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Tóm tắt: Bối cảnh xã hội biến đổi, thông tin đa chiều và xã hội số hóa, sự xuất hiện của cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4 đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức trong đào tạo Nghệ thuật. Thiết bị học 

tập hạn chế và lạc hậu là một trong những rào cản trong việc dạy và học về nghệ thuật. Bài viết đề cập nội 

dung mở rộng các tài liệu học tập mở trong đào tạo nghệ thuật như một giải pháp hữu ích của mô hình học 

tập suốt đời cho công dân ngày nay. 

Từ khóa: Học tập suốt đời, học liệu mở, đào tạo nghệ thuật, giải pháp hữu ích, cách mạng công nghiệp 4.0 

 

Abstract: In a highly changing social context, with multidimensional information and digitized 

society, the emergence of the 4th industrial revolution is posing many opportunities and challenges in Art 

education. Limited and outdated learning equipment is one of the barriers in Art teaching and learning. This 

article mentions the expansion of open learning materials in Art training as a useful solution of a lifelong 

learning model for citizens today.  

Keywords: Lifelong learning, open learning materials, art training, utility solutions, industrial revolution 4.0 

                                                 

 
1* Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam 



 

2                                                                   Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 

 

 

Đặt vấn đề: 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, giáo dục 

được xác định là sự bảo đảm cho tương lai cá nhân 

phát triển và là chìa khoá để giải quyết các vấn đề 

xã hội và môi trường trong mối quan hệ con người 

- môi trường - xã hội theo quan điểm phát triển bền 

vững. Đặc biệt giáo dục đại học, đã và đang trở 

thành nơi diễn ra quá trình hợp tác, cạnh tranh, 

giao lưu và đối thoại văn hóa ở cấp độ thế giới và 

khu vực. Nói cách khác, xu hướng quốc tế hoá 

giáo dục tất yếu dẫn đến việc hình thành và phát 

triển thị trường giáo dục toàn cầu với nội dung mở 

rộng tri thức toàn cầu gắn với cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4. Bối cảnh thế giới và khu 

vực khiến sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam nói 

chung, ở các ngành nghề cụ thể nói riêng, trong đó 

có ngành mỹ thuật chắc chắn phải tiến hành đổi 

mới về công tác đào tạo theo xu hướng học tập 

suốt đời (HTSĐ), tiến tới xây dựng xã hội học tập 

(XHHT) thì mới mong có cơ hội theo kịp sự phát 

triển của thế giới và khu vực. 

Từ thực tiễn công tác đào tạo trong ngành mỹ 

thuật hiện nay, Việt Nam có trên dưới 40 cơ sở đào 

tạo có nội dung đào tạo liên quan tới mỹ thuật ứng 

dụng theo những quy mô và mô hình đào tạo khác 

nhau. Vì sự đa dạng, chưa thống nhất, chưa đồng 

nhất trong công tác quản lý đào tạo, nội dung đào 

tạo, loại hình đào tạo.v.v… nên công tác đào tạo ở 

bậc cao đẳng, đại học và sau đại học liên quan tới 

mỹ thuật tạo hình và mỹ thuật ứng dụng nói chung 

còn quá nhiều bất cập. Bức tranh chung về đào tạo 

mỹ thuật còn đa sắc, tuy nhiên chúng tôi chỉ đề cập 

tới nội dung học liệu mở của ngành. 

Chúng ta đều biết để đào tạo hiệu quả, việc 

học đi đôi với hành là vô cùng quan trọng. Thực tế, 

có thể do quan điểm đào tạo, nên các trang thiết bị, 

học liệu dành cho đào tạo mỹ thuật tạo hình, mỹ 

thuật ứng dụng còn nhiều hạn chế, mặc dù dòng 

thông tin rất mở nhờ sự hỗ trợ của internet và 

truyền thông đại chúng. Việc chuyển đổi từ đào tạo 

niên chế sang đào tạo tín chỉ, một mặt tạo ra sự 

thuận lợi và khách quan hơn trong dạy và học – 

nhưng đồng thời, những khó khăn do đào tạo 

nhanh, không chú trọng các kỹ năng thực hành 

một cách lâu dài (mưa dầm thấm lâu) nên hầu hết 

sinh viên khối nghệ thuật, đặc biệt là sinh viên mỹ 

thuật ứng dụng đa phần có việc làm ngay từ khi 

ngồi trên giảng đường, nhưng khi ra trường, số cử 

nhân tương tác tốt với các vị trí đa dạng của các 

công ty, doanh nghiệp, các vị trí cao trong sáng tạo 

nghề nghiệp thì rất ít. Như vậy, sự bất cập trong 

triết lý giáo dục, trong cách quản lý, điều hành, 

chất lượng đội ngũ giảng viên hay do nhu cầu thị 

trường thay đổi quá nhanh, thị trường quá khó 

tính?.v.v….  

Bộ GD&ĐT đã có những chỉ đạo rất sát sao 

trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 

như là tổ chức các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, thúc 

đẩy nghiên cứu khoa học trong giảng dạy và các 

cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học hằng năm 

ở các cấp.  

Thực tế, việc tổ chức các cuộc thi nêu trên đã 

đem lại những kết quả tốt, là động lực cho sự phát 

triển ở mức độ nhất định. Với sinh viên khối nghệ 

thuật mỹ thuật ứng dụng, chúng tôi đánh giá cao sự 

nỗ lực của các em, nhưng để có thể đi lâu dài trên 

con đường nghệ thuật, có tư duy phản biện, tư duy 

nghiên cứu, các kiến thức nền tảng về văn 

hóa xã hội nói chung, các kiến thức nền tảng 

chuyên sâu về nghề thì chắc chắn phải được 

đầu tư một cách bài bản và lâu dài mới mong 

có kết quả. 

Chúng tôi nhận thấy: để học tập suốt đời về 

nghệ thuật thành công, bên cạnh thực hành nghệ 

thuật, việc giáo dục nghệ thuật, mà cụ thể là đọc 

sách phải trở thành một yêu cầu bắt buộc. Muốn 

vậy, cần phải có một kế hoạch dài hơi, liên thông 

giữa các trường đào tạo về mỹ thuật ở Việt Nam. 

Trên quan điểm, dù là trường nghề (trung cấp, cao 

đẳng, đã chịu sự quản lý của bộ LĐTBXH), hay 

trường Sư phạm (sự quản lý của Bộ GD&ĐT), 



 

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion                                                                  3 

 
trường thuộc hệ thống lực lượng vũ trang (Công 

an, quân đội), trường thuộc Bộ VHTTDL…thì về 

bản chất, yêu cầu kiến thức nền tảng mỹ thuật, kiến 

thức nền tảng về văn hóa xã hội vẫn mang các nét 

tương đồng. Do vậy, việc biên soạn tài liệu tham 

khảo là các sách công cụ về nghiên cứu nghệ 

thuật, lý luận nghệ thuật, phương pháp, các lý 

thuyết về nghệ thuật đã và đang được tiến 

hành trên thế giới và trong nước rất cần được 

xuất bản, biên soạn theo logic là tài liệu liên 

thông giữa các bậc đào tạo. 

Thực tế cho thấy, mỹ thuật ứng dụng là 

ngành học khá non trẻ so với các ngành khoa 

học xã hội và nhân văn khác đã được đào tạo 

ở Việt Nam. Ngành Mỹ thuật ứng dụng đã đạt 

được nhiều thành tựu cao (nếu tiếp cận thực 

sự từ mô hình trường nghề do người Pháp lập 

ra), nhưng những tổng kết, nghiên cứu thì khá 

mỏng, thậm chí có thể nói là rất mỏng. Vậy, 

rất cần có sự đầu tư cho phần việc này.  

Tương tự, việc biên soạn và xuất bản các 

giáo trình ở bậc cao đẳng và đại học phải trở 

thành phần việc đương nhiên với chất lượng 

ngày càng nâng cao.  

Bên cạnh đó, với ưu thế đặc thù liên quan 

tới cái đẹp, các giáo trình trực tuyến, các slide 

sinh động hấp dẫn sẽ khiến nội dung đào tạo 

trở nên cập nhật và hấp dẫn hơn. Để đạt được 

mức độ hấp dẫn cả về hình thức và nội dung 

nêu trên, yêu cầu về ngoại ngữ, khả năng tin 

học và các kỹ năng mềm (ví dụ kỹ năng 

thuyết trình) bắt buộc phải thành thạo theo xu 

hướng bắt kịp thế giới. 

Tiếp cận từ học liệu mở cho sinh viên 

khối mỹ thuật nói chung, mỹ thuật ứng dụng 

nói riêng sẽ cho chúng ta - cả người dạy và 

người học có tâm lý sáng tạo và hưởng thụ 

nghệ thuật một cách hiện đại, nhanh và hiệu 

quả cao. 

Để mở rộng học liệu nêu trên, cũng xác 

định rất rõ các các chủ thể mới là các doanh 

nghiệp và các tổ chức xã hội (thuộc về lĩnh 

vực giáo dục, các tập đoàn xuyên quốc gia) sẽ 

khiến nảy sinh các cơ chế hợp tác mới trong 

mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia vào 

lĩnh vực giáo dục đào tạo… Bên cạnh đó, 

giáo dục đại học sẽ ngày càng trở nên phổ 

biến (và phổ cập) là tất yếu và sẽ đòi hỏi ngày 

càng cao hơn, đa dạng hơn, phức tạp hơn về 

chất lượng đào tạo. Trong xu hướng tự chủ 

giáo dục, vai trò của Nhà nước chỉ là định 

hướng vĩ mô và vai trò của người đứng đầu 

cơ sở đào tạo được giao quyền tự chủ nhiều 

hơn, đồng nghĩa với việc liên kết và hội nhập 

với xu thế đào tạo của thế giới và khu vực sẽ 

có điều kiện để được thực thi nhanh và hiệu 

quả hơn. 

Kết luận: 

Yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền 

giáo dục quốc dân theo hướng chuẩn hóa, 

hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội 

nhập quốc tế đã được thể chế hóa trong Chiến 

lược phát triển giáo dục 2011-2020, ban hành 

ngày 13/6/2012; chủ trương, quan điểm, mục 

tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho công cuộc đổi 

mới này được làm rõ trong NQ29 của Hội 

nghị trung ương (Khóa XI), ban hành ngày 

04/11/2013 (Luật Giáo dục đại học được ban 

hành trong các năm 2012, 2018 và Luật Giáo 

dục năm 2014). Đến nay, Luật Giáo dục đại 

học đã tạo hành lang pháp lý cho tiến trình 

đổi mới giáo dục theo định hướng chuẩn hóa, 

hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội 

nhập quốc tế. Những công việc liên quan tới 

đào tạo mỹ thuật công nghiệp gắn với nhu 

cầu của người học, nhu cầu tuyển dụng nguồn 

nhân lực này của xã hội là một trong những 

thước đo hiệu quả hữu hiệu cho công tác đào 

tạo sinh viên mỹ thuật ở các cấp có được thực 

sự hiệu quả, đáp ứng được đòi hỏi của xã hội 

hay không! Và tiếp theo, công tác đào tạo 

nguồn nhân lực mỹ thuật công nghiệp không 
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chỉ dừng ở trình độ đại học, mà đào tạo sau 

đại học (mới ở trình độ thạc sĩ, chưa có trình 

độ tiến sĩ về mỹ thuật ứng dụng ở VN) đòi 

hỏi các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý giáo 

dục và các cơ sở đào tạo mỹ thuật ứng dụng 

phải đầu tư sâu và hiệu quả hơn nữa trong 

việc mở rộng và nâng cao chất lượng học 

liệu, mà ở trình độ cấp cao chính là những 

học liệu mang tính lý luận chuyên ngành. 

Việc công khai, minh bạch nguồn học liệu 

mở sẽ góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng 

đào tạo một cách khách quan, sòng phẳng 

giữa các sơ sở đào tạo, tạo động lực hợp tác 

và cạnh tranh trong đào tạo theo xu hướng 

quốc tế hóa giáo dục hiện nay./. 
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THỰC TIỄN XÃ HỘI Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY 

 

SOME ISSUES ON TRAINING NEEDS FORECAST 

FOR INDUSTRIAL FINE ARTS SECTOR 

ASSOCIATED WITH SOCIAL PRACTICES IN UNIVERSITIES TODAY 
 

Nguyễn Thị Việt Hà *1 

 

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 2/01/2019 

Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/7/2019 
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Tóm tắt: Nhu cầu đào tạo là cơ sở khoa học cho việc định hướng xây dựng chiến lược, kế 

hoạch đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội, kết nối cung - cầu nguồn lực lao động. 

Thông qua hoạt động thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh, bài viết đề cập đến vai trò và các 

yếu tố liên quan đến dự báo nhu cầu đào tạo ngành Mỹ thuật Công nghiệp để kết quả dự báo 

nhu cầu đào tạo có độ tin cậy cao hơn, làm cơ sở xác định mục tiêu đào tạo, kịp thời điều chỉnh 

cơ cấu ngành, chương trình đào tạo ngành Mỹ thuật Công nghiệp, nâng cao hiệu quả thực tiễn 

hiện nay. 

Từ khóa: Dự báo, Đào tạo, Nhu cầu đào tạo, Mỹ thuật công nghiệp, Thực tiễn xã hội  

 

Abstract: Training needs are the scientific basis for the orientation of developing strategies 

and plans for training human resources according to social needs, connecting supply and 

demand of labor resources. Through practical activities in Ho Chi Minh City, the article 

mentions the role and factors related to forecasting the training demand of Industrial Fine Arts, 

so that the forecast results of training needs are more reliable, serving as a basis for 

determining the target of training, adjusting the training structure and training program of 

Industrial Fine Arts to improve the effectiveness of practical training today. 

Keywords: Forecast, training, training needs, industrial Fine Arts, social practice 
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Đặt vấn đề: 

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ 

đang làm thay đổi diện mạo của ngành Mỹ 

thuật Công nghiệp, cùng xu thế toàn cầu hoá 

thương mại thế giới (WTO) đã tạo nên thị 

trường thiết kế sôi động tại thành phố Hồ Chí 

Minh. Để đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực 

về số lượng, cơ cấu và chất lượng, phù hợp 

với xu hướng phát triển của công nghệ - kinh 

tế - xã hội thì đào tạo phải là tiên quyết. “Gắn 

kết chặt chẽ đổi mới giáo dục đại học với 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội,… nhu 

cầu nhân lực trình độ cao của đất nước và xu 

thế của khoa học và công nghệ”, Nghị quyết 

số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của 

Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện 

giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam giai 

đoạn 2006-2020 [1].  

Mỹ thuật Công nghiệp bao gồm các 

ngành thiết kế sáng tạo luôn dẫn đầu xu 

hướng thẩm mỹ như: Thiết kế Đồ họa, Thiết 

kế Thời trang, Thiết kế Công nghiệp (Tạo 

dáng) và Thiết kế Nội thất,... vừa được thừa 

hưởng kết quả, vừa là là điều kiện, tiền đề 

cho phát triển kinh tế - xã hội. Năng lực sáng 

tạo mỹ thuật ứng dụng nâng cao hình ảnh 

thương hiệu, sản phẩm trong nền kinh tế thị 

trường, đóng góp chủ yếu vào việc tăng 

trưởng kinh tế, khẳng định giá trị thương 

hiệu và giá trị cuộc sống, định hướng thị hiếu 

thẩm mỹ xã hội. Trong các năm gần đây, số 

người trẻ có nhu cầu học Mỹ thuật Công 

nghiệp không ngừng gia tăng, đối tượng 

người học cũng ngày càng đa dạng, mạng 

lưới các cơ sở đại học đào tạo tại TP. Hồ Chí 

Minh cũng phát triển nhanh. Thế nhưng, vẫn 

còn nhiều nhận định từ thực tế doanh nghiệp 

thì chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu xã hội.  

Dựa trên kết quả của những nghiên cứu 

về khái niệm dự báo nhu cầu đào tạo, bài viết 

phân tích, chọn lọc, liên hệ vận dụng, đề xuất 

các điều kiện thực hiện dự báo nhu cầu đào 

tạo Mỹ thuật Công nghiệp trình độ đại học 

hiện nay tại TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, bài 

viết đề cập khái niệm, các yếu tố kinh tế - xã 

hội  - công nghệ kỹ thuật tác động đến nhu 

cầu nhân lực, như điều kiện cần, để đảm bảo 

kết quả dự báo có độ tin cậy cho việc xác 

định mục tiêu, cơ cấu đào tạo hiệu quả trong 

xu thế hội nhập. 

 

 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

1. Khái niệm và vai trò nhu cầu đào 

tạo ngành Mỹ thuật Công nghiệp 

1.1. Khái niệm 

Dựa trên nghiên cứu [1], một số khái 

niệm giải nghĩa mang tính công cụ cho bài 

viết bao gồm: 

Dự báo: là thuật ngữ có gốc Hi Lạp 

“πρόγνωσις” (Prognosis) có nghĩa là dự 

đoán, nói trước. Đó là sự tiên đoán về tương 

lai bằng các phương pháp khoa học hoặc 

bằng chính các kết quả dự đoán. Dự báo là 

mô hình khoa học về các sự kiện, hiện tượng 

tương lai. Dự báo là sự tiên đoán có căn cứ 

khoa học, mang tính xác suất về sự phát triển 

của sự vật và hiện tượng sẽ diễn ra trong 

tương lai, dự báo không chỉ mang tính chất 

định tính mà còn mang tính định lượng biểu 

hiện qua con số cụ thể. Các hiện tượng cần 

dự báo luôn phụ thuộc vào sự tác động trực 

tiếp hoặc gián tiếp của những yếu tố cả bên 

trong và bên ngoài hệ thống [1]. 

Việc dự báo trước hết cần dựa trên cơ sở 

phân tích các yếu tố cơ bản như kinh tế - xã 

hội - công nghệ tác động đến nhu cầu đào tạo 

Mỹ thuật Công nghiệp. Từ đó, có thể hiểu, 

“dự báo là sự tiên đoán có căn cứ khoa học, 

mang tính chất xác suất về mức độ, nội dung, 

các mối quan hệ, trạng thái, xu hướng phát 

triển của đối tượng nghiên cứu hoặc về cách 

thức và thời hạn đạt được các mục tiêu nhất 

định đã đề ra trong tương lai”. 

Dự báo nhu cầu đào tạo: được hiểu là 

việc chỉ ra các thông tin về đào tạo theo số 
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lượng, cơ cấu loại hình, trình độ, chất lượng 

và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.  

Do đó, có thể hiểu, dự báo nhu cầu đào 

tạo nguồn nhân lực ở các trường đại học là 

toàn bộ các hoạt động (thu thập, thống kê, 

phân tích...) yếu tố tác động đến ngành, nghề 

nhằm chỉ ra các thông tin về đào tạo theo số 

lượng, cơ cấu loại hình, trình độ, chất lượng 

và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

để xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân 

lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. 

Nhu cầu đào tạo: là khoảng cách giữa 

những gì hiện có và những gì mong muốn 

trong tương lai xét về khía cạnh thái độ của 

người quản lý và người lao động trong doanh 

nghiệp [1].  

1.2 Thực trạng vai trò dự báo nhu cầu 

đào tạo ngành Mỹ thuật Công nghiệp 

hiện nay 

Xác định nhu cầu đào tạo là khâu đầu 

tiên, có vai trò quan trọng trong hoạt động 

đào tạo nhân lực và có ý nghĩa đối với sự 

phát triển của cơ sở đào tạo và cả hệ thống 

đào tạo, là cơ sở khoa học cho việc định 

hướng đào tạo theo nhu cầu xã hội. Theo các 

nghiên cứu, vai trò chủ yếu của dự báo nhu 

cầu đào tạo thể hiện ở: 

Dự báo nhu cầu đào tạo không chỉ tạo cơ 

sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, 

xây dựng chiến lược phát triển mà còn cho 

phép xem xét khả năng thực hiện kế hoạch và 

hiệu chỉnh kế hoạch. Dự báo nhu cầu đào tạo 

cho phép lường trước tình trạng dư thừa hay 

thiếu nguồn nhân lực; tình trạng trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ không đáp ứng, 

không thích ứng với nhu cầu xã hội. Từ đó, 

nhà quản lí áp dụng các biện pháp phù hợp 

để điều chỉnh mục tiêu, nội dung, chương 

trình, phương pháp, hình thức tổ chức đào 

tạo… đáp ứng yêu cầu thị trường lao động 

trong tương lai. Điều này sẽ giúp giảm ảnh 

hưởng của việc mất cân đối cung - cầu nhân 

lực trong thời điểm trung hạn, ngắn hạn.  

Dự báo nhu cầu đào tạo cung cấp thông 

tin cho đối tượng đào tạo về thị trường lao 

động, các ngành mà trường đào tạo; phân 

tích mối quan hệ giữa số lượng, chất lượng 

nguồn nhân lực với phát triển KT-XH; tác 

động của chính sách tới phát triển nhân lực, 

tới lao động việc làm [1]. Đây là cơ sở để các 

trường đào tạo có kế hoạch trung hạn và dài 

hạn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực 

Mỹ thuật Công nghiệp, định hướng đối tượng 

lựa chọn ngành nghề phù hợp.  

Hiện nay, các trường xây dựng mối quan 

hệ tốt với các ban ngành, hiệp hội và các 

doanh nghiệp tổ chức các hội thảo, tọa đàm 

nghề nghiệp. Tuy nhiên, thành lập Ban dự 

báo nhu cầu đào tạo các ngành nghề đào tạo 

thì còn hiếm hoi. Một số năm gần đây, công 

tác kiểm định chất lượng đào tạo trên cả 

nước, đã phần nào thúc đẩy các trường hình 

thành theo các văn bản chỉ thị, hướng dẫn. 

Trong bản “Quy hoạch phát triển nhân lực 

Việt Nam giai đoạn 2011 -2020” là “Chỉ ra 

được nhu cầu về số lượng, cơ cấu và trình độ 

nhân lực, đảm bảo yêu cầu nhân lực thực 

hiện thành công đường lối công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước,...; đồng thời nêu ra các 

giải pháp phát triển nhân lực, hình thành đội 

ngũ nhân lực chất lượng cao theo chuẩn khu 

vực và từng bước tiến tới chuẩn quốc tế”, 

“Phát triển đồng bộ đội ngũ nhân lực với chất 

lượng ngày càng cao, đủ mạnh ở mọi lĩnh 

vực”, “Xây dựng được đội ngũ giáo viên có 

chất lượng cao để đào tạo nhân lực có trình 

độ cho đất nước”. Trong tiến trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, chính sách đào tạo – phát 

triển nguồn nhân lực có ảnh hưởng trực tiếp, 

sâu sắc và được xem như một yếu tố quan 

trọng hàng đầu [2]. 

Có thể thấy, Việt Nam có nguồn nhân lực 

dồi dào, đang trong thời kỳ nở rộ xu thế thiết 

kế ứng dụng; chất lượng đang dần được nâng 
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cao; con người thông minh, nắm bắt công 

việc cũng như các phần mềm, công cụ khoa 

học kỹ thuật nhanh chóng và cần cù, chịu 

khó. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 

đến năm 2011 dân số Việt Nam gần đạt 

ngưỡng 88 triệu người. Với lượng dân số 

này, hiện nay Việt Nam đang đứng thứ 13 

trên thế giới về dân số và thứ 2 trong khu vực 

Đông Nam Á. Về lực lượng lao động, tính 

đến 1/7/2011, cả nước có 51,4 triệu người từ 

15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động, 

chiếm 58,5% tổng dân số. Giá nhân công rẻ 

tạo cơ hội cho nước ta thu hút các nhà đầu tư 

trong nước và nước ngoài vào Việt Nam [2]. 

Mặt khác, so với mỹ thuật tạo hình, mỹ 

thuật ứng dụng là một ngành mới, đầy tiềm 

năng, các hiệp hội nghề nghiệp hiện nay gần 

như chưa phổ biến, đang “hoạt động” cùng 

với Mỹ thuật tạo hình (ví dụ, Thiết kế Đồ họa 

là có chi hội tại các Hội Mỹ thuật các thành 

phố). Cơ cấu giải thưởng, văn bản công nhận 

sáng chế chưa đánh giá đúng với giá trị thẩm 

mỹ mà tác phẩm mang lại từ các cấp ban 

ngành hay hoạt động triển lãm thưa nhặt, 

chưa liên kết được nguồn lực dồi dào và phát 

triển định hướng nghề nghiệp. Có nhiều 

nguyên nhân, song, đây là một kênh nhận 

diện vị trí nghề nghiệp trong đào tạo, bảo vệ 

các sáng tạo và đề ra xu hướng phát triển đáp 

ứng được nhu cầu về chất lượng. Ví dụ, hiện 

nay chưa thấy có một hiệp hội nghề nghiệp 

hay cơ quan nghiên cứu nào phát biểu hay 

đưa ra kết quả nghiên cứu xác thực về nhu 

cầu đào tạo Mỹ thuật Công nghiệp chính 

thức. Và nếu chưa có thì các trường sẽ không 

có cơ sở đề xuất mục tiêu đầu ra và để xây 

dựng chương trình đào tạo. Và đặt ngược vấn 

đề về cho các trường thực hiện thì kết quả 

vẫn là hình thức, vì tính đối sánh không có 

thì kết quả tin cậy không cao. 

Trên thực tế, kế hoạch điều chỉnh chỉ 

dừng lại rà soát nội dung bài giảng ở cấp 

Khoa / Bộ môn, trung bình khoảng 2-3 năm / 

lần. Nhưng công tác thực hiện dự báo làm cơ 

sở việc hoạch định điều chỉnh mang tính 

chiến lược chưa đủ cơ sở tin cậy, khách quan 

để có thể đáp ứng nhu cầu xã hội. Bởi yếu tố 

tác động điều chỉnh chính chỉ giới hạn sinh 

viên, giảng viên và cơ chế vận hành chương 

trình khung. Ví dụ, chương trình khung 

ngành Thiết kế đồ họa một số trường đã trở 

nên lạc hậu, không đáp ứng mục tiêu đào tạo, 

sứ mệnh lịch sử đào tạo cho thị trường thiết 

kế đồ họa in ấn truyền thống cách đây hơn 15 

năm đến nay không đổi (mặc dù nội hàm có 

điều chỉnh; nhưng các tên gọi, thuật ngữ 

ngành đã không bắt nhịp thực tế, cấu trúc 

khung “gò” mà không chặt chẽ, rộng mà 

chưa sâu, khó để thực hiện liên kết đào tạo và 

hội nhập). Ngày nay, bên cạnh đồ họa truyền 

thống, ngành Thiết kế Đồ họa đa dạng với 

nhiều mảng ngành thiết kế đa phương tiện, 

thiết kế sự kiện, thiết kế minh họa,... 

Có thể thấy, dự báo nhu cầu đào tạo giúp 

nhà quản lí chủ động trong việc chuẩn bị đầy 

đủ những điều kiện cần cho quá trình xây 

dựng kế hoạch và lường trước những khó 

khăn, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực 

hiện mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo. Dự báo nhu 

cầu đào tạo giúp trường đại học tăng tính chủ 

động trong hoạt động quản lí đào tạo nguồn 

nhân lực Mỹ thuật Công nghiệp. 

2. Những yếu tố tác động đến dự báo 

cung - cầu đào tạo ngành Mỹ thuật 

Công nghiệp 

Xác định yếu tố nội tại của dự báo cung - 

cầu đào tạo có tác động đến quy mô, cơ cấu, 

trình độ, chất lượng và xu hướng Mỹ thuật 

Công nghiệp hiện nay.  

 

2.1. Dự báo cung đào tạo ngành Mỹ 

thuật Công nghiệp  

Chất lượng nguồn nhân lực designer Việt 

Nam hiện nay so sánh tương quan với các 

nước trong khu vực cũng như trên thế giới 

được đánh giá cao về năng lực chuyên môn. 
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Những chuyên gia nhận định, nguồn nhân 

lực nước ta vẫn chưa được quan tâm đúng 

mức và còn tồn tại nhiều hạn chế, không phải 

về năng lực sáng tạo mà về sự thích ứng môi 

trường chuyên nghiệp.  

Chắc chắn rằng, năng lực ngành Mỹ thuật 

Công nghiệp hội nhập từ đào tạo cần ‘sắc 

nét’, tạo sự khác biệt. Điều này liên quan trực 

tiếp đến chương trình đào tạo, cần liệt kê ma 

trận năng lực, xác định tỷ trọng cho các năng 

lực chuyên sâu, năng lực bổ trợ và năng lực 

cơ bản như thế nào trong từng môn học, theo 

lộ trình đào tạo. Công thức “pha” ra sao còn 

do nhà trường muốn nấu ‘món gì”, cho ai. 

Tuy nhiên, đã là nghề thì cần chú trọng đến 

tính đặc thù, để sinh viên còn linh động với 

sự biến thiên của ngành trong tương lai. Để 

có thể liệt kê được ma trận năng lực, cần 

thiết mô tả đối tượng nghề nghiệp, hay nói 

cách khác “phác họa chân dung” nghề nghiệp 

ngành Mỹ thuật Công nghiệp, bao gồm các 

đặc tính cốt lõi sau: 

Tính sáng tạo, đặc thù công việc Mỹ 

thuật Công nghiệp là các sáng tạo nghệ thuật 

có mục đích ứng dụng, không chỉ là thẩm mỹ 

đơn thuần mà có đối tượng, mục tiêu thiết kế 

cụ thể. Mỗi ngành thiết kế Mỹ thuật Công 

nghiệp sẽ có cách tư duy sáng tạo nghệ thuật 

riêng, nhưng đều xây dựng trên cơ sở tư duy 

hình ảnh. Hoạt động sáng tạo nghệ thuật 

mang tính động rất cao, luôn biến đổi và phát 

triển không ngừng tạo nên những trào lưu 

thiết kế của từng thời đại, hình thành xu 

hướng thẩm mỹ định hướng xã hội. Nội dung 

công việc liên quan đến nhiều đối tượng, 

thành phần khác nhau. Kết quả công việc 

luôn chịu sự tác động của hiệu quả tài chính 

trong kinh doanh nên tính thực dụng cao. 

Điều đó cũng chi phối phần nào các mối 

quan hệ thẩm mỹ nghệ thuật và tính công 

năng trong tác phẩm.  

Tính liên ngành, mục đích thiết kế phải 

thỏa mãn được nhiều yếu tố nghệ thuật, văn 

hóa, kinh tế, xã hội,... (về đối tượng, khách 

hàng, chiến lược, vật liệu, kỹ thuật,...); Ranh 

giới các ngành nghệ thuật hiện đang đan xen, 

bổ trợ lẫn nhau hình thành ý tưởng kết hợp,... 

Do đó, đòi hỏi sự phối - kết hợp cao, sâu và 

rộng mang tính đồng bộ, hiệu quả trong hình 

thức thiết kế và mục tiêu truyền thông,... Do 

vậy, đòi hỏi cần am hiểu về truyền thông 

tiếp thị, xu hướng nghệ thuật, giá trị văn 

hóa,... để vận dụng hiệu quả cho công việc 

chuyên môn. 

