thức 
Nam 3.5536 0.51472 

-0.232 0.817 
Nữ 3.6041 0.59023 

Nhóm chiến lược bù đắp 
Nam 3.3542 0.59387 

0.427 0.671 
Nữ 3.2452 0.69257 

Nhóm chiến lược siêu nhận thức 
Nam 3.8611 0.79405 

0.075 0.941 
Nữ 3.8413 0.70236 

Nhóm chiến lược xúc cảm 
Nam 3.6458 0.55946 

1.334 0.186 
Nữ 3.3143 0.67599 

Nhóm chiến lược xã hội 
Nam 3.5208 0.53776 

-0.565 0.573 
Nữ 3.6690 0.71700 

 

Bảng 3 cho thấy, sinh viên nam có tần 

suất sử dụng nhóm chiến lược ghi nhớ, 

nhóm chiến lược nhận thức và nhóm chiến 

lược xã hội tương đối thấp hơn sinh viên nữ, 

có tần suất sử dụng nhóm chiến lược bù đắp, 

nhóm chiến lược siêu nhận thức và nhóm 

chiến lược xúc cảm tương đối cao hơn sinh 

viên nữ. Song, sau khi tiến hành kiểm định 

giả thuyết về trị trung bình của hai tổng thể 

– trường hợp mẫu độc lập (Independent 

samples T-test) ở 6 nhóm chiến lược, chúng 

tôi phát hiện không có sự khác biệt có ý 

nghĩa (p < 0.05) về tần suất sử dụng các 

nhóm chiến lược giữa sinh viên nam và sinh 

viên nữ. 

4.3. Sự khác biệt về cấp lớp trong việc 

sử dụng chiến lược học SFL tiếng Nhật 

Trong số 78 sinh viên tham gia khảo sát, 

có 59 sinh viên năm 2 (chiếm tỉ lệ 75.6%), 

19 sinh viên năm 3 (chiếm tỉ lệ 24.4%). 

Chúng tôi chọn sinh viên ở hai cấp lớp này 

là vì trong chương trình đào tạo ngành Ngôn 

ngữ Anh của BUH các học phần SFL tiếng 

Nhật chỉ được phân bổ vào năm thứ hai và 

năm thứ ba.  

Tình hình sử dụng chiến lược học SFL 

tiếng Nhật của sinh viên năm 2 và sinh viên 

năm 3 như sau (xem bảng 4): 

Bảng 4. Tình hình sử dụng chiến lược học SFL tiếng Nhật của sinh viên năm 2 và năm 3 

Nhóm chiến lược Cấp lớp Mean SD t p 

Nhóm chiến lược ghi nhớ 
Năm 2 3.5593 0.66921 

0.308 0.759 
Năm 3 3.5088 0.44184 

Nhóm chiến lược nhận thức 
Năm 2 3.6186 0.57444 

0.527 0.600 
Năm 3 3.5376 0.60906 

Nhóm chiến lược bù đắp 
Năm 2 3.1780 0.63943 

1.821 0.073 
Năm 3 3.5000 0.76174 

Nhóm chiến lược siêu nhận thức 
Năm 2 3.9266 0.70593 

1.862 0.066 
Năm 3 3.5848 0.66134 

Nhóm chiến lược xúc cảm 
Năm 2 3.4040 0.63894 

1.300 0.198 
Năm 3 3.1754 0.74840 

Nhóm chiến lược xã hội 
Năm 2 3.6921 0.64906 

0.850 0.398 
Năm 3 3.5351 0.84543 
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Bảng 4 cho thấy, sinh viên năm 2 có tần 

suất sử dụng nhóm chiến lược ghi nhớ, 

nhóm chiến lược nhận thức, nhóm chiến 

lược siêu nhận thức, nhóm chiến lược xúc 

cảm, nhóm chiến lược xã hội cao hơn sinh 

viên năm 3, có tần suất sử dụng nhóm chiến 

lược bù đắp thấp hơn sinh viên năm 3. Song, 

sau khi tiến hành kiểm định giả thuyết về trị 

trung bình của hai tổng thể – trường hợp 

mẫu độc lập (Independent samples T-test) ở 

6 nhóm chiến lược, chúng tôi phát hiện 

không có sự khác biệt có ý nghĩa (p < 0.05) 

về tần suất sử dụng các nhóm chiến lược 

giữa sinh viên năm 2 và sinh viên năm 3. 

5. Thảo luận 

Sau khi phân tích số liệu khảo sát chúng 

tôi phát hiện, sinh viên SFL tiếng Nhật đã 

nắm được chiến lược học tiếng Nhật ở một 

mức độ nhất định. Sinh viên có tần suất sử 

dụng chiến lược học SFL tiếng Nhật khá 

cao.  

Nhóm chiến lược mà sinh viên SFL 

tiếng Nhật sử dụng nhiều nhất là nhóm 

chiến lược siêu nhận thức. Điều này có thể 

hiểu được, vì sinh viên là những người đã 

trưởng thành, đại đa số đều có mục đích cụ 

thể, rõ ràng khi chọn học SFL, đồng thời có 

năng lực tự giám sát, tự quản lí và tự đánh 

giá tương đối cao, có khả năng tập trung sự 

chú ý trong các hoạt động học tập. Nhóm 

chiến lược siêu nhận thức có ảnh hưởng rất 

lớn đến hiệu quả học tập ngoại ngữ, nếu sinh 

viên có tần suất sử dụng cao sẽ đạt được 

nhiều thành công trong việc học ngoại ngữ 

(Wang, Spencer & Xing, 2009). Song, các 

kết quả nghiên cứu trước đây lại cho thấy, 

sinh viên không nhận thấy được tầm quan 

trọng của nhóm chiến lược siêu nhận thức, 

tần suất sử dụng nhóm chiến lược này luôn 

thấp hơn nhóm chiến lược nhận thức. 

Nghiên cứu của chúng tôi có kết quả không 

giống với các nghiên cứu trước đây, sinh 

viên SFL tiếng Nhật có tần suất sử dụng 

nhóm chiến lược siêu nhận thức cao hơn 

nhóm chiến lược nhận thức. Sự đối lập này 

có thể là vì sinh viên SFL tiếng Nhật đã có 

kinh nghiệm học ngoại ngữ thứ nhất – tiếng 

Anh, điều này giúp sinh viên có thể quản lí 

việc học tốt hơn, có khả năng điều tiết quá 

trình học SFL.  

Sinh viên SFL tiếng Nhật ít sử dụng 

nhóm chiến lược xúc cảm. Kết quả này 

giống với kết quả nghiên cứu của Chamot, 

O’ Malley, Kupper & Impink-Hernandez 

(1987). Điều này rất đáng lo ngại, bởi vì các 

nhân tố xúc cảm có ảnh hưởng rất lớn đến 

việc học ngoại ngữ của sinh viên. Những 

sinh viên học ngoại ngữ thành công là 

những sinh viên biết cách điều khiển các 

xúc cảm và thái độ của chính mình. Những 

xúc cảm tiêu cực sẽ gây trở ngại cho sự tiến 

bộ trong việc học ngoại ngữ, ngược lại 

những xúc cảm tích cực sẽ tạo sự vui vẻ, 

hiệu quả trong học tập. Thực tế cho thấy, rất 

nhiều sinh viên chịu sự ảnh hưởng của các 

nhân tố xúc cảm như lo lắng quá độ, mất tự 

tin… Vì vậy, trong giảng dạy SFL tiếng 

Nhật, giảng viên cần hướng dẫn sinh viên 

cách điều tiết và điều khiển cảm xúc của 

mình bằng nhóm chiến lược xúc cảm.  

Nhóm chiến lược mà sinh viên SFL 

tiếng Nhật ít sử dụng nhất là nhóm chiến 

lược bù đắp. Kết quả này trái ngược với kết 

quả nghiên cứu của God & Kwah (1997), 

sinh viên sử dụng nhiều nhất là nhóm chiến 

lược bù đắp. Nhóm chiến lược bù đắp có thể 

giúp sinh viên vượt qua những hạn chế về 

kiến thức và đạt được mục đích giao tiếp. 

Song, sinh viên SFL tiếng Nhật lại sử dụng 

nhóm chiến lược này với tần suất sử dụng 

thấp nhất trong 6 nhóm chiến lược. Điều 

này có thể là vì ưu thế của việc sử dụng 

tiếng Anh – ngoại ngữ thứ nhất của sinh 

viên trong giao tiếp. Mặt khác, cũng có thể 

vì lượng kiến thức tiếng Nhật của sinh viên 

SFL tham gia khảo sát còn ở mức thấp, chưa 

đủ để đoán nghĩa của từ, dùng từ hoặc cụm 

từ khác thay thế, sinh viên không thể không 

cần sự trợ giúp của các sách công cụ hay các 

ứng dụng từ điển tiếng Nhật. 
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Không có sự khác biệt về giới tính trong 

việc sử dụng chiến lược học SFL tiếng 

Nhật. Việc lựa chọn và sử dụng chiến lược 

giữa sinh viên nam và sinh viên nữ có sự 

giống nhau, không có sự khác biệt có ý 

nghĩa. Kết quả này khác với kết quả nghiên 

cứu của Oxford & Nyikos (1989), song lại 

giống với kết quả nghiên cứu của Young & 

Oxford (1997). Trong mối quan hệ giữa giới 

tính và chiến lược học ngoại ngữ có thể tồn 

tại những nhân tố trung gian, giữa chúng 

không chỉ đơn giản là mối quan hệ tuyến 

tính. (Liyanage & Bartlett，2012) 

Không có sự khác biệt về cấp lớp trong 

việc sử dụng chiến lược học SFL tiếng 

Nhật. Các nghiên cứu trước đây cho thấy, 

việc sử dụng chiến lược của sinh viên sẽ 

thay đổi cùng với sự phát triển về trình độ 

ngoại ngữ của sinh viên (Macaro, 2006), 

sinh viên ở giai đoạn trung cấp sẽ có tần suất 

sử dụng chiến lược cao hơn sinh viên ở giai 

đoạn sơ cấp (Hong – Nam & Leavell, 2006). 

Sinh viên năm 2 và năm 3 tuy thuộc hai cấp 

lớp khác nhau, nhưng đều cùng giai đoạn 

tiếng Nhật sơ cấp. Vì vậy, việc lựa chọn và 

sử dụng chiến lược giữa sinh viên ở hai cấp 

lớp này có sự giống nhau, không có sự khác 

biệt có ý nghĩa. 

6. Kết luận 

Sinh viên SFL tiếng Nhật ngành Ngôn 

ngữ Anh BUH có tần suất sử dụng chiến 

lược tương đối cao. Trong 6 nhóm chiến 

lược, nhóm chiến lược siêu nhận thức có tần 

suất sử dụng cao nhất, kế đến là nhóm chiến 

lược xã hội, nhóm chiến lược nhận thức và 

nhóm chiến lược ghi nhớ, cuối cùng là 

nhóm chiến lược xúc cảm và nhóm chiến 

lược bù đắp. Giữa sinh viên nam và sinh 

viên nữ không có sự khác biệt có ý nghĩa 

trong việc sử dụng chiến lược học SFL tiếng 

Nhật. Giữa sinh viên năm 2 và sinh viên 

năm 3 cũng không có sự khác biệt có ý 

nghĩa trong việc sử dụng chiến lược học 

SFL tiếng Nhật. 

Kết quả nghiên cứu của bài viết này có 

giá trị tham khảo trong giáo dục và đào tạo 

SFL tiếng Nhật bậc đại học. Giảng viên có 

thể căn cứ vào tình hình của sinh viên, 

hướng dẫn sinh viên lựa chọn, vận dụng các 

chiến lược học tập phù hợp, từ đó giúp sinh 

viên nâng cao hiệu quả học tập, nâng cao 

trình độ SFL tiếng Nhật. Điều này có ý 

nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất 

lượng đào tạo SFL tiếng Nhật. 

Nghiên cứu này hiện vẫn còn tồn tại một 

số hạn chế, như khách thể nghiên cứu chỉ là 

sinh viên của BUH, chỉ sử dụng phương 

pháp điều tra bằng bảng hỏi. Vì vậy, trong 

các nghiên cứu tiếp theo nếu có thể mở rộng 

phạm vi khách thể nghiên cứu sang các 

vùng, miền khác, đồng thời kết hợp sử dụng 

thêm các phương pháp phỏng vấn, quan 

sát... sẽ mang lại độ tin cậy và độ chính xác 

cao hơn. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Chamot, A. U., O' Malley, J. M., Kupper, 

L.& Impink- Hernandez, M. V. (1987), A 

study of learning strategies in foreign 

language instruction: First year report, 

InterAmerica Research Association, 

Washington DC. 

2. Ellis, R. (1994), The Study of Second 

Language Acquisition, Oxford University 

Press, Oxford. 

3. Goh,  C.  &  Kwah, P. E. (1997),  “Chinese  

ESL  students’ learning strategies: A look 

at frequency, proficiency and  gender”,  

Hong  Kong  Journal  of  Applied 

Linguistics, 2 (1). 

4. Hong－Nam, K. & Leavell, A. G. (2006), 

“Language learning strategy use of ESL 

students in an intensive English learning 

context”, System, 34 (3). 

5. Liyanage, I. & Bartlett, B. J. (2012), 

“Gender and language learning strategies: 

looking beyond the categories”, The 

Language Learning Journal, 40 (2). 

6. Macaro, E. (2006), “Strategies for 

language learning and for language use: 



Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion                                                                                                    55 

 

 

Revising the theoretical framework”, 

Modern Language Journal, 90 (3) . 

7. McDounough, S. H. (1999), “Learner 

strategies”, Language Teaching, 32 (1). 

8. Oxford, R. L. (1999), “Learning 

strategies”, in Spolsky, B. (eds.), Concise 

Encyclopedia of Educational Linguistics, 

Elsevier, Oxford. 

9. Oxford, R. L. (1990), Language Learning 

Strategies: What Every Teacher Should 

Know, Heinle and Heinle, New York. 

10. Oxford, R. L.& Nyikos, M. (1989), 

“Variable affecting choice oflanguage 

learning strategies by university students”, 

Modern Language Journal, 73(2). 

11. Wang, J. H., Spencer, K. & Xing, M. J. 

(2009), “Metacognitive beliefs and 

strategies in learning Chinese as a foreign 

language”, System, 37 (1) . 

12. Young, D. J. & Oxford, R. L. (1997), “A 

gender－related analysis of strategies used 

to process written input in the native 

language and a foreign language”, Applied 

Language Learning, 8 (1) . 

 

Địa chỉ tác giả: 251 Phan Thanh Giản, 

Phường 2, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang. 

Email: luuhonvu@gmail.com 



56                                                Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội 55 (05/2019)    56-64 

PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SỐ TRONG THỜI ĐẠI 

CÔNG NGHỆ 4.0 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 
 

DEVELOP THE DIGITAL ELECTRONIC LIBRARY IN THE PERIOD OF 

INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 AT HANOI UNIVERSITY 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn*81 

 

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 5/11/2018 

Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/5/2019 

Ngày bài báo được duyệt đăng: 24/5/2019 

    

Tóm tắt: Thư viện điện tử số (TVS) chính là một trong những ứng dụng Internet hữu hiệu 

nhất, khoa học nhất để số hóa tri thức, nơi sưu tập, tổ chức, sắp xếp, lưu trữ, tìm kiếm và truy 

cập tới các nguồn tri thức nhân loại. Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong quá trình 

phát triển thư viện hiện đại đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.  