Tính tổng hợp, kế thừa những kết quả 

thành tựu công nghệ, nghiên cứu chiến lược, 

đến kinh nghiệm của từ quy chuẩn thiết kế 

của thương hiệu, những hoạt động kinh 

doanh đã và đang hoàn thành; hoặc trong 

nhóm thiết kế, tổ chức hiết kế và chủ đầu 

tư,... Công việc sáng tạo thiết kế theo quy 

trình nghiêm ngặt, tương tác, “va đập” cùng 

tập thể để tạo ra thiết kế hiệu quả. Do vậy, 

đòi hỏi cần những kỹ năng cho công việc 

chuyên môn như làm việc nhóm, lập kế 

hoạch và giao tiếp nắm bắt tâm lý, nhu cầu 

công việc thiết kế hiệu quả.v.v… 

Tính chuyên nghiệp, linh hoạt, trong một 

số lĩnh vực cao đòi hỏi tính chính xác, cụ thể, 

khách quan, khoa học. Ví dụ, thiết kế công 

nghiệp phải đảm bảo tính chính xác nhưng 

linh hoạt, thích ứng cao và luôn bám sát thực 

tế. Designer vừa phải làm việc tương tác với 

nhóm vừa phải có khả năng làm việc độc lập 

trong một số công đoạn của quy trình. Áp lực 

công việc cao bởi thiết kế sáng tạo theo mục 

đích, yêu cầu cho số đông khách hàng. Bên 

cạnh đó, yếu tố đạo đức nghề nghiệp cũng 

thể hiện tính chuyên nghiệp của designer; 

hiểu và tuân thủ luật quảng cáo, luật sở hữu 

trí tuệ và những thông lệ trong nước và quốc 

tế, lề luật của các phương tiện, kỹ thuật, kênh 

quảng cáo,… Đào tạo, dù cho bất kế như thế 

nào thì nền tảng vẫn là quan tâm đến văn 

hóa, đạo đức nghề nghiệp trong toàn bộ quá 

trình giáo dục nhận thức con người. Chú ý về 
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tính tự giác, tự thân trong học tập,  tạo động 

lực thúc đẩy, quyết tâm cho sinh viên.  

Tính luân chuyển, nhanh chóng, kịp thời: 

xu thế luân chuyển giữa các mảng ngành 

diễn ra nhanh chóng, công nghệ thay đổi vị 

trí, nhiệm vụ của một số mảng ngành thiết kế 

và một số mảng ngành phát sinh, chuyển 

biến hình thức hoạt động. Ví dụ, thiết kế đồ 

họa in ấn hiện nay đang bão hòa, thay vào đó 

là mảng multimedia với xu hướng thiết kế đồ 

họa kỹ thuật số đang chiếm ưu thế; hoặc, 

TVC - quảng cáo truyền hình đang dần 

chuyển dịch thành media social với các video 

clip tinh giản và đa dạng trên ứng dụng công 

nghệ số,… Do đó, trong hoạt động thiết kế 

luôn đòi hỏi và đặt ra yêu cầu designer ngày 

càng cao về kiến thức chuyên môn vững 

vàng, đáp ứng hiệu quả công việc, vị trí khác 

nhau (trực tiếp hay gián tiếp) trong ngành 

thiết kế. Thành thạo kỹ năng phần mềm và 

am hiểu các mảng thiết kế liên quan. 

Việt Nam hiện nay đang hình thành hai 

loại hình nhân lực ngành Mỹ thuật Công 

nghiệp: nhân lực phổ thông và nhân lực chất 

lượng cao. Nhưng chưa được quy hoạch, 

khai thác đúng mức dẫn đến tình trạng mâu 

thuẫn giữa lượng và chất. 

2.2. Yếu tố tác động đến dự báo cầu đào 

tạo ngành Mỹ thuật Công nghiệp  

Trên cơ sở xác định những yếu tố tác 

động đến “cung” đào tạo Mỹ thuật công 

nghiệp, định hình được các phương pháp, 

quy trình dự báo và đề xuất các giải pháp 

tăng cường các điều kiện để thực hiện dự báo 

thì kết quả dự báo nhu cầu nhân lực có độ tin 

cậy cao cho hoạch định chính sách đào tạo 

đại học. Về cơ bản có 3 yếu tố chính, đó là: 

nền kinh tế thị trường, xã hội hiện đại và 

công nghệ kỹ thuật tiến bộ. Phân tích nhu cầu 

đào tạo là một quá trình mang tính hệ thống 

nhằm xác định và xếp thứ tự các mục tiêu, 

định lượng các nhu cầu và quyết định các 

mức độ ưu tiên cho các quyết định trong lĩnh 

vực đào tạo. Tuy nhiên, giới hạn bài viết chỉ 

nêu sự tác động trực diện của các yếu tố 

trong quá trình xác định nhu cầu đào tạo 

ngành Mỹ thuật công nghiệp. 

Nền kinh tế thị trường tác động đến 

nhu cầu đào tạo nhân lực Mỹ thuật 

Công nghiệp  

Công tác đào tạo nhân lực phải giúp ích 

cho việc thực hiện mục tiêu của doanh 

nghiệp hiện tại và tương lai, hay nói một 

cách khác là giảm khoảng cách sự khác biệt 

giữa mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu 

của việc đào tạo nhân lực Mỹ thuật Công 

nghiệp. Chính vì vậy nhu cầu đào tạo sinh 

viên được xem xét bắt đầu từ nhu cầu của 

chính thị trường công việc (phân khúc mục 

tiêu). Muốn vậy cơ sở đào tạo phải đánh giá 

thị trường nào, họ đang cần gì:  

Năng lực đào tạo Mỹ thuật Công 

nghiệp có khả năng đáp ứng phân khúc nào 

của thị trường?  

Nhóm ngành Mỹ thuật Công nghiệp về 

cơ bản có sự tương đồng, nhưng nhu cầu đào 

tạo của mỗi ngành thiết kế có những điểm 

khác biệt do tiềm năng và hoài bão phát triển 

kinh tế của chúng không giống nhau. Ví dụ, 

ngành Thiết kế Công nghiệp, sinh viên ra 

trường tập trung làm trong mảng thiết kế sản 

phẩm nội thất hoặc quà tặng, ngành sản 

phẩm công nghiệp Việt Nam hiện đang dừng 

lại mức lắp ráp nên chưa thể tập trung thiết 

kế phương tiện máy bay hay ô tô, máy bay 

được. Do vậy, các hoạt động đào tạo phải 

hướng tới việc thiết kế chương trình sao cho 

đáp ứng được yêu cầu của thị trường mục 

tiêu. Không có bất kỳ chương trình hay 

phương thức nào phù hợp với mọi nhu cầu. 

Các chương trình đào tạo được chọn lựa trên 

cơ sở dung hoà mong muốn các bên liên 
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quan (của cơ sở đào tạo với mục tiêu của thị 

trường kinh tế). Trong đó, hiệu quả kinh tế 

được đưa ra làm tiêu chí ảnh hưởng có tính 

quyết định “đầu ra sản phẩm” đào tạo.  

Thách thức của môi trường kinh doanh 

đặt ra cho đào tạo Mỹ thuật Công nghiệp 

(trong ngắn hạn và dài hạn) là gì? Và 

ngược lại? 

Cơ sở đào tạo ngoài nhiệm vụ đáp ứng 

nhu cầu thực tiễn còn xây dựng tầm nhìn và 

sự mệnh định hướng xã hội. Đây là chức 

năng thể hiện rõ vai trò đào tạo. Do vậy, cần 

phân tích “khách hàng tiềm năng” để có định 

hướng đào tạo phù hợp, lâu dài, ổn định và 

phát triển. Phân tích mục tiêu, kế hoạch, 

chiến lược, chỉ số hiệu quả về mặt tổ chức 

cho biết định hướng phát triển của doanh 

nghiệp. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực là quá 

trình xác định các nhu cầu về nhân lực của 

ngành nghề của các cơ sở đào tạo một cách 

có hệ thống để phục vụ các mục tiêu của 

thành phố, quốc gia,… Tránh kiểu “bỏ gốc” 

“lấy ngọn” để thay đổi chương trình theo 

mục đích ngắn hạn của thị trường, mất đi tính 

vững bền và khác biệt trong đào tạo ngành.  

Xu thế hội nhập tác động đến nhu cầu 

đào tạo nhân lực Mỹ thuật Công nghiệp 

Hiện nay, có rất nhiều đề án, hội thảo về 

vấn đề hội nhập và thậm chí kế hoạch hành 

động nhưng chưa thực sự đi vào thực tế. Hay 

nói đúng hơn, cái tác dụng, tác động hay áp 

lực hội nhập - kinh tế - thị trường chưa cảm 

nhận được từ sinh viên, ngay cả giảng viên 

nên còn khó khăn trong cải tiến chương trình. 

Có lẽ, khi nào những vấn đề đó tác động trực 

tiếp đến lợi chính thì họ mới cảm nhận và 

quan tâm, đầu tư nhiều và chịu hành động 

một cách tự giác.  

Nhu cầu xã hội, cần tuân thủ theo những 

quy luật cơ bản của kinh tế thị trường như 

quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật 

cạnh tranh... Để có thể đáp ứng được nhu cầu 

xã hội với chất lượng trong cạnh tranh đào 

tạo nguồn nhân lực; góp phần làm giảm sự 

chênh lệch giữa cung và cầu nhân lực, đặc 

biệt là về nhân lực chất lượng cao. Theo ông, 

Hoàng Việt Hà - COO FPT, sự phát triển với 

tốc độ nhanh chóng của các doanh nghiệp đã 

và đang đặt ra vấn đề thu hút và tuyển dụng 

nhân sự. Trong đó, nguồn nhân sự có chất 

lượng tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh 

đạo là quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu 

cạnh tranh và phát triển thương hiệu. Sự cạnh 

tranh gay gắt về nguồn nhân lực sẽ xảy ra 

trong một số lĩnh vực công nghệ đang bắt 

đầu được ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn.  

Bên cạnh đó, “văn hóa làm việc” cũng 

đang thay đổi dần trong thế hệ designer trẻ 

hiện nay 

Giới designer thường không gắn kết với 

nghề lâu tại một vị trí / công việc / doanh 

nghiệp. Hiện nay, tỷ lệ nghỉ việc, nhảy việc 

hằng năm đang là mối lo ngại lớn cho các 

công ty lớn. Nguyên nhân rất đa dạng. Ví dụ, 

xu hướng làm “chủ” chứ không phải làm 

“thợ”. Phần lớn, designer họ thường muốn 

làm tự do, riêng lẻ kiểu “freelancer”, thậm 

chí, các designer có kinh nghiệm và vị trí 

cũng không còn muốn làm “sếp” suốt đời 

trong các công ty lớn, mà muốn làm “chủ” ở 

những công ty nhỏ và năng động, sở hữu 

công nghệ và phương thức kinh doanh mới. 

Tạo ra mạng lưới, môi trường “startup” sôi 

động bên cạnh các tập đoàn lớn, các công ty 

quảng cáo. Các công ty không chuyển đổi 

kịp theo xu hướng này thường sẽ mất nhân 

sự chất lượng cao và chỉ còn lại bộ máy trì 

trệ và không chịu thay đổi.  Hay sự cạnh 

tranh về mức thu nhập, môi trường làm việc, 

ví dụ từ “offline” sang “online”, có thể làm 

“any where”  (bất cứ chỗ nào) hoặc “any 
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time” (bất cứ lúc nào) hoặc làm việc cho 

nhiều công ty một lúc và điều này các doanh 

nghiệp lớn, truyền thống không muốn chấp 

nhận [3].        

Các tập đoàn quảng cáo, thương hiệu lớn 

hiện nay cũng đang tìm đối tác thời vụ 

“supplier” (nhà cung cấp). Trong một dự án, 

khâu thiết kế, cần đến nhân lực thì họ 

“chuyển” ra cho các mạng lưới freelancer, 

các công ty thiết kế nhỏ với mức chi phí 

cạnh tranh.  

Nhu cầu đào tạo nhân lực Mỹ thuật 

Công nghiệp trong thời đại cách mạng công 

nghiệp 4.0  

Đào tạo nguồn nhân lực trước sức mạnh 

của công nghệ thông tin, không thể có gì đào 

tạo nấy mà cần có mục tiêu, xây dựng lộ 

trình chuẩn bị cho nhân lực đáp ứng được 

nhu cầu hội nhập hiện nay và thời gian tới, 

không chỉ thị trưởng trong nước mà còn thị 

trường quốc tế. 

Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 

22/7/2011của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt 

Nam giai đoạn 2011-2020 trong đó chỉ rõ 

mục tiêu tổng quát: “Chỉ ra được nhu cầu về 

số lượng, cơ cấu và trình độ nhân lực, đảm 

bảo yêu cầu nhân lực thực hiện thành công 

đường lối CNH, HĐH đất nước,...; đồng 

thời nêu ra các giải pháp phát triển nhân 

lực, hình thành nhân lực chất lượng cao 

theo chuẩn khu vực và từng bước tiến tới 

chuẩn quốc tế” [4]. 

“Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 dù 

đang ở giai đoạn đầu đã thực sự lan tỏa và 

bùng nổ trên khắp các quốc gia và nền kinh 

tế. Ở thế kỷ 21, nền sản xuất của con người 

đạt đỉnh cao của sự thông minh, với các ứng 

dụng kỹ thuật sáng tạo không ngừng, với nền 

tảng công nghệ số, với mạng lưới Internet 

của vạn vật và trí tuệ nhân tạo... Nguồn nhân 

lực cho kỷ nguyên số trở thành một yêu cầu 

cấp thiết của mọi quốc gia, dù là nước phát 

triển hay đang phát triển đều đang đối mặt 

những thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu 

nhân lực của nền kinh tế kỹ thuật số với cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0. Theo ông Tạ 

Ngọc Cầu, lợi thế rất lớn của các trường Đại 

học Việt Nam ít nhiều là vì đi sau, có thể tiếp 

thu các trường hàng đầu trên thế giới. “Tôi 

cho rằng, nhà trường, các trường đại học có 

thể có những bước tiến rất nhanh để đáp ứng 

yêu cầu của các doanh nghiệp trong cách 

mạng công nghiệp 4.0 - đó là cuộc cách 

mạng về chương trình, nâng cao chất lượng 

đội ngũ giảng viên. Các trường cần sử dụng 

đội ngũ giảng viên trẻ, có nền tảng công nghệ 

tốt, được đào tạo ở nước ngoài, tiếng Anh tốt. 

Thêm vào đó, cần gắn kết doanh nghiệp, đào 

tạo không chỉ là những sinh viên có kiến thức 

tốt mà là những con người đa năng có các kỹ 

năng xã hội tốt [5]. 

2.3. Cân đối giữa cung và cầu đào tạo. 

Mỗi cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra 

đều dẫn tới thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu 

nguồn nhân lực. Quá trình “phá hủy và sáng 

tạo này” thực tế đã diễn ra liên tục trong suốt 

các cuộc cách mạng công nghệ, Hoàng Việt 

Hà - COO FPT. Một trong những thách thức 

đáng chú ý là khó dự đoán xu hướng để có 

thể đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho 

tương lai. Như đã đề cập, tới năm 2025, có 

tới 80% công việc sẽ là những công việc mới 

mà chưa từng có ở thời điểm hiện nay [3].  

“Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội 2011-2020: chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng từ chủ yếu theo chiều rộng sang phát 

triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu; 

tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ; 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện tái cấu 

trúc nền kinh tế; tăng nhanh hàm lượng nội 

địa hóa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của 

sản phẩm, doanh nghiệp và của nền kinh tế; 

tăng năng suất lao động, tiết kiệm trong sử 

dụng mọi nguồn lực [6]. 
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Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013, Hội nghị Trung ương 8 khóa XI 

về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT có 

quan điểm chỉ đạo: “Phát triển giáo dục và 

đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển KT-

XH ...; với tiến bộ khoa học và công nghệ; 

phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát 

triển GD-ĐT từ chủ yếu theo số lượng sang 

chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời 

đáp ứng yêu cầu số lượng” [7]. 

3. Kết luận 

Trong cuộc chuyển đổi hội nhập quốc tế, 

đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu 

thời đại thì sẽ mang lại lợi ích cho cả cá 

nhân, nghề nghiệp và xã hội. Nên công tác 

dự báo nhu cầu đào tạo ở các trường đại học 

là khâu tiên quyết, để định hướng hiệu quả, 

nhanh chóng xây dựng chiến lược kế hoạch 

đào tạo; là điểm khởi đầu để xác định mục 

tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp, 

hình thức tổ chức đào tạo, kiểm tra đánh giá 

kết quả... Do vậy, các trường cần chủ động 

tìm hiểu, xây dựng mô hình, quy trình dự báo 

nhu cầu đào tạo phù hợp với điều kiện thực 

tế của từng trường. Có như vậy, kết quả dự 

báo mới mang lại độ tin cậy cao và đạt được 

nhiều giá trị thiết thực trong đào tạo ngành 

Mỹ thuật Công nghiệp tràn đầy năng lượng. 
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ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN TRONG ĐÀO TẠO LÀ ĐÒI HỎI TẤT YẾU 

NHẰM ĐÁP ỨNG HỮU DỤNG NHU CẦU XÃ HỘI 

 

INNOVATION IN COMPREHENSIVE DESIGN TRAINING 

IS AN INEVITABLE DEMAND TO MEET THE SOCIAL NEEDS 

 

Đỗ Lệnh Hùng Tú *1 

 

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 2/01/2019 

Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 2/7/2019 

Ngày bài báo được duyệt đăng: 25/7/2019 

 

Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư  đã và đang đặt ra với toàn nhân loại rất nhiều 

vấn đề, lĩnh vực cần thay đổi để thích ứng. Chủ trương đổi mới toàn diện về giáo dục và đào tạo đã và 

đang được đặc biệt quan tâm. Xu thế phát triển về công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong và ngoài nước 

luôn luôn đòi hỏi sự tiến bộ, cập nhật thay đổi không ngừng. Mỹ thuật truyền thông đa phương tiện  là 

“cánh tay nối dài” của Thiết kế đồ họa - mũi nhọn mang tính thời đại của chuyên ngành design. Do thế, 

thay đổi mới toàn diện trong lĩnh vực đào tạo Design là đòi hỏi tất yếu mang tính thời đại nhằm đáp ứng 

hữu dụng nhu cầu xã hội. 

Từ khóa: đổi mới, đào tạo design, đòi hỏi tất yếu, tính thời đại, nhu cầu xã hội. 

 

Abstract: The fourth industrial revolution has given mankind many problems, many areas that need to 

be changed to adapt. Advocates comprehensive reform of education and training has been particularly 

interested. The development trend of industrialization and modernization at home and abroad always requires 

progress, updates and constant changes. Multimedia communication fine art is the "extended arm" of Graphic 

Design, which is the key point of the design sector. Therefore, comprehensive innovation in Design training is 

an indispensable requirement for the age to meet social needs. 

Keywords: innovation, design training, inevitable demand, age, social needs. 

 

                                                 

 
1*Khoa Tạo dáng Công nghiệp, Viện Đại học Mở Hà Nội 
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1. Đặt vấn đề 

Mỹ thuật công nghiệp (hay còn được 

gọi là Mỹ thuật ứng dụng / Thiết kế công 

nghiệp, hoặc được sử dụng từ nguyên gốc 

theo tiếng nước ngoài là: Design). Và, với lối 

hiểu truyền thống: mỹ thuật công nghiệp bao 

gồm các chuyên ngành hẹp là: Thiết kế đồ 

họa, Thiết kế Nội thất, Thiết kế thời trang và 

Tạo dáng các sản phẩm công nghiệp.  

 

Trong suốt trên dưới 70 năm qua, 

trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà 

Nội vẫn là  “anh cả” với bề dày kinh nghiệm 

đào tạo chuyên sâu về mỹ thuật công nghiệp. 

Nhằm  thu hút người học, trường Đại học 

Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội đã kịp thời 

thích nghi với nhu cầu đa dạng của người 

học, khi thực hiện chia nhỏ Mỹ thuật công 

nghiệp thành 13 ngành đào tạo chuyên sâu 

khi tuyển sinh, gồm: Thiết kế Đồ họa, Thiết 

kế Gốm, Thiết kế Sơn mài, Thiết kế Thủy 

tinh, Thiết kế trang sức, Thiết kế kim loại, 

Thiết kế Dệt, Thiết kế Thời trang, Thiết kế 

Nội thất, Điêu khắc, Hội họa hoành tráng, 

Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ chơi. Song 

trong số sinh viên trúng tuyển và đăng ký 

theo học ngành Thiết kế Đồ họa vẫn luôn 

luôn chiếm ưu thế. Từ năm 1993, sau khi 

trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh 

được phép mở ngành đào tạo mỹ thuật công 

nghiệp, và với chủ trương xã hội hóa giáo 

dục, hàng loạt các trường công lập cũng như 

dân lập đều thi nhau mở ngành đào tạo Mỹ 

thuật công nghiệp. Cho tới hôm nay, số 

lượng các trường có đào tạo design ngày 

càng nhiều, bao gồm cả hệ thống trường đại 

học công lập và dân lập/tư thục. Có giai 

đoạn, tổng số sinh viên các ngành, các năm 

cùng học tại nhiều cơ sở đào tạo mỹ thuật 

ứng dụng lên đến hàng ngàn sinh viên, và từ 

trong thời điểm “cực thịnh” ấy cho đến nay, 

tổng số sinh viên theo học chuyên ngành 

Thiết kế đồ họa vẫn chiếm số đông nhất. Sơ 

tạm thống kê, tại Hà Nội có: Đại học Kiến 

trúc, Đại học Mỹ thuật, Đại học Mở, Đại học 

Á Châu…; tại Thái Nguyên có Đại học Công 

nghệ Thông tin và Truyền Thông Thái 

Nguyên; tại Huế có: Đại học Nghệ thuật; tại 

Đà Nẵng có: Đại học Kiến trúc, Đại học Duy 

Tân; tại Đồng Nai có: Cao đẳng Mỹ thuật 

Trang trí; tại Tp Hồ Chí Minh có: Đại học 

Kiến trúc, Đại học Mỹ thuật Tp Hồ Chí 

Minh, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Văn 

Lang, Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU), 

Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh 

(Hutech), Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại 

học Hoa Sen… bên cạnh đó, Thiết kế đồ họa  

còn có tại nhiều trường Cao đẳng dạy nghề 

như: Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và 

Du lịch Tp. Hồ Chí Minh… Ngoài ra, thiết 

kế đồ họa ngày càng chiếm vị trí quan trọng 

trong đào tạo tại nhiều các trường quốc tế 

hoặc  liên kết với nước ngoài như: Arena 

Multimedia, RMIT, FPT Arena, Quốc tế 

Kent, ADC, ADS, Trung tâm Poly Art (Đại 

học mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)… và  đặc 

biệt là sự ra đời của Viện Tranh truyện và 

phim Hoạt hình... do nhà sản xuất – đạo diễn 

- Họa sĩ hoạt hình Thomas Voigt đến từ Đức, 

đào tạo các học viên làm phim Hoạt hình 2D, 

3D, Motion Comics, TV Serires, Feature 

film, games... từ năm 2017. Suốt nhiều năm 

qua nguồn lực được đào tạo đã góp phần 

thúc đẩy có hiệu quả sự phát triển ngành 

design cả nước trong đó có khu vực phía 

Nam. Đặc biệt, nhiều cơ sở đào tạo có yếu tố 

nước ngoài đã mang đến không khí và môi 

trường làm việc khá khởi sắc nhờ vận hành 

các chương trình đào tạo mỹ thuật bài bản, 

phong phú, toàn diện và thực dụng hơn bởi 

giáo trình quốc tế và thời gian đào tạo tập 

trung ngắn hơn so với các trường công lập, 

với cách thức đầu tư, giảng dạy và tư duy 

truyền thống. Với mục tiêu truyền nghề theo 

kiểu “chỉ tay giao việc” khá thực dụng, nhiều 
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cơ sở đào tạo thiết kế đồ họa đã phân nhỏ 

chương trình đào tạo, với thời gian gắn, chủ 

yếu nhấn mạnh tính năng sử dụng các phần 

mềm có sẵn trong quảng cáo, nhiếp ảnh - xử 

lý ảnh kỹ thuật số; dàn trang sách - báo - tạp 

chí - in ấn và xuất bản; lập trình, thiết kế web 

và các ứng dụng online; thiết kế games và 

các sản phẩm tương tác; kỹ xảo điện ảnh 

số… đã  đáp ứng hữu dụng nhu cầu cho 

những đối tượng muốn học nhanh, để mau 

chóng làm nghề. Đây chính là sự cạnh 

tranh không nhỏ đối với các cơ sở đào tạo 

chính quy.  

Song, đến hôm nay, tình hình trên đã 

có rất nhiều đổi khác. Quy luật cung - cầu 

trong xã hội đã ngày càng thể hiện rõ nét với 

chiều hướng tuột giảm đáng báo động với số 

lượng sinh viên đầu vào theo học ngành thiết 

kế công nghiệp / mỹ thuật ứng dụng/ Design. 

Bên cạnh đó, còn có  một nghịch lý chớ trêu 

là: dù nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 

dụng sinh viên đã tốt nghiệp, nhưng sau khi 

phỏng vấn, kiểm tra tay nghề thực tế, trình 

độ, kỹ năng của các em chưa đáp ứng được 

yêu cầu khắt khe của nhà tuyển dụng. Không 

ít sinh viên ra trường không kiếm được việc 

làm. Số khác theo nghề không bền lâu hoặc 

nhiều lý do, hoặc chủ động bỏ nghề, chuyển 

nghề vì thu nhập thấp. Tinh thần “thực học, 

thực nghiệp vẫn chưa có được chỗ đứng 

vững chắc trong nhà trường, nên việc đào 

tạo còn xa rời yêu cầu của thực tiễn” [1].  

Điều đáng quan tâm là, trong 3 năm 

trở lại đây, nguồn tuyển sinh ngày càng giảm 

sút. Khi những trường có thương hiệu “thuộc 

top trên” phải cố gắng hạ chuẩn đầu vào để 

tuyển gần đủ hoặc gần chỉ tiêu, thì tại nhiều 

cơ sở  đào tạo mỹ thuật ứng dụng khác chỉ 

tuyển được vài chục sinh viên. Sau đó, khi 

đăng ký tự chọn chuyên ngành, đa số sinh 

viên theo học Thiết kế đồ họa. Tại một số cơ 

sở đào tạo design, đã không nhiều sinh viên 

chọn ngành Thiết kế Thời trang, Thiết kế Nội 

thất . Riêng ngành Tạo dáng sản phẩm công 

nghiệp,  buồn hơn khi có năm không một 

sinh viên nào đang ký theo học. Lĩnh vực 

đào tạo mỹ thuật nói chung và mỹ thuật công 

nghiệp nói riêng hiện nay đã và đang biểu 

hiện thoái trào, bởi chưa theo sát nhu cầu xã 

hội, trong khi cuộc sống luôn phát triển đòi 

hỏi những thay đổi cho phù hợp với nhu cầu 

thời đại. Trong khi đó, khá nhiều giảng viên 

ngành design, sau nhiều năm, vẫn chỉ quen 

giảng dạy theo lối mòn, thiếu thường xuyên 

cập nhật đổi mới và tiếp thu công nghệ, nên 

không theo kịp những đòi hỏi không ngừng. 

Không ít thầy (cô) giáo vẫn chỉ quen dạy 

những gì mình có, mà không quan tâm đến 

việc phải thay đổi chính mình. Có không ít 

giảng viên đã từ lâu không tự học, hoặc theo 

học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, trong khi 

các ứng dụng công nghệ thời đại lại vẫn cứ 

liên tục đổi mới. Thực trạng này bắt nguồn từ 

nhiều nguyên nhân khách quan và nội tại, rất 

cần nghiên cứu một cách thấu đáo, khoa 

học nhằm tìm ra những giải pháp thiết 

thực, với mong cải thiện một cách căn bản 

những tồn tại, yếu kém hiện thời. Cần làm 

rõ được những nguyên nhân này mới 

mong tìm được những giải pháp thích hợp 

để cải thiện tình hình.  

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư  đã và đang đặt ra với toàn nhân loại rất 

nhiều vấn đề, lĩnh vực cần thay đổi để thích 

ứng. Chủ trương đổi mới toàn diện về giáo 

dục và đào tạo đã và đang được đặc biệt 

quan tâm. Xu thế phát triển về công 

nghiệp hóa và hiện đại hóa trong và ngoài 

nước luôn luôn đòi hỏi sự tiến bộ, cập nhật 

thay đổi không ngừng.  

2. Thiết kế đồ họa trước xu thế 

thay đổi mới không ngừng  

Chuyên ngành Thiết kế đồ họa 

(Graphic Design) luôn được coi là mũi nhọn - 

chủ lực không thể thiếu và luôn luôn dẫn đầu 

về số lượt người theo học Design. Là một 
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chuyên ngành đầy triển vọng và tiềm năng 

trong tiến trình định hình và phát triển, ngày 

càng đối mặt với thách thức của xu thế dạy 

và học trong nước và thế giới. Sự đòi hỏi cấp 

thiết phải đổi mới quan niệm, phương pháp 

và chương trình đào tạo để chuyển hướng 

phối kết hợp giữa Thiết kế “Đồ họa tĩnh” 

(truyền thống) tương tác với Thiết kế “Đồ 

họa động”, đưa nghệ thuật và kỹ thuật đồ họa 

quảng cáo tương tác hiệu quả hơn nữa với 

thiết kế mỹ thuật trong lĩnh vực đa phương 

tiện, đa truyền thông. Xu thế thay đổi không 

ngừng khi công nghệ được cải tiến, nâng cấp 

từng ngày, từng giờ khiến cho mỗi thầy (cô) 

giáo phải liên tục cập nhật chương trình, nếu 

không muốn bị tụt  hậu. Ngay cả sinh viên 

cũng vậy, nếu không có tinh thần tự học, tìm 

tòi, sáng tạo không ngừng, thì khi ra trường 

vẫn sẽ không có đủ kiến thức và kỹ năng cập 

nhật để làm việc tốt trong lĩnh vực này. Xét 

trong phạm vi hẹp, nếu chương trình đào tạo 

tại cơ sở không cập nhật và đảm bảo chất 

lượng, người học sẽ tìm đến các đơn vị khác 

hiệu quả hơn. Có không ít học viên mong 

muốn chương trình học được rút ngắn hơn để 

người học có thể nhanh chóng làm việc và 

xây dựng sự nghiệp. 

Thiết kế đồ họa sử dụng phần mềm 

công nghệ thông tin nhiều nhất trong các 

thao tác chuyên môn và là ngành cần lượng 

nhân lực có kỹ năng cũng như trình độ 

chuyên môn thành thạo để không ngừng sáng 

tạo trong xu hướng phát triển nhanh của lĩnh 

vực thiết kế mỹ thuật ứng dụng. Nhiều 

chuyên gia có uy tín vẫn đánh giá đây là một 

trong 10 ngành hấp dẫn  trong thập kỷ tới, và 

hứa hẹn mang đến những công việc sáng tạo, 

thú vị, đầy tự do và góp phần tạo ra những 

trào lưu, xu hướng cho xã hội. Ứng dụng 

tương tác có được từ lĩnh vực thiết kế đồ họa 

khá rộng, kéo theo cơ hội nghề nghiệp rộng 

mở cho thiết kế in ấn, thiết kế web, làm đồ 

họa phim ảnh, đồ họa trên mobile… Nghề 

này có thể cho thu nhập rất cao phụ thuộc 

vào năng lực, sức sáng tạo của mỗi người. 