Từ khóa: Thư viện điện tử, thư viện số, cơ sở dữ liệu, tài nguyên số, Cách mạng công nghiệp 4.0 

 

Abstract: Digital electronic library is one of the most effective and scientific internet 

applications for digitizing knowledge, a place to collect, organize, arange, store, search and 

access to sources of human knowledge. This is one of the main tasks in the process of developing 

modern libraries to meet the requirements of improving the quality of training. 

Keywords: Electronic library, digital library, database, digital resources, Industrial Revolution 4.0 

 

1. Đặt vấn đề 

Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XI đã định hướng: Đổi mới căn bản, 

toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo xu 

hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa 

và hội nhập quốc tế. Cốt lõi của sự đổi mới 

giáo dục cũng đã được xác định là đổi mới 

phương pháp đào tạo, chương trình đào tạo, 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng 

viên bên cạnh việc nâng cao khả năng tự 

học, tự cập nhật kiến thức người học. Thư 

viện đại học là một thành tố không thể thiếu 

trong thiết chế giáo dục đại học và được coi 

là giảng đường thứ hai- nơi hỗ trợ đắc lực 

nhất để người học nâng cao khả năng tự học, 

tự nghiên cứu, tự cập nhật kiến thức. Chất  
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lượng dạy và học đại học gắn liền chất 

lượng của dịch vụ thư viện là điều kiện thiết 

yếu để nâng cao chất lượng đào tạo đại học. 

Vì lẽ đó chất lượng của thư viện luôn là một 

trong mối quan tâm hàng đầu của các nhà 

lãnh đạo, quản lý giáo dục và thư viện 

trường đại học luôn nỗ lực để cải thiện nâng 

cao chất lượng phục vụ nhằm góp phần vào 

sự nghiệp giáo dục, đào tạo cũng như tham 

gia vào quá trình kiểm định chất lượng giáo 

dục. 

Theo điều 45 Điều lệ trường đại học 

ban hành theo Quyết định số 08/2012/QĐ-

TTg ngày 22/09/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định “Trường đại học phải có thư 

viện và các trung tâm thông tin tư liệu 

chuyên ngành phục vụ hoạt động đào tạo, 
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khoa học và công nghệ. Thư viện và các 

trung tâm thông tin tư liệu có trách nhiệm 

quản lý, bổ sung và cung cấp thông tin, tư 

liệu khoa học và công nghệ ở trong nước và 

ngoài nước thuộc các lĩnh vực của trường, 

thu thập và bảo quản các sách, tạp chí, băng, 

đĩa, các tài liệu lưu trữ, các luận văn, luận 

án đã bảo vệ tại trường, các ấn phẩm của 

trường. Thư viện và các trung tâm thông tin 

tư liệu chuyên ngành hoạt động theo quy 

chế do Hiệu trưởng ban hành”. 

Nhiệm vụ cung cấp thông tin phục vụ 

hoạt động đào tạo và nghiên cứu tại trường 

đại học, thư viện còn là một tiêu chí quan 

trọng để đánh giá trong kiểm định chất 

lượng và xếp hạng trường đại học. Bộ Giáo 

dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 

65/2007/QĐ-BGDĐT, ban hành Quy định 

về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục 

trường đại học. Tại điều 12, tiêu chuẩn 9: 

Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật 

chất khác quy định: “Thư viện của trường 

đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu 

tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài 

đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng 

viên và người học. Có thư viện điện tử được 

nối mạng, phục vụ dạy, học và nghiên cứu 

khoa học có hiệu quả” 

Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 

4.0) đang và sẽ gõ cửa mọi quốc gia, mọi 

ngành nghề và căn nhà của mỗi người. Dù 

muốn hay không chúng ta cũng sẽ chịu tác 

động của nó, theo các nhà khoa học dự báo, 

CMCN 4.0 sẽ diễn ra trên 3 lĩnh vực chính 

gồm: Công nghệ sinh học, Kỹ thuật số và 

Vật lý. Theo đó, một trong những yếu tố cốt 

lõi của CMCN 4.0 sẽ là: Trí tuệ nhân tạo 

(artificial intellect, viết tắt là: AI), Vạn vật 

kết nối ( Internet of Things, viết tắt là: IoT) 

và dữ liệu lớn (Big Data). Chính vì vậy Thư 

viện điện tử số (TVS) đã và đang trở thành 

một phần tất yếu của xã hội tri thức, nó giúp 

người dùng tin truy cập, tìm kiếm và sử 

dụng thông tin và tri thức trong các kho lưu 

giữ tri thức số kết nối mạng trên phạm vi 

toàn cầu, thúc đẩy và phát triển xã hội thông 

tin tri thức, học tập và nghiên cứu suốt đời. 

Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc 

biệt là công nghệ thông tin những năm gần 

đây đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, 

tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực trong đời 

sống, trong đó có lĩnh vực thông tin thư 

viện, thư viện số cũng tạo nên những thay 

đổi mạnh mẽ và sâu sắc trong lưu trữ, tìm 

kiếm, quản trị tri thức, ứng dụng  các dịch 

vụ thư viện số ... Thư viện điện tử số là xu 

hướng phát triển chung của các Thư viện 

hiện nay, việc cung cấp các nguồn thông tin 

số, các dịch vụ thông tin một cách xác thực, 

hiệu quả đối với cá nhân người dùng tin, 

nhằm đáp ứng nhu cầu dùng tin ngày càng 

cao mang lại lợi ích lớn nhất về thông tin và 

tri thức giúp người dùng tin không ngừng 

trau dồi kỹ năng và kiến thức trong xã hội 

học thức và xã hội tri thức. 

2. Cơ hội phát triển thư viện điện tử 

số trong thời đại Công nghệ 4.0 

Vị thế và vai trò của thư viện số sẽ có 

sự gia tăng với sự ứng dụng các thành tựu 

khoa học, công nghệ thông tin và truyền 

thông. Trong những năm qua, với sự phát 

triển của công nghệ, các thư viện đã có thêm 

chức năng mở rộng vượt ra ngoài việc thu 

thập, lưu trữ và phổ biến thông tin đơn thuần 

và trở thành nơi cung cấp các nguồn tin, nơi 

dữ liệu, kiến thức được tạo ra và chia sẻ. 

Thư viện đã và đang mang đến cho người 

đọc những cơ hội tiếp cận thông tin và tri 

thức mở. Tài nguyên thông tin mà thư viện 

xây dựng, phát triển, tạo ra cho bạn đọc tiếp 

cận vượt ra ngoài phạm vi của các bức 

tường thư viện. Cùng với việc xây dựng bộ 

sưu tập các tài liệu in, tài liệu đa phương tiện 

nhiều thư viện đã chủ động thu thập dữ 

liệu/tài liệu số; xây dựng các chính sách để 

truy cập, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu; tiến 

hành xử lý, lưu trữ và bảo tồn, quản lý dữ 

liệu; truyền thông, tổ chức cho mọi 

người/đối tượng bạn đọc sử dụng.  
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Thư viện có thể thực hiện việc truyền 

thông, cung cấp dịch vụ và sự truy cập tài 

liệu cho bạn đọc mọi nơi mọi lúc không bị 

giới hạn về không gian và thời gian. Với 

việc xử lý, biên mục, tạo ra các siêu dữ liệu 

(meta data) các thư viện có thể chia sẻ và 

tạo điều kiện cho bạn đọc và các thư viện 

khác có thể sử dụng lại các dữ liệu. Bản chất 

tự nhiên không biên giới và xuyên biên giới 

của Internet đã giúp các thư viện có thể đẩy 

đi xa hơn truy cập toàn cầu tới các tài 

nguyên tri thức và các cơ sở dữ liệu khắp 

trên thế giới với khung thời gian 24/7. Mặt 

khác, với khả năng “mang thế giới ảo 

(mạng) và thế giới thực (máy móc) xích lại 

gần nhau”, CMCN 4.0 giúp cho thư viện 

cung cấp dịch vụ trực tuyến với nhiều tiện 

ích: từ đăng ký thẻ, thực hiện tra cứu, nhận 

tư vấn, đọc và sử dụng thông tin, tài liệu… 

   - Thư viện có thể phát triển số lượng 

bạn đọc trực tuyến, và tham gia vào việc 

cung cấp các khóa e-learning không bị giới 

hạn về địa điểm sinh sống/học tập. 

   - Thư viện có thể hỗ trợ cho bạn đọc, 

bao gồm cả người khuyết tật học tập suốt 

đời từ xa… 

3.  Thách thức và khó khăn với 

phát triển thư viện điện tử số trong thời 

đại Công nghệ 4.0 

Thư viện không đổi mới phương thức 

hoạt động thì sẽ phải đối mặt với nguy cơ 

tụt hậu và gia tăng khoảng cách so với cộng 

đồng thư viện thế giới. Trước khi có CMCN 

4.0, nguy cơ này đã đặt ra với ngành thư 

viện, đặc biệt là thư viện ở Việt Nam trước 

tốc độ đổi mới của khoa học công nghệ. Khi 

CMCN 4.0 xuất hiện, tốc độ thay đổi của 

công nghệ sẽ còn cao hơn. Với thực tế đó, 

các thư viện không thay đổi cách thức cung 

cấp dịch vụ và phương thức hoạt động thì 

chắc chắn sẽ phải đối mặt với tình trạng 

thiếu vắng bạn đọc và không thể hoàn thành 

sứ mệnh của mình là cung cấp thông tin và 

tri thức một cách có hiệu quả. 

Thư viện không xây dựng được nguồn 

lực thông tin phong phú, đặc biệt là xây 

dựng bộ sưu tập số với một hệ thống các cơ 

sở dữ liệu cùng với các siêu dữ liệu 

(metadata) có khả năng đáp ứng nhu cầu của 

người sử dụng, thư viện sẽ mất vị thế của 

mình với vai trò là nơi cung cấp thông tin 

và tri thức. Không ít người đã cảnh báo: 

Trong CMCN 4.0, dữ liệu là thứ quan trọng 

số 1, không có dữ liệu, những thứ mà người 

ta vẽ ra về CMCN 4.0 chỉ là trên lý thuyết 

và mãi sẽ không bao giờ thành hiện thực. 

CMCN 4.0 sẽ đặt ra thêm các thách 

thức về an toàn thông tin, về bảo mật đã và 

sẽ đặt ra, nhất là khi dữ liệu sẽ có ở khắp 

mọi nơi. Cần thực hiện như thế nào để dữ 

liệu được trao đổi một cách an toàn giữa các 

hệ thống là một vấn đề đặt ra. Bên cạnh đó, 

đảm bảo chất lượng và sự trong sạch của dữ 

liệu cũng là một thách thức, môi trường thư 

viện hiện hiện đại đòi hỏi nhân viên thư viện 

phải có thêm nhiều phẩm chất, trình độ và 

kỹ năng mới ngoài các nghiệp vụ thư viện 

thông thường. 

   Thực tế cho thấy: Không ít lãnh đạo 

các ngành và địa phương còn chưa hiểu 

đúng về CMCN 4.0 và xem nhẹ vai trò của 

thư viện. Sự không hiểu đúng về CMCN 4.0 

và vai trò của thư viện đã khiến một số 

người quan niệm rằng thư viện chỉ tồn tại 

dưới dạng thư viện số và không cần những 

tài liệu in truyền thống nữa. Một số khác đặt 

ra yêu cầu thư viện chỉ cần tìm các tài liệu 

số có trên mạng để tạo bộ sưu tập cho thư 

viện, để bạn đọc truy cập từ xa, không cần 

tổ chức không gian đọc cho người sử dụng. 

   Bên cạnh đó, nhận thức và khả năng 

thông tin của người đọc, người sử dụng 

cũng còn nhiều hạn chế. Không ít người còn 

thờ ơ với việc đọc và việc tích lũy tri thức. 

Tỷ lệ người dân Việt Nam sử dụng thư viện 

công cộng còn thấp so với các nước trong 

khu vực và các nước phát triển trên thế giới. 

Ở Hoa Kỳ số lượng người dân sử dụng thư 

viện công cộng chiếm 30,6%, mỗi năm tăng 
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khoảng 4%. Trong danh mục 30 nước được 

Tổ chức NOP World Culture Score xếp 

hạng đọc nhiều trên thế giới, không có Việt 

Nam… 

4. Thực trạng thư viện điện tử số tại 

Trường Đại học Mở Hà Nội 

Từ tháng 11 năm 2014 đến nay, Thư 

viện Trường Đại học Mở Hà Nội đã xây 

dựng xong hệ thống thư viện điện tử số tích 

hợp đi vào hoạt động ổn định.  Đây là một 

giải pháp phần mềm toàn diện cho việc quản 

lý tài nguyên số trong thư viện. Với các 

phân hệ chính dựng sẵn, kiến trúc kỹ thuật 

hiện đại, áp dụng thành công những tiêu 

chuẩn công nghệ mới nhất, đây là giải pháp 

đáp ứng nhu cầu xây dựng thư viện số hiện 

tại và tương lai của các thư viện Việt Nam. 

Công tác quản lý khai thác thư viện số của 

Trường Đại học Mở Hà Nội đã đi vào nề 

nếp được ba năm bám sát vào thực tế của 

nhà trường nhưng còn tồn tại một số vấn đề 

chưa được giải quyết triệt để như việc khai 

thác thư viện số còn hạn chế, người dùng tin 

chưa được phổ biến, cập nhật thông tin 

thường xuyên, tương tác hai chiều chưa 

được thực sự hiệu quả, số lượng và chất 

lượng tài liệu số là một vấn đề lớn hiện nay 

Nhà trường cần quan tâm, Để nâng cao công 

tác quản lý khai thác hiệu quả tối đa thư viện 

số, nguồn tài nguyên số có chất lượng, phục 

vụ đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy 

và học tập, nghiên cứu khoa học của giảng 

viên, sinh viên, học viên trong toàn trường 

“mọi lúc, mọi nơi” đáp ứng nhu cầu của 

người dùng tin bằng công nghệ và kỹ thuật 

mới nhất được quản lý như sau:  

Hệ thống tự động hóa thư viện 

(KIPOS.Automation) 

Hệ thống thư viện số 

(KIPOS.Digital) 

Cổng thông tin điện tử 

(KIPOS.WebPortal) 

Từ năm 2015 đến nay Nhà trường đã 

đầu tư cho thư viện một một số lượng tài 

liệu in ấn và tài liệu số, đã đạt về loại hình 

và phong phú về nội dung tăng vượt bậc so 

với những năm trước. Trong công tác quản 

lý hệ thống thông tin thư viện Trường Đại 

học Mở Hà Nội được phân làm 2 cấp quản 

lý rõ ràng hơn: Thư viện cấp Trường và Thư 

viện cấp Khoa, Trung tâm. Thư viện cấp 

Trường là Trung tâm Thông tin Thư viện. 

Thư viện cấp Khoa, Trung tâm là 13 thư 

viện chuyên ngành tại cơ sở 2 các khoa, 

trung tâm (đào tạo) và 17 thư viện mini tại 

các đơn vị liên kết địa phương. Hiện nay 

tổng số tài liệu in ấn trên toàn hệ thống thư 

viện của nhà trường là hơn 10.000 đầu sách 

và hơn 17.000 cuốn và 3.435 tài liệu số 

trong đó có hơn 1.000 tài liệu tham khảo số 

hóa bổ sung từ năm 2015 đến nay chiếm tỷ 

lệ gần 30% trên tổng kho số, bao gồm sách 

giáo trình và sách tham khảo được bổ sung 

định kỳ theo kế hoạch năm học được phê 

duyệt Nhà trường.  Ngoài ra là tài liệu nội 

sinh chiếm gần 70% kho tài liệu số như 

khóa luận chiếm 25,2%, luận văn: 41,6%, 

luận án: 0,03%, đề tài nghiên cứu khoa học: 

1,7%  những tài liệu này được nộp lưu chiểu 

hàng năm về thư viện dưới dạng bản in và 

bản mềm đã được thư viện biên tập lên phần 

mềm để làm tài liệu tham khảo cho bạn đọc. 

Thư viện nhà trường đến nay đã được 

trang bị cơ bản để phục vụ người học cũng 

như kiểm định chất lượng đào tạo, nhưng 

thực trạng về chuyên môn nghiệp vụ thì 

chưa hoàn thiện từ khâu quản lý đến phục 

vụ còn rất nhiều bất cập. Đây cũng là một 

trong những nguyên nhân dẫn đến việc phát 

triển thư viện điện tử, thư viện số chưa được 

đồng bộ và sát sao về mọi mặt. Nhất là lý 

thuyết, với tính ưu việt Thư viện số đã đáp 

ứng mọi nhu cầu cơ bản của người học 

nhưng còn một số tồn tại như sau: 

Công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện 

phát triển thư viện số đến người học còn 

chưa được phát huy theo đúng kế hoạch đề 

ra. 

Công tác quảng bá, khai thác thư viện số 

mới chỉ triển khai ở các bước đơn giản và 
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cơ bản, quan niệm về thư viện số với người 

học chưa đúng với chuẩn mực thư viện. 

Nguồn tài liệu số còn quá ít so với quy 

mô đào tạo của Nhà trường cũng như đầu tư 

nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của 

thư viện chưa thực sự được lãnh đạo nhà 

trường quan tâm. 

Cán bộ nghiệp vụ thư viện số còn quá 

mỏng để phát triển hết nguồn tài nguyên số. 

Cán bộ kiêm nhiệm thư viện khoa chỉ là 

kiêm nhiệm không chuyên trách vì vậy chưa 

tiếp cận nhiều với thư viện số để phổ biến 

lại cho người học trong khoa. 

Người dùng tin chưa thay đổi tư duy 

quan điểm về thư viện số vẫn phụ thuộc 

nhiều vào thư viện truyền thống. Trình độ 

công nghệ thông tin của người dùng tin 

chưa đồng đều, cũng như địa phương chưa 

đáp ứng được yêu cầu của hệ thống. 

5.  Một số giải pháp cơ bản phát triển 

thư viện điện tử số tại Thư viện Trường 

Đại học Mở Hà Nội 

Trước yêu cầu của công cuộc đẩy mạnh 

công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và 

sự tác động của CMCN 4.0 đòi hỏi thư viện 

điện tử số của Nhà trường phải xác định 

được những biện pháp thích hợp để tồn tại 

và phát triển. 

5.1. Giải pháp tăng cường công tác 

quảng bá, tuyên truyền  

Công tác tăng cường quảng bá, tuyên 

truyền và truyền thông đây là điều rất cần 

thiết trong công tác thư viện của Nhà trường 

hiện nay. Quan niệm trước kia vẫn là người 

học tự đến với thư viện không còn phù hợp 

nữa để đọc sách, trong thời đại công nghệ 

thông tin phát triển thì ngược lại, thư viện 

chính là người tiếp cận với người học, 

những cán bộ thư viện phải như một cố vấn 

học tập cho người học, hỗ trợ giúp đỡ người 

học trong cả quá trình đào tạo trong nhà 

trường, nhưng để đạt được mục tiêu này thì 

còn nhiều việc cần phải làm và hoàn thiện 

cho Thư viện phát triển tốt cả về chất và 

lượng. Một trong những việc làm đó chính 

là công tác quảng bá, truyền thông của thư 

viện, người làm công tác truyền thông đầu 

tiên của thư viện không ai khác chính là cán 

bộ thư viện, đây là sứ giả truyền thông của 

Thư viện đến với bạn đọc, ngoài ra các cán 

bộ, giảng viên, người lao động đang công 

tác tại nhà trường cũng như những người 

làm lên thành công của việc tuyên truyền, 

quảng bá thư viện đến với người học.  

Về cơ bản quảng bá, truyền thông trong 

thư viện số của Nhà trường phải thường 

xuyên thông báo cho người dùng tin những 

dịch vụ và sản phẩm của thư viện và khả 

năng đáp ứng nhu cầu người dùng tin được 

cập nhật. Thư viện số phải được phổ biến 

rộng rãi và gần gũi hơn với người học trong 

mọi phương diện. Điều quan trọng nhất hiện 

nay đối với thư viện nhà trường là yếu tố 

con người quyết định sự thành công hay thất 

bại của công tác này. Vì vậy cán bộ thư viện 

phải được tập huấn đào tạo để nắm được 

những kỹ năng cốt yếu trong giao tiếp và 

nghệ thuật quảng cáo, kỹ năng giao tiếp của 

cán bộ thư viện trực tiếp hay gián tiếp cần 

có tính chuyên nghiệp nhưng cũng cần có cả 

nụ cười và thiết lập một mối quan hệ cá 

nhân với càng nhiều người dùng tin càng tốt 

và coi đây mối quan hệ giữa khách hàng và 

nhà cung cấp, thiết lập giao tiếp trên cơ sở 

bình đẳng và vì bạn đọc. Ngoài ra công tác 

quảng bá tuyên truyền thư viện số còn được 

triển khai trên mọi phương diện trên internet 

như quảng quá qua các mạng xã hội, tổng 

đài hỗ trợ, email đã được gửi thông báo sách 

mới, bảng tin nội bộ của Nhà trường, giới 

thiệu thư viện trên tạo chí khoa học, tổ chức 

hội sách, giới thiệu sách mới, khảo sát, mini 

game trên cổng thông tin điện tử, tờ rơi 

hướng dẫn sử dụng thư viện số được phát 

tại buổi nhập học, video hướng dẫn sử dụng 

thư viện số ... thường xuyên, liên tục và đổi 

mới sáng tạo để có sức thu hút với bạn đọc 

khi đã lựa chọn hình thức phục vụ này.                                              
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5.2. Giải pháp về quản lý và phát 

triển nguồn tài nguyên thư viện số 

 Việc quản lý và phát triển nguồn tài liệu số 

cho thư viện số của nhà trường hiện nay 

phải thực hiện theo đúng quy trình chuẩn 

của nghiệp vụ phần mềm thư viện điện tử 

tích hợp đã đặt ra theo các chính sách thư 

viện quy định chi tiết cụ thể cho từng phân 

hệ.  Để bổ sung được nguồn tài liệu số có số 

lượng và chất lượng tốt thì công tác quản lý 

thư viện cũng như các quy trình làm việc 

trong thư viện cần phải hoàn thiện theo 

đúng quy chuẩn nghiệp vụ, một trong nhưng 

khâu quan trọng nhất trong quy trình đó 

chính là lập kế hoạch bổ sung định kỳ vô 

cùng quan trọng cũng như đáp ứng được 

nhu cầu cần thiết của người dùng tin thông 

qua các phiếu khảo sát, yêu cầu bổ sung tài 

liệu, và bổ sung tài liệu theo đúng quy trình 

 Nguồn tài liệu bổ sung là số hóa tài liệu tại 

đơn vị đã được đa số các thư viện lựa chọn 

với nguồn kinh phí đầu tư ban đầu là máy 

số hóa để số hóa toàn bộ kho tài liệu in ấn 

hiện có tại thư viện đang quản lý và đưa lên 

hệ thống. Đây là quá trình chuyển các dạng 

dữ liệu/tài liệu truyền thống như các bản 

viết tay, bản in trên giấy, hình ảnh, âm 

thanh, phim, dữ liệu toàn văn với nhiều định 

dạng khác nhau, hay nói cách khác số hoá 

tài liệu là hình thức chuyển đổi các tài liệu 

truyền thống bên ngoài thành dạng tài liệu 

số , nguồn tài nguyên số/dữ liệu số - các dữ 

liệu dạng chữ, hình ảnh, âm thanh... được 

máy tính nhận biết đúng định dạng và được 

sử dụng trên máy tính. Việc xác định mục 

tiêu số hóa tài liệu và lựa chọn tài liệu là 

việc hết sức quan trọng, bởi thư viện không 

có khả năng số hoá toàn bộ kho tài liệu. Khi 

lựa chọn tài liệu trước hết cần chú trọng đến 

nhu cầu thông tin của người dùng tin, xu 

hướng của thời đại, các ngành đào tạo của 

Nhà trường (nội dung, ngôn ngữ, dạng tài 

liệu...) mà thư viện đang phục vụ. Đặc biệt 

là nhu cầu về nội dung tài liệu/giá trị tri thức 

của tài liệu gốc; Thứ hai là cần tuyển lựa các 

tài liệu tiềm năng đặc thù mà thư viện mình 

đang lưu giữ, các thư viện khác không có; 

Thứ ba là tính tới các tài liệu chỉ có một bản, 

tài liệu sắp hư hỏng khó hồi phục; Thứ tư là 

tài liệu quý hiếm; Thứ năm là tài liệu chưa 

được số hóa để tránh trùng lặp... 

 Nguồn tài nguyên nội sinh là nguồn 

tài nguyên quan trọng và rất cần thiết phục 

vụ người học, hiện nay số tài liệu nội sinh 

thư viện thu nhận chỉ luận án tiến sỹ,  luận 

văn cao học và đề tài nguyên cứu khoa học 

của cán bộ, học viên, sinh viên trong nhà 

trường nên hàng năm số lượng bổ sung 

không nhiều vì vậy cần đề xuất Nhà trường 

cho phép triển khai thu nhận các báo cáo 

thực tập, bài tập lớn, báo tạp chí khoa học, 

bài giảng của giảng viên ... để tăng nguồn 

tài nguyên số có chất lượng để tham khảo. 

Việc này cũng cần xây dựng quy trình phối 

hợp giữa nhà trường, Thư viện và các đơn 

vị. 

Nguồn tài nguyên từ các thư viện 

khác cũng đã manh nha triển khai như liên 

kết với các trường đại học sử dụng phần 

mềm Kipos để chia sẻ nguồn tài nguyên số 

(qua cổng Z30), đây cũng là đề án của nhà 

cung cấp đang xây dựng để tập hợp hơn 25 

trường đại học, cao đẳng đã và đang sử dụng 

phần mềm tích hợp. 

Liên kết chia sẻ nguồn tài nguyên điện 

tử (cơ sở dữ liệu dùng chung) giữa các 

trường đại học đào tạo kinh tế nhưng đang 

trong quá trình xây dựng(dự án do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo chủ trù và giao đầu mối là 

Thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân). 

Tăng cường ký hợp đồng mua cơ sở 

dữ liệu ngoại văn của các nhà xuất bản nước 

ngoài trong đó bao gồm sách giáo trình, 

sách tham khảo, báo tạp chí nổi tiếng trên 

thế giới thông qua các nhà cung cấp tại Việt 

Nam. 

Tiếp tục ký kết hợp đồng chia sẻ 

nguồn thông tin dữ liệu với Cục khoa học 

công nghệ quốc gia mua theo tài khoản bạn 
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đọc hoặc thành viên của Hội thư viện Việt 

Nam. 

5.3. Giải pháp đổi mới mô hình tổ 

chức khai thác thư viện số 

Để tổ chức khai thác thư viện số tốt 

thì yếu tố con người quyết định sự thành 

công hay thất bại bao gồm cả thư viện và 

người sử dụng thư viện. Để giải pháp này 

triển khai thực sự hiệu quả thì quan niệm 

người dùng tin chính là khách hàng của thư 

viện, muốn phục vụ tốt khách hàng của 

mình thì Thư viện phải đổi mới xây dựng 

hình ảnh, phương thức phục vụ như tiêu chí 

của nhà trường là lấy người học làm trung 

tâm, thì thư viện cần thay đổi về các quan 

điểm như sau: 

Về kiến thức:  

Thư viện nhận thức rõ vị trí vai trò của 

người dùng tin (bạn đọc) trong hoạt động 

thông tin thư viện, đồng thời nhận dạng 

(chia nhóm) những nhóm người dùng tin cơ 

bản trong nhà trường.  

Hiểu bản chất và đặc điểm của nhu 

cầu người dùng tin với tư cách là một loại 

nhu cầu xã hội của con người.  

Về kỹ năng: 

  Thư viện lựa chọn kỹ năng các phương 

pháp điều tra khảo sát thích hợp kỹ năng tổ 

chức điều tra khảo sát người dùng tin một 

cách khoa học.  

Kỹ năng tổ chức các dịch vụ thông 

tin thích hợp cho từng nhóm người dùng tin, 

phù hợp với đặc điểm tâm lý và nhu cầu tin 

của họ.  

 Kỹ năng giao tiếp với người dùng 

tin trong hoạt động thông tin- thư viện.  

Kỹ năng tổ chức các hoạt động đào 

tạo người dùng tin trong các cơ quan thông 

tin- thư viện. 

Đối với cán bộ thư viện thì yêu cầu 

cơ bản các kỹ năng: 

+ Là cầu nối thông tin số và người 

sử dụng 

+ Là chuyên gia sáng tạo (CNTT) 

thu thập tìm kiếm.. 

+ Hỗ trợ, học tập, nhà thông thái 

(đào tạo ) 

+ Kỹ năng giao tiếp tốt (chat online) 

+ Kỹ năng sư phạm (môi trường số) 

  Về thái độ: 

Cán bộ thư viện phải yêu thích nghề 

thư viện, Cán bộ thư viện cần rèn luyện kỹ 

năng giao tiếp và khả năng nắm bắt tâm lý 

của người dùng tin để từ đó có phương pháp 

chuẩn xác trong việc giúp người dùng tin 

thỏa mãn nhu cầu tin của họ.  

Cán bộ thư viện luôn trau dồi kiến 

thức chuyên môn nghiệp vụ cả về lý thuyết 

lẫn thực hành để có thể chủ động giúp người 

dùng tin khi cần thiết 

5.4. Giải pháp tăng cường đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ quản lý, khai thác thư 

viện số cho cán bộ thư viện và người dùng 

tin 

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ thư viện và kỹ năng phục vụ người dùng 

tin, đáp ứng yêu cầu của Thư viện số Nhà 

trường đã được quan tâm như cử đi học các 

lớp chứng chỉ cơ bản về thư viện, tập huấn 

nghiệp vụ thư viện cho cán bộ kiêm nhiệm 

thư viện.  