Đặc biệt, người làm thiết kế đồ họa có thể 

làm việc ở khắp mọi nơi. Cơ hội làm việc ở 

nước ngoài, làm việc ở khắp nơi trên thế giới 

luôn chào đón những người làm trong ngành 

thiết kế đồ họa. Khảo sát của trang tuyển 

dụng Việt Nam hiện nay cho rằng: thu nhập 

trung bình của một chuyên viên thiết kế đồ 

họa là từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng. Thậm 

chí, khi còn là sinh viên, nhiều bạn trẻ đã đủ 

khả năng nhận các công việc thiết kế tại nhà 

với mức thù lao khá và tích lũy được kinh 

nghiệm làm việc thực tế. Cử nhân ngành 

Thiết kế đồ họa có thể làm việc ở những vị 

trí như Họa sĩ thiết kế trong các công ty, các 

xưởng thiết kế, công ty quảng cáo, 

marketing, truyền hình, trò chơi (game); 

Trưởng nhóm thiết kế; Chuyên gia 2D, 3D, 

hiệu ứng hình ảnh; Giám đốc sáng tạo…[2] 

Và như đã thấy, trong khoảng hơn 

10 năm trước khi mỹ thuật công nghiệp còn 

đang là thịnh theo xu hướng thời cuộc, nhiều 

thí sinh đổ xô theo học các ngành: Thiết kế 

đồ hoạ, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời 

trang… thì hầu hết các cơ sở đào tạo đều có 

thể tuyển từ 150 đến 300 sinh viên / mỗi 

năm. Trong giai đoạn này, sức rất hấp dẫn 

của nghề đã luôn được quảng cáo là ngành 

cần lượng nhân lực có kỹ năng cũng như 

trình độ chuyên môn để sáng tạo trong xu 

hướng phát triển nhanh của xã hội. Sự phát 

triển như đã từng thấy của thiết kế đồ họa đã 

làm nhiều nhà chuyên môn cũng đã hết sức 

lạc quan về tiềm năng phát triển của ngành 

này. TS Ngô Thị Thu Trang, trưởng khoa Mỹ 

thuật ứng dụng (Mỹ thuật công nghiệp) thuộc 

trường Đại học Kiến trúc Tp.Hồ Chí Minh 

chia sẻ: “nếu như trước đây chúng tôi đào 

tạo chương trình 5 năm thì hiện nay đã 

chuyển sang đào tạo theo tín chỉ, rút ngắn 

chỉ còn 4 năm. Trong suốt quá trình học tập, 

sinh viên được tạo điều kiện thực tập tại các 
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đơn vị chuyên ngành. 100% sinh viên có việc 

làm sau khi tốt nghiệp, không ít bạn đã và 

đang thành công trong nghề với các sản 

phẩm, công trình thiết kế chất lượng, tạo 

ấn tượng, được giới chuyên môn đánh giá 

cao” [3].  

Cùng tán đồng với “cái nhìn lạc quan 

về mỹ thuật ứng dụng hay Design Việt Nam 

qua 20 năm”, còn có ý kiến cho rằng, những 

thuận lợi cho mỹ thuật ứng dụng phát triển 

chính là khi “nền kinh tế mở cửa hội nhập 

với thị trường toàn cầu”; khi “nguồn lực các 

nhà thiết kế ngày càng mạnh”; khi “môi 

trường học thuật ngày càng phát triển”; khi 

“tăng cường giao lưu học hỏi đồng nghiệp 

nước ngoài…” [4, tr.318]. Và… rất nhiều ý 

kiến khác cũng bàn về “thời kỳ lên ngôi của 

mỹ thuật ứng dụng” khi dự báo: “thế kỷ XXI 

“chạm ngõ” kéo theo sự bùng nổ của thương 

mại điện tử, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các 

thương hiệu, cộng thêm tư duy về cái đẹp đã 

trở lên thực tế hơn…tạo thành đòn bẩy đưa 

mỹ thuật ứng dụng trở thành ngành hot” 

[5]. Bằng cái nhìn lạc quan về Mỹ thuật ứng 

dụng ở Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ thuật 

Việt Nam Trần Khánh Chương cho rằng: 

“nên thành lập Hội Mỹ thuật ứng dụng, hoạt 

động độc lập với Hội Mỹ thuật Việt Nam”, vì 

“có như vậy thì nghệ sĩ mỹ thuật ứng dụng 

và các nghệ nhân mới có nhu cầu tìm đến 

nhau để cùng sáng tạo, thúc đẩy việc tạo dấu 

ấn của mỹ thuật ứng dụng trên thị trường 

hàng Việt Nam…” [6].  

 Trước sự bùng nổ của công nghệ số 

cùng với sự phát triển nhu cầu nghệ thuật và 

thị hiếu thẩm mỹ của công chúng đã và đang 

thúc đẩy mạnh mẽ những xu hướng mới 

trong lĩnh vực sáng tạo ứng dụng, trong đó 

có ngành thiết kế đồ họa. Có thể vắn tắt: 

Nhu cầu tuyển dụng lao động luôn thiếu 

nguồn nhân lực chất lượng cao, song lại 

thừa những lao động không đáp ứng đủ 

trình độ người tuyển dụng.  

Theo số liệu thống kê mới, ở nước ta 

hiện nay có tới vài chục ngàn người làm 

nghề mỹ thuật ứng dụng. Trong số này có 

nhiều nghệ sĩ và nghệ nhân có tay nghề bậc 

cao, và không ít những người mới chập 

chững vào nghề vừa làm thợ, vừa học tại 

nhiều xí nghiệp, làng nghề, địa phương trong 

cả nước. Hiển nhiên vậy, những người tham 

gia đào tạo mỹ thuật ứng dụng có trình độ, 

học vị, có tay nghề, sự sáng tạo... cũng rất 

khác nhau, dẫn đến chất lượng “thượng vàng, 

hạ cám”. Trung bình mỗi năm Bộ Giáo dục 

và Đào tạo cho phép các cơ sở đào tạo tuyển 

sinh trong cả nước khoảng trên 10.000 chỉ 

tiêu các ngành liên quan đến mỹ thuật: hội 

họa, mỹ thuật ứng dụng, sư phạm mỹ thuật… 

Tuy nhiên, số cử nhân ngành mỹ thuật ứng 

dụng được đào tạo sau khi ra trường đáp ứng 

được yêu cầu của doanh nghiệp lại đang rất 

hạn chế.  Yếu nhất là về ngoại ngữ và kỹ 

năng thực hành. 

Tại Hội thảo toàn quốc về “Đổi mới 

đào tạo mỹ thuật ứng dụng ở Việt Nam” 

được tổ chức tại trường Đại học Công nghệ 

Sài Gòn năm 2016, nhà nghiên cứu Mỹ thuật 

Phan Cẩm Thượng đã đánh giá:  “…mỹ thuật 

ứng dụng của Việt Nam tham gia vào thị 

trường thế giới với tư cách là người lắp ráp, 

làm thuê chứ chưa sáng tạo, sản xuất ra bất 

kỳ máy móc, sản phẩm nào. Suốt thế kỷ 20, 

nước ta hầu như không có nhà thiết kế 

chuyên nghiệp, mà chỉ có các họa sĩ tham 

gia làm thiết kế đồ họa, người bấm máy 

tính trong sự chỉ bảo của ông chủ sản 

xuất…”  [7].  

Cũng tại đây, khi phát biểu trực tiếp 

tại Hội thảo, ông Marc Pechart, Quản lý học 

vụ Viện thiết kế ADS - người từng có 16 

năm làm trong lĩnh vực thiết kế ở Việt Nam 

đã nhận xét thẳng thắn: “mỹ thuật ứng dụng 

ở Việt Nam còn thiếu vắng bản sắc”. Còn 

ông Riccardo Francesch, đại diện Trường 

ĐH Thiết kế LABA (Ý) thì cho rằng: 
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“…việc giáo dục và đào tạo các nhà thiết kế 

hiện tại rất mang tính thực dụng hơn là sáng 

tạo. Thường sinh viên tốt nghiệp sẽ trở thành 

kỹ thuật viên hơn là nhà thiết kế. Họ biết 

cách sử dụng thành thạo các phần mềm 2D, 

3D nhưng chưa biết cách phát triển ý tưởng 

trên cơ sở là một nhà thiết kế. Các sản phẩm 

tạo ra thiếu tính chất nội dung thuần Việt. 

Bên cạnh việc nắm bắt và sử dụng các kỹ 

thuật, nhà thiết kế còn phải mang cái hồn và 

văn hoá vào từng sản phẩm. Bên cạnh đó, 

các học trình về nghệ thuật, lịch sử nghệ 

thuật, lịch sử kiến trúc không có nhiều trong 

chương trình học. Nếu một sinh viên mà 

không biết về lịch sự nghệ thuật phổ biến, 

lịch sử cách mạng hiện đại… thì sao sinh 

viên đó có thể trở thành một nhà thiết kế 

giỏi...”  

Nhu cầu quảng bá sản phẩm thông 

qua hình ảnh luôn luôn cần đến người tạo 

mẫu đồ họa. Đây là ngành học thuộc lĩnh vực 

sáng tạo ứng dụng, đào tạo người học nghệ 

thuật sắp xếp chữ và hình ảnh, phối hợp màu 

sắc và sáng tạo bố cục để sản phẩm cần 

quảng bá được chuyển tải thông tin một cách 

bắt mắt và thu hút người xem nhất. Nói cách 

khác, thiết kế đồ họa là ngành sử dụng các kỹ 

năng đồ họa, phần mềm thiết kế để truyền tải 

thông tin bằng những hình ảnh đẹp và ấn 

tượng. Ở bất cứ lĩnh vực nào nào, thiết kế đồ 

họa cũng đều có thể hỗ trợ việc quảng bá 

hình ảnh nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn 

với khách hàng. Từ bao bì sản phẩm, sách 

báo, tạp chí, các ấn phẩm quảng bá (poster, 

biểu ngữ, tờ bướm, tập san) đến hoạt động sự 

kiện, show diễn (phông nền, cảnh trí, video 

clip…), giao diện website, phim ảnh, hệ 

thống nhận diện thương hiệu... đều cần đến 

bàn tay khéo léo, óc thẩm mỹ tinh tế của 

người thiết kế đồ họa. Nhu cầu nhân lực 

ngày càng cao, cụ thể theo khảo sát, thiết kế 

đồ họa là một ngành “hot” và đang được giới 

trẻ Việt Nam yêu thích. Mức lương trung 

bình của một nhân viên thiết kế đồ họa từ 8 

đến 10 triệu VNĐ/tháng. Có không ít bạn trẻ 

ngoại ngữ tốt, được cất nhắc lên vị trí quản 

lý, đạt mức thù lao từ 15 đến 20 triệu VNĐ/ 

tháng. Nhiều bạn trẻ biết vận dụng kiến thức 

được đào tạo, với khả năng sáng tạo, cần cù, 

sinh viên tốt nghiệp dễ dàng tìm được việc 

làm tốt và phù hợp. Nhiều sinh viên tốt 

nghiệp ngành thiết kế đồ họa ngoài công việc 

tại công ty thường nhận thêm các công việc, 

dự án ngoài làm thêm tại nhà (Freelancer) 

như thiết kế website, thiết kế logo, nhận diện 

thương hiệu, introbook…đã tạo ra cơ hội 

nghề nghiệp phong phú cùng với mức thu 

nhập tương đối hấp dẫn cho sinh viên đồ họa 

vừa tốt nghiệp. 

Số liệu của Hiệp hội quảng cáo Việt 

Nam (VAA) cho thấy hiện Việt Nam có 

khoảng 50 công ty quảng cáo nước ngoài, 

gần 3.000 công ty quảng cáo Việt Nam và 

hàng nghìn công ty chuyên về thiết kế đồ 

họa. Riêng tại TP. HCM có khoảng hơn 

1.300 công ty quảng cáo và hàng trăm công 

ty thiết kế đang hoạt động sôi nổi. Không chỉ 

vậy, các nhà xuất bản, tòa soạn báo, đài 

truyền hình, nhà in, công ty tổ chức sự kiện 

hay bất cứ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực nào cũng đều có nhu cầu tuyển dụng các 

chuyên viên thiết kế đồ họa. Mặt khác, người 

học thiết kế đồ họa còn có thể tham gia tư 

vấn thiết kế, truyền thông, tổ chức sự kiện 

đến nhà xuất bản phim ảnh hay các dự án 

nghệ thuật độc lập... đã đòi hỏi các nhà thiết 

kế không chỉ thuần thục ứng dụng nghệ thuật 

chữ, đồ họa dàn trang, đồ họa truyền thông, 

đồ họa kỹ thuật số... ; Không chỉ được đào 

tạo kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng vận 

dụng lý thuyết vào thực tiễn, mình còn cần 

trang bị kỹ năng sử dụng tiếng Anh để có thể 

tự tin sử dụng trong giao tiếp khi làm việc, 

đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp trong và 

ngoài nước. 
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Nghề thiết kế đồ hoạ đã nhiều năm 

"đắt giá" trên thị trường tuyển dụng lao 

động. Tuy vậy, lượng cung vẫn không đủ cầu 

do tình trạng đào tạo quá nặng về lý thuyết, 

thiếu thực tiễn tại nhiều trường. Hiện nay, do 

sự phát triển nhanh chóng của thị trường, sự 

đa dạng, phong phú của các chủng loại hàng 

hoá nên nhu cầu quảng cáo, giới thiệu sản 

phẩm cũng ngày càng tăng. Làm quảng cáo, 

panô, poster, thiết kế bìa sách... đều cần đến 

thiết kế đồ hoạ. Nhưng để ra được một sản 

phẩm ưng ý lại không hề đơn giản. Từ ý 

tưởng nghệ thuật đến việc thể hiện luôn đòi 

hỏi người thiết kế phải sáng tạo, tìm tòi. Và 

cuối cùng, sau khi đã có từ vài mẫu tới vài 

chục mẫu hàng, người thiết kế mới chọn 

được cho mình một sản phẩm phù hợp nhất. 

Do đó, bên cạnh tính sáng tạo, công việc 

cũng đòi hỏi cả sự kiên trì, nhẫn nại. Nhiều 

người nghĩ rằng để làm được thiết kế đồ hoạ, 

chỉ cần thành thạo các phần mềm ứng dụng 

như: Photoshop, QuarkXPress, Ilustrator hay 

phần mềm minh hoạ Poster là đủ. Thực tế 

cho thấy, để giỏi và thành công với nghề này 

không những chỉ cần năng khiếu mỹ thuật, 

mà còn phải hiểu biết rộng và có một cái 

nhìn bao quát trong từng vấn đề, lĩnh vực 

nhất định. Hơn thế, công việc này còn đòi 

hỏi khá nhiều yếu tố liên quan, mà theo ông 

Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Công ty cổ 

phần Kiến trúc Không gian Mở, đó phải là: 

"nắm được kiến thức về marketing, khả năng 

tổ chức; nắm bắt sự kiện, bởi có như thế 

mình mới truyền tải được ý tưởng của khách 

hàng vào trong mỗi sản phẩm” [8]. Song, 

thực tế hiện nay, những người hội đủ được 

các yếu tố này chưa nhiều". Sinh viên tốt 

nghiệp dù được đào tạo khá cơ bản về 

chuyên môn, nhưng để đáp ứng được yêu cầu 

của nhà tuyển dụng, vẫn cần phải "nạp" thêm 

rất nhiều kiến thức, đặc biệt là thành thạo kỹ 

năng sử dụng các phần mềm “đồ hoạ động”. 

Năng khiếu thẩm mỹ, óc sáng tạo nghệ thuật, 

luôn là yếu tố quan trọng để tạo nên các sản 

phẩm hoàn thiện.  Nhân viên thiết kế Lê Văn 

Tâm hiện làm việc tại Công ty TNHH Đất 

Việt Vàng, đã thổ lộ: "Những gì học được 

trên giảng đường thì chung chung, trong khi 

yêu cầu của các Công ty lại luôn chuyên biệt. 

Thậm chí, khi đi vào thực hiện từng việc cụ 

thể lại khá lúng túng, vì chưa đủ khả năng 

đưa ra các ý tưởng thuyết phục khách hàng, 

trong khi đây là một trong những đòi hỏi rất 

cần thiết của nghề thiết kế" [8]. 

3. Mỹ thuật truyền thông đa 

phương tiện  là “cánh tay nối dài” của 

Thiết kế đồ họa - mũi nhọn mang tính thời 

đại của chuyên ngành design  

+ “Đa truyền thông”: “Là việc sử 

dụng nhiều hơn một phương tiện biểu đạt 

hoặc giao tiếp. Nói cách khác, đó là việc sử 

dụng một loạt các phương tiện mỹ thuật hoặc 

truyền thông để giao tiếp”. 

+ “Mỹ thuật truyền thông đa 

phương tiện” Có thể xem như sự hòa quyện 

giữa mỹ thuật, công nghệ và sáng tạo.  

Theo từ vựng Tiếng Anh: “Media” 

có nghĩa là “phương tiện”, và “Multi” có 

nghĩa là “nhiều”. Multimedia là sản phẩm 

được tạo ra để “chạy” trên nhiều thiết bị đầu 

cuối khác nhau (đa phương tiện). Trước nay 

người hoạ sĩ vẽ ra một bức tranh chỉ có thể 

“chạy” trên giấy và chỉ một số ít người ở một 

địa điểm nào đó mới có cơ hội thưởng thức 

được tác phẩm đó. Còn ngày nay, một tác 

phẩm đồ hoạ máy tính (hiểu nghĩa rộng) sau 

khi được tạo ra có thể chạy trên máy vi 

tính cá nhân (PC), chạy trên máy tính bảng/ 

điện thoại di động (iOS, Android, Window 

Phone), trên tivi… và được thưởng thức với 

tất cả mọi người có sử dụng các thiết bị khác 

có trang bị màn hình hiển thị đơn lẻ hoặc 

thông qua internet. Đó có thể là một bảng 

hiệu quảng cáo đẹp, một đoạn âm thanh sống 

động, một banner nhấp nháy trên nền 

một website, hoặc có thể là một đoạn flash 
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hay một clip intro quảng cáo cho một sản 

phẩm, một trò chơi trên mạng, một phim 

hoạt hình 3D vv… Tất cả đều là sản phẩm 

của Multimedia. Các sản phẩm Multimedia 

thường là sản phẩm của đồ hoạ nên 

Multimedia còn được gọi là Mỹ thuật đa 

phương tiện. Ngoài ra, vì ngành này gắn liền 

với thế giới truyền thông và bản thân mỗi tác 

phẩm cũng mang tính truyền thông nên đôi 

khi người ta cũng gọi là ngành “Mỹ thuật 

truyền thông đa phương tiện”, hay “Mỹ thuật 

đa (phương tiện) truyền thông”… cũng đều 

để chỉ chung về ngành công nghệ 

Multimedia. Thế giới sản phẩm của 

Multimedia càng ngày càng trở nên đa dạng 

và phong phú khi công nghệ 3D 

đang bùng nổ khiến cho tất cả các công ty có 

sản phẩm hiển thị trên màn hình LCD đều 

bắt đầu chạy đua với một cuộc “cách mạng” 

mới [9]. 

Theo thông tin từ Văn phòng giới 

thiệu việc làm của Báo Lao Động cho biết, 

nghề thiết kế đồ hoạ luôn được trọng dụng  

do nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng, 

nhưng số ứng viên đủ tiêu chuẩn để đáp ứng 

thì chẳng được bao nhiêu. Mỗi năm, có khá 

nhiều các sinh viên tốt nghiệp ngành này từ 

các trường đào tạo mỹ thuật ứng dụng trong 

cả nước, chủ động tự mở Công ty riêng để 

phát huy khả năng sáng tạo và độc lập của 

mình. Theo dự báo của Hiệp hội Doanh 

nghiệp phần mềm VN (Vinasa), trong vài 

năm tới Việt Nam sẽ cần khoảng 17.000 

nhân viên làm về công nghệ đa phương tiện, 

trong đó một số lượng không nhỏ là ngành 

thiết kế đồ hoạ. Điều này cho thấy nếu không 

sớm có sự thay đổi trong khâu đào tạo thì 

chúng ta vẫn sẽ thiếu hụt nguồn nhân lực do 

một lượng không nhỏ sinh viên khi ra trường 

chưa thể đáp ứng ngay được đòi hỏi của các 

nhà tuyển dụng. Khá nhiều doanh nghiệp vẫn 

cứ săn tìm nhân viên “thiết kế đồ hoạ động”, 

thành thạo trong lĩnh vực chế tác phim.  Ông 

Trần Hà Anh - Phó Giám đốc Công ty 

TNHH VinaD than thở: "Công việc của 

chúng tôi nhiều khi bị dồn lại, các đơn đặt 

hàng xếp đống cũng chỉ vì thiếu nhân viên 

thiết kế đồ hoạ". Bà Trần Thị Ngọc Mai – 

Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH đồ họa 

Sao Mai: "Muốn theo nghề phải cần có đam 

mê, mới có thể làm tốt công việc mình yêu 

thích" [8].   

Sự phát triển của ngành quảng cáo, 

truyền thông và giải trí kỹ thuật số làm cho 

khái niệm thiết kế đồ họa (graphic design) 

trở nên chật chội và lẫn lộn trong nhiều 

trường hợp. Bên cạnh việc chọn học ngành 

thiết kế đồ họa còn một thế giới khác rộng 

lớn, với nhiều kiến thức công cụ màu nhiệm 

hơn, nhiều cơ hội việc làm hơn. Đó là mỹ 

thuật đa phương tiện (multimedia design). 

Thiết kế đồ họa sử dụng các phần mềm xử lý 

ảnh, vẽ vector, dàn trang, dựa trên nền tảng 

mỹ thuật, sức sáng tạo của người làm thiết kế 

và nhu cầu cụ thể của khách hàng để tạo ra 

các file kỹ thuật số. Các file này sẽ dùng để 

in trên những mặt phẳng như sách, báo, tạp 

chí, các chất liệu ngoài trời (biển quảng cáo, 

nhãn hàng, bao bì sản phẩm, áo thun, túi 

xách…). Nếu như thiết kế đồ hoạ là “tĩnh”, 

trên mặt phẳng 2D, thì mỹ thuật đa phương 

tiện là “động” (hình ảnh động, âm thanh, 

hoạt hình, đồ họa động), kết hợp nhiều môi 

trường thể hiện và truyền thông khác nhau 

(hoạt hình 3D, phim, video âm nhạc, game) 

và thường được cảm nhận trọn vẹn trên các 

thiết bị đầu cuối (màn hình máy tính, TV, 

thiết bị cầm tay, rạp chiếu phim, thậm chí là 

một buổi trình diễn thực tế trên sân khấu 

hoặc ngoài trời) [10 và 11]. 

Truyền thông phát triển mạnh đã kéo 

theo sự bùng nổ của ngành Mỹ thuật Đa 

phương tiện bởi chuyên ngành này là sự kết 

hợp giữa công nghệ thông tin hiện đại và 

nghệ thuật. Hiểu một cách khái quát, thiết kế 

đồ hoạ chính là cơ sở nền tảng, là bước khởi 
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đầu để mở thế giới thiết kế mỹ thuật đa 

phương tiện rộng lớn. Nhưng trước khi nắm 

bắt mỹ thuật đa phương tiện, rất cần am hiểu 

và bắt đầu từ những lý thuyết căn bản về 

thiết kế đồ họa, bố cục, các chất liệu cơ bản 

về điểm, nét, hình, khoảng trắng, màu sắc, 

vật liệu, các nguyên tắc thiết kế đồ họa, kiến 

thức về thị giác hình ảnh, nghệ thuật chữ 

(typography)…Với những ứng dụng cụ thể 

trong thiết kế đồ họa, trò chơi điện tử 

(game), các ứng dụng 3D, thiết kế web tĩnh / 

động, gia công các hiệu ứng    kỹ xảo điện 

ảnh đặc biệt, phim hoạt hình, phim quảng 

cáo… thực hiện trên máy tính dựa vào những 

phần mềm hỗ trợ cao cấp như: Photoshop, 

Illustrator, Flash, 3D Max, Maya… Mỹ thuật 

Đa phương tiện đã thực sự trở thành sự kết 

hợp giữa đỉnh cao của công nghệ thông tin 

và nghệ thuật thiết kế ứng dụng đồ họa động 

với công cụ chủ yếu là chiếc máy tính. 

Thông qua đó, người nghệ sĩ – thiết kế sáng 

tạo ra những sản phẩm  mà mới vài thế kỉ 

trước đó, hầu như chỉ có được trong trí tưởng 

tượng của những bộ óc siêu phàm đi trước 

thời gian. 

Tại nhiều cơ sở đào tạo quốc tế về mỹ 

thuật đa phương tiện, thời lượng học thiết kế 

đồ hoạ thường chiếm tỷ trọng 25-30% tổng 

thời gian học của chương trình. Học xong 

thiết kế đồ họa, có thể làm việc trong lĩnh 

vực quảng cáo, nhận diện thương hiệu, in ấn, 

dàn trang sách báo, xử lý ảnh với các chức 

danh: chuyên viên thiết kế đồ họa (graphic 

designer), họa sĩ minh họa (illustrator), 

chuyên viên xử lý ảnh (photo editor), họa sĩ 

trình bày (layout artists)… Còn khi học tiếp 

để hoàn thành khóa thiết kế mỹ thuật đa 

phương tiện, học viên không chỉ cần nắm 

chắc về thiết kế đồ hoạ, mà còn có thể Thiết 

kế giao diện web (web designer) và thiết kế 

đồ họa động 2D (flash animator), trở thành 

chuyên gia biên tập phim và âm thanh 

(audio/video editor), chuyên gia biên kịch 

(storyboard), chuyên gia kỹ xảo điện ảnh, 

hậu kỳ (VFX compositor), chuyên gia sản 

xuất game, dựng mô hình nội ngoại thất (3D 

animator, 3D modeler)… mở ra nhiều cảm 

hứng, nhiều công cụ và rất nhiều cơ hội việc 

làm. 

Khi Mỹ thuật đa phương tiện hình 

thành và phát triển thì sự kết hợp giữa Công 

nghệ thông tin và sáng tạo Nghệ thuật càng 

được nâng tầm hiệu quả cao hơn. Các sản 

phẩm đồ họa, mỹ thuật, điện ảnh, âm nhạc 

được thể hiện và sáng tạo bằng các công cụ 

máy tính hiện đại; Nhà thiết kế “đồ họa 

động” có cơ hội tốt làm việc tại các công ty 

truyền thông - quảng cáo, hãng phim, thiết kế 

website, các tòa soạn báo điện tử… Vì thế, 

thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện đang trở 

thành nghề nghiệp rất hấp dẫn bởi thu nhập 

cao và phát huy tối đa được trí sáng tạo của 

giới trẻ; là một lĩnh vực hiện còn rất khan 

hiếm nhân lực và được trọng vọng, tuy nhiên 

muốn có chỗ đứng trong ngành này, người 

học cần có tố chất nhất định, trên hết là một 

niềm đam mê để sáng tạo không ngừng trong 

quá trình học tập và làm việc. Bằng cách ứng 

dụng các hiệu ứng đồ họa hiện đại, người 

học được trang bị kiến thức nền tảng về mỹ 

thuật và công nghệ thông tin, cùng những kỹ 

năng tương tác giữa nghệ thuật tạo hình, thiết 

kế đồ họa với hình ảnh động trong lĩnh vực 

thiết kế sáng tạo sản phẩm phim quảng cáo, 

phim điện ảnh, báo chí điện tử, website… 

nhằm tạo nên những sản phẩm truyền thông 

đạt chất lượng.  

Ngày nay, sự bùng nổ của công nghệ 

thông tin đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ 

và những xu hướng mới của lĩnh vực báo chí, 

truyền thông. Thông điệp được truyền tải 

ngày càng trở nên tinh tế, sinh động với sự 

hỗ trợ đắc lực của hệ thống ngôn ngữ đa 

phương tiện như: văn bản, âm thanh, hình 

ảnh, video, tương tác… Đáp ứng cho sự phát 

triển không giới hạn này, nước ta đang có 
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nhu cầu rất cao về nguồn nhân lực năng động 

có thể làm chủ và sáng tạo với đa loại hình 

sản phẩm, đa kênh truyền tải và đa điều kiện 

tiếp nhận. Sức hấp dẫn từ những phương tiện 

truyền thông hiện đại, như một hệ quả tất 

yếu, công nghệ càng phát triển thì truyền 

thông càng lên ngôi. Tuy nhiên, nếu lĩnh vực 

công nghệ thông tin đang được đào tạo bài 

bản tại các cơ sở giáo dục trong cả nước với 

nhiều chuyên ngành khác nhau thì ở nước ta 

vẫn chưa có nhiều trường đại học đào tạo về 

truyền thông hoặc liên quan đến truyền 

thông. Hơn nữa, trong số đó, chương trình 

đào tạo của nhiều trường chủ yếu xoay quanh 

những phương tiện truyền thông truyền 

thống chứ chưa thực sự song hành với sự 

biến đổi không ngừng của mỹ thuật truyền 

thông đương đại. Khi các nhãn hàng càng 

nhiều, sản phẩm phục vụ đời sống càng trở 

nên đa dạng, nhiều tính năng hơn, thì cũng là 

lúc các doanh nghiệp cần được khẳng định 

thương hiệu trước xã hội, khách hàng hơn 

bao giờ hết. Lúc đó, sức mạnh vượt trội của 

những phương tiện truyền thông hiện đại có 

điều kiện phát huy tối đa tác dụng của nó. 

Các sản phẩm truyền thông như phim quảng 

cáo; phim truyền hình; video clip; phim hoạt 

hình 2D; phim hoạt hình 3D; hệ thống nhận 

diện thương hiệu… cần được dàn dựng, sản 

xuất liên tục gắn liền với chiến lược truyền 

thông dài hạn của doanh nghiệp. Để làm 

được những điều này cần đến công lao rất 

lớn của những đội ngũ chuyên viên lành 

nghề, những nhà quản lý và những nhà thiết 

kế mỹ thuật Truyền thông đa phương tiện. 

Cơ hội nghề nghiệp này thật sự đa dạng và 

giàu triển vọng. Do thế, thay đổi mới toàn 

diện là đòi hỏi tất yếu mang tính thời đại 

trong lĩnh vực đào tạo Deaign nhằm đáp ứng 

hữu dụng nhu cầu xã hội/. 
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INDUSTRIAL DESIGN TRAINING 

WITH THE LEARNING MODEL IN THE FACTORY 
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Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 2/01/2019 

Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/7/2019 
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Tóm tắt: Trước sự phát triển của khoa học công nghệ, cũng như đòi hỏi về nguồn nhân lực 

của ngành Tạo dáng sản phẩm công nghiệp ngày càng cao. Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc cách 

mạng 4.0, việc đào tạo ngành Tạo dáng sản phẩm công nghiệp bộc lộ nhiều bất cập và thiếu hiệu 

quả, dẫn đến sự kém hấp dẫn của ngành học, không đáp ứng được những đòi hỏi của sự phát triển 

kinh tế xã hội. Các cơ sở đạo tạo mỹ thuật ứng dụng phải tự điều chỉnh và làm mới mình, cập nhật 

và thiết kế lại chương trình đào tạo, cân đối hài hòa giữa lý thuyết và thực hành. Mô hình học tập 

tại xưởng đem lại những ích lợi thiết thực, giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng sáng tạo trong 

điều kiện thực tế. Song song với việc trau dồi kiến thức, việc học tập đi đôi với thực hành dưới sự 

hướng dẫn của chuyên gia, các nhà chuyên môn giúp sinh viên tự tin và có đủ năng lực hoạt động 

nghề nghiệp sau khi ra trường. 

Từ khóa : Mỹ thuật ứng dụng, tạo dáng sản phẩm công nghiệp, chương trình đào tạo, học tập tại 

xưởng tạo dáng. 

 

Abstract: The development of science and technology and the increasing demand for human 

resources of Industrial Product Design, at the threshold of the 4.0 revolution, the training of 

Industrial Product Design reveals many shortcomings and inefficiencies, leading to the unattractive 

of the study, failing to meet the requirements of socio-economic development. Applied fine art 

training units must adjust and refresh themselves, update and redesign the training program to 

harmonize and balance the theory and practice. The learning model at the factory brings practical 

benefits to help students improve their creative skills in real contexts. In parallel with cultivating 

knowledge, the students' learning is practiced under the guidance of experts and teachers. Thanks to 

that, students are confident and capable of professional activities after graduation. 