Để tăng cường đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ quản lý, khai thác thư viện số cho 

cán bộ thư viện và người dùng tin thì thư 

viện cần lập kế hoạch triển khai các lớp tập 

huấn cho từng đối tượng khác nhau : 

Đối với cán bộ thư viện: Định kỳ hàng 

năm cử cán bộ đi học tập,tập huấn, hội thảo, 

hội nghị chuyên môn thư viện, thăm quan 

học hỏi các thư viện trong và nước ngoài; 

Đối với cán bộ kiêm nhiệm thư viện: 

Thư viện tổ chức định kỳ tập huấn nghiệp 

vụ theo kế hoạch năm, ngoài ra cử cán bộ 

tham gia các hoạt động chung của thư viện 

như tập huấn, hội nghị hội thảo trong nước 

và nước ngoài theo nguồn kinh phí đã được 

phân cấp. 

Đối với cán bộ giảng viên: Thư viện 

mở lớp đào tạo hướng dẫn người dùng tin, 
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phổ biến các quy định, chính sách của thư 

viện đối với cán bộ và sinh viên, học viên 

đang theo học trong nhà trường nắm đc. Cán 

bộ, giảng viên là cầu nối rất quan trọng với 

người học và kênh thông tin chính xác nhất 

truyền thông đến bạn đọc (người học). 

Đối với sinh viên chính quy và học 

viên cao học: Tổ chức các lớp đào tạo người 

dùng tin thường xuyên theo kế hoạch, sinh 

viên đã tham gia lớp tập huấn hướng dẫn sử 

dụng thư viện. Sau khi tập huấn xong thư 

viện là đầu mối trích xuất danh sách những 

sinh viên đã đăng nhập và sử dụng thư viện 

trên hệ thống cổng thông tin điện tử để làm 

căn cứ sinh viên đó đã đủ điều kiện sử dụng 

các dịch vụ của thư viện. Nếu sinh viên 

chưa thực hiện nhiệm vụ trên, thư viện gửi 

danh sách về khoa đào tạo chuyên ngành đề 

xuất tập huấn lại (Việc này thư viện cần kết 

hợp quy trình làm việc với các Khoa chuyên 

ngành để thực hiện).  

Đối với sinh viên phi chính quy hệ 

từ xa: Xây dựng chương trình, kế hoạch đào 

tạo người dùng tin online, ngoài ra thư viện 

hoàn thiện video hướng dẫn sử dụng thư 

viện để hỗ trợ bạn đọc từ xa. Các bước tiếp 

theo vẫn thực hiện như bạn đọc là sinh viên 

chính quy. 

5.5. Giải pháp phát triển cơ sở hạ 

tầng, trang thiết bị thư viện 

Về cơ sở vật chất: Mở rộng diện tích 

và tăng cường đầu tư các trang thiết cho thư 

viện trường và thư viện Khoa, phải tạo được 

sự hấp dẫn đối với giảng viên và sinh viên 

bởi tính chuyên dụng, tiện nghi và mỹ quan. 

Về cở sở hạ tầng công nghệ thông tin: 

Thư viện cần được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ 

tầng CNTT đồng bộ, tập trung đầu tư máy 

tính, thiết bị tin học và thiết bị phục vụ thư 

viện.  

Thư viện cần đầu tư xây dựng và nâng 

cấp trang web thư viện để cung cấp thông 

tin cho người dùng tin trong và ngoài trường 

khai thác tài nguyên thông tin cũng như 

quảng bá hình ảnh thư viện (kí hợp đồng 

bảo trì hệ thống theo năm). 

Về nhân sự: Thư viện cần phải có cán 

bộ chuyên trách về CNTT và quản trị hệ 

thống, đội ngũ này có nhiệm vụ xây dựng 

chương trình, xử lý dữ liệu tự động hóa. 

Thiết kế và tổ chức lưu trữ, sao lưu dữ liệu 

và cung cấp thông tin thường xuyên. 

6. Kết luận 

Đã đến lúc cần phải có sự đánh giá 

lại thực trạng hoạt động, tìm ra những khó 

khăn, vướng mắc, phát huy những kinh 

nghiệm hay, cổ vũ những giải pháp sáng tạo 

trong việc ứng dụng công nghệ thông tin 

vào hoạt động thư viện số trong Trường Đại 

học Mở Hà Nội, góp phần tìm ra một cách 

đi đúng hướng, một mô hình thư viện số phù 

hợp với đặc điểm riêng của thư viện giúp 

thư viện hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng 

yêu cầu cấp thiết của bạn đọc, hội nhập với 

các thư viện thế giới và đẩy mạnh công cuộc 

công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất 

nước.Trong thời đại phát triển công nghệ 

mạnh mẽ, hoạt động thư viện điện tử, thư 

viện số là một quá trình hướng đến lâu dài, 

những năm gần đây đã được các nhà quản 

lý về hoạt động thư viện nhận thức rõ. Muốn 

quản lý khai thác hiệu quả thư viện số, tài 

nguyên thông tin  thì các Thư viện cần phải 

có chiến lược cụ thể. Thư viện Trường Đại 

học Mở Hà Nội nói riêng và các thư viện ở 

Việt Nam nói chung phải bắt buộc tiến tới 

áp dụng công nghệ thông tin, các tiêu chuẩn 

quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với 

hoạt động nghề nghiệp của mình. Chính vì 

vậy Nhà trường cần phải quan tâm sát sao 

hơn tới những đề xuất giải pháp quản lý khai 

thác hiệu quả thư viện số tại Trường Đại học 

Mở Hà Nội. 
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TRONG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP 

LUẬT VỀ GIAN LẬN TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF COORDINATION RELATIONS 

BETWEEN ECONOMIC POLICE FORCES AND OTHER FORCES IN 

PREVENTING CRIMES AND LEGAL VIOLATIONS IN INSURANCE 

BUSINESS 
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Tóm tắt: Phối hợp lực lượng trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về gian 

lận trong kinh doanh bảo hiểm là vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng 

hợp của các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác này. 

Từ việc khảo sát thực tiễn hoạt động phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát kinh tế với các lực lượng 

khác trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, 

tác giả đã đánh giá và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phối 

hợp trong thời gian tới. 

Từ khóa: Kinh doanh bảo hiểm, trục lợi bảo hiểm, phối hợp, tội phạm, giải pháp 

 

 Abstract: Coordinating forces in preventing crimes violating the law on fraud in 

insurance business is an important issue to promote the combined strength of forces, means 

and professional measures to raise efficiency of this work. From the survey of practical 

activities of coordination between economic police forces and other forces in preventing crimes 

violating the law on fraud in insurance business, the author evaluated and proposed a number 

of solutions contributing to improving the effectiveness of coordination activities in the coming 

time. 

 Keywords: Insurance business, insurance fraud, coordination, crime, solutions 
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1. Khái quát thực trạng quan hệ 

phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát kinh tế 

và lực lượng khác trong phòng ngừa tội 

phạm 

Quan hệ phối hợp trong phòng ngừa 

tội phạm và vi phạm pháp luật về gian lận 

trong kinh doanh bảo hiểm thể hiện ở việc 

các chủ thể có liên quan liên kết, tương trợ, 

giúp đỡ lẫn nhau. Xuất phát từ quy định 

pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của các 

lực lượng tham gia quan hệ phối hợp; chủ 

thể của quan hệ phối hợp trong đấu tranh 

phòng chống  tội phạm và vi phạm pháp luật 

về gian lận trong kinh doanh bảo hiểm là các 

lực lượng chức năng trong đó có Công an 

nhân dân; Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm; 

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam. Ngoài ra, cần 

phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, 

các cấp, các doanh nghiệp bảo hiểm, mọi 

công dân. 

1.1. Những kết quả đạt được 

Qua nghiên cứu khảo sát trên cả 

nước trong 10 năm (2008 – 2017) cho thấy, 

để tiến hành biện pháp phòng ngừa tội phạm 

và vi phạm pháp luật về gian lận trong kinh 

doanh bảo hiểm, lực lượng Cảnh sát kinh tế 

đã tích cực phối hợp với các lực lượng 

nghiệp vụ có liên quan cụ thể như sau: 

Thứ nhất, quan hệ phối hợp với các lực 

lượng nghiệp vụ trong ngành Công an 

- Phối hợp trong lực lượng Cảnh sát điều 

tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng  

Trong những năm qua, lực lượng 

CSKT các cấp đã triển khai thực hiện nhiều 

biện pháp quan trọng phục vụ công tác 

phòng ngừa tội phạm nói chung, phòng 

ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về gian 

lận trong kinh doanh bảo hiểm nói riêng như 

việc trao đổi thông tin, tình hình kết quả đấu 

tranh, qua đó rút kinh nghiệm trong công tác 

phòng chống tội phạm. Lực lượng Cảnh sát 

                                                 

 
1 Báo cáo tổng kết của C46 từ năm 2008 đến 

năm 2017 

điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng 

đã phối hợp tích cực, chủ động, chặt chẽ với 

nhau trong công tác nắm tình hình, tăng 

cường các biện pháp phát hiện, xử lý 

nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm 

pháp luật về gian lận trong kinh doanh bảo 

hiểm đặc biệt ở những địa bàn trọng điểm, 

tập trung nhiều hoạt động kinh doanh bảo 

hiểm, các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí 

Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh…Năm 2011, 

Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức 3 lớp tập 

huấn nghiệp vụ cơ bản và điều tra tội phạm 

kinh tế cho 360 cán bộ lãnh đạo các Phòng 

Cảnh sát kinh tế, Đội Cảnh sát kinh tế Công 

an toàn quốc; phối hợp Phòng Cảnh sát kinh 

tế Công an một số địa phương mở lớp tập 

huấn nghiệp vụ điều tra tội phạm kinh tế cho 

cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát kinh tế trong 

tỉnh.1‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

- Phối hợp với lực lượng Kỹ thuật hình sự, 

lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng 

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy 

Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phối 

hợp chặt chẽ với lực lượng Kỹ thuật hình sự 

trong công tác điều tra, xử lý tội phạm và vi 

phạm pháp luật về gian lận trong kinh doanh 

bảo hiểm như: tiến hành trưng cầu giám 

định các hợp đồng bảo hiểm, hồ sơ bệnh án, 

giấy ra viện, tài sản bảo hiểm bị tổn thất…bị 

nghi vấn có dấu hiệu gian lận để phục vụ 

việc xác minh làm rõ có hay không hành vi 

trục lợi. Điển hình, thông qua công tác giám 

định đối với vụ trục lợi bảo hiểm tại Công 

ty bảo hiểm Prudential do đối tượng Bùi Thị 

Thu Hằng thực hiện, cơ quan chức năng đã 

phát hiện những giấy tờ bị giả mạo như: giấy 

chứng nhận bảo hiểm nhân thọ, thư chúc 

mừng khách hàng, bảng minh họa sản phẩm, 

hình dấu tròn “Công ty TNHH Bảo hiểm 

Prudential Việt Nam”, chữ kí của ông John 

Inniss Howell- Tổng giám đốc công ty 
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TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential, logo 

của công ty…2
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Bên cạnh đó, lực lượng 

CSKT còn chủ động phối hợp với lực lượng 

Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát 

phòng cháy chữa cháy trong việc khám 

nghiệm hiện trường các vụ tai nạn giao 

thông, các vụ hỏa hoạn cháy nổ… gây thiệt 

hại về người hoặc tài sản được bảo hiểm 

trong các vụ việc có dấu hiệu gian lận.  

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực: 

Thông qua công tác phối hợp trao 

đổi thông tin với lực lượng Cảnh sát khu vực 

tại địa bàn cơ sở, lực lượng Cảnh sát kinh đã 

nắm tình hình địa bàn, danh sách người mua 

bảo hiểm, danh sách doanh nghiệp bảo 

hiểm, tình hình hoạt động kinh doanh bảo 

hiểm, những vi phạm pháp luật xảy ra liên 

quan gian lận trong lĩnh vực kinh doanh bảo 

hiểm trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng Cảnh 

sát kinh tế đã tích cực phối hợp với lực 

lượng Cảnh sát khu vực tiến hành kiểm tra 

hành chính các doanh nghiệp bảo hiểm đóng 

trên địa bản đặc biệt là những doanh nghiệp 

bảo hiểm thường có sai phạm trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh; tiến hành xử 

phạt với những hành vi vi phạm hành chính 

về gian lận trong kinh doanh bảo hiểm hoặc 

khởi tố nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. 

Thứ hai, quan hệ phối hợp với các lực lượng 

nghiệp vụ ngoài ngành Công an 

- Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa 

án nhân dân 

Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã chủ 

động phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát 

nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc khởi 

tố, điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng có 

hành vi phạm tội gian lận trong lĩnh vực 

kinh doanh bảo hiểm nhằm răn đe, trấn áp 

loại tội phạm kinh tế mới xuất hiện tại Việt 

Nam. Do vậy, trong thời gian qua số vụ 

phạm tội gian lận trong kinh doanh bảo 

                                                 

 
2 Báo cáo tổng kết PC46 Quảng Ninh 2015 
3 Báo cáo tổng kết C46 năm 2005 

hiểm đều được xem xét, xử lý kịp thời, 

khách quan. Điển hình, ngày 16/5/2005, 

được sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội 

phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, 

Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố 

bị can và tạm giam 4 tháng đối với Tổng 

giám đốc Công ty cổ phần  Bảo hiểm 

Petrolimex (PJICO) Trần Nghĩa Vinh và 

Phó Tổng giám đốc Hồ Mạnh Quân và 4 bị 

can khác về các tội lừa đảo, đưa hối lộ, nhận 

hối lộ, trong vụ bồi thường bảo hiểm hàng 

hóa xuất nhập khẩu của Công ty trách nhiệm 

hữu hạn Việt Thái Phong – Thành phố Hồ 

Chí Minh.3**********************Quan hệ phối hợp giữa Viện 

kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân với lực 

lượng Cảnh sát kinh tế còn thể hiện ở việc 

các chủ thể trong quá trình giải quyết vụ án 

thường xuyên có sự trao đổi, thống nhất 

quan điểm giải quyết để đảm bảo tính nhanh 

chóng, kịp thời mà vẫn không làm giảm tính 

khách quan, công bằng. 

- Phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm, Hiệp 

hội bảo hiểm Việt Nam 

Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phối 

hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm trong 

việc trao đổi thông tin, nắm tình hình về đối 

tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động 

gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Điển 

hình ngày 25 tháng 9 năm 2013, Công ty bảo 

hiểm Prudential Việt Nam và một số đơn vị 

nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an thành 

phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức hội thảo 

“Phòng chống gian lận bảo hiểm nhân thọ 

- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” tại 

Nghệ An.4†††††††††††††††††††††† Lực lượng Cảnh sát kinh tế các 

địa phương cũng đã phối hợp cùng các 

doanh nghiệp bảo hiểm đóng trên địa bàn để 

định kỳ tổ chức kiểm tra, phát hiện vi phạm. 