Keywords: Applied fine arts, industrial product design, training programs, models, factory. 
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1. Đặt vấn đề 

Khoa học công nghệ phát triển 

không ngừng trên thế giới và có ảnh hưởng 

to lớn đến ngành Tạo dáng sản phẩm công 

nghiệp, nhất là trong giai đoạn khời đầu 

của cuộc cách mạng 4.0 tại VN. Do đó, 

việc nhận diện lại chương trình đào tạo và 

phương pháp giảng dạy của ngành nghệ 

thuật non trẻ này ở nước ta là vô cùng cần 

thiết. Cùng với thực tiễn phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện 

nay, trước thực trạng đào tạo mỹ thuật ứng 

dụng có nhiều bất cập tại các cơ sở đào tạo 

trong cả nước. Chúng ta mạnh dạn vạch ra 

những yếu kém, thiếu cập nhật  trong 

chương trình đào tạo, cũng như những ngộ 

nhận về khối lượng tri thức cần trang bị 

cho sinh viên. Tình trạng nhiều sinh viên 

sau khi tốt nghiệp yếu về kỹ năng nghề 

nghiệp, thậm chí không thề hành nghề 

đang là vấn đề lớn đối với các doanh 

nghiệp. Nhu cầu về nguồn nhân lực trong 

lĩnh vực tạo dáng sản phẩm công nghiệp 

ngày càng lớn. Nhưng để đáp ứng được 

chuẩn đầu ra cho sinh viên, đang là thách 

thức lớn của gần 40 cơ sở đào tạo mỹ thuật 

ứng dụng trên toàn quốc. Những cuộc khảo 

sát về tỉ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp có 

việc làm chính là những con số biết nói, để 

các cơ sơ đào tạo đánh giá lại chương trình 

học và tự điều chỉnh lại mình. Trong cuộc 

cạnh tranh khốc liệt về tuyển sinh, nhiều 

cơ sở đào tạo đã làm công tác truyền thông 

thương hiệu một cách hiệu quả, song đó 

chỉ là biện pháp giải quyết tình thế. Vấn đề 

đặt ra là để phát triển bền vững, các cơ sở 

đào tạo phải quan tâm nâng cao chất lượng 

giảng viên, đổi mới chương trình đào tạo 

phù hợp với trào lưu chung của thế giới. Số 

lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các 

trường Mỹ thuật Tạo hình ngày càng giảm, 

thậm chí phải đóng cửa ngành học như 

trường hợp ngành Đồ họa ở trường Đại học 

Nghệ thuật Huế. Trên thế giới, ngành Thiết 

kế - Tạo dáng công nghiệp luôn nằm trong 

10 nghề mà giới trẻ lựa chọn. Rõ ràng là, 

mỹ thuật ứng dụng đang có sức hút rất lớn 

đối với người học trong sự chuyển biến 

nhanh chóng của nền kinh tế của đất nước. 

Hàng hóa được sản xuất nhiều hơn, người 

tiêu dùng cũng có những đòi hỏi khắt khe 

hơn với các sản phẩm công nghiệp. Tạo 

dáng sản phẩm công nghiệp là đòn bẩy 

quan trọng trong cuộc cạnh tranh giữa các 

nhà sản xuất khác nhau. Mẫu mã đa dạng, 

có sức cuốn hút về mặt thị giác, hấp dẫn 

người tiêu dùng là động lực thúc đẩy sản 

xuất hàng hóa. Do đó, nhu cầu về nguồn 

nhân lực tạo dáng sản phẩm công nghiệp 

càng bức thiết hơn bao giờ hết. Các Nhà 

thiết kế mẫu mã - những Nhà tạo dáng sản 

phẩm công nghiệp là những người thực 

hiện kế hoạch sáng tạo, tạo ra các đồ vật, 

không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng, mà 

còn phải đem đến sự hấp dẫn bên ngoài. 

Họ là những chuyên gia quyết định hình 

dáng bên ngoài sản phẩm và các đặc tính 

của các mặt hàng khác nhau được sản xuất 

theo dây chuyền công nghiệp. Công việc 

của một nhà thiết kế công nghiệp là quy 

trình đưa ra những đặc điểm thẩm mỹ của 

sản phẩm. Bao gồm: 1- phác thảo ý tưởng, 

2 - làm mô hình, 3 - tạo mẫu sản phẩm và 4 

- sản xuất thử nghiệm. Khả năng biến hàng 

hoá thành sản phẩm mang nghệ thuật tính, 

đã trở thành bằng chứng cho sự phát triển 

kinh tế ở mỗi quốc gia. Nhưng, hiện nay đa 

số sinh viên ở các trường đào tạo Tạo dáng 

sản phẩm chỉ có thể làm tốt công đoạn 1 và 

2. Còn để tạo ra mẫu sản phẩm có thể 

thuyết phục nhà sản xuất, đang còn hạn 

chế. 

Vấn đề đặt ra là các cơ sở đào tạo 

phải thay đổi cách dạy và cách học như thế 
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nào để người học hội đủ những phẩm chất 

của nhà thiết kế trong điều kiện hiện nay 

của đấ nước. Đáp ứng được những yêu cầu 

của doanh nghiệp – những người sử dụng 

nguồn nhân lực.  

Sự tiến bộ không ngừng của khoa 

học - công nghệ đã tác động đến ngành 

Tạo dáng sản phẩm công nghiệp. Đã xuất 

hiện những kỹ năng mới, khái niệm mới 

trong thiết kế. Do đó, đòi hỏi phải có sự 

cập nhật, bổ sung kiến thức trong chương 

trình đào tạo ở các trường có đào tạo mỹ 

thuật ứng dụng. Thậm chí xuất hiện những 

xu hướng tổng hợp trong thiết kế, tạo dáng 

công nghiệp. Vấn đề đặt ra là các nhà thiết 

kế/ tạo dáng tương lai phải có kiến thức đa 

dạng về các ngành nghệ thuật gần, kiến 

thức liên ngành, cũng như kỹ năng hành 

nghề mới đáp ứng được những yêu cầu đổi 

mới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4.  

Từ thực tiễn kinh nghiệm giảng dạy 

và làm nghề, người viết đề xuất một số ý 

kiến và giải pháp như sau: 

 

2. Đào tạo theo mô hình xưởng 

 2.1. Làm việc với chuyên gia 

Cần phải xác định rằng đào tạo 

ngành Tạo dáng sản phẩm công nghiệp là 

đạo tạo nguồn lực làm nghề thiết kế, có kỹ 

năng hành nghề được trang bị kiến thức ở 

bậc đại học. Đảm bảo các tiêu chí về: Kiến 

thức – Kỹ năng – Thái độ. Do đó, sinh viên 

sau khi tốt nghiệp phải có khả năng hành 

nghề, để thực hiện các công việc cụ thể của 

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ý tưởng 

sáng tạo sẽ được chắp cánh nếu người thiết 

kế có kỹ năng biến chúng thành những sản 

phẩm, có khả năng đưa vào sản xuất công 

nghiệp, phục vụ nhu cầu thực tiễn của con 

người. Khả năng thực tế hóa các sản phẩm 

tạo dáng công nghiệp chỉ có ý nghĩa, nếu 

nhà tạo dáng biến phác thảo trên bản vẽ 2D 

thành sản phẩm cụ thể trong không gian 

3D. Muốn làm được điều này, ngay khi 

còn học tập trên nghế nhà trường, các nhà 

tạo dáng tương lai phải có nhiều thời gian 

thực hành, làm việc trong môi trường thực 

tế. Các chương trình đạo tạo phải xây dựng 

chuẩn đầu ra, trong đó kỹ năng thực hành 

là một trong những tiêu chí quan trọng. 

Nhưng trong thực tế, nhiều cơ sở đào tạo 

không đủ điều kiện mở các xưởng thực 

hành, thiếu trang thiết bị để thực tập. 

Chính vì vậy, việc liên kết với các xưởng 

thiết kế, tạo dáng, phân xưởng sản xuất 

nhằm mục đích đưa sinh viên đến thực 

hành, học tập với chuyên gia. Để đáp ứng 

yêu cầu sử dụng nhân lực, cũng như đáp 

ứng được nhu cầu xã hội phù hợp với thời 

đại là: có năng lực sáng tạo, tính chuyên 

nghiệp. Giáo dục đào tạo luôn gắn kết vối 

thực tiễn cuộc sống. Vấn đề đặt ra là: sinh 

viên ra trường phải sống bằng nghề nghiệp, 

chứ không phải là những người chỉ bán ý 

tưởng.  

Được học tập và làm việc với các 

chuyên gia – những người giỏi chuyên 

môn, có kinh nghiệm hành nghề, sẽ mang 

lại lợi ích thiết thực cho việc đào tạo 

nghành nghề cho sinh viên. Quá trình làm 

việc với họ giúp cho người học tích lũy 

được nhiều kinh nghiệm của các thế hệ đi 

trước. Giúp sinh viên tiết kiệm được thời 

gian trải nghiệm nghề nghiệp. Được xem, 

học hỏi các thao tác của chuyên gia giúp 

họ hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp 

nhanh hơn. Những năm 70 - 80 của thế kỷ 

XX, tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế, 

Ban Giám hiệu đã chủ động mời giảng dạy 

về nghề khảm sành sứ Nghệ nhân Trương 

Văn Lập (Cửu lập), nhờ vào tài năng của 

mình đã được vua Bảo Đại phong hàm 

“Cửu phẩm” vào năm 1936. Nghệ nhân 
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chạm khắc gỗ Phan Thế Huề, nghệ nhân 

cuối cùng của triều Nguyễn được mời làm 

giảng viên Bộ môn Điêu khắc. Tuy không 

biết chữ những phương pháp truyền miệng 

của các cụ vô cùng độc đáo, đã truyền 

ngọn lửa đam mê nghề nghiệp cho nhiều 

thế hệ sinh viên. Nhưng hơn tất cả là tình 

yêu, sự kế thừa tinh hoa mỹ thuật cổ truyền 

mà cụ truyền cho các thế hệ con cháu.  

Ở nước Nga, các giảng viên giảng 

dạy tại các trường Mỹ thuật Tạo hình, Mỹ 

thuật Công nghiệp đều là các nhà chuyên 

môn có uy tín, được nhà nước hay các 

Viện Hàn lâm mời giảng dạy sau khi đã đạt 

những thành tựu trong nghề nghiệp. Trong 

các trường Mỹ thuật như Học viện Hàn 

lâm Mỹ thuật quốc gia Surikov, Học viện 

Hàn lâm Mỹ thuật Công nghiệp quốc gia 

Stroganov, đều có các xưởng thực hành 

như: xưởng đá, gỗ, thủy tinh, gốm…, điều 

hành các xưởng này không phải các giáo 

sư mà là các bậc thầy vễ kỹ thuật vật liệu 

chuyên ngành. Trong lần tham quan, trao 

đổi kinh nghiệm với trường Mỹ thuật 

Lasalle (Singapore), người viết được 

chứng kiến các chuyên gia nước ngoài 

tham gia giảng dạy tại xưởng của trường. 

Họ là những nhà thiết kế - tạo dáng có uy 

tín, tên tuổi trên thế giới, được nhà trường 

mời thỉnh giảng. Điều này không những 

nâng cao vị thế, uy tín của trường, mà còn 

giúp sinh viên mở rộng kiến thức và tầm 

nhìn ra khỏi phạm vi một quốc gia.  

 
H.1  Xưởng tạo dáng, Trường Nghệ thuật, 

Tạo dáng và Truyền thông, Đại học 

Nanyang  Singapore. Nguồn: Tác giả. 

2.2. Học tập tại xưởng 

Mô hình xưởng trong trường được 

các nước phương Tây áp dụng từ rất sớm, 

cũng như việc làm quen với môi trường lao 

động nghệ thuật, sản xuất sản phẩm công 

nghiệp. Học tập và làm việc tại xưởng đem 

lại những hiệu quả thiết thực, đó là khả 

năng làm việc tập thể. Ngoài học từ chuyên 

gia, họ còn học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, 

hợp tác trong công việc trong các dự án 

lớn. Bởi lẽ, năng khiếu không phân đều 

cho tất cả mọi người. Mỗi một sinh viên có 

thế mạnh riêng của mình, họ sẽ chọn đúng 

sở trường chuyên môn của mình trong quá 

trình học tập. Đây là bài học vẫn còn 

nguyên giá trị đến ngày hôm nay, do đó 

việc mở những xưởng thiết kế, sản xuất 

trong các cơ sở đào tạo là vô cùng cần thiết 

để gắn kết học đi đôi với hành, cho sinh 

viên khi đang còn ngồi trên ghế nhà 

trường. Tránh những bỡ ngỡ, thiếu tự tin 

khi bắt đầu hành nghề tại các doanh 

nghiệp.  Ngoài ra, làm việc trong môi 

trường thực tế, được thấy kết quả công 

việc của mình giúp cho họ nuôi dưỡng 

những cảm xúc thẩm mỹ, yêu nghề hơn. 

“Nghệ thuật phải là phương tiện chuyển tải 

những cảm xúc làm rung động lòng người. 

Cảm hứng sáng tạo chỉ có thể có trong quá 

trình lao động. Nếu như Nhà thiết kế thiếu 

sự rung cảm của tâm hồn Việt Nam, thì sản 

phẩm không thể mang tính dân tộc” (1). 

Điều này lý giải một phần tại sao có những 

sản phẩm tạo dáng không phù hợp với tâm 

lý thụ cảm nghệ thuật của người Việt, thiếu 

cái “hồn” của sản phẩm và trở nên xa lạ 

với đại đa số quần chúng nhân dân.  
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H.2.  Xưởng thực hành chất liệu, Khoa Mỹ 

thuật, trường Gangneung Wonji, thành 

phố Gangwon – do, Hàn Quốc. Nguồn: 

Tác giả. 

Lý thuyết phải gắn liền với thực 

hành, trong quá trình tiếp thu lý thuyết tại 

xưởng, sinh viên có điều kiện để thấy 

người thầy thị phạm, thao tác trên máy 

móc, thiết bị. Đây là những bài học từ thực 

tế sinh động, giúp cho người học dễ nắm 

bắt kiến thức hơn là những bài giảng lý 

thuyết khô khan trên các giảng đường. Dạy 

và học hiện nay mang tính truyền bá kiến 

thức đại trà, do đó mô hình học tại xưởng 

hướng đến đào tạo từng con người về kỹ 

năng hành nghề. Trong quá trình học tại 

xưởng, các kỹ năng của sinh viên sẽ được 

bộc lộ và được tôi luyện. Được chứng kiến 

cách làm việc của các chuyên gia giúp cho 

sinh viên có những hứng thú trong công 

việc. Bởi lẽ, một hành vi sáng tạo nhiều 

khi gây nên niềm cảm hứng cho một hành 

vi sáng tạo khác. 

 

3. Lợi ích từ việc liên kết với các 

doanh nghiệp trong đào tạo 

Có nhiều cơ sở đào tạo cũng xây 

dựng các xưởng thiết kế để phục vụ công 

tác giảng dạy, song với máy móc thiết bị 

còn lạc hậu, thiếu thực tế dẫn đến việc thực 

hành chỉ mang tính hình thức và còn nặng 

về lý thuyết suông. Các doanh nghiệp, nhà 

máy, phân xưởng sản xuất sản phẩm công 

nghiệp luôn luôn phải đầu tư trang bị máy 

móc, thiết bị mới bởi sự cạnh tranh khốc 

liệt của thị trường. Việc liên kết đào tạo 

với các doanh nghiệp sản xuất là vô cùng 

quan trọng, giúp cho nhà trường lấp đầy 

khoảng trống khi chưa có điều kiện đầu tư 

máy móc hiện đại. Các sản phẩm mỹ thuật 

công nghiệp đều gắn liền với nền công 

nghiệp, không ai phủ nhận vai trò của máy 

móc. Tạo dáng công nghiệp là một ngành 

của nghệ thuật tạo hình, công việc thiết kế 

sản phẩm công nghiệp vẫn là hoạt động 

nghệ thuật. Máy móc chỉ là công cụ hỗ trợ, 

chúng không thể thay thế con người trong 

sáng tạo nghệ thuật. Nhưng, để nâng cao 

chất lượng sản xuất hàng hóa, các doanh 

nghiệp sản xuất phải cập nhật công nghệ 

mới, do đó việc liên kết với đào tạo giúp 

sinh viên được hưởng lợi từ những đầu tư 

trang bị của doanh nghiệp. Sinh viên được 

tiếp cận với trang thiết bị hiện đại, giúp 

cho sinh viên có những nhận thức mới 

trong tư duy sáng tạo. Tạo dáng công 

nghiệp là hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực 

sản xuất công nghiệp và thương mại. Do 

đó, trong chương trình dạy và học phải gắn 

kết đào tạo với cơ sở sản xuất sản phẩm 

mỹ thuật công nghiệp. Việc thiết kế các bài 

học phải gắn liền với nhu cầu thực tiễn, có 

thể đưa vào sản xuất công nghiệp. Tránh 

những trường hợp bài học xa rời thực tế 

đất nước như tạo dáng xe ô tô, máy bay... 

trong khi những nền công nghiệp này của 

chúng ta còn non trẻ, chủ yếu là lắp ráp và 

chuyển giao công nghệ với nước ngoài. 

Nhà trường cần liên kiết với các doanh 

nghiệp, xí nghiệp, xưởng sản xuất..., để 

đưa sinh viên tham quan học tập, cũng như 

thiết kế chương trình đào tạo gắn với thực 

tế. Sinh viên sẽ được học tập trong môi 

trường chuyên nghiệp, rèn luyện tác phong 

công nghiệp. Nhà thiết kế - Nhà tạo dáng 

tương lai, trong suốt quá trình học tập, phải 
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luôn giữ mối quan hệ mật thiết với các kỹ 

thuật viên và các chuyên gia liên quan. 

Mối quan hệ này nhằm mục đích đáp ứng 

nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, cũng 

như tăng hiệu quả của quá trình sản xuất. 

Nhằm thỏa mãn hài hòa giữa tính công 

năng và tính thẩm mỹ. Mỹ thuật và khoa 

học công nghệ luôn luôn đồng hành trong 

các hoạt động sáng tạo sản phẩm mỹ thuật 

ứng dụng. Đây là điều tất yếu khi đào tạo 

ngành Tạo dáng công nghiệp. 

 

H.3.  Xưởng Thiết kế - tạo dáng phương 

tiện giao thông, Học viện Hàn lâm Mỹ 

thuật công nghiệp quốc gia Mátxcơva, 

mang tên Stroganov, LB Nga. Nguồn: 

https://www.ico-

d.org/2016/05/11/stroganov.php 

Trong chương trình học, cần đưa ra 

những bài tập cụ thể theo đặt hàng của 

doanh nghiệp. Điều này vừa mang giá trị 

thực tiễn, vừa làm quen với cách tự tiếp thị 

và tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, các doanh 

nghiệp nhận ra những lợi ích mà thiết kế 

sản phẩm có thể mang lại cho doanh 

nghiệp của mình, xây dựng mối quan hệ 

bền vững hai bên cùng có lợi. Ngoài ra, 

các sản phẩm được doanh nghiệp đưa vào 

sản xuất cũng tạo nguồn thu nhập cho sinh 

viên khi đang còn học tập tại trường. Đây 

là cách làm mà khoa Mỹ thuật của trường 

Gangneung Wonji, thành phố Gangwon – 

do, Hàn Quốc áp dụng.  

Do thời gian học tập tại trường là 

quá ít cho một chương trình đào tạo 4 – 5 

năm. Sinh viên không thể có tay nghề 

thành thạo, nếu không đầu tư nhiều thời 

gian thực hành, bởi lao động nghệ thuật 

luôn là một quá trình mài dũa và khổ 

luyện. Sản phẩm mỹ thuật ứng dụng của 

người Việt phải phù hợp với nhân trắc 

học cũng như tâm lý, tình cảm của cộng 

đồng dân cư. Nếu không, các sản phẩm 

đó sẽ không đáp ứng nhu cầu sử dụng của 

người tiêu dùng.  

Học tập trong các môi trường 

sản xuất của các doanh nghiệp mang lại 

lợi ích thiết thực. Những kiến thức mà 

sinh viên thu được xuất phát từ thực tế 

cuộc sống. Đó là những bài học sống 

động, bổ ích mà họ mang theo trong hành 

trang của mình sau khi tốt nghiệp.  

4. Vai trò của giảng viên và sinh 

viên trong đào tạo theo mô hình xưởng. 

4.1. Đối với người dạy 

Một trong những yếu tố quan trọng 

trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở 

các trường Mỹ thuật Ứng dụng, đó là chất 

lượng đội ngũ giảng viên. Việc dạy nghề 

luôn luôn gắn liền kinh nghiệm hành nghề, 

cũng như uy tín về chuyên môn của người 

thầy. Họ sẽ là những người đồng hành 

cùng sinh viên trong các hoạt động sáng 

tạo, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng cũng 

như truyền cảm hứng trong lao động nghệ 

thuật. Điều hành công việc ở các xưởng tạo 

dáng, ngoài các thầy/cô có thâm niên hoạt 

động nghề nghiệp thì cần phải có sự tham 

gia của các chuyên gia, kỹ thuật viên lành 

nghề trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: 

tạo khuôn mẫu, vận hành máy in, máy cắt 

lớp 3D..., hay các máy công cụ cầm tay. 

Tất nhiên không phải người thầy nào cũng 

có thể nắm vững tất cả các kỹ năng sử 

dụng máy móc, công nghệ. Do đó, việc cập 

nhật các kỹ năng cho giảng viên cũng góp 

phần trau dồi chuyên môn, nghề nghiệp là 

cần thiết.  

https://www.ico-d.org/2016/05/11/stroganov.php
https://www.ico-d.org/2016/05/11/stroganov.php
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Trước đây để xây dựng đội ngũ 

giảng viên kế cận, các cơ sở đào tạo 

thường chọn những sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc, bồi dưỡng để trở thành những 

người thầy. Sẽ không có gì sai khi họ tiếp 

tục nâng cao trình độ, trau dồi nghề 

nghiệp, tham gia các hoạt động sáng tạo 

theo ngành nghề được đào tạo. Song, một 

bộ phận  không nhỏ các giảng viên trẻ thủ 

phận, hài lòng với những gì mình đã có, 

không hoạt động nghề nghiệp. Do đó,  các 

bài giảng trở nên khô khan vì thiếu kiến 

thức thực tế. Khoa học công nghệ luôn 

luôn biến đổi, nếu giảng viên không tham 

gia hoạt động sáng tạo, không tự làm mới 

mình, họ sẽ bị lạc hậu kém sức hấp dẫn đối 

với sinh viên.  

Hiện nay tại trường Đại học Kiến 

trúc Tp. Hồ Chí Minh, nơi đào tạo ngành 

Kiến trúc, Mỹ thuật Công nghiệp, Kiến 

trúc Nội thất đòi hỏi giảng viên phải đáp 

ứng được các tiêu chí: là Nhà sư phạm, 

Nhà khoa học và Nhà hoạt động chuyên 

môn. Không phải tất cả những người giỏi 

về chuyên môn đều có khả năng sư phạm, 

nhưng khả năng truyền đạt kiến thức cho 

người học là những yếu tố mang tính quyết 

định trong đào tạo. Cùng với công tác 

nghiên cứu khoa học để cập nhật thông tin, 

khoa học công nghệ và thiết kế giáo trình, 

giáo án phù hợp với những đòi hỏi về 

nguồn nhân lực mỹ thuật ứng dụng trong 

giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, việc sử dụng 

thông thạo ngoại ngữ trong giao tiếp, 

nghiên cứ tư liệu nước ngoài cũng là một 

lợi thế của giảng viên. Khi có các hoạt 

động giao lưu quốc tế, hay mời chuyên gia 

nước ngoài đến làm việc tại các xưởng. 

Hoạt động nghề nghiệp của giảng viên 

không chỉ thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo, 

tăng thu nhập, mà còn là hoạt động tích lũy 

kinh nghiệm, trau dồi nghề nghiệp. Góp 

phần làm cho những bài giảng trở sinh 

động, tạo nguồn cảm hứng cho người học. 

Yếu tố nguồn nhân lực mang tính nòng cốt 

trong chiến lược phát triển giáo dục. 

4.2.  Đối với người học 

Qúa trình học tập tại xưởng, sinh 

viên được nghiên cứu, thực hành trong 

môi trường thực tế. Họ phải tích cực chủ 

động trong học tập, chứ không thụ động 

tiếp nhận kiến thức từ người dạy. Phải biết 

điểm yếu của mình để tự bổ sung kiến 

thức, cũng như kỹ năng thực hành. Trong 

các cuộc thi hay giao lưu với sinh viên 

quốc tế, sinh viên Việt Nam thường rất 

giỏi về lý thuyết, nhưng rất yếu về thực 

hành. Đều này cũng dễ hiểu vì sinh viên ở 

các nước tiên tiến được tiếp xúc với khoa 

học công nghệ trước khi bước vào đại học. 

Đất nước ta trên đà phát triển, khoảng cách 

nhiều ngành công nghiệp còn xa đối với 

thế giới. Do đó, chỉ có cách chủ động học 

và tự học mới hy vọng bù đắp những 

nhược điểm đó trong cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4. 

Sinh viên phải ý thức được rằng 

học tại xưởng là học tập và làm việc trong 

môi trường sản xuất. Do đó, rèn luyện kỹ 

năng làm việc trong môi trường công 

nghiệp là hết sức cần thiết. Kỷ luật lao 

động luôn luôn phải được tuân thủ nghiêm 

nghặt trong môi trường sản xuất có nhiều 

máy móc, thiết bị, có nhiều rủi ro về tai 

nạn lao động. Xây dựng tác phong công 

nghiệp, rèn luyện kỹ năng làm việc tập thể 

là những điều bắt buộc đối với sinh viên 

học theo mô hình xưởng.  

Rèn luyện kỹ năng làm việc với 

chuyên gia, kỹ thuật viên cũng vô cùng cần 

thiết. Sinh viên phải biết tận dụng cơ hội 

khi có điều kiện làm việc với họ. Hơn ai 

hết, các chuyên gia là những người có kinh 

nghiệm và kỹ năng thao tác trên các máy 
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công cụ. Đặt câu hỏi hay đề nghị thị phạm 

mang đến những kiến thức hữu ích từ kinh 

nghiệm thực tế, đó là cách học chủ động, 

tiếp thu những kiến thức ngoài sách, vở.  

Với sự phát triển của công nghệ 

thông tin hiện nay, đã mang lại lớn ích to 

lớn trong việc cập nhật, tiếp cận với các 

sản phẩm mỹ thuật công nghiệp trong nước 

và thế giới một cách dễ ràng. Đây là điều 

kiện thuận lợi của cuộc cách mạng 4.0 

mang lại. Do đó, việc thường xuyên cập 

nhật các phần mềm thiết kế mới, hay nắm 

vững kỹ năng sử dụng máy móc, thiết bị 

mới là điều kiện tiên quyết cho sinh viên 

hội nhập nhanh với công việc tại các doanh 

nghiệp sau khi ra trường. Do đó, kỹ năng 

tiếp thu công nghệ mới là điều kiện cần đối 

với sinh viên khi còn học tập tại xưởng. 

 

5. Kết luận: 

Xuất phát từ vai trò của ngành Tạo 

dáng sản phẩm công nghiệp trong bối cảnh 

hiện nay. Cùng với những thách thức của 

cuộc cách mạng 4.0, các cơ sở đào tạo Mỹ 

thuật ứng dụng cần xem xét, điều chỉnh, 

thiết lại chương trình đạo tạo, nhằm thỏa 

mãn những đòi hỏi bức thiết trong tình 

hình mới. Việc đưa mô hình học tập tại 

xưởng là cần thiết, nhưng phải bám sát tình 

hình thực tế đặc thù của tường địa phương. 

Xây dựng chuẩn chuẩn đầu vào cũng như 

chuẩn đầu ra phải đáp ứng hài hòa giữa lý 

thuyết và thực hành; giữa tri thức và kỹ 

năng. Dựa trên những dữ liệu cụ thể, được 

thống kê từ  thực tế của nền công nghiệp 

hàng hóa, kinh tế, thương mại của đất 

nước. Có như vậy, tính chất ứng dụng mới 

đi vào thực tế sản xuất và đời sống một 

cách hiệu quả, thiết thực. Sự bùng nổ của 

khoa học công nghệ, có tác động mạnh đến 

đến đào tạo tạo dáng sản phẩm công 

nghiệp. Không ai có thể phủ nhận hiệu quả 

của nó đem lại cho những hoạt động sáng 

tạo của nhà thiết kế. Song cũng cần phải 

tỉnh táo khi xây dựng chương trình đào tạo, 

để cân đối giữa các môn học lý thuyết và 

thực hành một cách hợp lý. Việc họp tập 

tại xưởng rèn luyện cho sinh viên biết vận 

dụng tri thức kết hợp với kỹ năng. Mỹ 

thuật ứng dụng vẫn là ngành sáng tạo nghệ 

thuật. Máy móc, thiết bị chỉ là những công 

cụ hỗ trợ cho hoạt động sáng tạo nghệ 

thuật. Song, không rèn luyện kỹ năng làm 

việc trong môi trường sản xuất, thì nhà tạo 

dáng tương lai khó đáp ứng được yêu cầu 

của nhà tuyển dụng. Không sử dụng thuần 

thục công cụ sản xuất thì những ý tưởng 

sáng tạo chỉ nằm trên trang giấy trắng. Tạo 

dáng công nghiệp là hoạt động sáng tạo 

trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và 

thương mại. Do đó, trong chương trình dạy 

và học phải gắn kết đào tạo với cơ sở sản 

xuất sản phẩm mỹ thuật công nghiệp. Nhà 

trường cần liên kiết với các doanh nghiệp, 

công ty, xưởng sản xuất..., để đưa sinh viên 

tham quan học tập, cũng như thiết kế 

chương trình đào tạo gắn với thực tế. Xây 

dựng và tái đào tạo đội ngũ giảng viên để 

đáp ứng được những đòi hỏi, thách thức và 

đổi mới trong giáo dục đào tạo. 

Đào tạo ngành tạo dáng cần phải có 

những chuyển biến cơ bản để đáp ứng 

được những yêu cầu mang tính thời đại, 

phù hợp với quy luật phát triển. Có như thế 

mới thỏa mãn được nhu cầu sử dụng lao 

động trong ngành công nghiệp sản xuất 

hàng hóa, góp phần phát triển, xây dựng 

thương hiệu cho ngành tạo dáng sản phẩm 

mang nhãn hiệu Việt Nam./. 
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Tóm tắt: Xứ Huế - cái nôi của nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật độc đáo, trữ tình và thơ 

mộng. Trong đó có nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật đã được Việt Nam cũng như Thế giới công 

nhận là di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của cả nước, của nhân loại. Dưới thời triều đình Nhà 

Nguyễn, một loại hình hội họa mới, được các Vua triều Nguyễn du nhập vào xứ Huế - loại hình 

nghệ thuật rất độc đáo và đặc biệt, bởi hội họa được vẽ trên kính, trên gương, đó không phải hội 

họa trên các chất liệu thông thường mà chúng ta vẫn thấy như trên giấy, trên lụa, trên gốm....Loại 

hình nghệ thuật này có cách thể hiện cũng như chất liệu khác lạ, theo dòng chảy thời gian và sự 

thăng trầm của lịch sử, giờ đây đã trở thành một di sản khá đặc biệt, mang trong mình bản sắc văn 

hóa, nghệ thuật rất riêng của xứ Huế, đem lại giá trị thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật đặc sắc và cả giá 

trị về lịch sử mà không dòng hội họa nào có được. Chỉ có điều, theo sự bồi lở của dòng chảy lịch sử 

và văn hóa Việt Nam, hiện loại hình tranh gương này chỉ còn lại số lượng khá ít, nhiều bức họa đã 

bị mai một và bị hỏng, không còn nguyên vẹn. Loại hình nghệ thuật này rất cần có sự bảo 

tồn và lưu trữ đặc biệt để có thể lưu truyền hậu thế, trở thành di sản văn hóa nghệ thuật 

được lưu giữ ngàn đời. 