Điển hình như Phòng Cảnh sát kinh tế Công 

an thành phố Hà Nội hàng năm đều xây 

4 Báo cáo tổng kết C46 năm 2013 
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dựng Kế hoạch phát động phong trào quần 

chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong lĩnh vực 

các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trên 

địa bàn; qua đó đã tăng cường quan hệ phối 

hợp giữa các bên, nâng cao vai trò, trách 

nhiệm của cán bộ, nhân viên doanh nghiệp 

bảo hiểm trong phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc, tiếp tục củng cố, tăng 

cường thế trận an ninh nhân dân và quốc 

phòng toàn dân; góp phần đấu tranh phòng 

chống tội phạm có hiệu quả.  

- Phối hợp với cơ quan Thanh tra bảo hiểm  

Trong quan hệ phối hợp với cơ quan 

Thanh tra của ngành bảo hiểm như Thanh 

tra Bộ Tài chính, Thanh tra Cục Quản lý, 

giám sát bảo hiểm; lực lượng CSKT đã chủ 

động trao đổi, cung cấp thông tin về tình 

hình tội phạm và vi phạm pháp luật về gian 

lận trong kinh doanh bảo hiểm; phối hợp 

tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất các 

doanh nghiệp có dấu hiệu bị trục lợi bảo 

hiểm nhiều; phối hợp tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức pháp luật về kinh doanh bảo hiểm 

qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của 

đông đảo xã hội về tầm quan trọng của việc 

phát hiện, tố giác, xử lý hành vi trục lợi. Lực 

lượng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Bộ 

Tài chính theo dõi việc thực hiện Thông tư 

liên tịch giữa hai lực lượng. Ngày 25 tháng 

2 năm 2009, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã 

ban hành thông tư liên tịch 

số: 35/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 

103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 

2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân 

sự của chủ xe cơ giới.5‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

- Phối hợp cơ quan thông tin đại chúng 

Lực lượng CSKT đã chú trọng công 

tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức tuyên 

truyền vận động quần chúng nhân dân tham 

gia phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp 

luật về gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. 

                                                 

 
5 Báo cáo tổng kết C46 năm 2009 

Công tác truyền thông được triển khai rộng 

rãi đặc biệt sử dụng các phương tiện thông 

tin đại chúng như: Đài phát thanh, Đài 

truyền hình, các loại hình báo chí, mạng 

Internet…để tuyên truyền phương thức, thủ 

đoạn hoạt động của đối tượng thực hiện 

hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm; 

phổ biến các văn bản pháp luật về hoạt động 

kinh doanh bảo hiểm đến quần chúng nhân 

dân. Trong thời gian qua, những vụ việc do 

lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện, điều 

tra, xử lý đều được thông tin rộng rãi trên 

báo chí; lần đầu tiên một vụ trục lợi bảo 

hiểm được phát hiện và xử lý hình sự là vào 

năm 2005 với trường hợp khách hàng 

của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm PJICO; 

tiếp đó là một loạt các vụ gian lận bảo hiểm 

khác cũng được thông báo công khai với 

những phương thức, thủ đoạn tinh vi như vụ 

tự chặt tay chân để được hưởng quyền lợi 

bảo hiểm của đối tượng ở quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội vào năm 2015. Thông qua 

công tác phổ biến, tuyên truyền thông tin đã 

góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng 

như của toàn xã hội đối với công tác phòng 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật về gian 

lận trong kinh doanh bảo hiểm. 

1.2.Những hạn chế, thiếu sót 

Bên cạnh những kết quả đạt được, 

quan hệ phối hợp lực lượng CSKT với các 

lực lượng khác trong hoạt động phòng ngừa 

tội phạm và vi phạm pháp luật về gian lận 

trong kinh doanh bảo hiểm còn có những tồn 

tại, hạn chế sau: 

- Lực lượng CSKT chưa chủ động phối hợp, 

trao đổi thông tin, tài liệu với các lực lượng 

khác trong và ngoài ngành Công an. Các bên 

có liên quan chưa xây dựng được quy chế 

phối hợp đầy đủ, chặt chẽ. Một số doanh 

nghiệp bảo hiểm còn e ngại trong việc cung 

cấp thông tin kịp thời cho cơ quan công an 
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để điều tra, xử lý vụ việc. Việc phối hợp trao 

đổi thông tin liên quan đến vi phạm giữa lực 

lượng CSKT với các lực lượng khác đôi lúc 

còn chưa nghiêm túc, không thường xuyên, 

kịp thời, do đó thiếu chủ động trong công 

tác nắm tình hình, diễn biến hoạt động của 

loại đối tượng và tình hình tội phạm và vi 

phạm pháp luật gian lận trong kinh doanh 

bảo hiểm. 

- Sự phối hợp giữa lực lượng CSKT với các 

lực lượng khác trong hoạt động phòng ngừa 

tội phạm và vi phạm pháp luật về gian lận 

trong kinh doanh bảo hiểm ở nhiều địa 

phương các tỉnh, thành phố còn mang tính 

hình thức, đối phó, không hiệu quả, kém 

chất lượng. Nhiều trường hợp, quan hệ phối 

hợp còn mang tính chất mệnh lệnh, nhất là 

khi phối hợp với cấp cơ sở…Từ đó dẫn đến 

lực lượng được tham gia phối hợp không 

thoải mái, thiếu sự bình đẳng, thiếu nhiệt 

tình trong phối hợp nên hiệu quả công tác 

không cao. Các thông tin, tài liệu trao đổi 

khi được yêu cầu cung cấp không có giá trị 

phục vụ cho hoạt động phòng ngừa tội phạm 

và vi phạm pháp luật về gian lận trong kinh 

doanh bảo hiểm. 

- Hình thức trao đổi thông tin còn nghèo 

nàn, cứng nhắc, chưa phong phú, linh hoạt, 

chủ yếu thông qua trao đổi trực tiếp hoặc 

bằng văn bản; chưa có hệ thống, phương 

tiện công nghệ hiện đại, bảo đảm bí mật để 

trao đổi, cung cấp thông tin nhằm tiết kiệm 

thời gian, công sức của cán bộ, chiến sĩ các 

lực lượng trong quá trình phối hợp. 

- Trong một số tình huống phối hợp, lực 

lượng CSKT chưa phát huy tính tích cực chủ 

động của vai trò chủ thể tiến hành phối hợp 

như: phân công trách nhiệm không rõ ràng, 

phạm vi, mức độ phối hợp không cụ thể dẫn 

đến có trường hợp chồng chéo, trùng dẫm 

và có những nội dung còn đùn đẩy nhau… 

Những tồn tại nêu trên đã ảnh hưởng trực 

tiếp đến mối quan hệ phối hợp giữa lực 

lượng CSKT với các ngành, các lực lượng 

có liên quan trong phòng ngừa tội phạm và 

vi phạm pháp luật về gian lận trong kinh 

doanh bảo hiểm dẫn đến hiệu quả của mối 

quan hệ phối hợp chưa cao, chưa đáp ứng 

được hết yêu cầu của công tác đấu tranh 

phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm 

gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Thực tế 

này đặt ra yêu cầu cho lực lượng Cảnh sát 

kinh tế cần phải khắc phục để hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trong thời gian tới. 

2. Một số giải pháp tăng cường 

quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát 

kinh tế và lực lượng khác trong phòng 

ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về 

gian lận trong kinh doanh bảo hiểm 

Quan hệ phối hợp giữa lực lượng 

Cảnh sát kinh tế với các lực lượng khác 

trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp 

luật về gian lận trong kinh doanh bảo hiểm 

hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc 

dẫn đến hiệu quả công tác đấu tranh với tội 

phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

này chưa cao. Vì vậy, trong thời gian tới để 

nâng cao hiệu quả mổi quan hệ phối hợp 

giữa lực lượng Cảnh sát kinh tế và các cơ 

quan khác trong phòng ngừa tội phạm và vi 

phạm pháp luật về gian lận trong kinh doanh 

bảo hiểm cần làm tốt các công tác sau: 

Thứ nhất, nâng cao trình độ nhận 

thức cho cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng 

của mối quan hệ phối hợp giữa giữa lực 

lượng Cảnh sát kinh tế với các lực lượng 

khác trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm 

pháp luật về gian lận trong kinh doanh bảo 

hiểm. Thường xuyên giáo dục, quán triệt 

cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về 

vị trí, tầm quan trọng của việc tổ chức quan 

hệ phối hợp, thấy được tính tất yếu khách 

quan của quan hệ phối hợp trong hoạt động 

phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật 

về gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. 

Thông qua công tác giáo dục, quán triệt mỗi 

cán bộ, chiến sĩ sẽ hình thành quan điểm, 

thái độ tích cực , đúng đắn trong thực hiện 

mối quan hệ phối hợp. Thường xuyên tổ 

chức các lớp bồi dưỡng, củng cố kiến thức 
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pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ đặc biệt kiến 

thức liên quan đến nghiệp vụ trong hoạt 

động kinh doanh bảo hiểm, công tác nghiệp 

vụ khác như điều tra cơ bản, hoạt động 

nghiệp vụ trinh sát…làm cho cán bộ, chiến 

sĩ của các lực lượng nhận thức rõ phương 

thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng thực 

hiện hành vi vi phạm. Kiểm tra, chấn chỉnh 

kịp thời những đơn vị có nhận thức chưa đầy 

đủ, đúng đắn, thiếu trách nhiệm trong quan 

hệ phối hợp với các lực lượng khác; loại bỏ 

những tư tưởng, quan điểm xem thường, coi 

nhẹ quan hệ phối hợp, tình trạng cục bộ, đề 

cao vai trò cá nhân, mạnh ai nấy làm trong 

công tác phối hợp 

Thứ hai, tăng cường công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp lãnh đạo 

đối với sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát 

kinh tế với các lực lượng khác trong phòng 

ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về gian 

lận trong kinh doanh bảo hiểm. Trong công 

tác chỉ đạo cần có sự phân công, phân cấp, 

phân định rõ nhiệm vụ, vai trò của từng lực 

lượng. Trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực 

hiện mối quan hệ phối hợp phải biết phát 

huy mặt mạnh các biện pháp nghiệp vụ do 

từng lực lượng áp dụng cũng như năng lực, 

khả năng chuyên môn của từng lực lượng. 

Lựa chọn hình thức phối hợp linh hoạt, nhịp 

nhàng, cần căn cứ vào tình hình, địa bàn, đặc 

điểm cụ thể của các tình huống. Lựa chọn 

hình thức phối hợp linh hoạt, nhịp nhàng, 

cần căn cứ vào tình hình, địa bàn, đặc điểm 

cụ thể của các tình huống. Lãnh đạo các lực 

lượng cần có sự thống nhất về quan điểm, 

nhận thức, thái độ để tạo nên sự đồng thuận 

cao trong quá trình thực hiện các nội dung, 

yêu cầu, nhiệm vụ của quan hệ phối hợp. 

Các cấp chỉ huy, lãnh đạo của các lực lượng 

cần coi trọng công tác giáo dục giúp cán bộ, 

chiến sĩ có nhận thức đúng đắn về vai trò 

mối quan hệ phối hợp; tổ chức buổi tập 

huấn, tọa đàm để nâng cao trình độ nghiệp 

vụ cho cán bộ chiến sĩ. 

Thứ ba, xây dựng quy chế phối hợp 

giữa lực lượng Cảnh sát kinh tế với các lực 

lượng khác trong phòng ngừa tội phạm và vi 

phạm pháp luật về gian lận trong kinh doanh 

bảo hiểm. Lực lượng Cảnh sát kinh tế cần 

tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an ký kết 

các quy chế phối hợp với Cục Quản lý, giám 

sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính, các cơ 

quan thanh tra liên ngành trong phòng 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật về gian 

lận trong kinh doanh bảo hiểm; ký kết quy 

chế phối hợp với các cơ quan giám định như 

lực lượng Kỹ thuật hình sự, bệnh viện, cơ sở 

y tế; các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc 

cung cấp, trao đổi các thông tin, tài liệu, hỗ 

trợ lực lượng, phương tiện trong phòng 

chống vi phạm pháp luật và tội phạm gian 

lận trong kinh doanh bảo hiểm. Trong quy 

chế phối hợp cần đảm bảo một số nội dung 

cơ bản như: nguyên tắc, phạm vi điều chỉnh, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng 

lực lượng; nội dung và hình thức tổ chức 

quan hệ phối hợp; cơ chế phối hợp và đặc 

biệt cần xác định được lực lượng Cảnh sát 

kinh tế đóng vai trò là chủ thể nòng cốt  

trong quan hệ phối hợp phòng chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật về gian lận trong 

kinh doanh bảo hiểm. 
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Tóm tắt: Công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ 

năm 2011 đến 2018 còn nhiều hạn chế về điều kiện cơ sở vật chất, khuôn khổ pháp lý thực hiện, 

công tác tuyên truyền chưa hiệu quả do đặc điểm địa lý, dân cư của tỉnh,… Trên cơ sở những 

khó khăn, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm giúp công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán trở về được hiệu quả. 

Từ khoá: Tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân, mua bán người, tuyên truyền, Điện Biên.  

 

Abstract: The work of receiving and supporting trafficked victims in Dien Bien province 

from 2011 to 2018 has many limitations in terms of facilities, legal framework for 

implementation, ineffective propaganda due to geographical and residential features, etc. On 

the basis of difficulties, some solutions are proposed by the author to help the reception and 

support victims of human trafficking return effectively. 

Keywords: reception, support victims, human trafficking, propaganda, Dien Bien 

 

1. Khái quát tình hình nạn nhân bị 

mua bán từ nước ngoài trở về trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên 

Trong khoảng thời gian từ năm 2011 

đến 2018, tình hình tội phạm mua bán người 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên có chiều hướng 

gia tăng với nhiều diễn biến phức tạp khó 

kiểm soát. Hậu quả do tội phạm mua bán 

người để lại đối với nạn nhân bị mua bán 

không chỉ là những vấn đề sức khoẻ, tâm lý, 

mà còn ảnh hưởng tới quá trình tái hoà nhập 

cộng đồng của nạn nhân. Theo báo cáo của 

sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh 

Điện Biên, từ năm 2011 đến 2018, cơ quan 

                                                 

 
* Khoa Luật – Học viện Cảnh sát nhân dân 

chức năng đã phối hợp tiếp nhận, giải cứu, 

hỗ trợ cho 274 nạn nhân bị mua bán trở về, 

trong đó có 59/274 nạn nhân là trẻ em 

(chiếm 21,53%). Riêng trong 10 tháng đầu 

năm 2018, có 26 nạn nhân bị mua bán trở 

về, với 11/26 nạn nhân là trẻ em (chiếm 

42,30%). Qua khảo sát thực tế, nạn nhân bị 

mua bán chủ yếu là phụ nữ và trẻ em người 

dân tộc thiểu số, đa số bị lừa bán sang Trung 

Quốc.  

Nạn nhân bị mua bán trở về thường 

vẫn còn bị ảnh hưởng tâm lý rất năng nề từ 

quá khứ bị bóc lột. Rất nhiều nạn nhân sau 

khi hồi hương, đoàn tụ gia đình gặp phải các 
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vấn đề về tâm lý, sức khoẻ, một số trường 

hợp bị mang thai ngoài ý muốn, trong quá 

trình trốn thoát chỉ có duy nhất một bộ quần 

áo mặc trên người, không mang giấy tờ tuỳ 

thân. Những nạn nhân bị mua bán sau khi 

trốn thoát hoặc được giải cứu đều rất cần 

được hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu (chăm 

sóc y tế, nhu cầu về ăn ở, bảo đảm an toàn). 

Đặc biệt, sau khi được giải cứu về với gia 

đình, các nạn nhân sau một khoảng thời gian 

bị các đối tượng khai thác, bóc lột, cô lập xã 

hội thường vẫn còn chịu những tác động 

tâm lý nặng nề của quá khứ trước đây. Vì 

vậy, trong thời gian đầu sau khi được giải 

cứu, các cơ quan chức năng vẫn cần tiếp tục 

áp dụng các biện pháp hỗ trợ nạn nhân như: 

phục hồi tâm lý, trợ giúp pháp lý, được học 

nghề và giới thiệu việc làm, tái hoà nhập 

cộng động, được hướng dẫn những kỹ năng 

để tránh bị mua bán trở lại. 

2. Những khó khăn, hạn chế trong 

công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán từ 

nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên 

Đối với quy trình hỗ trợ nạn nhân 

thông thường được thực hiện qua 03 bước: 

tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân; hỗ 

trợ phục hồi, chuẩn bị các điều kiện để nạn 

nhân hoà nhập cộng đồng; và hỗ trợ hoà 

nhập cộng đồng. Qua khảo sát thực tiễn, các 

địa phương hiện nay công tác hộ trợ nạn 

nhân thường được thực hiện thông qua các 

hình thức: 

- Hỗ trợ nạn nhân thông qua công tác 

tiếp nhận, các trường hợp nạn nhân trở về 

chính thức, tự trở về hoặc được giải cứu đều 

nhận được sự hỗ trợ phù hợp như: cung cấp 

nơi ăn nghỉ tạm thời, tư vấn tâm lý, đối với 

các trường hợp ốm đau, các vấn đề về sức 

khoẻ cần được hỗ trợ chữa trị ban đầu, trợ 

cấp tiền ăn, đi lại khi trở về với gia đình. 

- Hỗ trợ tại Trung tâm, nạn nhân bị 

mua bán khi trở về được hỗ trợ nơi ăn nghỉ, 

khám chữa bệnh, tư vấn tâm lý xã hội và 

được cung cấp các dich vụ ngoài Trung tâm 

để học văn hoá, học nghề. 

- Hỗ trợ tại cộng đồng: trợ giúp pháp 

lý (thủ tục về hộ khẩu, cấp chứng minh thư 

nhân dân, giấy khai sinh), học văn hoá, học 

nghề, hỗ trợ việc làm, cho vay tín dụng, cấp 

phát học phí, học bổng gắn với các hoạt 

động truyền thông nhằm nâng cao nhận 

thức về phòng, chống mua bán người, và 

bảo vệ nạn nhân tố giác tội phạm. 

Trên thực tế, các cơ quan chức năng, 

chính quyền tỉnh Điện Biên mặc dù đã có 

nhiều cố gắng trong quá trình tiếp nhận, hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán được hồi hương, tái 

hoà nhập cộng đồng, tuy nhiên vẫn không 

tránh khỏi một số khó khăn, hạn chế nhất 

định. 

Thứ nhất, mặc dù là tỉnh biên giới tiếp 

giáp Trung Quốc, thường xuyên tiếp nhận 

các nạn nhân bị mua bán nhưng trên địa bàn 

tỉnh vẫn chưa có cơ sở nào hỗ trợ nạn nhân 

bị mua bán chuyên biệt, và việc tiếp nhận, 

hỗ trợ nạn nhân hiện nay vẫn chỉ đang thực 

hiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh. 

Bên cạnh đó, về điều kiện kinh tế, tỉnh Điện 

Biên được coi là tỉnh nghèo, trên 90% ngân 

sách tỉnh còn phụ thuộc vào Trung ương. Vì 

vậy, do thiếu thốn kinh phí nên Trung tâm 

bảo trợ xã hội của tỉnh Điện Biên trong 

những năm qua mặc dù đã xuống cấp 

nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa được sửa 

chữa, nâng cấp, trang bị các trang thiết bị 

hiện đại. Vì vậy, sự hạn chế về cơ sở vật 

chất đã ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả của 

công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua 

bán trở về. 

Thứ hai, hoạt động tổ chức triển khai 

kế hoạch công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân 

bị mua bán còn chưa hiệu quả, chưa đáp ứng 

yêu cầu đặt ra. Nguyên do từ vấn đề hạn chế 

kinh phí tổ chức, kinh phí hỗ trợ khám chữa 

bệnh cho nạn nhân còn quá thấp. Tuỳ theo 

cơ sở thăm khám, thông thường chi phí 

trung bình kiểm tra sức khoẻ tổng quát là 

700.000 đồng, chưa bao gồm chi phí điều 
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trị, thuốc men có thể phát sinh tuỳ theo từng 

trường hợp, trong khi kinh phí hỗ trợ khám 

chữa bệnh cho nạn nhân của tỉnh lại chỉ có 

50.000 đồng/nạn nhân. 

Thứ ba, việc rà soát, thống kê, lập hồ 

sơ hỗ trợ nạn nhân từ nước ngoài tự trở về 

không qua đường tiếp nhận gặp nhiều khó 

khăn, khó tiếp cận do nạn nhân không muốn 

tiết lộ thông tin cá nhân cho chính quyền 

quản lý, cũng như không cộng tác với chính 

quyền để làm thủ tục hỗ trợ (85/274 nạn 

nhân, chiếm khoảng 31%). Nguyên nhân 

chủ yếu là do, nạn nhân sau khi bỏ trốn trở 

về còn mặc cảm, sợ bị xã hội biết được quá 

khứ của mình, hoặc sợ bị trả thù nên không 

trình báo với cơ quan chức năng, chính 

quyền địa phương để nhận được hỗ trợ kịp 

thời.  

Thứ tư là vấn đề hỗ trợ về giáo dục. 

Mặc dù Chính phủ, các Bộ, ngành đã có chủ 

trương về hỗ trợ miễn, giảm học phí, và hỗ 

trợ chi phí học tập đối với nạn nhân của tội 

phạm mua bán người, nhưng lại chưa quy 

định, hướng dẫn cụ thể về quy trình, nội 

dung thực hiện cụ thể, dẫn tới việc hỗ trợ 

giáo dục nạn nhân bị mua bán trở về khó 

được thực hiện trên thực tế. Ví dụ, pháp luật 

quy định nạn nhân thuộc hộ nghèo được 

miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo 

quy định của pháp luật hiện hành 1. 89Như 

vậy, cơ quan nào sẽ trực tiếp phụ trách thực 

hiện công tác hỗ trợ giáo dục? Chi phí hỗ 

trợ sẽ được trích từ nguồn kinh phí nào để 

thực hiện? Khung hỗ trợ là bảo nhiêu? 

Thứ năm là vấn đề về hạn chế ngôn 

ngữ. Nạn nhân bị mua bán thường là người 

dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, còn khó 

khăn về điều kiện kinh tế, và thường sẽ 

không thông thạo tiếng phổ thông nên sẽ 

gây khó khăn khi thực hiện một số công tác 

hỗ trợ như: tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý. 

                                                 

 
1 Điểm a, Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP 

Thứ sáu, đối với công tác tuyên 

truyền, giáo dục. Do Điện Biên là tỉnh có 

diện tích đa số là đồi núi, giao thông đi lại 

chưa phát triển, gây hạn chế cho người dân 

ở vùng sâu vùng xa có cơ hội tiếp cận các 

chương trình tuyên truyền phòng chống 

mua bán người được tổ chức bởi chính 

quyền địa phương, hoặc các tổ chức xã hội. 

Một số hộ gia đình là dân tộc thiểu số đang 

sinh sống tại vùng núi xa xôi, giao thông 

không thuận tiện, nhiều nơi để tiếp cận với 

trung tâm thị trấn thường phải di chuyển 

mất 1 ngày. Điều này gây khó khăn cho các 

đơn vị tuyên truyền khi muốn tiếp cận, 

truyền tải thông tin tuyên truyền tới nhóm 

đối tượng này. 

Thứ bảy, pháp luật hiện hành mới chỉ 

quy định nạn nhân bị mua bán được hỗ trợ 

về y tế và tâm lý trong thời gian cư trú tại 

cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân2. 90 Vì vậy, đối với những nạn nhân 

không cư vào cư trú tại các cơ sở này thì sẽ 

không được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ 

về y tế và tâm lý. Bên cạnh đó, một số quy 

định về thủ tục chi đã gây khó khăn cho đơn 

vị cơ sở thực hiện như: miễn giảm học phí 

và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ y tế đối với 

nạn nhân bị ốm nặng phải chuyển tuyến cơ 

sở y tế để được điều trị, vấn đề quy định nạn 

nhân phải có xác nhận thuộc hộ nghèo hoặc 

cận nghèo hoặc thuộc gia đình chính sách 

mới được hỗ trợ. Mặt khác, số lượng nạn 

nhân trở về không nhiều cùng một thời 

điểm, lại không tập trung nơi cư trú, không 

thể mở lớp riêng, gây khó khăn cho công tác 

dạy nghề, tạo việc làm giúp nạn nhân tái hoà 

nhập cộng đồng. 

3. Một số giải pháp tăng cường hiệu 

quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

từ nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên 

2 Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 09/2013/NĐ-

CP 
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Từ những khó khăn, vướng mắc nêu 

trên, có thể thấy, công tác tiếp nhận, hộ trợ 

nạn nhân của tỉnh Điện Biên còn nhiều bất 

cập, hạn chế. Để khắc phục tình trạng này, 

một số giải pháp được đề xuất như sau: 

Một là, đổi mới, đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức 

khác nhau như: thông qua phương tiện 

thông tin của tỉnh, tổ chức các đợt tuyên 

truyền tại xã, phường trọng điểm, vùng sâu, 

vùng xa, khu vực biên giới, đây được xem 

là khu vực mà các đối tượng hay tìm kiếm 

các nạn nhân để mua bán. Vì vậy, trong một 

số trường hợp cần trực tiếp tới tận nơi sinh 

sống ở những khu vực dân cư vùng sâu, 

vùng xa để tuyên truyền. Vận động, khuyến 

khích người dân tham gia vào các hoạt động 

tuyên truyền, hiểu được sự nguy hiểm của 

tội phạm mua bán người, cảnh báo người 

dân những phương thức thủ đoạn mà các đối 

tượng thường sử dụng để lừa gạt, dụ dỗ nạn 

nhân để thực hiện hành vi mua bán. Về hình 

thức tuyên truyền phổ biến là phát tờ rơi, tổ 

chức trình chiếu phim ngắn, hỗ trợ dịch 

thuật đối với khu vực dân cư không thông 

thạo ngôn ngữ tiếng Việt. Ví dụ, với hình 

thức phát tờ rơi, có ưu điểm là chi phí thực 

hiện thấp lại có thể tiếp cập tới những người 

ở vùng sâu vùng xa, tuy nhiên cần lưu ý nội 

dung trên trên các tờ rơi cần ngắn gọn, dễ 

hiều, có điểm nhấn, nhằm truyền tải thông 

điệp muốn tuyên truyền có hiệu quả. Ngược 

lại, việc tổ chức chiếu phim ngắn lại đòi hỏi 

phải tập trung người dân trong một khoảng 

thời gian nhất định, nhưng lại dễ tạo ấn 

tượng mạnh đối với người xem thấy được 

tính chân thực của nạn mua bán người. Với 

mỗi hình thức đều có những điểm ưu và 

nhược khác nhau, tuỳ thuộc vào đặc điểm 

địa lý, đối tượng tiếp cận và các đơn vị 

tuyên truyền nên lựa chọn hình thức tuyên 

truyền phù hợp. 

Hai là, phát huy nguồn lực tại chỗ để 

hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán. Chình 

quyền tỉnh cần kết hợp công tác hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán với các chương trình kinh 

tế, văn hoá, xã hội khác có liên quan, 

khuyến khích, vận động các tổ chức, cá 

nhân đóng góp bằng kinh tế hoặc những 

hành động tự nguyện để giúp đỡ nạn nhân. 

Để khắc phục tình trạng hạn chế về tài chính 

và cơ sở vật chất, chính quyền tỉnh có thể đề 

xuất Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ quan 

tâm, hỗ trợ kinh phí cho công tác tiếp nhận 

và hỗ trợ nạn nhân. Đề nghị bổ sung điểm 

b, Khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 

134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH đối với 

những nạn nhân cần chăm sóc dịch vụ y tế 

mà không có tiền, gia đình chưa đến đón 

được thì được hỗ trợ chi phí khám chữa 

bệnh bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả. 

Đề nghị bổ sung điểm a, Khoản 3, Điều 4 

Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-

BLĐTBXH hỗ trợ học văn hoá đối với nạn 

nhân bị mua bán trở về, một lần bằng mức 

hỗ trợ đối với học sinh thuộc hộ nghèo. 

Ngoài ra, chính quyền tỉnh có thể linh động 

bổ sung một số biện pháp hộ trợ nạn nhân 

nếu thấy cần thiết, trên cơ sở điều kiên thực 

tế của tỉnh.  

Ba là, quan tâm đến vấn đề đào tạo, 

tập huấn nâng cao năng lực, trình độ của đội 

ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận, hỗ trợ 

nạn nhân. Những nạn nhân bị mua bán 

thường khi trở về thường vẫn còn ảnh 

hưởng về mặt tâm lý sau một khoảng thời 

gian bị lừa gạt, bóc lột, vì vậy việc các trung 

tâm hỗ trợ cần có một cán bộ có nghiệp vụ 

tư vấn tâm lý, bước đầu giúp tâm lý nạn 

nhân được ổn định. Bên cạnh đó, cần huy 

động sự giúp đỡ thêm từ các lực lượng khác 

như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các tổ 

chức quốc tế như: Tổ chức Trẻ em Rồng 

Xanh, Tổ chức Tầm nhìn thế giới quốc tế tại 

Việt Nam… Việc tham gia vào các hoạt 

động của tổ chức phi chính phủ này là cơ 

hội để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học 

tập từ những đơn vị hỗ trợ nạn nhân khác 

trên thế giới, qua đó giúp có thêm những 
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kiến thức hữu ích cho các hoạt động hỗ trợ 

nạn nhân. 

Như vậy, qua khảo sát thực trạnh của 

công tác tiếp nhận, trợ giúp nạn nhân bị mua 

bán trên địa bàn tỉnh Điện Biên, có thể thấy 

đây là khu vực còn rất nhiều khó khăn, thiếu 

thốn cả về kinh tế lẫn cơ sở vật chất phục vụ 

cho công tác hỗ trợ. Vì vậy, trong thời gian 

tới, đòi hỏi Nhà nước, chính quyền tỉnh cần 

có sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa để công 

tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

được hiệu quả, thêm nhiều người bị hại có 

cơ hội được hồi hương, tái hoà nhập cộng 

đồng, xây dựng cuộc sống mới.   
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Tóm tắt: Ở Việt Nam, kỹ thuật trồng rau bằng phương pháp thủy canh mới được đưa vào 

nghiên cứu và ứng dụng từ năm 1993 chủ yếu thực hiện ở các trường đại học, các Viện nghiên 

cứu. Từ năm 1995 phương pháp thủy canh tĩnh của AVRDC được du nhập vào Việt Nam để sản 

xuất rau an toàn, nhiều nghiên cứu đã được triển khai và khẳng định trồng rau thủy canh cho năng 

suất, chất lượng cao hơn. Tuy nhiên phạm vi ứng dụng còn hẹp, chủ yếu trong các hộ gia đình. 