Từ khóa: Tranh gương, nghệ thuật, di sản, cung đình Huế, bảo tồn 

 

Abstract: Hue - the cradle of many unique cultural and artistic forms with many types of 

culture and arts - has been recognized as tangible and intangible cultural heritages by Vietnam and 

the world. Under the Nguyen Dynasty, a new type of painting was introduced into the land of Hue 

by the Nguyen Dynasty kings. This is a very unique and special art form, because the painting is 

painted on glass, on the mirror, not on the usual materials that we still see like on paper, on silk, on 

pottery ... According to the flow of time and the ups and downs of history, this type of art, with its 

strange expression and material, has become a quite special heritage, bringing with it a very 

cultural and artistic identity. Currently, this type of mirror paintings remains only a small amount, 
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so it is necessary to have special preservation and storage to be able to circulate in the future, to 

become a preserved cultural and artistic heritage.  

Keywords: Mirror paintings, art, heritage, Hue imperial palace, conservation.  

 

1. Đặt vấn đề 

Nhà Nguyễn - một triều đại mang trong 

mình rất nhiều thăng trầm của lịch sử. Với 13 

đời Vua và 143 năm trị vì, Nhà Nguyễn đã để 

lại cho hậu thế khối di sản văn hóa, nghệ 

thuật vật thể, phi vật thể đồ sộ. Các di sản của 

Cố đô mang trong mình nhiều giá trị biểu 

trưng cho trí tuệ, cho tâm hồn đất và người xứ 

Huế. Bao thế hệ đã qua, những tinh hoa đã 

hội tụ và hun đúc, chắt lọc, tạo nên một nền 

văn hóa, nghệ thuật đậm đà bản sắc của xứ 

Huế mà không nơi nào có được. Ở đó, có 

nghệ thuật tranh gương, có những bức bích 

họa trên gương đã được nâng niu và truyền 

giữ từ các vị vua triều Nguyễn. Những tác 

phẩm bích họa trên gương này chỉ được xuất 

hiện trong chốn cung đình triều Nguyễn. 

Được đóng trong khung gỗ, sơn son thiếp 

vàng rất cầu kỳ. Đó là những tác phẩm bích 

họa độc lập và đặc sắc từ triều Nguyễn để lại 

cho hậu thế của dân tộc. 

Theo nhà nghiên cứu Thái Văn Kiểm, 

tác giả cuốn Cố đô Huế (cùng lời truyền của 

một số người cao tuổi ở Huế) nhận định: 

Tranh gương cung đình Nguyễn đa phần 

được các Vua triều Nguyễn đặt hàng vẽ từ 

Trung Quốc. Nguyên là vua Thiệu Trị (1841-

1847) có tập thơ Thần kinh nhị thập cảnh, 

vịnh 20 cảnh đẹp của đất Huế, đã gửi các bài 

thơ này qua Trung Quốc đặt vẽ. Một bài thơ 

này được thể hiện thành một bức tranh 

gương, sau đó mới mang trở về kinh đô 

Huế, treo ở tại các miến điện [1]. Mặc dù 

vậy, nhưng các tác phẩm tranh gương đó 

lại mang trong mình những nội dung và 

các yếu tố đặc trưng riêng của nền nghệ 

thuật Cố đô Huế.  

 

2. Các loại hình tranh gương 

GS. Chu Quang Trứ thì cho rằng: 

“Đối chiếu số tranh được biết, nguồn tài 

liệu trên đáng tin, song không hoàn toàn 

đúng với số tranh hiện có dù chỉ ở ngay 

trong các điện thờ” [2]. Theo GS, tranh 

gương xứ Huế có 3 nguồn xuất xứ ứng 

với ba dòng tranh gương sau: 

Dòng tranh với các bài thơ ngự chế - 

tranh thi họa: Loại tranh gương này do các 

Vua triều Nguyễn đặt hàng từ Trung Quốc, 

do các nghệ nhân Trung Quốc vẽ. Các tác 

phẩm thuộc dòng tranh này được vua Thiệu 

Trị (1841 - 1847) - vị vua thứ ba của vương 

triều Nguyễn tại Đại Nam ngự chế về hai 

mươi thắng cảnh của đất Thần Kinh xưa do 

vua xếp hạng. Chùm thơ của vua Thiệu Trị 

có 20 bài thơ ca ngợi thắng cảnh đẹp của 

thiên nhiên xứ Huế trên đất Thần kinh, trong 

đó gồm 7 thắng cảnh tự nhiên và 13 thắng 

cảnh nhân tạo, hoặc là sự kết hợp giữa tự 

nhiên và nhân tạo. Đến năm 1844 đến 1845, 

Vua Thiệu trị đã ra lệnh cho Nội Các phải cố 

định hóa chùm thơ của ông bằng nhiều hình 

thức: In ấn thành sách có minh họa (bộ Ngự 

đề Đồ Hội Thi tập), hoặc vẽ tranh treo tại các 

cung điện. Ngoài ra cò có các tác phẩm tranh 

vịnh các mùa trong năm, vịnh các cảnh vật 

mà vua bất chợt tức cảnh đề thơ...Cụ thể 

“Trong lăng Tự Đức, ở điện Xung Khiêm có 

12 bức tranh kính, trên góc tranh có bài thơ 

“Ngự chế” với niên hiệu “Thiệu Trị Ất Tị 

(tức 1845). Bên điện Lương Khiêm cũng có 

một số loại tranh này. Tất cả đều được đóng 

khung, chạm rất cầu kỳ, chi li đến mức tinh tế 

và thếp vàng rực rỡ” [3]. Đây cũng là dòng 

tranh gương cao cấp nhất, chỉ được sử dụng 
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trong chốn cung đình triều Nhà Nguyễn (hình 

1, 2).  

Dòng tranh có chủ đề: Dòng tranh này 

thể hiện các tích truyện lịch sử, các điển tích 

trong lịch sử Nho giáo như: Chuyện Chiêu 

Nho giảng kinh; Dạ phân giảng kinh; Nhậm 

dụng tam kiệt... “Ở điện Lương Khiêm còn 

một số tranh không có thơ, có ghi tên tranh 

thuộc tích truyện lịch sử Trung Quốc, phần 

lớn thuộc thời Hán” [4]. 

Dòng tranh gương thứ ba: Là dòng tranh 

gương tĩnh vật với hai chủ đề chính là: tranh 

bát bửu cồ đồ và tranh về các loại hoa quả. 

Các bức bích họa tĩnh vật được triều Nguyễn 

treo tại lăng Minh Mạng và lăng Đồng 

Khánh. Đây là dòng tranh do người Việt sáng 

tác, chúng có niên đại vào khoảng những 

năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. “Loại 

tranh kính thứ 3 có ba bức ở điện Sùng Ân 

trong lăng Minh Mạng và mười bức ở điện 

Ngưng Hy trong lăng Đồng Khánh. Những 

tranh này nhỏ hơn hai loại tranh trên một 

chút, được lồng trong cái khung gỗ lòng 

máng trang trí diềm lá sòi hay cuốn thư có 

hình rồng. Về đề tài, tất cả đều thuộc loại 

tranh tĩnh vật vẽ các lễ vật đặt trên “tam 

sơn” như một bàn thờ (kiểu tranh Chủ dân 

gian Đông Hồ)” [5].  

3. Chất liệu đặc sắc cùng lối vẽ/ chạm 

khảm đặc biệt 

Tranh gương tuy có nhiều chủ đề khác 

nhau, nhưng đều giống nhau về kỹ thuật, về 

cách vẽ, và về cách phối màu trong tranh. 

Chất liệu của tranh gương là bột màu pha 

keo, hoặc sơn, được các nghệ nhân vẽ hoặc 

khảm xà cừ trực tiếp vào mặt sau của gương 

theo lối “phản họa”. Đây là lối vẽ âm bản ở 

mặt sau để khi nhìn mặt trước của tranh thành 

dương bản. Lối vẽ này đã khiến cho các tác 

phẩm tranh gương trở thành những tác phẩm 

bích họa đặc biệt, có giá trị cả về mặt thẩm 

mỹ, nghệ thuật và cả về mặt lịch sử văn hóa.  

Theo PGS.TS Phan Thanh Bình, hiệu 

trưởng Trường Đại học Nghệ thuật Huế nhận 

định: “Kỹ thuật vẽ ngược chiều đòi hỏi họa 

sĩ, nghệ nhân phải hết sức tài hoa, khéo léo 

và có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú mới 

có thể thực hiện được. 

Do kỹ thuật phức tạp, sự tư duy về mặt hình 

tượng là rất riêng. Người vẽ phải tưởng 

tượng phía bên kia (mặt trái) để nhìn xuyên 

từ kính qua (mặt phải) đòi hỏi dự phối hợp 

giữa tư duy, kỹ thuật, chất liệu và đặc trưng 

phản ánh. Vì thế mà trong từng đường nét 

cũng phải tính toán là nét trên hay nét dưới, 

độ đậm như thế nào, từng mảng màu chồng, 

phối hợp như thế nào để tạo ra hiệu quả của 

cách nhìn. Bố cục, không gian, tả về chiều 

sâu cũng cũng phải như vậy. Tất cả tạo nên 

nét riêng, độc đáo và cực kỳ tinh tế của tranh 

gương và đó cũng chính là những đặc trưng 

mà không có loại hình mỹ thuật nào của Huế 

có được"  

4. Giá trị thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật 

Từ chất liệu và lối vẽ đặc sắc, cùng nội 

dung tinh tế, tranh gương xứ Huế đã khẳng 

định được giá trị to lớn về thẩm mỹ và nghệ 

thuật. Mỗi một dòng tranh lại toát lên một vẻ 

đẹp riêng ẩn dấu trong đó.  

Ở dòng tranh gương cao cấp - tranh ngự 

chế, tranh vịnh cảnh: Các tác phẩm bích họa 

của dòng tranh này gần như còn khá nguyên 

vẹn. Các tác phẩm ngự chế 20 cảnh đẹp của 

xứ Thần Kinh như Trùng minh viễn chiếu, 

Vĩnh Thiệu Phương Văn, Thiên Mụ Chung 

Thanh, Thường Mậu quan canh...tất cả các 

bức bích họa này đều mô tả và ca tụng cảnh 

đẹp hữu tình xứ Huế và ăn khớp tài tình với 

các tác phẩm thơ bên cạnh. Bên cạnh đó, các 

tác phẩm bích họa các bài thơ vịnh các mùa 

trong năm, vịnh các cảnh mà vua bất chợt tức 

cảnh như: Nguyệt ảnh, Sơn quang, Giang 

luyện....tất cả các tác phẩm vịnh đều được 

bích họa lại rất thơ mộng và hữu tình.  
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Dù tác phẩm bích họa ngự chế hay vịnh cảnh, 

vịnh màu đều mang phong cách vẽ, cách sử 

dụng màu tương đối giống nhau: “Hầu hết 

những tranh này thiên về bảng màu lạnh, 

cảnh sắc và cả mái nhà đều là màu xanh, 

mây trời cũng trắng xanh, chỉ có cột nhà đỏ 

và viền nét vàng. Tất cả được vẽ rất chi tiết, 

mảng màu vờn chuyển sắc độ tinh tế, các 

nhân vật được tỉa tót tỉ mỉ, bố cục dựa trên 

viễn cận xã hội theo tâm lý ngược với chiều 

nhìn tự nhiên. Họa gia tưởng tượng những 

cảnh trong thơ của vua Thiệu Trị theo thiên 

nhiên xứ lạnh mà họ đang sống và thể hiện 

theo lối “công bút” rất cẩn thận. Những 

tranh này vẽ trực tiếp lên mặt sau của kính, 

vẽ và viết theo lối “bản âm” để khi nhìn mặt 

trước trở thành bản dương, màu ngoài vẽ 

trước, màu trong vẽ sau và cuối cùng mới vẽ 

màu nền. Màu tốt bền, ngày nay vẫn giữ 

nguyên”[6]. Bố cục các tác phẩm dựa trên 

cái nhìn xa trông rộng về xã hội phong kiến, 

lối vẽ, lối chạm khắc tự nhiên nhưng phóng 

khoáng, nhiều chi tiết cầu kỳ, sinh động và 

bắt mắt. Tất cả các thiên nhiên tự nhiên hay 

nhân tạo trong tranh đều được ôm trọn và 

được bảo vệ dưới bầu trời có những đám mây 

uốn khúc mạnh mẽ. Điều đó chứng tỏ sức 

mạnh và sự ca tụng triều đình nhà Nguyễn, ca 

tụng sự trị vì, sự bao bọc ngự trị cao cả nhằm 

đem lại một cuộc sống tươi đẹp, ấm no cho 

người dân Đại Nam của các vua Chúa nhà 

Nguyễn thời bấy giờ. 

Ở dòng tranh bích họa lịch sử Nho giáo, 

mặc dù kỹ thuật vẽ không cầu kỳ bằng dòng 

tranh gương ngự chế, nhưng nhiều tác phẩm 

vẫn có độ tỉ mỉ, tỉa tót. Màu sắc chính của 

dòng tranh này thường là màu đỏ, màu ấm. 

Nhưng do không được đầu tư kỹ lưỡng về kỹ 

thuật, nhiều tác phẩm đã bị bong tróc lớp sơn 

do trong quá trình vẽ, sơn không được pha 

chế kỹ lưỡng và cẩn thận. Do không mang 

yếu tố chất lượng, cho nên có ý kiến cho rằng 

nhiều bức tranh loại này là do người Trung 

Quốc vẽ sẵn, được mang ra các sạp bầy 

bán sẵn ở chợ. Sau đó các Sứ Bộ Nhà 

Nguyễn đi sứ nhà Thanh trên đường về 

đã mua các bức tranh này và mang về 

Đại Nam. 

Dòng tranh gương thứ ba của cung đình 

Huế, có đề tài về bát bửu cồ đồ và tranh về 

các loại hoa quả. Dòng tranh này mang hai 

luồng ý kiến trái chiều nhau. Nếu Giáo sư 

Chu Quang Trứ cho rằng “Tranh kính loại 3 

này có đề tài đơn giản, kỹ thuật vẽ còn thô 

vụng, nghệ thuật hòa sắc còn tùy tiện, mới chỉ 

ở bước thể nghiệm cho một loại tranh bắt 

chước tự phát hàng nhập của Trung Quốc. 

Có thể tin chắc những tranh kính này do 

người Việt chưa được trang bị đầy đủ kiến 

thức nghề nghiệp, vẽ ra ở cuối thế kỷ trước 

sang đầu thế kỷ này”[7]. Bên cạnh đó là 

dòng ý kiến trái chiều với giáo sư Chu Quang 

Trứ, có một số nhà nghiên cứu ở Huế lại đưa 

ra nhận định rằng chất lượng nghệ thuật của 

dòng tranh này khá cao “Sự hiện diện của 

tranh gương tĩnh vật thời Nguyễn được 

chứng tỏ qua 10 bức tranh gương cỡ 

50x60cm, treo trên tường các cột ngoài của 

chính điện lăng Đồng Khánh. Họa tiết gồm 

bình hoa quả phẩm, lư trầm hay nghiên 

bút… đặt trên những chiếc kỷ biến đổi nhiều 

dáng, được viền bằng những đường hồi văn; 

màu sắc phong phú, thường là màu nền khói 

hương, hoặc xanh da trời, hoặc đen huyền, 

trên đó nổi bật màu đỏ chu của lỷ, màu xanh 

ngọc của bình hoa… làm cho bức tranh tĩnh 

vật nào cũng lộng lẫy mà có duyên thầm”[8]. 

Có thể thấy tuy cùng một dòng tranh nhưng 

đã xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều nhau. 

Nhưng dù luồng ý kiến nào thì dòng tranh 

này vẫn là sản phẩm đích thị của người Việt, 

do người Việt tạo dựng nên. Cho dù chưa 

được khẳng định về độ cầu kỳ, tỉ mỉ nhưng 

các tác phẩm này đã phản ánh đúng tâm 
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hồn, sự ngây thơ thật thà cũng như 

suy nghĩ giản đơn của người Đại 

Nam lúc đó.   

Có thể nói, dù dòng tranh ngự chế cao 

cấp hay dòng tranh tĩnh vật giản đơn, thì các 

tác phẩm tranh gương xứ Huế vẫn là những 

tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, có giá trị cao về 

mặt thẩm mỹ. Ở loại hình tranh gương này, 

màu sắc trong tranh trở thành ngôn ngữ độc 

quyền của mảng nghệ thuật riêng biệt. Ngoài 

ra, các tác phẩm tranh gương được lồng trong 

khung sơn son thếp vàng chạm nổi những chi 

tiết hoa trái trời mây. Có tác phẩm khi được 

thếp vàng dùng vàng thật với một chất kết 

dính đặc biệt, màu vàng của khung không 

bao giờ phai màu, luôn giữ được sự óng ánh 

lung linh quyền quý của chất liệu này. Mặc 

dù trải qua đủ thăng trầm trong dòng chảy 

lịch sử văn hóa, nhưng sự óng ánh tươi tắn và 

rực rỡ của các tác phẩm tranh gương sơn son 

thếp vàng vẫn luôn như mới, có độ phát 

quang lan tỏa giữa các màu trong tranh. 

Đồng thời qua các tác phẩm tranh 

gương còn phản ánh được tình hình, diện 

mạo của nền mỹ thuật triều Nguyễn và 

nói nên nhận thức của một thời đại đã 

qua, là lăng kính để thế hệ sau có thể 

nhìn lại và học tập. 

5.  Giá trị về lịch sử 

Trên phương diện thưởng ngoạn, những 

bức bích họa trên gương có thể đơn thuần nói 

lên cảnh đẹp của thiên nhiên, phong cảnh non 

nước hữu tình của xứ Huế, tài hoa của người 

nghệ nhân vẽ hoặc khảm tranh, sự chi li tỷ 

mỷ của người làm khung, và sự xuất chúng 

của người ngự chế. Nhưng với người nhà 

nghiên cứu, bên cạnh giá trị thẩm mỹ, giá trị 

nghệ thuật, ở mỗi tác phẩm tranh gương lại 

mang trong mình những cứ liệu lịch sử quan 

trọng. Đặc biệt, ở các tác phẩm bích họa đề 

vịnh hai mươi cảnh đẹp của xứ Huế, đó là 

những nguồn tư liệu căn cứ quý giá trong 

việc trùng tu phục dựng các di tích có trong 

thơ. Khi nhắc đến những giá trị về mặt lịch sử 

của các bức bích họa, TS Phan Thanh Hải - 

giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô 

Huế khẳng định: “Với chúng tôi loại tranh 

gương có giá trị lịch sử rất lớn bên cạnh giá 

trị nghệ thuật, nhất là bộ Thần kinh nhị thập 

cảnh  vịnh  20 cảnh đẹp của đất thần kinh 

hay một số thắng cảnh của cố đô Huế ngoài 

những cảnh chính còn được vẽ rất nhiều tiểu 

cảnh nổi tiếng như bộ tranh vẽ các cảnh của 

vườn Cơ Hạ hay vẽ về các cảnh của hồ Tịnh 

Tâm. Việc nghiên cứu phục hồi các di sản 

văn hóa, đặc biệt với các vườn thượng uyển, 

các danh thắng nổi tiếng của cố đô Huế phải 

căn cứ vào rất nhiều nguồn tư liệu. Tư liệu về 

tranh gương hết sức quý vì nó phản ánh rất 

trực quan, sinh động phong cảnh đúng của 

triều Nguyễn khi xưa mà đã được thể 

hiện  trước hết là bởi các họa sĩ, các nghệ 

nhân của Bộ Công của  triều Nguyễn và sau 

đó được các họa sĩ Trung Hoa thể hiện trên 

tranh gương.”(hình 3,4) 

6.  Tác phẩm bích họa còn lại 

Theo thời gian, các tác phẩm tranh 

gương cung đình Huế đã được Nhà nước và 

cả tư nhân trưng bày, cất giữ. Trên đại bàn cố 

đô Huế, tranh gương đang được bảo quản tại 

một số di tích như: Bảo tàng Mỹ thuật cung 

đình Huế, các lăng, tẩm của khu di tích Cố 

đô. Ngoài ra còn có ở Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học Huế, và tại bộ sưu tầm cá 

nhân của ông Trần Đình Sơn ở thành phố Hồ 

Chí Minh....Số lượng cụ thể các tác phẩm 

tranh gương còn lại cũng được lưu trữ và bảo 

tồn giải rác:  

Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế: 19 

bức, trong đó 6 bức đang được treo tại điện 

Long An (hình 5), 13 bức còn lại được lưu 

trữ trong khoa của Bảo tàng, trong số 13 bức 

còn lại, có đến 9 bức chỉ còn lại khung, và 4 

bức đã bị hư hỏng nặng.  
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Cung Diên Thọ có 8 bức  đang được 

treo tại chính điện.  

Lăng Tự đức hiện còn 24 bức, được treo 

tại Điện Hòa Khiêm (16 bức) và Điện Lương 

Khiêm (8 bức, ban đầu có 12 bức, nhưng 4 

bức đã bị mất).  

Lăng Thiệu Trị: có 23 bức, trong đó: 17 

bức tĩnh vật về chủ đề bát bửu cổ đồ, 4 bức 

tranh lớn chia ô trang trí, 2 bức tranh thơ treo 

tại chính điện (bên tả, bên hữu) 

Điện Biểu Đức: 3 bức gồm: Bức ở gian 

trái; bức gương lớn ở gian trái; bức tranh 

gương ở gian hữu 

Khoa Sử, Đại học Khoa học Huế lưu trữ 

2 bức thi họa     

Lăng Minh Mạng (điện Sùng Ân): 1 bức 

tranh gương tĩnh vật, không đề thơ 

Điện Huệ Nam: 2 bức treo tại nội điện, 7 

bức đại đồ đệ của Thánh mẫu  

Chùa Báo Quốc: 2 bức tĩnh vật cổ đồ bát 

bửu 

Lăng Đồng Khánh (điện Ngưng 

Hy): hiện lưu trữ 10 bức tranh tĩnh vật cổ 

đồ bát bửu 

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn: 1 bức 

tĩnh vật giống bức ở lăng Đồng Khánh 

Hiện nay, theo thống kê của Trung tâm 

Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thì số lượng tranh 

gương cung đình Huế còn lại gần 100 bức, 

nhưng có điều trong số đó hơn một nửa tác 

phẩm đã bị hư hỏng theo nhiều mức độ khác 

nhau và cần phải có phương án để bảo tồn 

bởi đây là loại bích họa độc đáo, quý hiếm vì 

mỗi tác phẩm chỉ có duy nhất một bản, và 

mang trong mình nhiều bản sắc đặc trưng của 

mỹ thuật cung đình nhà Nguyễn 

7.  Bảo tồn và lưu giữ 

Tranh gương xứ Huế đã tồn tại song 

hành cùng thời gian hàng trăm năm nay. Mặc 

dù mang trong mình bản sắc độc đáo và riêng 

biệt của cố đô, mang trong mình giá trị về 

thẩm mỹ, giá trị về mặt lịch sử nhưng loại 

tranh này đang đứng trước nguy cơ bị mai 

một. Việt Nam là nước có nền khí hậu nhiệt 

đới gió mùa nóng ẩm, với nền khí hậu như 

vậy đã ảnh hưởng đến sự bảo tồn cho các tác 

phẩm tranh gương. Và có lẽ bên cạnh sự tàn 

phá của khí hậu còn có sự lãng quên của 

người Việt, bởi có nhiều ý kiến cho rằng 

tranh gương là sản phẩm được du nhập từ 

Trung Quốc, do người Trung Quốc vẽ hoặc 

khảm, có các tác phẩm còn vẽ theo lịch sử 

Nho giáo, điển tích của Trung Quốc. Chính 

vì vậy cho nên dường như các tác phẩm tranh 

gương đang trên con đường bị lãng quên của 

các nhà nghiên cứu. Bên cạnh đó, do kỹ thuật 

vẽ theo lối phản diện đòi hỏi tay nghề cao và 

nghệ nhân phải có sự tài hoa khéo léo cho nên 

nghề này khó truyền dạy lại cho thế hệ sau.  

Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cũng 

có những biện pháp nhằm khôi phục lại các tác 

phẩm đã và đang bị hư hỏng, nhưng do sự thiếu 

hụt về mọi mặt như kỹ thuật, vật liệu, nguồn 

nhân lực,...cho nên sự khắc phục của Trung tâm 

không được như mong đợi. Và để tránh sự hao 

mòn dưới tác động của khí hậu, Trung tâm đã 

trang bị giấy trung tính (phi axit) để bảo quản ở 

mặt sau của các tác phẩm tranh gương. Nhưng 

công tác bảo quản này chưa hẳn là phương án tối 

ứu nhất bởi theo ông Phan Thanh Hải - giám đốc 

Trung tâm thì “Công tác bảo quản này mang 

tính ngắn hạn, chỉ đưa lại hiệu quả tích cực 

trước mắt. Tuy nhiên về lâu dài, giải pháp tối ưu 

vẫn là chuyển toàn bộ số tranh gương đang treo 

trang trí tại các di tích về bảo quản tại Bảo tàng 

Cổ vật cung đình Huế. Tại kho cổ vật, các tranh 

gương này sẽ được bảo quản bằng cách đặt 

trong môi trường nhiệt độ phù hợp, và kiểm soát 

bằng độ ẩm phù hợp. Đồng thời khi xây dựng hệ 

thống trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình 

Huế, hướng đến việc trưng bày các bức tranh 

gương trong hệ thống tủ trưng bày được kiểm 

soát bằng nhiệt độ phù hợp, có sự kiểm soát. 
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Ngoài ra, tại các cung điện, Trung tâm cũng chủ 

trương làm các phiên bản tranh gương để tái 

trưng bày một cách phù hợp. “Đây cũng là cách 

làm thông thường của các khu di tích ở các 

nước. Người ta đưa các hiện vật gốc đến lưu giữ, 

bảo quản, trưng bày tại các bảo tàng, còn ở các 

khu di tích sẽ thay thế bằng các phiên bản hoặc 

bản phục chế để tái hiện cảnh quan với mục đích 

tìm cách gìn giữ sự nguyên vẹn tối đa ở mức có 

thể cho các cổ vật có nguy cơ bị xuống cấp, hư 

hỏng tự nhiên” 

Và để có thể có những phương án bảo tồn 

và lưu trữ nguyên vẹn sự độc đáo, đặc sắc của 

các tác phẩm tranh gương, cần có những sự 

nghiên cứu và đầu tư phù hợp của cả chính 

quyền và các nhà nghiên cứu. Phải có sự 

chung tay và tâm huyết thì mới có thể 

bảo tồn nguyên vẹn những giá trị thẩm 

mỹ, giá trị nghệ thuật, lịch sử của các tác 

phẩm tranh gương cung đình Huế. 

8.  Kết luận 

Dẫu đã trải qua những năm tháng bồi lở 

của dòng chảy lịch sử, của văn hóa đất Việt, 

nhưng đến nay các tác phẩm tranh gương xứ 

Huế vẫn đang tồn tại cùng thời gian và vẫn gắng 

giữ lại trong mình màu sắc, giá trị riêng biệt của 

loại hình tranh gương độc đáo này.  

Qua bao thăng trầm và sự phát triển của xã 

hội, cùng với sự tiếp biến văn hóa, Việt Nam đã 

phát triển và du nhập nhiều loại hình nghệ thuật 

mới. Nhưng song hành cùng nghệ thuật 

mới thì những giá trị của các tác phẩm 

nghệ thuật cổ xưa vẫn là những giá trị 

trường tồn, là gương soi để các nền nghệ 

thuật về sau có sự so sánh và tiếp truyền 

Ở loại hình nghệ thuật tranh gương cung 

đình Huế, không những là giá trị thẩm mỹ, giá trị 

nghệ thuật, giá trị lịch sử, mà nó còn mang giá trị 

tinh thần của dân tộc, phản ánh những tinh hoa 

trí tuệ của cha ông đi trước. Để thế hệ con cháu 

đời sau có cơ hội tìm kiếm thấy. 

Có thể nói rằng việc bảo tồn những giá trị xưa cũ 

chính là bảo tồn và lưu giữ truyền thống dân tộc, 

hướng về văn hóa nghệ thuật cội nguồn. 

Tranh gương cung đình Huế sẽ mãi là 

những nguồn tư liệu lịch sử quý giá và nguồn tư 

liệu văn hóa quan trọng để tiếp nối các thế hệ sau 

tìm hiểu và nghiên cứu về nền văn hóa nghệ 

thuật cũng như tìm hiểu về lịch sử của xứ cố đô 

Huế dưới các triều đại Nhà Nguyễn.  
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Hình 2. Dòng tranh gương vịnh cảnh có đề 

thơ bề mặt 

- Ảnh: Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế 

 

Hình 3. Bức bích họa “Cảnh hồ Tịnh Tâm” - 

Ảnh: Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế 

Hình 4 .  Bức bích họa “Cảnh vườn 

Thiệu Phương”  -  Ảnh: TT bảo tồn di 

t ích Cố đô Huế  

 
Hình 5. 6 bức tranh gương quý hiếm được treo 

trên hàng cột điện Long An 

Ảnh: TT Bảo tồn di tích Cố đô Huế
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ĐÀO TẠO NGÀNH DESIGN VỚI THỰC TIỄN XÃ HỘI 
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INDUSTRIAL DESIGN TRAINING WITH SOCIAL PRACTICES 

FROM UNIVERSITY TO BUSINESS 

 

Trần Quốc Bình *1 
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Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 5/7/2019 
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Tóm tắt: Trong nhiều năm qua, việc phát triển đào tạo chuyên môn về mỹ thuật ứng 

dụng ở Việt Nam đã có những bước cải thiện đáng kể. Tuy nhiên sự mất cân đối trong cung 

cầu của ngành đào tạo design hiện vẫn đang là một trong những vấn đề cần có hướng giải 

quyết cụ thể. Cùng với quá trình hội nhập và phát triển, nước ta đang và sẽ còn nhu cầu về mỹ 

thuật ứng dụng có trình độ tay nghề cao, nhưng rõ ràng lượng cung hiện tại chưa đáp ứng 

được nhu cầu đó. Nhiều doanh nghiệp phản ánh về thực trạng không tuyển dụng được những 

nhà thiết kế design đúng yêu cầu. Thực tế hiện nay cho thấy, có một khoảng cách không nhỏ 

giữa giáo dục với thực tiễn xã hội, trong đó mối liên kết với các công ty, doanh nghiệp còn rất 

nhiều hạn chế. Các cơ sở giáo dục, đào tạo mất đi sự cân đối trong cơ cấu đào tạo ở cả phần 

giáo dục và phần đào tạo, chưa có sự kết nối giữa nhà trường, cơ sở đào tạo design với doanh 

nghiệp và xã hội. Tình trạng này gây ra sự mất cân đối trong đào tạo trong các cơ sở giáo 

dục đồng thời gây tình trạng lãng phí nguồn lực của cả người học và người sử dụng lao động. 

Chính vì vậy, cần có các giải pháp hữu hiệu của các cơ quan chức năng, nhà trường các cơ 

sở đào tạo về design cần có hướng đi cụ thể nhằm giải quyết tình trạng mất cân đối trong đào 

tạo design của nước ta hiện nay, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nguồn nhân lực trong mỹ 

thuật ứng dụng của các doanh nghiệp và xã hội trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Đào tạo, design, xã hội, nhà trường, doanh nghiệp 

 

Abstract: Over the years, the development of professional training in applied fine art in 

Vietnam has made significant improvements. However, the imbalance between supply and 

demand of design training industry is still one of the issues that need specific solutions. Along 

with the process of integration and development, our country is and will still be in need of 

highly skilled applied art, but it is clear that the current supply has not met that demand. 