Trong nghiên cứu này, dinh dưỡng thích hợp trồng rau thủy canh là dung dịch Hydro umatV 

và Biolif. Ngoài ra, có thể tự pha chế dung dịch theo công thức của Hoagland, tuy vậy cần có sự 

điều chỉnh để phù hợp với các loại cây khác nhau. Bên cạnh nguồn dinh dưỡng, giống có ảnh 

hưởng đến sinh trưởng và chất lượng rau, các giống khác nhau cho năng suất khác nhau. Giống 

cho năng suất cao nhất là lolo tím, năng suất đạt trên 500g/ô thí nghiệm. Đối với 2 giống cải bó 

xôi khảo sát, giống PN cho năng suất cao hơn đạt 620g/ô thí nghiệm. 

Từ khóa: xà lách, dinh dưỡng, thủy canh, nông nghiệp.     

 

Abstract: In Vietnam, techniques of hydroponic cultivation have been put into research and 

application since 1993 mainly in universities and research institutes. Since 1995, AVRDC's static 

hydroponic method has been introduced to Vietnam for the production of safe vegetables. Many 

researches have been carried out and confirmed the cultivation of hydroponic plants for higher 

productivity and quality. However, the scope of application is narrow, mainly in households. 

In this study, lettuce was selected to investigate the effect of several factors on hydroponics. 

Lettuce is a vegetable easily adaptable, short growing time, productivity is relatively stable. A 

number of factors affect the hydroponic plant such as seasonal factors, plant varieties, nutrition, 

etc. The results of the study on lettuce showed that the growth and yield of the plant, purple loris 
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The yield was above 500g / plot, seasonal factors did not significantly affect the yield of hydroponic 

cultivars. The yield and quality of vegetables depends on the nutrient elements and plant varieties. 

Keywords: lettuce, nutritious, hydroponic, agricultural. 

1. Đặt vấn đề: 

Công nghệ thủy canh đã được nghiên 

cứu từ thế kỷ 17. Ðến nay, công nghệ này đã 

hoàn thiện, hướng đến những nông sản sạch, 

xanh, không ô nhiễm. Với quy mô gia đình 

nhỏ lẻ, những chậu hoa hay rau xanh có thể 

phát triển mạnh mẽ không cần đất nơi góc sân 

thượng, lan can, bậu cửa. Với quy mô thương 

mại, những nhà kính trồng hoa, rau, củ, quả… 

phát triển sạch, năng suất cao, chủ động, đáp 

ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn vì không bị 

ảnh hưởng của những nguồn ô nhiễm từ đất. 

Canh tác thủy canh có nhiều ưu điểm 

vượt trội so với canh tác truyền thống[9,12]. 

Trồng cây thủy canh tiết kiệm nước do cây sử 

dụng trực tiếp nước trong dụng cụ đựng dung 

dịch nên nước không bị thất thoát do ngấm 

vào đất hoặc bốc hơi, giảm chi phí công lao 

động do không phải làm một số khâu như làm 

đất, làm cỏ, vun xới và tưới nước. Hạn chế sử 

dụng thuốc bảo thực vật và điều chỉnh được 

hàm lượng dinh dưỡng nên tạo ra sản phẩm 

ray an toàn đối với người sử dụng. Đặc biệt, 

thủy canh có thể trồng được rau trái vụ do 

điều khiển được các yếu tố môi trường. Nâng 

cao năng suất và chất lượng rau: Năng suất 

rau có thể tăng từ 25 – 500% [4]. 

Xà lách hay còn gọi cải bèo (Lactuca 

sativa) hay rau diếp, là loài thực vật có nguồn 

gốc từ Địa Trung Hải và Cận Đông và hiện 

đang được trồng thương mại và trong vườn 

nhà trên toàn thế giới, xà lách là loại rau ăn lá 

được sử dụng rộng rãi nhất[11]. Nó thường 

được trồng làm rau ăn lá đặc biệt trong món 

xa lát, bánh mì kẹp, hăm-bơ-gơ và nhiều món 

ăn khác. 

           FAO ước tính tổng sản lượng rau diếp 

toàn cầu đạt 23,6 triệu tấn trong năm 2010, 

thu hoạch từ 1,1 triệu héc-ta. Trung Quốc dẫn 

đầu sản xuất 12,6 mmt, chỉ bằng một nửa tổng 

thế giới, trong khi Hoa Kỳ xếp thứ 2 là 4,0 

mmt, chiếm 17%. Ý, Ấn Độ và Tây Ban Nha 

là những nước có thu hoạch trên 800.000 

tấn. (FAO theo dõi số liệu thống kê cho sản 

xuất rau diếp cùng với rau diếp xoăn, bao gồm 

cả Cichorium endivia , endive và Cichorium 

intybus , rau diếp xoăn, cả hai đều được sử 

dụng làm salad greens, mặc dù gốc rễ của C. 

intybus cũng được thu hoạch rang để sử dụng 

như phụ gia cà phê hoặc chất thay thế.) 

2. Vật liệu và phương pháp 

Giống cây Xà lách:  Loose Leaf (Lolo Tím), 

Crispinet, Romaine. 

Dung dịch thủy canh: HydroUmat V  

Là dung dịch dinh dưỡng thủy canh 

dành cho các loại rau ăn lá. Dung dịch được 

kết hợp từ 13 nguyên tố đa lượng, vi lượng, 

cung cấp dưỡng chất để cây phát triển xanh 

tốt, tăng trưởng nhanh trong môi trường nước. 

Thành phần dung dịch hydroUmat V 

gồm 2 nhóm chất.  

Group A: 

Nitrat Nitrogen (NO3–, N):  37.51g/l 

Cansium (Ca):  43.54 g/l 

Potassium Oxide (K2O): 39.77g/l 

Fe(EDTA):  0.98 g/l 

Group B: 

Phosphorus Pentoxide (P2O3): 10.50 g/l 

Ammonium Nitrogen (NH4 –N): 2.00 g/l 

Sulphur (S):  6.68 g/l 

Magnesium (Mg): 5.00 g/l 

Manganum (Mn): 394 ppm 

Borum (B): 140 ppm 

Zincum (Zn): 100 ppm 

Cuprum (Cu): 24 ppm 

Molybdenum (Mo): 20 ppm 



Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion                                                                  79 

 

 

Dung dịch thủy canh: Biolife  

Biolife là loại dung dịch thủy canh 

không chỉ sử dụng để trồng rau thủy canh mà 

còn được dùng để tưới các loại rau mầm hoặc 

chăm sóc bể thủy sinh. Dung dịch chứa đầy 

đủ các loại dinh dưỡng ở dạng phân tử Nano 

(nhỏ hơn 100 lần so với dinh dưỡng bình 

thường) và chất tương hợp NVP cho phép cây 

trồng hút trọn vẹn dinh dưỡng trong nhiều 

môi trường trồng khác nhau như trồng cây 

trong môi trường thủy canh (môi trường 

nước, không cần dùng đất), trồng cây trong 

môi trường giá thể (xơ dừa, than, tro trấu, tro 

núi lửa…), trồng rau mầm, trồng cây gắn với 

hệ thống tưới nhỏ giọt. 

Thành phần dung dịch Biolife với Mo 

0.005%  cùng với các phụ gia cation và anion: 

Cation (ppm): Potasssium 275; 

Calcium 80;  Mag-nesium 75; Iron 110; 

Manganese 110; Zine 130; Boron 10; Copper 

140; Sodium 5. 

Anion (ppm): Nitate 495; 

Dihydrophotphate 195; Clorine 880; 

Molidate 5; Silicate 30; Sunfate 40. 

Mo 0.005%: Giúp tổng hợp đạm cộng 

sinh, chuyển hóa dinh dưỡng vô cơ sang hữu 

cơ. 

ppm: Vitamin (B1, B2, B12, C) 100; 

Glucoza 50; NAA 20; Cytokynin 10; OLC 5; 

Chất tương hợp NVP 5; EDDHA(red) 10 

cùng các phụ gia chuyên dùng cho thủy canh. 

Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm 1: Lựa chọn một số mô hình thủy 

canh rau ăn lá 

- Phương pháp trồng cây trong nước sâu (hệ 

thống Gericke): gồm một hệ thống máng chứa 

dung dịch, trên mặt máng căng một lớp lưới 

bên trên rải một lớp cát mỏng. Rễ cây nhúng 

hoàn toàn hay một phần vào dung dịch ở trạng 

thái tĩnh hay tuần hoàn liên tục. Người ta điều 

khiển khoảng cách giữa lớp lưới và bề mặt 

dung dịch để tăng dần khoảng lưu thông ở 

vũng rễ ngay dưới gốc cây cho phù hợp với 

loại cây và tuổi của cây. 

- Phương pháp trồng cây thủy canh nổi: là 

dạng trồng cây trong nước, cây được đỡ bằng 

vật liệu chất dẻo. Cây trồng nổi trên bè thả 

trên dung dịch hồi lưu được sục khí tạo thành 

1 dòng bè di chuyển trên máng (dùng trồng 

rau ăn lá, cây ăn quả, hoa có thân thấp). 

- Phương pháp trồng cây trong nước sâu có 

tuần hoàn: dung dịch dinh dưỡng được bơm 

từ bể chứa qua máy hòa khí rồi vào trong 

luống trồng, từ đây chảy qua mặt dưới luống 

qua ống tràn và chảy vào bể chứa. Luống 

được lắp đặt bằng chất dẻo có đục lỗ ở đáy. 

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nguồn dinh 

dưỡng đến sinh trưởng, năng suất, phẩm chất 

rau ăn lá (rau xà lách): 

Lắp đặt hệ thống thủy canh:  nhiều 

giàn để trồng cùng một lúc nhiều loại cây (8-

10 ống) 

Dung dịch dinh dưỡng: lựa chọn 2 – 3 

loại dung dịch thủy canh phổ biến đang được 

sử dụng. (các dung dịch có nguồn gốc rõ ràng, 

đảm  bảo chất lượng). 

Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của giống đến sinh 

trưởng, năng suất, phẩm chất rau ăn lá (rau xà 

lách): Chuẩn bị hệ thống thủy canh; sử dụng 

cùng một loại dung dịch đã khảo sát; chọn 2 

– 3 giống xà lách ; tiến hành trồng trên cùng 

hệ thống, theo dõi quá trình sinh trưởng của 

cây. 

Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng của yếu tố thời vụ 

đến sinh trưởng, năng suất, phẩm chất rau ăn 

lá (rau xà lách): 

Lắp đặt hệ thống thủy canh: nhiều dàn để 

trồng cùng một lúc nhiều loại cây (8-10 ống) 

Dung dịch dinh dưỡng: sử dụng dung dịch đã 

nghiên cứu cho năng suất cao  

Giống: sau khi chọn được giống có năng suất 

cao (kết quả của thí nghiệm 3) 
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Trồng trong các thời gian khác nhau trong 

năm, theo dõi quá trình sinh trưởng của cây. 

Cây được trồng trên giàn thủy canh theo 3 vụ: 

đông (tháng 10 – 12), xuân (tháng 2 – 4), xuân 

hè (tháng 4 - 8) 

Đánh giá sinh trưởng, phát triển 

Cây con 15 ngày tuổi đã được gieo 

trên giá thể (tấm mút xốp) được tách và đưa 

vào giàn thuỷ canh; giàn thủy canh được cung 

cấp nước từ thùng chứa nhờ hệ thống bơm và 

ống dẫn lên từng hàng cây; thông số dinh 

dưỡng (800-1200ppm); thu hoạch sau 25 

ngày; mỗi thí nghiệm theo dõi 7 – 10 cây cố 

định. 

Đánh giá: Đếm tất cả các lá của 7-10 cây/ô ở 

thời kỳ thu hoạch ; đo diện tích lá; Khối lượng 

cây (g): thu 10 cây theo dõi, loại bỏ rễ, lá già, 

cân khối lượng và tính giá trị trung bình; năng 

suất thực thu: cắt tất cả các cây/ô, bỏ lá già và 

cân khối lượng. 

Phương pháp đánh giá chất lượng 

Thời kỳ thu hoạch, tiến hành lấy mẫu 

để phân tích các chỉ số chất lượng. Lấy 5 

điểm/ô  thí nghiệm, lấy mẫu ở tất cả các lần 

nhắc lại. Phân tích (hàm lượng đường tổng số, 

hàm lượng Nitrat, xác định hàm lượng 

vitamin C). 

Phương pháp định lượng Vitamin C: Hàm 

lượng vitamin C được xác định bằng phương 

pháp chuẩn độ 2,6 DCIP (Diclophenol indol 

phenol). 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1 Ảnh hưởng của nguồn dinh 

dưỡng đến sinh trưởng của rau 

Đối với hình thức canh tác thủy canh, 

dung dịch dinh dưỡng giữ vai trò quyết định 

đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm 

chất của cây. Dung dịch dinh dưỡng thủy 

canh là hỗn hợp các vi chất, khoáng chất, dinh 

dưỡng này dưới dạng các ion hòa tan dễ dàng 

cho cây hấp thụ trong quá trình sinh trưởng 

và phát triển. 

Công thức pha chế dung dịch thủy 

canh cho rau xà lách (cho 1000lit dịch) 

Hóa chất Công thức Nhóm 
Khối 

lượng 
 

Boric Acid H3BO3 B 2.86   

Calcium 

Nitrate 

(Tetrahydr

ate) 

Ca(NO3)2.4H2

O 
A 

1010.0

1 
  

Copper 

Sulfate 

(pentahydr

ate) 

CuSO4.5H2O B 0.393   

Iron 

EDTA 
Fe(EDTA) A 30.769   

Magnesiu

m Sulfate 

(Heptahyd

rate) 

MgSO4.7H2O B 
456.38

9 
  

Manganes

e Sulfate 

(Monohyd

rate) 

MnSO4.H2O B 1.538   

Phosphoric 

Acid 

(30%) 

H3PO4 B 
527.25

9 
  

Potassium 

Nitrate 
KNO3 A 

518.39

4 
  

Sodium 

Molybdate 

(Dihydrate

) 

Na2MoO4.2H2

O 
B 0.126   

Zinc 

Sulfate 

(Dihydrate

) 

ZnSO4.2H2O B 0.302   

 

Thí nghiệm khảo sát vào thời gian đầu 

tháng 8 (giai đoạn cuối hè, đầu thu), giai đoạn 

này thích hợp cho loại xà lách không cuộn 

(theo kinh nghiệm truyền thống). Nhóm 

nghiên cứu tham khảo một số tài liệu liên 

quan, lựa chọn giống khảo sát cho thí nghiệm 

này là romaine Hà Lan do đây là giống cây dễ 

thích nghi và phát triển quanh năm. Romaine 

Hà Lan có lá xanh đậm và dài, rau có kết cấu 

lá giòn, chứa nhiều Vitamin A, C, B1 và B2, 

và Acid Folic.  
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Cây giống xà lách romaine 15 ngày 

tuổi được đưa vào hệ thống với các dung dịch 

dinh dưỡng khác nhau, thời gian cây sinh 

trưởng trên giàn là 25 ngày. Quan sát sinh 

trưởng, phát triển của cây và phân tích các chỉ 

tiêu khi đến thời điểm thu hoạch. 