Many businesses reflect the fact that they cannot recruit the designers. The current reality 
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shows that there is a big gap between education and social practice, in which the linkage with 

companies and businesses is still very limited. Education and training units lose the balance 

in both the education and training sections, there is no connection between schools and 

training institutions with enterprises and society. This situation causes an imbalance in 

training in educational institutions while at the same time wasting resources of both learners 

and employers. Therefore, it is necessary to have effective solutions of functional agencies, 

universities and training units on industrial design, there should be specific directions to solve 

imbalance in industrial design training of our country today to better meet the requirements of 

human resources in the applied fines arts of businesses and society in the current period. 

Keywords: Training, design, society, university, businesses 

 

1. Thực trạng đào tạo ngành 

design và mối liên kết với doanh nghiệp 

tại Việt Nam hiện nay 

Khái niệm về Design  

Định nghĩa Design tiếng Anh hay 

Disegno tiếng Latin đều nhấn mạnh ý tưởng 

sáng tạo hình thức cho một tác phẩm hoặc 

một sản phẩm, một công trình hay một mục 

tiêu xác định dự kiến thực hiện và ý tưởng 

sáng tạo đó biểu hiện qua bản vẽ, phác 

thảo, thiết kế hay bản kế hoạch. Design có 

nhiều nghĩa khác nhau trong các lĩnh vực 

khác nhau...  

Design là giải pháp của thiết kế và 

trang trí nhằm sáng tạo một hình thức hấp 

dẫn phù hợp công năng, mục đích sử dụng 

cho một hay nhiều sản phẩm hoặc một tác 

phẩm. Ngôn ngữ của design là ngôn ngữ tạo 

hình hữu hình: bản vẽ phác thảo, bản vẽ 

thiết kế (hình ảnh 3D và cấu tạo kỹ thuật 

2D).  

Ranh giới giữa Design và Nghệ thuật 

(Art) là rất mỏng manh, không rõ ràng và 

xếp chung cả hai thành khái niệm Nghệ 

thuật ứng dụng, Design ngày nay được hiểu 

một cách rộng rãi là Nghệ thuật ứng dụng 

(Applied Arts). Điều này được đưa ra theo 

quan niệm bởi Raymond Loewy, nhà thiết 

kế công nghiệp hàng đầu của nước Mỹ thế 

kỷ XX và được ứng dụng dạy trong các 

trường Bauhaus (1919-1933) và Trường Tạo 

dáng Ulm (1955-1968) của Đức trong thế kỷ 

trước. [1] 

Cụm từ design ở Việt Nam có nghĩa 

là "Mỹ thuật công nghiệp", "thiết kế tạo 

dáng công nghiệp" hay "mỹ thuật ứng 

dụng". Thuật ngữ này mới nhập vào Việt 

Nam từ thập niên 1960, bắt nguồn từ 

Industrielle Formgestaltung trong tiếng Đức, 

khi các giáo sư trường Đại học Mỹ thuật 

Công nghiệp Halle (Die Hochschule für 

Industrielle Formgestaltung – Halle) sang 

trường Trung cấp Mỹ nghệ Hà Nội trao đổi 

học thuật và đã được dịch thành "Mỹ thuật 

công nghiệp"(MTCN). Từ đó trở thành thuật 

ngữ của ngành và trở nên thông dụng, cụm 

từ MTCN - MTƯD trở nên phổ biến quen 

thuộc ở Việt Nam. [2] 

Design hay MTCN - MTƯD 

thường được xếp loại bởi một số nhóm 

ngành chính sau: 

- Design Công nghiệp (Industrial Design). 

- Design Đồ họa (Graphic Design)  

- Design Thời trang (Fashion Design) 

- Design Nội thất (Interior Design) 

- Nghệ thuật trang trí (Decorative Arts) 

Ngoài ra design được mở rộng lĩnh vực 

theo sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu 

xã hội ngày càng phát triển, đặc biệt trong 

bối cảnh thế kỷ XXI khi nền văn minh bước 

vào thời kỳ mới với nhiều tiến bộ vượt bậc 

của khoa học công nghệ.  
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1.1. Thực trạng đào tạo ngành design 

hiện nay 

Trong những thập niên gần đây, sự 

bùng nổ về công nghệ thông tin, sự phát 

triển công nghiệp hàng hóa mạnh mẽ đã tạo 

ra cho thị trường việc làm một cơn khát 

nhân lực thiết kế MTƯD.  Nắm được xu thế 

phát triển, tầm ảnh hưởng trong nền công 

nghiệp hàng hóa, cũng như cơ hội việc làm 

có thu nhập cao của MTƯD trong đó có ba 

ngành Thiết kế nội thất, Thiết kế thời Trang, 

Thiết kế đồ họa, các trường đại học, cao 

đẳng, trung cấp và các trung tâm đào tạo đã 

mở thêm các khoa đào tạo hoặc liên kết đào 

tạo về MTƯD ngoài các khoa, chuyên ngành 

cơ bản hiện có, nhằm thỏa mãn nhu cầu của 

thị trường việc làm trước cơn “khát” về 

nhân lực thiết kế MTƯD hiện nay. Số lượng 

đào tạo cũng chiếm tỷ lệ cao trong các 

ngành nghề đào tạo. Năm 2017 chỉ tiêu 

tuyển sinh của trường Đại học Mỹ thuật 

Công nghiệp Hà Nội có 450 chỉ tiêu, Trường 

Đại học Mở, khoa tạo Dáng Công nghiệp có 

200 chỉ tiêu với ba ngành đào tạo: thiết kế 

đồ họa, nội thất, thời trang. Chỉ tính riêng 

các trường đại học trên cả nước có đào tạo 

thiết kế đồ họa như Đại học Mỹ thuật Việt 

Nam, Đại học Mỹ thuật TPHCM, Đại học 

Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại 

học Nghệ thuật – Đại học Huế, Đại học 

Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Kinh doanh và 

Công nghệ Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, 

Đại học Hoa Sen, Đại học Tôn Đức Thắng, 

Đại học Dân lập Văn Lang, Đại học FPT, 

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, 

Đại học Hòa Bình, Đại học Kiến trúc Hà 

Nội, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Đại học 

Kiến trúc TPHCM, Đại học Mở Hà Nội, Đại 

học Nguyễn Tất Thành, Đại học Nguyễn 

Trãi, Đại học Kinh Bắc...chưa kể các trường 

cao đẳng, trung cấp và các trung tâm đào tạo 

trên cả nước liên tục tuyển sinh các lớp đào 

tạo ngắn hạn về MTƯD cho ta thấy nhu cầu 

xã hội lớn như thế nào. 

 Nhưng trên thực tế ngành MTƯD vẫn 

đang tồn tại vấn đề nguồn cung nhiều nhưng 

chất lượng chưa tinh, sinh viên ra trường 

chưa đáp ứng được ngay công việc của các 

nhà tuyển dụng. Nhiều doanh nghiệp phản 

ánh lại sau khi nhận sinh viên mới ra trường 

họ phải mất khoảng thời gian từ ba đến 6 

tháng (tùy từng vị trí) đào tạo thêm cho họ 

thì mới đáp ứng được công việc của công ty. 

Điều này đã được chỉ ra trong các cuộc hội 

thảo về đào tạo thiết kế MTƯD. Trong bài 

phát biểu tại Hội thảo Khoa học toàn quốc 

“Đổi mới Đào tạo Mỹ thuật ứng dụng ở Việt 

Nam từ Thực tiễn đến Giải pháp” tại Thành 

phố Hồ Chí Minh ngày 25.6.2016, Tiến sĩ 

Đỗ Lệnh Hùng Tú, Ủy viên Ban Lý luận phê 

bình thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ 

thuật TP.HCM cho rằng: “Với khoảng 20 

đơn vị đào tạo về mỹ thuật công nhiệp, mỹ 

thuật ứng dụng, thiết kế trên cả nước, sự 

đào tạo ồ ạt nguồn nhân lực thiết kế ở Việt 

Nam trong những năm qua đã tạo được 

nguồn lực đáng kể góp phần thúc đẩy sự 

phát triển thiết kế ở Việt Nam. Tuy nhiên, 

không ít sinh viên ra trường không kiếm 

được việc làm. Số khác theo nghề không bền 

lâu, chủ động bỏ nghề, chuyển nghề vì thu 

nhập thấp hoặc nhiều lý do khác...”  

Để thiết kế MTƯD tốt người học 

thiết kế phải học nhiều các bộ môn khác 

nhau, cộng với tư duy thẩm mỹ, khả năng 

sáng tạo, làm chủ được công cụ thiết kế để 

có thể biến các ý tưởng thành sản phẩm hấp 

dẫn, thu hút người tiêu dùng. Để làm được 

điều này ở Việt Nam vẫn chưa có sự thống 

nhất giữa các trường và các trung tạo đào 

tạo về design.  

Ở các cơ sở hay các trung tâm đào 

tạo MTƯD thường đi sâu vào đào tạo các kỹ 

năng sử dụng công cụ thiết kế, ít dành thời 
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gian cho việc học kiến thức cơ bản về mỹ 

thuật, mỹ học, lịch sử mỹ thuật, lịch sử các 

phong cách thiết kế...Việc đào tạo của các 

trung tâm mang tính thực dụng hơn sáng tạo 

nên sinh viên tốt nghiệp sẽ trở thành kỹ 

thuật viên hơn là nhà thiết kế.  

Ngược lại các trường đào tạo chính 

quy về MTƯD hiện nay thường vẫn còn đi 

theo các chương trình khung của Bộ giáo 

dục và đào tạo, chú trọng vào việc đào tạo 

tổng hợp các môn cả lý thuyết lẫn thực hành 

mỗi thứ biết một ít, dẫn đến tình trạng sinh 

viên ra trường có nhiều kiến thức tổng hợp 

về mỹ thuật vững, khả năng sáng tạo tốt 

nhưng lại bị hạn chế bởi các kỹ năng sử 

dụng công cụ thể hiện. Điều này khiến sinh 

viên khó thể hiện tốt ý tưởng sáng tạo của 

mình, hoặc thiếu kiến thức thực tế nên bị 

hạn chế cơ hội việc làm. 

Trở lại với thực trạng đào tạo MTƯD 

hiện nay, do nhiều trường đào tạo mạnh ai 

lấy làm nên chưa có sự thống nhất giữa các 

trường, các cơ sở, trung tâm đào tạo, mạnh 

nơi nào nơi đó đào tạo, không có sự thống 

nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đến các 

trường cũng như góp ý chuyên môn của các 

chuyên gia trong và ngoài nước. Đặc biệt là 

thiếu sự tham gia của các doanh nghiệp sử 

dụng lao động về thiết kế MTƯD. Chính vì 

vậy, đội ngũ sinh viên thiết kế MTƯD ở 

nước ta khi ra trường còn yếu cả về trình độ 

chuyên môn, kỹ thuật thực hành, lẫn kinh 

nghiệm thực tế. Hiện nay, đội ngũ nhiều nhà 

thiết kế MTƯD trẻ chủ yếu thực hiện cóp 

nhặt ý tưởng áp đặt kiểu cách “Design ngoại 

nhập” vào Việt Nam, trong khi không thể 

hiện được giá trị thẩm mỹ mang bản sắc văn 

hóa Việt đối với các hàng hoá xuất khẩu ra 

nước ngoài. Thực chất những nhà thiết kế 

design của chúng ta là những người gia công 

rập khuôn theo khuôn mẫu, mẫu mã có sẵn 

trong và ngoài nước, hoặc làm nhái theo 

thương hiệu design ngoại quốc mà không có 

nhiều những giá trị thiết kế mang bản sắc, 

thương hiệu của người Việt Nam. 

Các công ty, doanh nghiệp sản xuất 

thương mại lớn nhỏ trong nước nhận thức 

được vấn đề là mẫu mã Design cần phải 

mang bản sắc văn hóa Việt, nhưng trên thực 

tế họ lại không tìm thấy những người thiết 

kế có tầm. Nếu có thì những người này cũng 

đã được các công ty nước ngoài mời về làm 

việc. Vai trò, chức năng của nhà design ứng 

dụng trở nên mờ nhạt trong suốt quá trình từ 

hoạt động ý tưởng sáng tạo sản phẩm đến 

quá trình thiết kế sản phẩm, phát triển công 

nghệ và quá trình thương mại hóa như đóng 

gói bao bì, tiếp thị quảng cáo…Dẫn đến việc 

đóng góp của design vào giá trị sử dụng và 

giá trị thương mại của sản phẩm trong nước 

còn thấp, không đáp ứng được nhu cầu xã 

hội và doanh nghiệp. Điều này chúng ta có 

thể nhận thấy ngay qua các poster quảng 

cáo, hình ảnh quảng cáo, ca nhạc, phim ở 

các tụ điểm vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, 

hàng hóa, kiểu dáng giường, tủ, bàn ghế,…ở 

các cửa hàng trang trí nội thất.  

Thực trạng trên cho thấy cần phải có giải 

pháp kết nối giữa nhà trường với các doanh 

nghiệp, công ty thiết kế, quảng cáo… Các 

bên cần ngồi lại cùng nhau bàn bạc, định 

hướng cho sự đào tạo và phát triển của 

design Việt Nam. Trong đó nhà trường là 

nơi đào tạo chính, còn các doanh nghiệp 

công ty, đặt hàng, tư vấn hỗ trợ về tài chính 

và thực tập các vấn đề về chuyên môn…   

 1.2. Cần có mối liên kết giữa nhà 

trường với doanh nghiệp  

 - Mô hình đại học với doanh 

nghiệp trên thế giới 

Mô hình đại học trên thế giới đã có 

chuyển biến tích cực và thực sự đi vào 

thực tế công nghiệp kể từ khi đạo luật 
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Bayh-Dole được thông vào tháng 12 năm 

1980. Đạo luật này do Thượng nghị sỹ 

Birch Bayh và Robert Dole đồng tài trợ, 

cho phép các trường đại học và các tổ 

chức phi lợi nhuận cấp bằng sáng chế và 

thương mại hóa kết quả nghiên cứu của 

họ trong các chương trình nghiên cứu 

bằng quỹ của chính phủ; cho phép các cơ 

quan liên bang cấp giấy phép cho các 

công nghệ của họ ứng dụng trong thương 

mại và đời sống sản xuất. Nó được xem 

như một cuộc cách mạng trong giáo dục. 

Đạo luật Bayh-Dole đề cập đến hai vấn 

đề quan trọng nhằm góp phần thúc đẩy 

mối quan hệ giữa đại học và doanh 

nghiệp. Với việc tạo ra một chính sách 

bản quyền đồng bộ cho tất cả các cơ quan 

liên bang mà được tài trợ nghiên cứu từ 

chính phủ và cho phép các đại học giữ 

pháp lý của các sáng chế, đạo luật đã tạo 

ra một mô hình chính sách quốc gia 

khuyến khích các trường đại học và các tổ 

chức phi lợi nhuận liên kết với giới doanh 

nghiệp - dịch vụ trong vấn đề chuyển giao 

tri thức và khoa học công nghệ. 

Đạo luật này đã góp chuyển biến 

mạnh mẽ trong các trường đại học ở Mỹ, 

thúc đẩy sự hợp tác với giới công nghiệp 

– doanh nghiệp – dịch vụ, đóng góp 40 tỷ 

USD và tạo ra trên 260.000 việc làm 

[1,2]. Ảnh hưởng của đạo luật lan rộng 

đến cả châu Âu, Úc và các nước Châu Á. 

Ở châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ban 

hành nhiều đạo luật và thành lập nhiều tổ 

chức cơ quan thúc đẩy sự chuyển giao tri 

thức và khoa học công nghệ giữa các 

trường đại học và các tổ chức công 

nghiệp [6,7]. 

 Năm 1998, tại Nhật Bản ban hành 

luật xúc tiến chuyển giao công nghệ công 

nghiệp - đại học, cho phép thành lập các 

văn phòng cấp phép công nghệ (TLOs) 

nhận được tài chính từ chính phủ để trả 

các chi phí hành chính, khuyến khích các 

hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa các 

trường đại học và đơn vị công nghiệp. 

Bên cạnh đó, chính phủ Nhật còn có các 

chương trình thúc đẩy các chức năng 

chuyển giao công nghệ của các đại học 

trong đó có việc gửi các chuyên gia, các 

cá nhân có kinh nghiệm kinh doanh trong 

các doanh nghiệp vào các trường đại học 

giảng dạy, trao đổi những kiến thức 

chuyên môn. Sự cải cách mạnh mẽ trong 

giáo dục đại học của Nhật Bản đã giúp 

những nền tảng tri thức của sự sáng tạo 

được nghiên cứu tại các trường đại học 

đến nhanh hơn với các doanh nghiệp, 

thúc đẩy sự phát triển của đất nước, tránh 

được tình trạnh lãng phí tài năng. Ngoài 

ra còn góp phần gia tăng quyền độc lập tự 

chủ trong mỗi trường đại học. Các trường 

đại học tự tìm kiếm tập thể, cá nhân để 

cùng hợp tác giáo dục và đào tạo.  

Trong các nước công nghiệp, đổi 

mới kỹ thuật đã trở thành lực lượng chính 

cho khả năng cạnh tranh. Điều này dẫn 

đến sự tham gia mạnh mẽ hơn của 

ngành công nghiệp ứng dụng trong 

nghiên cứu và phát triển (R&D). Ở các 

nước công nghiệp, sự tham gia của các 

trường đại học trong các dự án đã trở 

thành hoạt động quan trọng. Qua sự hợp 

tác giữa các trường đại học với doanh 

nghiệp sẽ dẫn đến một sự sáng tạo của 

xã hội dựa trên nền tảng tri thức cộng 

hưởng hai bên cùng có lợi giữa doanh 

nghiệp và các trường đào tạo, đặc biệt là 

trong ngành design.   

 - Ở Việt Nam  

Chủ trương liên kết giữa các trường 

đào tạo nghề, đại học với các doanh nghiệp 

(DN), cơ sở sản xuất để tạo việc làm cho 

sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường để giải 
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quyết việc làm cho sinh viên đã được Chính 

phủ chỉ đạo tại nhiều văn bản. Cụ thể như: 

Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 

của Chính phủ ban hành Chương trình hành 

động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; 

Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; 

Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 

15/12/2017 của Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực 

hiện chương trình đào tạo. Theo đó, nhà 

trường và DN có thể liên kết tổ chức đào 

tạo, trong đó DN có thể đảm nhận đến 20% 

chương trình đào tạo. 

Chính phủ Việt Nam, mà trực tiếp 

là Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã đưa ra các 

sáng kiến khác nhau, bao gồm các thí 

nghiệm, các thử nghiệm và nỗ lực điều tiết 

tiếp xúc giữa các trường đại học với doanh 

nghiệp. Dự án POHE2 (professional – 

oriented higher education: giáo dục đại 

học định hướng ứng dụng) đã bắt đầu từ 

giả định rằng chất lượng của sinh viên 

được đánh giá dựa vào khả năng làm việc 

của sinh viên tốt nghiệp trên thị trường lao 

động. Do đó, chất lượng sinh viên tốt 

nghiệp ngày càng phải được các nhà tuyển 

dụng (tương lai) nhìn nhận bằng cách đảm 

nhận tốt các công việc chuyên ngành. Các 

trường đại học, cơ sở giáo dục phải đổi 

mới phương thức đào tạo từ Hàn lâm sang 

vừa học vừa làm, vừa trải nghiệm thực tế 

qua các doanh nghiệp và các công ty, từ đó 

cung cấp nguồn nhân lực cao đáp ứng nhu 

cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. 

Muốn phát huy được chương trình giáo 

dục này, các nhà trường, cơ sở đào tạo 

cùng các công ty, doanh nghiệp cần phải 

ngồi với nhau đưa ra những chương trình 

đào tạo cụ thể có lợi ba bên, đó là nhà 

trường, doanh nghiệp, sinh viên, và tránh 

được sự đầu tư lãng phí của Chính phủ.   

Để đạt được những tay nghề mà các 

nhà tuyển dụng yêu cầu trở thành ưu tiên 

hàng đầu của các trường đại học, nhất là 

các trường đào tạo về MTƯD. Để có 

những nhà thiết kế có trình độ và tay nghề 

cao, cách duy nhất là các trường đào tạo về 

design liên lạc với nhà tuyển dụng, các 

công ty thiết kế các doanh nghiệp…cùng 

đào tạo các kỹ năng, phương pháp thực 

hành thực tế chuyên ngành đi vào chiều 

sâu của từng chuyên ngành. Điều này rất 

cần sự hợp tác giữa trường đại học với 

doanh nghiệp. Đây là những yếu tố then 

chốt ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, 

cũng như trình độ tay nghề của sinh viên.  

Tuy nhiên, sự đổi mới giáo dục dù đã 

được đưa vào chủ trương lớn của Đảng và 

Nhà nước với phương châm xã hội hóa giáo 

dục, gắn kết giáo dục với thực tế yêu cầu 

của xã hội nhưng kết quả chưa mang lại như 

kỳ vọng. Có rất nhiều nguyên nhân về mô 

hình, cơ chế chính sách và kết cấu hạ tầng 

giáo dục...Để có thể tiến đến các mô hình 

giáo dục tiên tiến như ở các nước trên thế 

giới thì còn rất nhiều việc chúng ta cần giải 

quyết dần dần.  

 2.  Một số ý kiến về đào tạo 

design kết hợp với doanh nghiệp  

 2.1. Tổ chức hội thảo khoa học 

từ nhà trường đến doanh nghiệp 

 Để đáp ứng nhu cầu xã hội và 

doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, các 

trường đào tạo về MTƯD nên tổ chức các 

cuộc hội thoại, đối thoại giữa nhà tuyển 

dụng với nhà trường. Hình thành các diễn 

đàn trao đổi, các buổi hội thảo khoa học có 

sự tham gia của giảng viên, các nhà khoa 

học nghiên cứu độc lập, doanh nghiệp và 
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cựu sinh viên là một trong các phương 

pháp rất hiệu quả để liên kết giữa đại học 

và Doanh nghiệp. Các trường, khoa dạy 

design thường xuyên tổ chức các buổi đối 

thoại giữa nhà trường với doanh nghiệp, 

cựu sinh viên thành đạt về các vấn đề kinh 

tế xã hội, trào lưu xu hướng thiết kế mới 

nổi trội gần đây. Nhà trường, khoa nên có 

định hướng đưa mối quan hệ, hợp tác với 

các doanh nghiệp lên tầm đối tác chiến 

lược. Doanh nghiệp hỗ trợ tài chính, tiếp 

nhận và hỗ trợ sinh viên đồ họa, nội thất, 

thời trang của nhà trường, khoa đến thực 

tập tại công ty,… tài trợ nhà trường trong 

việc tổ chức các sự kiện thường niên cho 

sinh viên ngành MTƯD như: mở các cuộc 

triển lãm thiết kế ứng dụng trên địa bàn 

thành phố hoặc triển lãm các trường 

MTƯD toàn quốc. Qua đó các doanh 

nghiệp, công ty thiết kế biết được khả năng 

sáng tạo của sinh viên đồng thời cũng tìm 

được những nhà thiết kế phù hợp cho công 

ty cũng như doanh nghiệp của mình. Đổi 

lại nhà trường, khoa và các giảng viên, 

phải cam kết hoàn thành các báo cáo khoa 

học phục vụ cho các đề tài nghiên cứu của 

doanh nghiệp cũng như nguồn nhân lực 

theo đơn đặt của doanh nghiệp và các công 

ty thiết kế ngay cả khi các doanh nghiệp, 

công ty thiết kế, muốn được góp một phần 

vào đào tạo sinh viên nếu doanh nghiệp 

yêu cầu. 

 Qua các cuộc hội thảo giữa nhà 

trường, khoa và doanh nghiệp, đại diện 

lãnh đạo các trường và doanh nghiệp cùng 

nhau thảo luận, góp ý về nội dung chương 

trình đào tạo design, tùy theo từng ngành 

cụ thể, phối hợp với trường, khoa xây dựng 

và phát triển chương trình đào tạo về 

nguồn nhân lực cao mà các công ty thiết 

kế, các doanh nghiệp cần góp ý trong giảng 

dạy các kỹ năng thực hành, thực tập để đáp 

ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. 

 Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng 

sẽ cử chuyên gia, những người giàu kinh 

nghiệm về thiết kế, marketing,…cùng phối 

hợp với khoa và giảng viên trong khoa 

tham gia giảng dạy các môn học tự chọn 

cùng các giảng viên hướng dẫn đề tài đồ án 

tốt nghiệp nhằm hỗ trợ cho sinh viên các 

kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu 

thực tiễn của sự phát triển nguồn nhân lực 

ngành MTƯD, nâng cao chất lượng đào 

tạo của các trường đào tạo design trong 

giai đoạn hiện nay.  

2.2. Liên kết đào tạo ngành design 

với các doanh nghiệp liên quan  

  Trong các trường đạo tạo về MTƯD 

thường có nhiều khoa, ngành, ví dụ như 

khoa nội thất, đồ họa, thời trang…vì vậy nhà 

trường cần cho từng khoa chủ động thiết lập 

trung tâm hợp tác doanh nghiệp và trung 

tâm phát triển nghề nghiệp cho sinh viên, 

xây dựng mạng lưới các doanh nghiệp có 

các thành tố là cựu sinh viên, mối quan hệ 

lãnh đạo, doanh nghiệp để tranh thủ sự hỗ 

trợ của doanh nghiệp hoặc hình thành nên 

các trung tâm phát triển hợp tác doanh 

nghiệp. Các bộ phận này có thể là một 

phòng/ban độc lập, cũng có thể là một bộ 

phận trong một phòng/ban hoặc trung tâm. 

Có thể đưa ra ví dụ về tên của các bộ phận 

này như: Trung tâm hợp tác doanh nghiệp 

và hỗ trợ sinh viên. Trung tâm kết nối doanh 

nghiệp với sinh viên, Trung tâm đào tạo 

(khác với phòng đào tạo). Các tuyên bố 

về chức năng và nhiệm vụ của các trung 

tâm. Trung tâm này đều có các nhiệm vụ 

chính, như:  

        - Tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ giới thiệu 

việc làm thêm cho sinh viên để sinh viên 

vừa có cơ hội làm việc cũng như thực tập 

nâng cao tay nghề và có thêm thu nhập. 
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Trung tâm này còn là nơi giới thiệu việc làm 

cho sinh viên khi tốt nghiệp. 

tác và tổ chức đào tạo. Hợp tác đào tạo theo 

nhu cầu doanh nghiệp. 

       - Tổ chức triển khai các hoạt động đào 

tạo cho sinh viên. Xây dựng và phát triển 

mối quan hệ với cựu sinh viên và doanh 

nghiệp. Hỗ trợ giới thiệu cho sinh viên đến 

các công ty thiết kế để sinh viên thực tập. 

        - Tư vấn hướng nghiệp, tiếp nhận tài 

trợ học bổng của các doanh nghiệp trong 

và ngoài nước, trang thiết bị học tập cho 

sinh viên. 

       - Tổ chức khảo sát tình trạng việc làm 

của sinh viên sau khi tốt nghiệp, đánh giá 

thông tin phản hồi của các doanh nghiệp và 

tổ chức sử dụng lao động về chất lượng sinh 

viên sau tốt nghiệp. Tổ chức cho sinh viên 

tham quan doanh nghiệp. Tổ chức một 

lần/một học kỳ. Thời gian của các đợt tham 

quan doanh nghiệp cũng khác nhau, từ một 

ngày đến vài ngày. 

Trường, khoa kết nối với nhà tuyển 

dụng, doanh nghiệp, các công ty thiết kế, 

đưa ra các chương trình thực hành, thực 

tập cho sinh viên. Chương trình thực tập 

rất quan trọng đối với sinh viên ngành 

MTƯD, không chỉ giúp sinh viên củng cố, 

ứng dụng kiến thức đã học để năng cao tay 

nghề mà còn phát triển kỹ năng thao tác 

các kỹ năng thực hành máy, tiếp cận với 

công nghệ hiện đại, những xu hướng thiết 

kế mới đang được thịnh hành trên thế giới 

cũng như trong nước, làm quen với môi 

trường doanh nghiệp. Từ đó sinh viên có 

tay nghề cao đáp ứng nhu cầu của các 

doanh nghiệp. 

Ngoài ra các trường đại học đào tạo về 

design nên mời các chuyên gia, cựu sinh 

viên thành đạt, doanh nhân đang công tác ở 

các doanh nghiệp tư vấn thiết kế đồ họa, 

nội thất, thời trang tham gia vào quá trình 

đào tạo tại khoa, mời các nhà nghiên cứu 

doanh nhân nói chuyện thực tiễn hay giảng 

dạy một số chương thực hành, tổ chức hội 

thảo và giao lưu giữa cựu sinh viên, doanh 

nghiệp với sinh viên nhằm tạo điều kiện 

cho sinh viên tìm hiểu về thực tiễn hoạt 

động kinh doanh. Qua các buổi trao đổi 

này, sinh viên có thể tìm hiểu thêm hoặc 

phát triển những nghiên cứu sau này, đồng 

thời doanh nghiệp cũng có cơ hội quảng 

bá, giới thiệu và cũng có thể tuyển chọn 

được ứng viên tiềm năng, tâm huyết. 

2.3. Nhà trường, cơ sở đào tạo thiết 

kế chương trình dựa trên nhu cầu xã hội 

và doanh nghiệp 

 Qua sự hợp tác giao lưu trao đổi nói 

trên, nhà trường, khoa, cơ sở đào tạo có thể 

kết hợp với các doanh nghiệp thiết kế các 

chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu thực 

tế của từng doanh nghiệp. Phương pháp này 

rất cần được áp dụng vào các chương trình 

đào tạo ngành MTƯD ở Việt Nam vốn dĩ xa 

rời thực tế công nghiệp. Phương pháp này 

rất phù hợp với kinh tế thị trường vì thường 

chỉ giải quyết một vấn đề liên quan đến công 

ty theo xu hướng biến đổi kinh tế xã hội. 

Chương trình đào tạo có thể được chia ra 

làm hai phần:  

- Kiến thức nền tảng và kiến thức mô 

hình thực tế. Kiến thức nền tảng mang tính 

học thuật cao nhằm tạo cơ sở khoa học nền 

tảng để giải quyết vấn đề đặt ra.  

- Kiến thức mô hình thực tế là giới 

thiệu các mô hình lý thuyết dùng để giải 

quyết các vấn đề sẽ được giải quyết trong 

dự án.  

Với chương trình đào tạo này sinh 

viên sẽ biết học để làm gì và làm để hiểu 

hơn những gì được học. Ngoài ra, nhà 

trường còn lập ra hội đồng đánh giá khóa 

học trong đó có các giảng viên trong trường, 

các giảng viên ngoài trường và các thành 
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viên khách mời từ các công ty, doanh nghiệp 

về đánh giá kết quả của sinh viên. Sinh viên 

khi được các chuyên gia đánh giá sẽ tiếp thu 

được nhiều kiến thức quí báu từ các chuyên 

gia. Ưu điểm của phương pháp này là tạo 

mối liên kết hữu cơ, doanh nghiệp cùng 

tham gia kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

của sinh viên đồng thời có tác động thay đổi 

kết cấu chương trình đào tạo, trong khi nhà 

trường sẽ cân bằng được chương trình đào 

tạo có kịp thời đáp ứng được nhu cầu 

của các doanh nghiệp và sự phát triển 

của xã hội. 

2.4. Thành lập doanh nghiệp 

thuộc Khoa 

Trường cho phép các khoa thành lập 

các doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu 

thiết kế mỹ thuật, xưởng đồ họa, nội thất, 

thời trang dưới sự quản lý của khoa. Đây là 

một trong những yếu tố đặc trưng của từng 

khoa. Việc này giúp cho trường, khoa xây 

dựng được cơ sở hạ tầng phục vụ cho nghiên 

cứu học tập đồng thời cũng khai thác được 

lợi ích kinh doanh từ đó. Ngoài ra các doanh 

nghiệp, trung tâm trực thuộc khoa sẽ đóng 

góp một phần kinh phí xây dựng hệ thống 

phòng thí nghiệm tiên tiến là hình thức liên 

doanh với các doanh nghiệp để xây dựng 

các phòng, xưởng thực tế cho các sinh viên 

thực hành và đào tạo nâng cao tay nghề cho 

kỹ thiết kế tương lai. Đây cũng là một cách 

tăng nguồn kinh phí cho các trường, khoa 

đang đào tạo mỹ thuật ứng dụng có thêm 

kinh phí đầu tư trang thiết bị dạy học hiện 

đại phục vụ cho sự phát triển của trường. 

Hình thức thành lập doanh nghiệp trung tâm 

thuộc khoa thành công khi cả hai bên dựa 

trên mục tiêu chuyển giao kiến thức công 

nghệ chứ không phải đơn thuần là tiết kiệm 

tiền trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho 

nghiên cứu và học tập. 

2.5. Chương trình thực tập nghề tại 

công ty, doanh nghiệp thiết kế 

 Nhà trường, khoa xây dựng một 

chương trình huấn luyện nghề nghiệp (thực 

tập hoặc kiến tập) cho sinh viên ngành 

design ngay từ năm thứ 3. Sinh viên năm 

thứ 3 sẽ được khoa gửi đi đến các doanh 

nghiệp theo đúng chuyên môn đang theo 

học. Ví dụ sinh viên ngành nội thất gửi về 

các doanh nghiệp, công ty thiết kế thi công 

nội thất. Sinh viên ngành đồ họa gửi về các 

công ty in ấn, công ty quảng cáo, công ty 

truyền thông. Sinh viên ngành thời trang gửi 

về các công ty may, các nhà chuyên thiết kế 

thời trang để thực tập. Từ đó giúp cho sinh 

viên được trải nghiệm thực tế, từ thực hành 

đến lý thuyết, nắm vững các công đoạn 

trước, trong và sau thiết kế, từng bước hiểu 

được công việc mà mình đã, đang và sẽ làm 

sau này và có cơ hội tạo dựng các mối quan 

hệ nghề nghiệp. 

   Chương trình thực tập này được tính 

như một tín chỉ phải hoàn thành trước khi 

bước vào năm cuối. Nhà trường, khoa, kết 

hợp với các công ty doanh nghiệp thiết kế 

tạo ra một mạng lưới các trợ giảng cấp cao 

từ trường đến doanh nghiệp (người của 

doanh nghiệp) có hiểu biết và kiến thức về 

lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn. Nhà 

trường, khoa kết hợp với các công ty, doanh 

nghiệp để hỗ trợ sinh viên trong suốt thời 

gian thực tập. Trong quá trình thực tập sinh 

viên sẽ có cơ hội cọ xát và thể hiện mình 

trước yêu cầu và môi trường làm việc tại 

doanh nghiệp. Các trợ giảng sẽ giao nhiệm 

vụ và giám sát sinh viên trong suốt quá trình 

thực tập. Như vậy cho thấy sự liên quan gắn 

bó mật thiết của nhà trường với doanh 

nghiệp thông qua chương trình thực tập của 

sinh viên, mối quan hệ liên kết giữa sinh 

viên - trợ giảng - doanh nghiệp – các công ty 

sẽ được thiết lập. Lưu ý, đây không phải là 
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đợt thực tập tốt nghiệp như ở các trường 

không phải chuyên MTƯD đang thực hiện 

mà là đợt thực tập huấn luyện nghề nghiệp 

để chuẩn bị kinh nghiệm, kỹ năng thiết kế 

cho sinh viên trước khi nhận đề tài/đồ án 

nghiên cứu tốt nghiệp của mình. Như vậy, 

đề tài/đồ án tốt nghiệp của sinh viên sẽ phù 

hợp với như cầu doanh nghiệp và sinh viên 

có thời gian trải nghiệm thực tế để có định 

hướng nghiên cứu tốt hơn trong đồ án tốt 

nghiệp của mình. 

3.Kết luận  

Theo tôi, các doanh nghiệp trong 

nước chưa có cơ hội và điều kiện tiếp cận 

với mô hình, từ nhà trường đến doanh 

nghiệp. Vì vậy trong quá trình đào tạo cần 

có sự tham gia của doanh nghiệp, như đề 

xuất danh mục nghề, tham gia giảng dạy và 

đánh giá kết quả học tập, tổ chức cho học 

sinh thực tập tại doanh nghiệp... Sinh viên 

khi ra trường họ đã được thực tập và làm 

việc tại doanh nghiệp, công ty và ở mức độ 

nhất định đã đáp ứng được yêu cầu của 

doanh nghiệp cả về kiến thức và kỹ năng 

chuyên môn.  

Các doanh nghiệp tư nhân, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công 

ty tư vấn thiết kế có quy mô nên chủ động 

kết hợp với nhà trường, cơ sở đào tạo về 

design tổ chức các buổi hội thảo trao đổi về 

các xu hướng thiết kế, những yêu cầu của 

các doanh nghiệp, hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng, 

thực hành thực tập cho sinh viên tại các địa 

điểm của công ty, doanh nghiệp mình. Thực 

tập tại các cơ sở đào tạo của  doanh nghiệp 

có ưu điểm là hình thức đào tạo phù hợp với 

đặc điểm sản xuất cũng như công nghệ của 

doanh nghiệp. Do vậy các doanh nghiệp và 

công ty vừa tiết kiệm được thời gian đào tạo 

và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, vừa 

tìm được nhân lực làm việc theo yêu cầu của 

doanh nghiệp.  

Đây là một mô hình cần được nhà 

trường, các doanh nghiệp bắt tay nhau hợp 

tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Một sự hợp tác mang lại ba lợi ích. Một là 

lợi ích cho nhà trường, tạo sự uy tín cho cơ 

sở đào tạo. Hai là các công ty, doanh 

nghiệp không mất công, mất thời gian tiền 

bạc đào tạo lại người lao động cho phù 

hợp với doanh nghiệp của mình. Ba là 

tránh lãng phí tiền của đầu tư của chính 

phủ trong tình hình kinh phí chi cho giáo 

dục nước ta còn eo hẹp. 
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Tóm tắt: Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội là nhiệm vụ của mỗi nhà 

trường nói chung và nói riêng các trường có đào tạo năng khiếu mỹ thuật luôn tìm ra những hướng 

đi mới và có tính khoa học trong công tác đào tạo, xác định được trọng trách và cấp bách đó nên 

Hội đồng Khoa học Đào tạo của mỗi nhà trường tích cực đón đầu và có chủ trương, định hướng mở 

các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng như Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế 

thời trang, Thiết kế tạo dáng....Trong đó, trường Đại học Nghệ thuật, ĐH Huế cũng không ngoại lệ 

nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các Nhà doanh nghiệp cần tuyển dụng trong khu vực và cả 

nước. Chính yếu tố này lãnh đạo nhà trường thực hiện mục tiêu của Đảng tại Đại hội X vào năm 

2006, một lần nữa xác định: “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức 

tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 

2020” [1, tr. 33] 

Từ khóa: nhân lực, chủ trương, định hướng, mỹ thuật ứng dụng, Huế 

 

Abstract: Training human resources to meet the needs of society is the duty of each school 

in general and schools with fine arts training in particular to find new directions in the training. 

Determining that responsibility and urgency, the Council of Training Sciences of each school is 

always proactive and proactive and has the orientation and orientation of opening training 

branches in the field of Applied Fine Arts such as Graphic Design , Interior design, Fashion design, 

Styling design .... The University of Arts, Hue University is no exception in order to meet the demand 

of enterprises for human resources in the region and in the country. It is this factor that helps the 

university leaders to fulfill the Party's goal at the X Congress in 2006: "Promote industrialization, 
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modernization and development of knowledge economy creating a foundation to bring our country 

to basically become a modern industrial country by 2020 ”[1, p. 33] 

Keywords: human resources, policy, orientation, applied fine art, Hue 

 

1. Đặt vấn đề 

Trường Đại học Nghệ thuật đã hơn 60 

năm thành lập (1957 - 2019), có chức năng 

nhiệm vụ đào tạo giáo dục nghệ thuật, cán bộ 

làm công tác Mỹ thuật, bồi dưỡng nhân tài mỹ 

thuật, có trình độ đại học để cung cấp đội ngũ tri 

thức về hoạt động Mỹ thuật cho các tỉnh thành 

miền Trung và Tây Nguyên, góp phần phát triển 

sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của khu vực và cả 

nước. Là một trong 3 trung tâm đào tạo Mỹ 

thuật lớn của cả nước đến nay nhà trường có 6 

ngành đào tạo như Hội họa (Đa khoa chất liệu: 

Lụa, sơn dầu, sơn mài, đồ họa và chuyên ngành 

Tạo hình đa phương tiện), Điêu khắc, Sư phạm 

Mỹ thuật, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Nội thất 

(chuyên ngành Thiết kế truyền thống) và Thiết 

kế Đồ họa (chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật đa 

phương tiện). Định hướng đào tạo của nhà 

trường trong những năm tiếp theo sẽ phát triển 

quy mô một cách hợp lý trên cơ sở giữ vững và 

ổn định các ngành và chuyên ngành hiện có, bổ 

sung một số chuyên ngành mới như Phục chế 

bảo tồn di tích; nâng cao chất lượng đội ngũ, tiếp 

tục tăng cường cơ sở vật chất nhằm từng bước 

hiện đại hóa thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập 

và nghiên cứu khoa học tiến tới xây dựng các 

phòng học chuẩn quốc gia, quốc tế và có sự 

quan tâm của Bộ GD-ĐT, Bộ VHTT-DL và Đại 

học Huế, sớm đưa Nhà trường trở thành một 

một trong những trung tâm đào tạo chất lượng 

cao của cả nước, đặc biệt đẩy mạnh hơn nữa về 

chương trình đào tạo Mỹ thuật ứng dụng theo đề 

nghị của các Nhà doanh nghiệp trong các Hội 

thảo, cũng như trong những lần họ tuyển 

dụng nhân lực trực tiếp trong buổi sinh viên 

bảo vệ đồ án và khóa luận tốt nghiệp ngành 

Mỹ thuật ứng dụng. 

 

2. Giải quyết vấn đề 

2.1. Đường lối, chính sách và chủ 

trương của Đảng, Nhà nước xuyên suốt trong 

quá trình đào tạo 

Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học 

Huế coi trọng và chấp hành đường lối, chính 

sách, chủ trưởng của Đảng nhà nước trong công 

tác đào tạo như thực hiện Nghị quyết số 03-

NQ/TW ngày 16/7/1998 Hội nghị lần thứ 5 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về “Xây 

dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” với định hướng 

lâu dài “Xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam 

văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc, truyền 

thống dân tộc với những thiết chế văn hóa mới 

xứng tầm thời đại, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ 

văn hóa của nhân dân hiện nay và mai sau”. 

Tại Đại hội XI đã khẳng định “... tạo 

nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở 

thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” 

[2, tr. 33]. Tiếp tục Văn kiện Đại hội XII của 

Đảng, đã đưa ra định hướng đổi mới mô hình 

tăng trưởng nền kinh tế “Trong thời gian tới kết 

hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều 

sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao 

chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên 

cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng 

tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới và sáng 

tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát 

huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc 

tế, phát triển nhanh và bền vững” [5, tr.87]. 

Quán triệt và thống nhất nhận thức về 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà tại 

Đại hội XII của Đảng đã xác định là cơ sở để 

xây dựng niềm tin, chỉ đạo thực tiễn, nắm bắt 

thời cơ, lợi thế, phát huy sức mạnh tổng hợp của 

cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, 

sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp 
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theo hướng hiện đại như kỳ vọng của toàn Đảng 

và toàn dân và sánh cùng với các cường quốc 

năm châu trên thế giới. Trên cơ sở quyết sách 

của Đảng, Nhà nước đã định hướng và chỉ rõ, vì 

vậy Hội đồng Khoa học - Đào tạo  

(Hội đồng KH-ĐT) của nhà trường quyết định 

xây dựng bổ sung các học phần đào tạo theo 

hướng mở của Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ban 

hành trong những năm 2008 và nhà trường bổ 

sung cập nhật 25% các học phần đáp ứng 

nhu cầu xã hội, nhằm hướng tới có lợi cho 

người học đồng thời hỗ trợ nhân lực sáng 

tạo thiết kế cho các Nhà doanh nghiệp 

tuyển dụng trong tương lai.    

2.2. Vai trò quan trọng của ngành Mỹ 

thuật ứng dụng trong công tác đào tạo  

Từ những Nghị quyết, Văn kiện Đại hội 

Đảng là kim chỉ nam cho Nhà trường thực hiện 

ước mơ hoài bão trong xây dựng chương trình 

đào tạo đáp ứng nhu cầu các Nhà tuyển dụng. 

Cụ thể hóa đó là phương châm “Học đi đôi với 

thực hành”, “Lý thuyết gắn liền với thực tiễn” 

đã và đang xuyên suốt trong quá trình đào tạo. 

Ngày nay, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã 

làm cho các trường đào tạo năng khiếu Mỹ 

thuật nói chung và nói riêng MTUD phải 

nhìn lại và cần thiết cập nhật những phần 

mềm công nghệ vào trong chương trình đào 

tạo một cách tích cực, kịp thời, hợp lý và 

dáp ứng nhu cầu của xã hội.  

Ngành MTUD có vai trò quan trọng 

trong công tác đào tạo của nhà trường là địa chỉ 

đáng tin cậy của mỗi thí sinh và sinh viên đã đặt 

niềm tin. Hằng năm nhà trường tuyển sinh với 

chỉ tiêu theo Quyết định phân bổ chỉ tiêu đã 

được Bộ GD-ĐT và ĐH Huế phê duyệt. Ngành 

MTUD tiếp nhận số lượng sinh viên theo từng 

nhóm ngành đã đăng ký dự thi, trúng tuyển và 

triển khai học tập theo lịch trình của Phòng ĐT-

CTSV trình Hiệu trưởng ký ban hành. Việc đào 

tạo sinh viên ngành MTUD của nhà trường diễn 

ra theo hình thức 2 năm đầu học tập khối đại 

cương ngành và cơ sở ngành, năm thứ 3 đến 

năm thứ 5 sinh viên được trang bị kiến thức 

chuyên sâu của ngành, đây là khối kiến thức 

quan trọng trong chương trình nhằm tạo nền 

tảng tri thức vững chắc trong thiết kế sáng tác. 

Ngày nay, ngành MTUD được xã hội 

quan tâm và đặc biệt tất cả các bậc phụ huynh và 

thí sinh định hướng nghề nghiệp để quyết định 

chọn ngành dự thi và trúng tuyển nhập học, so 

với các ngành học năng khiếu khác. Ưu điểm 

nổi bật của ngành học có tính ứng dụng cao 

trong đời sống xã hội, có nhiều công ty trong 

khu vực và cả nước. Nhân lực tạo ra những đồ 

dùng sinh hoạt xung quanh chúng ta trong 

mỗi gia đình sẽ không bao giờ vắng bóng 

bàn tay và khối óc có chuyên môn nghề 

nghiệp của những nhà sáng tạo ý tưởng và 

thiết kế sản phẩm. 

2.3. Hình thức, quy mô đào tạo của 

ngành MTUD  

Hiện nay tổng số sinh viên Khoa Mỹ thuật ứng 

dụng hơn 250 sinh viên, với số lượng tốt nghiệp 

hàng năm từ 40 đến 50 sinh viên. Chương trình 

đào tạo đại học Mỹ thuật ứng dụng của Khoa 

gồm 3 ngành Thiết kế Đồ họa, ngành Thiết kế 

Nội thất và Thiết kế Thời trang với hình thức 

đào tạo chính quy 5 năm. 

 

Là đơn vị đào tạo nhóm ngành đặc thù về thiết 

kế của ngành Mỹ thuật ứng dụng, tạo ra những 

sản phẩm hữu ích trong cuộc sống mà con người 

chúng ta không thể thiếu được. Phần lớn sinh 

viên sau khi tốt nghiệp họ đã trở thành những 

nhà thiết kế sáng tác các sản phẩm mỹ thuật. 

Ngoài ra, một số sinh viên được tuyển dụng làm 

giảng viên của các nhóm ngành Mỹ thuật ứng 

dụng tại các trường cao đẳng và đại học; làm 

công tác chuyên môn mỹ thuật trong các tổ 

chức, đơn vị khác nhau hoặc có thể đảm nhận 

một số công việc liên quan đến nghiên cứu, thiết 

kế và họ sẽ trở thành chủ nhân công ty Thiết kế.  
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Như chúng ta được biết, ngày nay công 

nghệ 4.0 phát triển đến mức chóng mặt, đòi hỏi 

chúng ta là những nhà quản lý nghệ thuật phải 

suy ngẫm và hành động như thế nào để mang lại 

tiện ích cho người học sau khi tốt nghiệp phục 

vụ công chúng. Mặc khác, vì đây là một ngành 

học có tính giao thoa giữa công nghệ thông tin 

và truyền thông nhằm thiết kế, xây dựng những 

bộ thiết kế sản phẩm ứng dụng hữu hiệu trong 

nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên ở góc độ 

đào tạo thì mỗi ngành hay chuyên ngành đào tạo 

chuyên sâu kiến thức khoa học cũng như những 

phần mềm Ps: Adobe Photoshop CS6, Ai: 

Adobe Illustrator CS6, Id: Adobe InDesign, 

Corel Draw, Auto Cad và 3D Max... chính các 

phần mền đó là công cụ đắc lực cho các nhà 

thiết kế đồ họa, nội thất, thời trang trong ngành 

MTUD xử lý về mặt kỹ thuật cũng như trình 

diễn những ý tưởng sáng tạo trong thiết kể, để 

trở thành những sản phẩm hữu ích và có giá trị 

về Chân - Thiện - Mỹ trong cuộc sống ngày nay. 

Đào tạo Mỹ thuật nói chung và nói 

riêng đào tạo ngành MTUD mục đích giáo dục 

tính thẩm mỹ trong sáng tác tạo hình để tạo ra 

những dòng sản phẩm. Sinh viên nhận thức 

được những mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng 

của công nghệ số 4.0 trong ngành Mỹ thuật ứng 

dụng. Vì vậy, sinh viên đã và đang chủ động 

thực hành về các loại hình nghệ thuật hiện đại và 

tương tác những hình ảnh động trong bài học 

cũng như những bài tốt nghiệp ra trường, tạo 

hiệu ứng bằng mỹ thuật đa phương tiện đem lại 

hiệu quả cao đến những sản phẩm thực dụng, 

phục vụ xã hội như những giao diện giới thiệu 

sản phẩm trên truyền hình hoặc các video clip 

tạo hiệu ứng có chất lượng, có thẩm mỹ đem lại 

giá trị tinh thần cho công chúng thưởng ngoạn. 

Tuy nhiên, nguồn nhân lực sinh viên 

vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của 

xã hội trong thời đại công nghệ 4.0. Thực tiễn 

cho thấy trong bối cảnh cả thế giới đang nỗ lực 

vận hành và ứng dụng các thành tựu của cách 

mạng công nghệ số vào những hoạt động mang 

tính phục vụ lợi ích thiết thực cho con người, thì 

ở đâu đó vẫn còn hạn chế nguồn nhân lực thiết 

kế. Mặc dù, đã được nhiều công ty, thương hiệu 

trong và ngoài nước tìm kiếm, đặt hàng nhưng 

mới chỉ dừng lại ở công đoạn gia công, thiết kế 

bước ban đầu hoặc lên ý tưởng cho một sản 

phẩm mà thôi. Hy vọng rằng, trong tương 

lai số sinh viên này đem hết năng lực 

chuyên môn và sẽ làm chủ công nghệ số, 

làm chủ đất nước với các đối tác có thương 

hiệu trong nước và trên thế giới. 

2.4. Một số Công ty, Nhà doanh 

nghiệp tuyển dụng sinh viên các khóa tốt 

nghiệp ngành MTUD của nhà trường 

Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 

vinh dự được đón tiếp các Nhà doanh nghiệp trong 

và ngoài nước từ những năm về trước. Ngày hôm 

nay họ tiếp tục đồng hành với nhà trường trong 

việc mở rộng nguồn tuyển dụng sinh viên tốt 

nghiệp ngành MTUD theo hình thức trực tiếp hoặc 

bằng thư ngỏ tuyển dụng như Công ty 

TNHHMTV Dự án công nghệ thông tin Việt do 

ông Nguyễn Văn Duy Trưởng nhóm tại 23/33 

Nguyễn Trường Tộ, Tp Huế; Ông Hoàng Minh 

Long Giám đốc Công ty Thiết kế In ấn ST tại 60 

Bạch Đằng, Tp Huế và Công ty CP Nguyên tắc 

vàng tại 113 Châu Thị Vĩnh Tế, Mỹ An, Ngũ 

Hành Sơn, Tp Đà Nẵng;  sinh viên Thiết kế Mỹ 

thuật đa phương tiện của nhà trường được Ông 

Lee Tổng Giám đốc Công ty IV COM - Hàn 

Quốc (Infinte Vietnam Communications) cho mở 

công ty TNHH IV COM tại 70 Nguyễn Sinh 

Cung, Tp Huế vào tháng 3 năm 2017 để phát triển 

thực tế ảo tại thị trường Việt Nam và đã tuyển 

dụng tất cả sinh viên tốt nghiệp ngành Mỹ thuật 

ứng dụng nói chung và nói riêng Mỹ thuật đa 

phương tiện của nhà trường, nhằm đáp ứng hoạt 

động dịch vụ giải trí sử dụng công nghệ “Thực tế 

ảo - VR (Virtual reality)”. Trong kế hoạch hoạt 

động đề án của công ty là “Phát triển dịch vụ trên 

cơ sở phát huy giá trị di tích cố đô Huế đến năm 
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2020 ” và đề án “Nâng cao chất lượng phục vụ du 

khách tại các điểm tham quan thuộc Quần thể di 

tích Huế” [3]. Sự hợp tác của Trung tâm Bảo tồn 

Di tích cố đô Huế tạo điều kiện thuận lợi cho công 

ty IV COM hoàn thành đề án với công nghệ thực 

tế ảo VR tại “Trung tâm Thông tin Diễn giải lịch 

sử Hoàng Thành Huế và trải nghiệm thực tế ảo 

VR - Đi tìm Hoàng cung đã mất” [3] đã thu 

hút nhiều khách du lịch trong và ngoài 

nước chiêm ngưỡng, kể cả người dân địa 

phương trải nghiệm trong dịp Festival làng 

Nghề Huế do tỉnh nhà tổ chức vào năm 

2018 đến nay. 

 

Với tiềm năng nguồn nhân lực trong đào tạo thiết 

kế, được thu hút bởi các Nhà doanh nghiệp ở các 

tỉnh thành và trong đó có thành phố Đà Nẵng như 

ông Matsuzawa Hideaki Giám đốc Công ty cổ 

phần Aika Đà Nẵng là doanh nghiệp có vốn đầu tư 

100% từ Nhật Bản. Công ty có 1 công ty mẹ tại 

Nhật bản và 1 công ty tại Trung Quốc. Công ty mở 

chi nhánh tại 28 Lý Thường Kiệt, Tp Huế. Họ đã 

đến trường mong muốn hợp tác lâu dài cho công 

tác tuyển dụng chuyên về xử lý dữ liệu liên quan 

đến quảng cáo như xử lý hình ảnh, thiết kế bản in, 

tập catalogue cho các khách hàng lớn tại Nhật Bản. 

Ông Hà Trịnh Quốc Bảo, Giám đốc Công ty 

TNHH Lovepop Việt Nam có vốn 100% đầu tư 

tại nước Mỹ chuyên sản xuất các loại thiệp Popup 

xuất khẩu sang thị trường Châu Mỹ và Châu Âu 

và đã có buổi làm việc với lãnh đạo nhà trường 

trong chiến lược quảng bá thu hút nhân lực trong 

tháng 5/2019 sắp tới với tiêu chí “Nhân tài là nền 

tảng để phát triển công ty”. 

 

Ngoài ra nhà trường còn vinh hạnh hơn được một 

số trường Đại học nước ngoài và các công ty trong 

nước mở lớp đào đạo ngắn hạn và dài hạn về các 

phần mềm bổ trợ nguồn nhân lực trong tương lai, 

cụ thể như trường Đại học Seika Kyoto Nhật Bản 

do Bà Giáo sư Noriko Omizo và Ông Shin 

Matsumura mở lớp truyền đạt kiến thức cho sinh 

viên chuyên ngành Mỹ thuật đa phương tiện thuộc 

Khoa MTUD trường Đại học Nghệ thuật, ĐH 

Huế và tiếp tục sẽ ký kết văn bản hợp tác song 

phương về Worshop, trao đổi sinh viên giữa hai 

nhà trường.  

Công ty TNHH YPL Diệp Nguyễn là 

một công ty liên doanh giữa Hàn Quốc và Việt 

Nam chuyên sản xuất các nội dung game và các 

chương trình, ứng dụng trong các ngành chuyên 

môn bằng kỹ thuật 3D, thực tế ảo VR, thực tế tăng 

cường AR, hiệu ứng phim VFX… Với kinh 

nghiệm 15 năm, các sản phẩm mà công ty đã làm 

ra như: Guanghun VR contents, Silk VR contents, 

Rehabilitation VR contents...và nhiều mobile 

games khác. 

Trên cơ sở các Công ty và Nhà doanh 

nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực sinh 

viên được tốt nghiệp đại học của nhà trường, tính 

đến nay nhà trường đã và đang đào tạo được 23 

khóa học với tổng số 987 sinh viên, trong đó 18 

khóa đã tốt nghiệp có 692 sinh viên đã được các 

Công ty và Nhà doanh nghiệp quan tâm tuyển 

dụng, cụ thể trong 5 năm gần đây từ năm 2013 đến 

2017, với sinh viên tốt nghiệp ra trường đã có việc 

làm đạt tỷ lệ khá cao như năm 2013: 54/31 (54 

sv/31 sv có việc làm) đạt tỷ lệ 57,4%; năm 2014: 

76/62  đạt tỷ lệ 81,5%; năm 2015: 42/40 đạt 

tỷ lệ 95,2%; năm 2016: 54/41 đạt tỷ lệ 

75,9%; năm 2017: 69/51 đạt tỷ lệ 73,9 %; 

năm 2018 mới tốt nghiệp trong tháng 6 vừa 

qua nên chưa thống kê [4].   

Chúng tôi rất hoan nghênh Trường Đại 

học Mở Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học “Đào 

tạo đại học, cao đẳng ngành Mỹ thuật ứng dụng 

gắn với thực tiễn xã hội, đáp ứng nhu cầu sử 

dụng lao động của doanh nghiệp”. Thông qua 

Hội thảo này những công trình khoa học của các 

tác giả, các nhà khoa học có thể trình bày trong 

tham luận với những quan điểm trái chiều trong 

thực trạng, giải pháp hoặc các vấn đề liên quan đến 

Nhà doanh nghiệp. Nhưng mong muốn của các 
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tác giả có tiếng nói chung để nhằm tháo gỡ khi 

cảm nhận cần thiết. 

Công tác đào tạo ngành MTUD sẽ đem 

lại nhiều điều bổ ích cho sự cải tiến chương trình 

đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, cũng như của các 

Công ty và Nhà doanh nghiệp tuyển dụng nhân 

lực, mà người học được thụ hưởng chính là sinh 

viên, họ đang theo đuổi ước mơ học tập MTUD 

với tầm nhìn đa chiều và sâu rộng trong lĩnh vực 

Văn hóa Nghệ thuật và vận dụng các phần mềm 

hiện đại trong công nghệ 4.0 để hóa giải các bài 

tập, đồ án tốt nghiệp gắn liền với thực tiễn xã hội, 

giúp các Nhà doanh nghiệp có thêm nguồn nhân 

lực cho công ty.  

2.5. Thực trạng và giải pháp trong công 

tác đào tạo của ngành MTUD 

2.5.1. Thực trạng 

Mặc dầu chương trình đào tạo thường cập 

nhật bổ sung đáp ứng nhu cầu xã hội, nhưng so với 

sự phát triển của xã hội thì chương trình vẫn còn 

hạn chế như sau. 

- Chương trình đào tạo còn nặng về kiến 

thức đại cương, đa số sinh viên học tập năng khiếu 

nói chung và nói riêng ngành MTUD với khối 

lượng thời gian học tập cả ngày, 15 tuần thực học / 

1 học kỳ. Nên sinh viên nhà trường không thể 

đăng ký học tập đại học bằng 2. 

- Chương trình chưa chuyển đổi theo hình 

thức tín chỉ có lợi cho người học. Mặc dầu lãnh 

đạo nhà trường đã có chủ trương và triển khai 

nhưng đơn vị chức năng chưa tích cực nên vẫn còn 

đào tạo theo hình thức niên chế. 

- Hình thức đào tạo đại học chính quy 5 

năm là một khoảng thời gian khá dài đối với người 

học? Liệu sinh viên còn hứng thú cho việc học 

tập? So sánh một số trường mới mở các ngành đào 

tạo về năng khiếu, chỉ còn đào tạo đại học chính 

quy trong 4 năm. 

2.5.2. Giải pháp 

Kính đề nghị quý cấp lãnh đạo quản lý 

của Bộ, Vụ, Ngành.... mở rộng nhiều buổi họp liên 

quan đến Chương trình Giáo dục Đại học ngành 

Năng khiếu nói chung và nói riêng ngành MTUD 

với mục đích.  

- Chương trình giáo dục Đại học, Cao 

đẳng, Trung học cần phải thống nhất tên gọi các 

học phần, số niên chế/ tín chỉ, để các trường đào 

tạo thuận lợi trong việc Liên thông trình độ cao 

đẳng lên đại học hay trung học lên đại học theo 

Quyết định và Thông tư của Bộ đã ban hành.  

- Trong chương trình học tập nên giảm tải 

các học phần đại cương, các học phần cơ sở 

ngành. Riêng chuyên ngành chung như học phần 

Hình họa và Cơ sở tạo hình (Trang trí) cũng nên 

giảm số tiết, để tập trung thời lượng cho chuyên 

ngành sâu có nghĩa tăng số tiết thực hành, số bài 

học và các đồ án nhiều hơn, từ đó giúp sinh viên có 

quỹ thời gian học tập đại học bằng 2. 

- Tính đến nay, người học có rất nhiều cơ 

hội và điều kiện để quyết định chọn lựa trường học 

cho tương lai khởi nghiệp. Nhà trường chúng tôi 

đã và đang đào tạo theo hình thức 5 năm (mặc dầu 

nhà trường đã nhiều lần thông qua Hội đồng KH-

ĐT nhưng vẫn chưa thống nhất), nên hạn chế về 

số thí sinh đăng ký đầu vào và sinh viên đang học 

tập, chính bản thân người học sẽ mất cơ hội việc 

làm 1 năm so với các trường đào tạo 4 năm của 

khối ngành đào tạo năng khiếu Mỹ thuật và thiệt 

thòi với bạn thân cùng lứa tuổi. Vì vậy chúng ta 

nên mạnh dạn chuyển đổi để thu hút người học 

nhiều hơn, bên cạnh đó cần có sự hỗ trợ tích cực 

của quý cấp lãnh đạo quản lý như Bộ GD-ĐT và 

Đại học Huế. 