Nhóm nghiên cứu lựa chọn hai loại 

dung dịch thủy canh đang được sử dụng rộng 

rãi hiện nay là HydroUmat V, Biolife. Ngoài 

ra, nhóm khảo sát sinh trưởng của cây nghiên 

cứu trên nguồn dinh dưỡng tự pha chế theo 

công thức của Hoagland và Amos. 

Bảng 3.1 Ảnh hưởng của dinh dưỡng đến 

sinh trưởng, phát triển của rau xà lách  

Dinh 

dưỡng 

Số 

lá/cây 

Diện 

tích lá 

Khối 

lượng 

cây 

(g) 

Năng 

suất 

thực 

thu (g) 

Hydro 

UmatV 
9 18x8 49 490 

Biolife 9 18x8,2 48,5 485 

CTPC 8 15x6 35,5 355 

 

Kết quả trên cho thấy, cây xà lách có 

khả năng sinh trưởng trên cả 3 nguồn dinh 

dưỡng khảo sát. Tuy nhiên, với Biolife và 

Hydro Umat V cho kết quả không có sự khác 

biệt nhiều, cây phát triển tốt, đồng đều, sau 

22-25 ngày cho thu hoạch. Với nguồn dinh 

dưỡng CTPC (công thức pha chế), cây có sự 

phát triên chậm , diện tích lá không lớn, lá cây 

không có màu xanh đậm như hai loại còn lại, 

thời gian thu hoạch kéo dài đến 32 ngày. 

Bảng 3.2 Ảnh hưởng của dung dịch 

dinh dưỡng đến chất lượng rau 

Dinh 

dưỡng 

Chất 

khô 

(%) 

Nitrat 

mg/k

g 

VTM C 

mg/100g 

VTM A 

IU/100

g 

Đường 

tổng 

(%) 

CTPC 4.8 69.1 15.7 5784 1.02 

Hydr

o 

Umat  

5.9 

50.5 

18.8 7320 1.24 

Biolif

e 
5.5 

50.3 
18.9 7270 1.16 

 

Chất lượng của rau được đánh giá thông qua 

các chỉ tiêu về chất dinh dưỡng như vitamin 

A, vitamin C, hàm lượng chất khô… Bên 

cạnh đó, nitrat là yếu tố quan trọng để đánh 

giá phẩm chất của rau. Hàm lượng nitrat ở 

mức độ thấp không gây hại đối với cơ thể 

người, một số nghiên cứu dịch tễ học cho 

rằng, nitrat có thể có ích với sức khỏe của con 

người, chẳng hạn như bảo vệ đường ruột 

chống lại những vi khuẩn có hại. Bên cạnh đó, 

một trong nhứng sản phẩm chuyển hóa của 

nitrat là NO, được biết đến là một phân tử có 

chức năng điều chỉnh dinh lý trong cơ thể con 

người, và ngoài ra, nó cũng tham gia bảo vệ 

hiệu quả chống lại tác nhân gây bệnh chủ. 

Tuy nhiên, khi cơ thể người hấp thu lượng 

nitrat quá lớn sẽ ảnh hưởng đến xấu đến sức 

khỏe.  

Bảng kết quả cho thấy, chất lượng rau 

thủy canh tương đối tốt khi hàm lượng các 

vitamin và đường khá cao. Lượng nitrat tích 

lũy trong rau thấp (khoảng 50mg/kg khi trồng 

trong dịch HydroUmat V và Biolife, 69mg/kg 

trong dung dịch tự pha chế).  

Như vậy, Hydro UmatV và Biolife là 

nguồn dinh dưỡng khá thích hợp cho rau, hai 

loại dinh dưỡng này được phân phối khá rộng 

rãi trên thị trường, đã được kiểm nghiệm và 

cấp phép. Do vậy, các thí nghiệm tiếp theo có 

thể lựa chọn để làm nguồn dinh dưỡng phù 

hợp.  
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Với CTPC, mặc dù cây sinh trưởng 

với tốc độ chậm hơn so với hai nguồn dinh 

dưỡng trên, tuy vậy, có thể tiếp tục nghiên 

cứu để hoàn thiện hơn công thức pha chế, 

thích hợp cho mỗi loại rau. Đây là ưu điểm 

của nguồn dinh dưỡng CTPC này. 

3.2 Ảnh hưởng của giống đến sinh 

trưởng và chất lượng của rau xà lách 

Hạt giống trước khi gieo được kiểm 

tra kĩ, đảm bảo không bị lẫn tạp hạt giống của 

các chủng khác, không bị lẫn tạp chất vào, 

loại bỏ các hạt lép. Sau khi gieo 15 ngày, cây 

con được tuyển chọn và đưa vào hệ thống 

thủy canh. 

Điều chỉnh các thông số trên giàn thủy 

canh: dung dịch dinh dưỡng HydroUmat V, 

chỉ số dinh dưỡng 1000ppm, pH 6.0. Kiểm tra 

mức dinh dưỡng và pH hàng ngày, điều chỉnh 

để đảm bảo thông số. Sau 25 ngày, thu hoạch 

và lấy mẫu phân tích.  

Theo dõi sự phát triển của 3 giống cây 

(Lolo tím, Crispinet, Romaine) trong khoảng 

thời gian 25 ngày từ khi đưa lên hệ thống giàn 

thủy canh.Các cây có sự phát triền đồng đều, 

không bị sâu bệnh phá hoại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Năng suất thực thu của 3 giống xà  

lách nghiên cứu 

Biểu đồ cho thấy, về mặt sinh trưởng, 

xà lách lolo tím cho năng suất cao hơn hẳn so 

với crispinet và romaine, cây khỏe, lá to và 

phát triển tốt.  

 

Bảng 3.3 Ảnh hưởng của giống đến phẩm 

chất của rau xà lách 

Giống 

Chất 

khô 

(%) 

Vitamin C 

(mg/100g) 

Vitamin 

A 

(IU/100g

) 

Đường 

tổng số 

(%) 

Lolo tím 5.2 2.4 7260 1.05 

Crispinet 5.7 2.1 2855 1.1 

Romaine 5.9 1.8 7320 1.24 

Hàm lượng chất khô trong 3 giống xà 

lách có sự khác biệt đáng kể. Đối với xà lách, 

loại rau ăn lá có hàm lượng nước chiếm hớn 

90%, thì thành phần chủ yếu trong chất khô là 

carbonhydrate và một số loại vitamin và vi 

khoáng. Hàm lượng đường tổng số trong 

romaine cao hơn (1.24%) so với lolo tím và 

crispinet.  

Vitamin A và C là 2 vitamin có nhiều 

trong xà lách. Trong phạm vi thí nghiệm này, 

vitamin C và vitamin được lựa chọn là chỉ tiêu 

dinh dưỡng theo dõi và đánh giá chất lượng 

của rau. Hàm lượng viamin C có trong 100g 

rau xà lách giống lolo tím cao hơn so với hai 

giống còn lại. Vitamin A trong romaine cao 

nhất (đạt 7320 IU) trong khi cripinet chỉ có 

chưa đến 3000 IU (trên 100g rau xà lách). 

Như vậy, nếu xét trên 4 chỉ tiêu theo 

dõi, lolo tím là giống có ưu việt hơn so với 2 

giống còn lại (hàm lượng chất khô thấp, 

vitamin A và vitamin C cao). 

 

3.3 Ảnh hưởng của thời vụ đến sinh 

trưởng và chất lượng của rau 

Đối với canh tác truyền thống (trên 

đất, ngoài môi trường tự nhiên), thời vụ có 
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ảnh hưởng lớn đến phát triển, năng suất cây 

trồng. Thời vụ gieo trồng là do con người đặt 

ra dựa trên tích lũy kinh nghiệm. Người ta căn 

cứ vào điều kiện tự nhiên của từng vùng và 

quy luật diễn biến khí hậu theo năm để xác 

định thời vụ cho hợp lý. 

Trồng cây đúng thời vụ tạo điều kiện 

thuận lợi để cây trồng sinh trưởng, phát triển, 

cho năng suất cao. Trồng cây đúng thời vụ 

giúp cây khỏe, có sức chống chịu tốt nhất với 

các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng. 

Do vậy, với canh tác truyền thống, 

mỗi mùa vụ chỉ thích hợp trồng một số loại 

cây nhất định. Ưu điểm dễ thấy của phương 

pháp thủy canh là hạn chế sự tác động của sâu 

bệnh, giảm thiểu ảnh hưởng của thời tiết đến 

năng suất và phát triển của cây nhờ có sự che 

chắn tốt như nhà lưới, thủy canh trong nhà… 

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đối 

với thủy canh trong nhà tiến hành trên rau xà 

lách, với 3 vụ chính: đông (tháng 11 năm nay 

– tháng 1 năm sau), xuân (tháng 2 – 4), xuân 

hè (tháng 4 - 8). Theo dõi sự phát triển của 

Lolo Tím qua ba mùa vụ. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, thủy 

canh trong nhà bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tính 

thời vụ. Kết quả thể hiện như sau: 

Bảng 3.4 Ảnh hưởng của thời vụ đến 

sinh trưởng, phát triển của rau xà lách (Giống 

cây: Lolo Tím) 

Thời 

vụ 

Số 

lá/cây 

Diện 

tích lá 

Khối 

lượng 

cây 

Năng 

suất 

thực 

thu 

Đông 8 18x12 56 560 

Xuân 8 17x12 53 530 

Xuân-

hè 
8 17x11 52 520 

Do thí nghiệm được thực hiện trên hệ 

thống giàn thủy canh, yếu tố dinh dưỡng 

giống như nhau nên năng suất không có sự 

khác biệt đáng kể. Mùa đông, do nhiệt độ thấp 

hơn (trung bình 18-20o), phù hợp nhất với sự 

phát triển của rau xà lách nên cho năng suất 

cao hơn những mùa vụ khác. 

 
Hình 3.2. Ảnh hưởng của thời vụ đến sinh 

trưởng của xà lách 

 

Bảng 3.5 Ảnh hưởng của thời vụ đến phẩm 

chất của rau xà lách 

Thời 

vụ 

Chất 

khô 

(%) 

Vitami

n C 

(mg/10

0g) 

Vitami

n A 

(IU/100

g) 

Đường 

tổng số 

(%) 

Đông 7,16 2.5 7260 1.02 

Xuân 7,17 2.4 7220 1.05 

Xuân

-hè 
7.2 2.4 7085 1.1 

Các chỉ tiêu về phẩm chất của rau xà 

lách qua các thời vụ không thay đổi nhiều. 

Hàm lượng chất khô, vitamin C, vitamin A và 

đường tổng số tương đối ổn định. Rõ ràng, 

canh tác thủy canh giảm thiểu tối đa ảnh 

hưởng của thời vụ đến sinh trưởng, phát triển, 

năng suất và phẩm chất của rau. 
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4. Kết luận 

Qua nghiên cứu này, nhóm nghiên 

cứu nhận thấy: đối với dinh dưỡng thích hợp 

trồng rau thủy canh (rau xà lách), dung dịch 

Hydro umatV và Biolife đều thích hợp cho 

cây thủy canh. Ngoài ra, có thể tự pha chế 

dung dịch theo công thức của Hoagland, tuy 

vậy cần có sự điều chỉnh để phù hợp với các 

loại cây khác nhau. Giống có ảnh hưởng đến 

sinh trưởng  và năng suất cây, các giống khác 

nhau cho năng suất khác nhau. Giống cho 

năng suất cao nhất là lolo tím, năng suất đạt 

trên 500g/ô thí nghiệm. Yếu tố thời vụ không 

ảnh hưởng nhiều đến cây trồng thủy canh. 

Năng suất và hàm lượng thành phần thay đổi 

không đáng kể. Với cách thức đơn giản, trồng 

rau thủy canh tại nhà không những mang đến 

cho gia đình những bữa ăn sạch, đảm bảo dinh 

dưỡng mà còn tạo nên một không gian sống 

xanh, khoa học và lành mạnh cho mỗi hộ gia 

đình. Nghiên cứu hi vọng có thể chỉ rõ lợi ích 

của rau trồng thủy canh đối với nền nông 

nghiệp. 

 

Tài liệu tham khảo: 

1. Ngô Sỹ Lợi (2011), Nghiên cứu trồng rau 

thủy canh công nghệ cao trong điều kiện nhà 

có mái che sản xuất trong nước phục vụ phát 

triển kinh tế-xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc 

Việt Nam, Đại học Nông lâm Thái Nguyên. 

2. Nguyễn Khắc Thái Sơn (1996), Nghiên cứu 

ảnh hưởng của một số loại dung dịch khác 

nhau đến sự sinh trưởng và phát triển của một 

số cây rau, quả trong kỹ thuật thủy canh, 

Luận án Thạc sĩ Nông nghiệp, Trường Đại 

học Nông-lâm Thái Nguyên 

3. Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Lý 

Anh, Nguyễn Xuân Trường và ctv (1998), 

Thử nghiệm các dung dịch dinh dưỡng cho 

việc trồng trọt một số loại rau ăn lá bằng kỹ 

thuật trồng cây trong dung dịch, Tạp chí 

Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm, (10),tr 

453-455. 

4. Nguyễn Xuân Nguyên, Kỹ thuật thủy canh 

sản xuất rau sạch, NXB Khoa học kĩ thuật, 

2004. 

5. Vũ Quang Sáng, Ứng dụng công nghệ thủy 

canh trong sản xuất rau ăn lá và rau ăn quả tại 

Phú Thọ, 2002. 

6. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4782:1989, 

Rau quả tươi danh mục chỉ tiêu chất lượng. 

7. D R Hoagland & D I Arnon,The water-

culture method for growing plants without 

soil, Circular (California Agricultural 

Experiment Station), 347 

8. Graves, C.J. The Nutrient Filin Technique, 

Hort.Rev.5.1983. 

9. J.Benton Jones Jr.(2008), Hydroponics: Its 

history and use in plant nutrition studies 

,Journal of Plant Nutrition, Volume 5, 1982-

Issue 8 

10. Midmore,DJ(1993), Hydroponics- 

Growing crops without soil,p.3-4,8. 

11. Naptale Q Zabala.Mars Vegetative 

Progation of Dipterocarp Species. May 1993. 

Colege, Laguna Philipinies.  

12. Steven Caltuther(2002), Hydroponics as 

an agricultural production system, Practical 

hydroponics and green houses, Issue 63, 

Mar/apr. 

13. Struan K.Sutherland. Hydroponics for 

Everyone. A Practical Guide to Gardening in 

the 21th Century. Hylan House 1993. 

 

Địa chỉ tác giả: B101 Nguyễn Hiền, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

Email: kimthoacnsh@hou.edu.vn 

 