3. Kết luận 

Đào tạo năng khiếu Mỹ thuật nói chung 

và nói riêng ngành Mỹ thuật ứng dụng luôn đồng 

hành với công nghệ số 4.0, chính vì vậy đã thôi 

thúc được tính chủ quan (làm theo thói quen, bắt 

tay chỉ việc...) của mỗi chúng ta, đứng trước vận 

hội của đất nước ngày càng đổi mới, sáng tạo luôn 

phát triển không ngừng, nên đòi hỏi chương trình 

đào tạo ngành MTUD của nhà trường cập nhật 

theo lộ trình quy định của nhà nước. MTUD là 

nhịp cầu kết nối tri thức nhân loại xích lại gần nhau 
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trên bình diện những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ 

thực dụng của con người mà hướng các Nhà 

doanh nghiệp quan tâm nhất trong thời đại công 

nghệ số ngày nay.  

Trong chương trình đào tạo, sinh viên 

được trang bị khối kiến thức đại cương, cơ sở 

ngành, chuyên ngành chung và đặc biệt là chuyên 

ngành sâu để cho người học có nền tảng chuyên 

môn và nắm vững nó trong việc vận dụng sáng tạo 

thiết kế. Từ đó bằng sự đam mê, tìm tòi, khám phá 

của mỗi cá nhân để sáng tạo ra những sản phẩm 

đẹp thu hút khách hàng. Sinh viên sẽ là chủ nhân 

của đất nước trong tương lai, họ đem tri thức mỹ 

thuật phục vụ đất nước bằng công nghệ 4.0. Sinh 

viên có khả năng tư duy hình tượng nghệ thuật, có 

trình độ cơ bản vững vàng, nắm vững kiến thức 

trong việc khai thác trí sáng tạo thiết kế mỹ thuật 

cho xã hội phát triển đa chiều ngày nay. 

Thách thức của công tác đào tạo ngành 

MTUD ngày càng diễn ra theo chiều hướng hiện 

đại của công nghệ số, đòi hỏi sinh viên có kiến 

thức phổ thông vững chắc, lòng đam mê nghề 

nghiệp và thành thạo công nghệ thông tin mới nắm 

bắt kịp thời chương trình đào tạo bậc đại học của 

ngành. Và cũng là mong đợi của các Nhà doanh 

nghiệp đặt niềm tin đối với các cơ sở đào tạo sản 

sinh ra những nhân tài cho đất nước, thì những sinh 

viên ưu tú đó mới lọt vào trong tầm mắt của các 

Nhà doanh nghiệp trên khắp đắt nước. 
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            Tóm tắt: Mục tiêu của đào tạo ngành Mỹ thuật ứng dụng là làm sao để tiếp cận và ứng 

dụng được sản phẩm thiết kế vào thị trường nhằm mục đích phát triển kinh doanh, không chỉ 

là đào tạo các chuyên gia lý thuyết mà phải là các chuyên gia thực hành, những người được 

trang bị các kỹ năng đầy đủ để có thể làm việc được ngay. Vì thế xây dựng phương pháp 

giảng dạy là một vấn đề không dễ so sánh và bàn luận. Phương pháp giảng dạy trong đào tạo 

họa sĩ Thiết kế chủ yếu vẫn là truyền nghề, truyền kinh nghiệm. Tố chất "nghề" gắn với "kỹ 

năng thực hành" là năng lực không thể thiếu ở người họa sĩ thiết kế, đặc biệt là việc liên hệ 

với doanh nghiệp trong giảng dạy những nội dung liên quan đến thực tế thi công sản xuất, thị 

trường nhằm phát huy tính tích cực, tư duy sáng tạo, chủ động của sinh viên, tiến tới việc dạy 

và  học, phát hiện và tìm giải pháp cụ thể theo nhu cầu thực tế. Đây là định hướng cơ bản 

nhất đối với việc xây dựng phương pháp giảng dạy ngành Mỹ thuật ứng dụng nhằm tạo ra 

hiệu quả trong đào tạo, từ bỏ thói quen thụ động, chuyển sang cách học có nghiên cứu sáng 

tạo gắn liền với ứng dụng thực tiễn và thị trường. Theo định hướng này phải xây dựng đổi 

mới cách dạy của của giảng viên và cách học của sinh viên một cách hệ thống theo các 

nguyên tắc và quy trình đặc thù ngành Mỹ thuật ứng dụng. 

 Từ khóa: Phương pháp, Mỹ thuật ứng dụng, năng lực, giải pháp, quy trình đặc thù 

 

Abstracts: The goal of training in Applied Arts is how to access and apply design 

products to the market for the purpose of business development, not only to train theoretical 

experts but also professionals. Practicing people, who are equipped with sufficient skills to be 

able to work immediately. Therefore, building teaching methods is a problem that is not easy 

to compare and discuss. Teaching methods in the design training of artists are mainly 

vocational training and experience transfer. The quality of "profession" associated with 

"practical skills" is an indispensable capacity for design artists, especially the contact with 
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enterprises in teaching content related to actual production and marketing to promote the 

activeness, creative thinking, initiative of students, proceed to teaching and learning, discover 

and find specific solutions according to actual needs. This is the most basic orientation for 

building teaching methods of Applied Fine Arts in order to create effective in training, 

abandon passive habits, and switch to studying with creative research associated with the 

application. practical and market uses. In this orientation, it is necessary to build and 

innovate the teaching-learning methods of teachers and students in a systematic way 

according to specific principles and procedures of Applied Fine Arts. 

Keywords: Methods, applied fine arts, capacity, solutions, specific procedures 

 

1. Đặt vấn đề 

Đào tạo họa sĩ thiết kế Mỹ thuật 

ứng dụng có tầm quan trọng đối với sự 

nghiệp xây dựng đất nước, góp phần tạo 

lập ngành MTUD  hiện đại, giàu bản sắc 

dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa và cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0. Trong thời kỳ 

đất nước mở cửa, cũng như các nghề khác, 

nghề thiết kế ở Việt Nam đang đứng trước 

thách thức cạnh tranh khi các nhà thiết kế 

nước ngoài sẵn sàng tham gia thị trường 

MTUD tiềm năng của nước ta. Vì vậy việc 

nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện tay 

nghề đội ngũ họa sĩ thiết kế là nhu cầu tất 

yếu. Đi đôi với việc đổi mới chương trình, 

giáo trình, phương pháp giảng dạy, học tập 

chủ động là yêu cầu tất yếu nhằm đào tạo 

nguồn nhân lực lao động chất lượng phù 

hợp với thị trường và đáp ứng nhu cầu 

tuyển dụng của doanh nghiệp. Mục tiêu của 

đào tạo ngành MTUD  là làm sao để họa sĩ 

thiết kế có thể tiếp cận và ứng dụng được 

sản phẩm thiết kế vào thị trường nhằm mục 

đích phát triển kinh doanh, không phải là 

đào tạo các chuyên gia lý thuyết mà là các 

chuyên gia thực hành, vì vậy việc đổi mới 

nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập 

ngành Mỹ thuật ứng dụng là những yêu cầu 

cấp thiết trong kỷ nguyên số hiện nay để 

trang bị các kỹ năng đầy đủ về thẩm mỹ, 

nguyên lý thiết kế, cập nhật về công nghệ, 

kỹ thuật để sau khi học xong ra trường sinh 

viên có thể làm việc được ngay, phù hợp 

với nhu cầu tuyển dụng, đáp ứng được các 

sản phẩm cho thị trường sử dụng. 

 

2.  Thực trạng giảng dạy mỹ 

thuật ứng dụng hiện nay 

Phương pháp giảng dạy trong đào 

tạo họa sĩ Thiết kế mỹ thuật ứng dụng chủ 

yếu vẫn là truyền nghề, truyền kinh 

nghiệm. Tố chất "nghề" gắn với "kỹ năng 

thực hành" là năng lực không thể thiếu ở 

người họa sĩ thiết kế từ trước đến nay. 

Trong việc đào tạo kiến thức mỹ 

thuật cơ sở (hình họa, cơ sở tạo hình, trang 

trí, bố cục…) cho sinh viên mỹ thuật ứng 

dụng hiện nay, cũng tồn tại nhiều quan 

niệm chưa thống nhất. Một số họa sĩ thiết 

kế là giảng viên mỹ thuật lâu năm cho 

rằng: “Khi phác thảo ý tưởng, mọi họa sĩ, 

dù là nhà thiết kế mỹ thuật ứng dụng 

(designer), cũng phải có kỹ năng vẽ bằng 

tay thuần thục để cho kịp những suy nghĩ, 

ý tưởng nảy ra trong đầu.  Máy tính chẳng 

qua chỉ là phương tiện, công cụ giúp hoàn 

thiện ý tưởng ấy. Nếu như sinh viên học 

mỹ thuật ứng dụng mà vẽ hình họa đạt như 

sinh viên mỹ thuật tạo hình thì càng tốt? 

Không nên hướng dẫn sinh viên bắt chước 

cái của người khác. 

trong thực tế hiện nay đa số sinh 

viên chỉ tập trung vào việc lo diễn họa cho 

sản phẩm đẹp mắt, giống thật nhất mà bỏ 
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qua phần nghiên cứu phát triển ý tưởng sao 

cho có hệ thống, nội dung hay chủ đề, tính 

khả thi ứng dụng của sản phẩm thiết kế. 

Trong việc đào tạo kiến thức mỹ 

thuật cơ sở (hình họa, cơ sở tạo hình, trang 

trí, bố cục, phương pháp thiết kế…) cho 

sinh viên mỹ thuật ứng dụng hiện nay, 

cũng tồn tại nhiều quan niệm chưa thống 

nhất. Một số họa sĩ thiết kế là giảng viên 

mỹ thuật lâu năm cho rằng: “Khi phác thảo 

ý tưởng, mọi họa sĩ, dù là nhà thiết kế mỹ 

thuật ứng dụng (designer), cũng phải có kỹ 

năng vẽ bằng tay thuần thục để cho kịp 

những suy nghĩ, ý tưởng nảy ra trong đầu.  

Máy tính chẳng qua chỉ là phương tiện, 

công cụ giúp hoàn thiện ý tưởng ấy. Nếu 

như sinh viên học mỹ thuật ứng dụng mà 

vẽ hình họa đạt như sinh viên mỹ thuật tạo 

hình thì càng tốt? Không nên hướng dẫn 

sinh viên bắt chước cái của người khác, vẽ 

hình họa theo kiểu Manga, Chibi, mà cần 

phải dạy các em vẽ đúng, có phân tích và 

tưởng tượng, khi vững cơ bản rồi thì bóp 

hình kiểu gì cũng thấy hợp lý” (1).  

Song, có những ý kiến lại không 

đồng tình khi cho rằng, các nhà thiết kế đồ 

họa, thời trang, nội thất, tạo dáng công 

nghiệp không cần và không phải vẽ như 

họa sĩ. Họ chỉ cần biết thành thạo sử dụng 

các phần mềm thiết kế trong máy tính là 

được. Theo hướng quan niệm này, một bài 

vẽ hình họa không cần thiết phải đi chuyên 

sâu thâm diễn mà chỉ cần khái quát được 

về đặc điểm hình thể, khối, chất và biểu 

cảm vật mẫu qua kỹ năng quan sát, phân 

tích hình khối, hệ thống đường nét, sáng 

tối, hòa sắc, bố cục… từ mẫu vẽ của không 

gian ba chiều thể hiện trên khổ giấy hai 

chiều,  biết lắp ghép, sắp xếp mẫu mã đồ 

vật như bàn, ghế, giường, tủ (thiết kế nội 

thất) quần, áo, váy…(thiết kế thời trang), 

xe cộ (tạo dáng), bao bì, tem, nhãn (đồ họa, 

quảng cáo)… sao cho phù hợp với kích 

thước, tỷ lệ và công năng sử dụng phục vụ 

con người.  

Như vậy qua các ý kiến về vai trò 

của các môn học mỹ thuật cơ sở đối với 

việc đào tạo giảng dạy, học tập ngành mỹ 

thuật ứng dụng cần phải đổi mới phương 

pháp giảng dạy, học tập nhằm mục đích 

đào tạo hiệu quả các họa sĩ thiết kế sản 

phẩm ứng dụng để phục vụ con người, thị 

trường... các sản phẩm Đồ họa, Nội thất, 

Thời trang, Tạo dáng Công nghiệp, nếu 

không hiểu và nắm bắt được nhu cầu thị 

trường lao động sản xuất, kinh doanh ở 

Việt Nam nói riêng và trên thị trường quốc 

tế nói chung thì thiết kế ra sản phẩm không 

phục vụ được con người. Mặt khác thiết bị 

công nghệ cũng rất hữu ích hỗ trợ tốt cho 

việc giảng dạy, học tập thiết kế, thay đổi so 

sánh các phương án, giả định không gian, 

tạo không gian ảo…đến quy trình chế tác 

sản phẩm, tính toán vật liệu, dự toán kinh 

tế sản phẩm…họa sĩ thiết kế cũng chưa 

được vận dụng một cách đồng bộ có hệ 

thống, mà cần tập chung vào một số 

phần để giải quyết công việc hay bài tập 

trước mắt. 

Một số giảng viên lên lớp thiếu cập 

nhật thông tin hoặc khả năng, kỹ năng 

chuyên môn còn yếu, giảng dạy chưa tâm 

huyết dẫn đến sinh viên khó hiểu, học tập 

thiếu nhiệt huyết. Mặt khác do tuyển sinh 

đầu vào chất lượng sinh viên có năng khiếu 

thật sự giữa các trường không đồng đều. 

Do đó, hơn bao giờ hết, cần đánh 

giá, điều chỉnh mục tiêu đổi mới phương 

pháp giảng dạy, học tập nâng cao chất 

lượng đầu ra nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội 

trong việc tiếp nhận, sử dụng nguồn nhân 

lực thiết kế mỹ thuật. Cần đào tạo ra những 
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họa sĩ, những nhà thiết kế sáng tạo có năng 

lực tư vấn thiết kế các công trình, sản phẩm 

mỹ thuật ứng dụng đảm bảo các tiêu chí, 

nhu cầu sử dụng phù hợp với thị trường là 

yêu cầu cần thiết trong bối cảnh của xã hội 

hiện nay 

3.  Giải pháp nâng cao phương 

pháp giảng dạy và chất lượng 

học tập nhằm đáp ứng tốt nhu 

cầu xã hội. 

Một trong những phương pháp 

giảng dạy hiểu quả hiện nay là phương 

pháp giảng dạy qui nạp. Từ sự trải nghiệm 

thực tế với những kinh nghiệm mà SV có 

được, SV sẽ được thực hành theo yêu cầu 

của GV (theo định hướng nội dung bài 

học). Đây là khâu thực hành mang tính cảm 

tính. Thông qua thực hành, GV sẽ hỏi SV 

một số cảm nhận, phản xạ,  khó khăn hay 

những giải pháp mà SV rút ra được. Từ đó, 

GV sẽ chốt lại những nội dung lý thuyết. 

- SV thực hành sau khi học lý 

thuyết về thiết kế: áp dụng những lý thuyết 

vừa học vào thực hành. Yêu cầu chỉ ở mức 

độ tái hiện tức là bắt chước lại y nguyên 

những gì GV hướng dẫn. 

- Sau khi SV thực hành ở mức độ 

“bắt chước”, thông qua hướng dẫn cũng 

như tham khảo tư liệu thiết kế,  GV sẽ 

hướng dẫn SV các phân tích giải thích vì 

sao lại làm các bước thiết kế theo các khâu, 

các động tác như vậy. Từ đó, SV sẽ đạt 

được yêu cầu ở mức độ tái tạo. 

- Sau bước tái tạo là bước thực 

hành sáng tạo. GV chọn những bài tập thực 

hành với yêu cầu cao hơn, phức tạp hơn 

đòi hỏi SV phải huy động hết những kiến 

thức lý thuyết đã học, những kinh nghiệm 

từ những bước thực hành thiết kế ở trên. 

Từ đó, SV thực hành một cách thành thạo, 

nâng cao lên thành mức độ kỹ năng và kỹ 

xảo, nghệ thuật. 

- GV lưu ý nội dung thực hành thiết 

kế: các nội dung thực hành phải sát với nội 

dung học, mang tính điển hình cao, tăng 

dần về mức độ khó độ phức tạp. 

- Sau khi giảng dạy nội dung thực 

hành trên lớp, GV cần hướng dẫn SV thực 

hành ở nhà và trong suốt khóa học cũng 

như trong đời sống để SV thành thạo 

“nghề”. Xây dựng được phương pháp 

giảng dạy và học tập hiệu quả cần đảm bảo 

một số tiêu chí sau: 

- Cơ sở vật chất phải đủ những điều kiện 

tối thiểu 

- Giáo viên cần cải tiến việc dạy bằng 

cách nghiên cứu việc học của sinh viên, 

nghiên cứu làm sáng rõ bản chất của tư 

duy sáng tạo. 

- Giáo viên học cách làm thế nào để cải 

tiến thành công chính việc dạy của mình, 

gây hứng thú cho người học. 

- Tăng cường sự tham dự, tính độc lập tư 

duy của sinh viên, giáo viên cần coi trọng 

phương pháp tư duy hơn là dạy các kỹ 

năng thuần túy. 

- Liên hệ doanh nghiệp giảng dạy trên 

giảng đường về những nội dung liên quan 

đến thực tế thi công sản xuất, thị trường. 

Đã có nhiều thảo luận về vấn đề trách 

nhiệm của công tác đào tạo và trách nhiệm 

của giới chuyên môn trong việc trang bị 

kiến thức và kỹ năng cho người học. Bên 

cạnh việc tiếp tục phát huy các lợi thế 

truyền thống từ cá nhân các giảng viên, 

triết lý đào tạo, hệ thống cơ sở vật chất,.. 

các trường hiện nay đang đẩy mạnh sự gắn 

kết với thực tiễn thông qua việc mời các 

Họa sĩ thiết kế, KTS đang hành nghề tham 

gia giảng dạy nhưng chưa sắp xếp hợp lý 

về việc phần nào GV chuyên môn dạy, 

phần nào doanh nghiệp tham gia mà chỉ 

giao cho các nhà thiết kế có kinh nghiệm 

duyệt các đồ án  điều đó dẫn đến tình trạng 
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SV hiểu và nắm được cách thức thể hiện 

nhưng thiếu những kiến thức tư duy về 

sáng tạo theo hệ thống và sản phẩm thiết kế 

không có gì đặc biệt về mẫu mã hay giải 

pháp về công năng dẫn đến không phù hợp 

với thị trường., . Vai trò của nhà trường là 

đào tạo những người có khả năng suy nghĩ 

phân tích, trang bị cho họ sự nhạy bén và 

kỹ năng để giải quyết các vấn đề đặt ra 

theo phương pháp tư duy sáng tạo. Một họa 

sĩ thiết kế được nhận bằng tốt nghiệp sẽ 

phải thành thạo một số kỹ năng nhất định 

(chứ không chỉ là kiến thức về công nghệ - 

kỹ thuật) để có thể tham gia đóng góp trực 

tiếp cho lực lượng thiết kế MTUD.  

- Tăng cường hoạt động ngoại khóa 

của sinh viên thông qua các cuộc thi, 

festival, thực tập, tham quan. Sinh viên 

được hướng dẫn cách quan sát, chụp hình, 

cách đo, vẽ hiện trạng... thể hiện tính 

chuyên nghiệp trong từng thao tác. Giảng 

viên trực tiếp hướng dẫn từng thao tác cho 

sinh viên, giải đáp những câu hỏi cũng như 

những vướng mắc của sinh viên, những 

buổi đi thực tế rút ngắn khoảng cách giữa 

lý thuyết & thực hành, giữa người dạy & 

người học, tạo sự gắn kết & học tập lẫn 

nhau giữa các sinh viên 

- Về trình độ giảng viên thì cần thiết tiến 

hành đào tạo tiếp tục và thường xuyên, liên 

kết và mở rộng hoạt động thực tiễn của 

giáo viên. Tổ chức định kỳ các lớp nghiệp 

vụ sư phạm cho giáo viên. 

Để đổi mới phương pháp dạy học trước hết 

phải đổi mới quan điểm và cách tư duy cũ 

(lấy giáo viên làm trung tâm, giáo viên 

luôn đúng, giáo viên đọc gì trò chép nấy...) 

sau đó là hướng đến cho trò cách tư duy và 

nhận thức đúng đắn với từng môn học, rồi 

mới bàn đến hệ thống giáo dục và chương 

trình dạy học cụ thể, tư đó mới có phương 

pháp đúng đắn, phù hợp. 

Xây dựng phương pháp dạy học 

(PPDH) tốt phù hợp với đặc thù đào tạo 

MTUD các môn chuyên ngành  hiện đang 

là một yêu cầu cấp thiết đối với các trường 

đại học đào tạo về thiết kế, nhằm đáp ứng 

yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Sự đổi 

mới PPDH chuyên ngành thiết kế cần triển 

khai theo các định hướng sau đây: 

      -  Phải tiến hành một cách đồng bộ có 

hệ thống 

    PPDH là một yếu tố của quá trình đào 

tạo đại học, có mối quan hệ với các yếu tố 

khác. Do đó muốn đổi mới PPDH, đặc biệt 

lĩnh vực thiết kế không thể không đổi mới 

mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, 

xây dựng và phát triển đội ngũ GV; cơ sở 

vật chất thiết bị phục vụ đào tạo như xưởng 

thực hành, xưởng sản xuất sản phẩm mẫu, 

máy móc công nghệ phục vụ việc thể hiện 

triển khai các bản vẽ; kiểm tra, đánh giá kết 

quả đào tạo. Điều rõ ràng là việc đổi mới 

PPDH chuyên ngành thiết kế của trường 

đại học chỉ thực hiện được khi mục tiêu 

của trường đại học hướng vào việc đào tạo 

nhân lực tư duy nhân lực tạo nghiệp; Các 

học phần có đủ tài liệu, giáo trình được 

biên soạn dưới dạng vấn đề, tình huống có 

vấn đề; Nhà trường có thiết bị dạy học mới 

như overhead, projector, multimedia; Việc 

kiểm tra, đánh giá nhằm vào lĩnh vực nhận 

thức bậc cao của SV (áp dụng, phân tích, 

tổng hợp, đánh giá)… 

     - Phải hướng vào việc phát huy tính tích 

cực tư duy sáng tạo, chủ động của SV, 

tránh lối truyền thụ một chiều, nhồi nhét lý 

thuyết, tiến tới dạy học phát hiện và tìm 

giải pháp cụ thể theo nhu cầu thực tế. 
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        Đây là định hướng cơ bản nhất đối với 

việc đổi mới PPDH ngành MTUD, nhằm 

tạo ra khâu đột phá, từ bỏ thói quen thụ 

động, chuyển sang cách học có nghiên cứu 

sáng tạo gắn liền với ứng dụng, tích cực, 

chủ động. Theo định hướng này phải đổi 

mới cách dạy của của GV và cách học 

của SV. 

         + Về cách dạy của GV 

    GV phải dạy cho SV năng lực nhận thức, 

năng lực tư duy sáng tạo từ ý tưởng đến 

các sản phẩm ứng dụng cụ thể. Muốn thế 

người GV phải nắm vững kiến thức thực tế, 

kinh nghiệm thiết kế, khả năng truyền đạt 

cuốn hút hấp dẫn, năng lực tư duy của SV 

và phải áp dụng các phương pháp khác 

nhau, tùy theo mục tiêu, tính chất của từng 

môn học, đặc thù của ngành học, người 

học, lớp học… 

Xây dựng phương pháp giảng dạy 

của giáo viên chuyên ngành thiết kế cần 

ứng dụng CNTT trong xây dựng bài giảng, 

hướng dẫn: 

Muốn ứng dụng CNTT trong đổi 

mới PPGD thiết kế  trước hết người GV 

phải có những kiến thức cơ bản về tin học 

các kỹ năng sử dụng máy tính và một số 

thiết bị CNTT thông dụng như: Microsoft 

Word, Power point và một số phần mềm 

tạo Video như : 

(Proshow Producer, Window Movie 

Maker,  Proshow Gold)  tiếp đến là các 

phần mềm đồ họa phù hợp với từng chuyên 

ngành thiết kế cơ bản đến nâng cao như : 

Auto Cad, 3ds Max, Photoshop, Illustrator,  

Coreldraw, InDesign, Sketchup, 

Maya...Các kỹ năng sử dụng công nghệ để 

xây dựng bài giảng sẽ giúp người học tiếp 

thu dễ dàng nội dung muốn truyền tải hoặc 

kỹ năng sáng tạo,  tìm kiếm thông tin trên 

mạng Internet nhanh và có hiệu quả kỹ 

năng tra cứu lưu giữ xử lý thông tin các kỹ 

năng tạo ra các sản phẩm tích hợp dạng 

multimedia bao gồm nhiều dạng tài liệu 

như văn bản video hình ảnh âm thanh tạo 

các siêu liên kết và tích hợp nó trong một 

sản phẩm trình diễn và kiến thức kỹ năng 

sử dụng máy tính làm chủ các phần mềm 

ứng dụng  trong dạy học chuyên ngành 

thiết kế như: Đồ họa, Nội thất, Thời trang, 

Thiết kế công nghiệp…    

Để đồng bộ hoá phương pháp giảng 

dạy, học tập tích cực ứng dụng khoa học 

công nghệ trong sáng tạo thiết kế, tạo cảm 

hứng học tập của SV phải coi trọng môn tin 

học và khả năng ứng dụng CNTT. Từ 

những phương tiện này GV có thể khai 

thác sử dụng cập nhật và trao đổi thông tin 

trên nhiều phương tiện, công cụ, phần mềm 

giúp cho bài giảng được trực quan sinh 

động. Sinh viên tiếp thu bài học một cách 

chủ động nếu GV biết kết hợp với các hình 

thức tổ chức dạy học phù hợp. Đây là một 

trong những yêu cầu đặc biệt cần thiết đối 

với GV giảng dạy thiết kế công nghiệp. 

Chúng ta đều biết Design và mỹ thuật ứng 

dụng là một môn học đặc thù bởi  yếu tố 

thực hành và khả năng cảm thụ thẩm mỹ là 

chủ yếu để thể hiện ý tưởng sáng tạo trong 

sản phẩm của mình bằng ngôn ngữ hình 

ảnh, sản phẩm thiết kế và những phương 

tiện biểu đạt  đòi hỏi quá trình rèn luyện 

học tập kỹ năng lâu dài khác với các ngành 

học khác. Mặt khác dạy học mỹ thuật ứng 

dụng ở các trường chuyên nghiệp giống 

như sự truyền nghề truyền kỹ năng kinh 

nghiệm thiết kế sáng tạo cho người học. 

Một ưu điểm lớn khi GV ứng dụng CNTT 

trong giảng dạy mỹ thuật hay mỹ thuật ứng 

dụng là nó giúp GV tiết kiệm được nhiều 

thời gian trong việc ghi bảng.  

         + Về cách học của SV 

      Trong cách học của SV cần chú trọng 

đến phương pháp tự học, chủ động nghiên 
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cứu những giải pháp thiết kế sản phẩm 

MTUD về các yêu cầu, tiêu chí... Có hình 

thành được phương pháp tự học, SV mới 

có thể thích ứng nhanh với phương thức 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ (HTTC) và 

việc học tập suốt đời, trong bối cảnh khoa 

học-công nghệ phát triển mạnh mẽ. Bên 

cạnh tự học, cần chú ý đến “cùng học”. 

Cùng học (theo nhóm, tổ, lớp) mới rèn 

luyện cho SV khả năng hợp tác, khả năng 

thuyết phục và khả năng quản lý thiết kế. 

       Hiện nay, ở nhiều trường đại học đào 

tạo về thiết kế còn có khó khăn về giáo 

trình, tài liệu học tập của SV, về đội ngũ 

GV (nhất là đối với những ngành mới) và 

về cơ sở vật chất, thiết bi… trong khi quy 

mô đào tạo không ngừng tăng lên. Điều đó, 

đòi hỏi việc đổi mới xây dựng phương 

pháp dạy học nghành thiết kế ở đại học 

phải có bước đi thích hợp, cụ thể là: 

        +) Cần xác định xây dựng PPDH ở đại 

học là một quá trình lâu dài, phức tạp. Kinh 

nghiệm của các nước trên thế giới cho thấy, 

muốn thay đổi một cách dạy, một cách học 

(ví dụ chuyển từ dạy học thụ động sang dạy 

học tích cực) ở đại học phải mất nhiều 

năm. Điều đó lưu ý chúng ta không nên 

nóng vội nhưng cũng cần phải khẩn trương 

ở những khâu có thể cải tiến, “đột phá” 

ngay được. 

       +) Lựa chọn các học phần, các môn 

học, có điều kiện triển khai trước việc đổi 

mới PPDH để rút kinh nghiệm chung cho 

toàn ngành. 

       +) Tiến hành đổi mới PPDH theo các 

mức độ khác nhau: Thuyết trình có đàm 

thoại, thảo luận, thể hiện, triển khai bản vẽ; 

Tổ chức dạy học theo cách hướng dẫn SV 

học tập là chính; Tổ chức dạy học theo 

hướng phát hiện và giải quyết vấn đề; Tổ 

chức dạy học theo hướng nghiên cứu liên 

hệ thực tế… 

Ngoài các kỹ năng sáng tác các 

nguyên tắc thiết kế hệ thống phương pháp 

luận về nghề còn cần được trang bị hệ 

thống sử dụng các kỹ năng sử dụng phần 

mềm tin học ứng dụng xuyên suốt, từ đó 

người học hiểu được thực chất những gì 

diễn ra phía sau các công cụ phần mềm và 

biết cách xây dựng các sản phẩm mỹ thuật 

ứng dụng có chất lượng cao một cách sáng 

tạo và có phương pháp.  

Trong quá trình giảng dạy giáo viên 

phải liên hệ với thực tế công việc nghề 

nghiệp, chia sẻ những kinh nghiệm trong 

sáng tác các sản phẩm MTUD để người 

học có thể hiểu và hình dung được bản chất 

và công việc của một người thiết kế sinh 

viên sẽ trưởng thành rất nhiều qua các dự 

án thực tế. Những dự án này đòi hỏi sinh 

viên phải huy động tất cả các kiến thức và 

kỹ năng tổng hợp đã được trang bị và rèn 

luyện trong kỳ.  

Chủ động liên hệ tham quan thực 

tập chuyên môn tại các công trình, xưởng 

sản xuất để tìm hiểu vận dụng thực tế vào 

bài tập qua đó cũng là tìm hiểu về thị 

trường, nhu cầu xã hội về các xu hướng 

thiết kế hay xu hướng sử dụng chất liệu, 

màu sắc…Như vậy khi sinh viên thể hiện 

các đồ án sẽ có tính khả thi hơn và các sản 

phẩm có thể ứng dụng được ngay với thị 

trường trong quá trình học chứ không phải 

chờ học hết 5 năm sản phẩm thiết kế  mới 

có thể tham gia vào thị trường. Tư duy và 

các phẩm chất nghề nghiệp thiết kế được 

đặc biệt coi trọng. Sinh viên được rèn 

luyện cách tiếp cận dự án từ góc độ thương 

mại, luôn hướng đến mục tiêu làm thỏa 

mãn nhu cầu khách hàng. Sinh viên được 

đào tạo các kỹ năng lắng nghe, tôn trọng 
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khách hàng, các kỹ năng đàm phán, thuyết 

phục khách hàng và khả năng dung hòa 

giữa việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng 

và thể hiện được cá tính của người thiết kế. 

Các tiêu chí như đúng giờ, đúng tiến độ 

trong việc hoàn thiện dự án cũng được 

chấm điểm rất khắt khe. 

Trang bị kiến thức chuyên ngành 

cho SV thế hệ mới không chỉ đóng khung 

công việc trong phạm vi xử lý các hình ảnh 

tĩnh (thiết kế đồ họa, thời trang, thiết kế nội 

ngoại thất, kỹ thuật chế bản điện tử, theo 

dõi chất lượng các sản phẩm in ấn…) mà 

còn cần thể hiện được tốt hình ảnh động 

các sản phẩm mỹ thuật tương tác. Họ đồng 

thời am hiểu kỹ thuật lập trình đồ họa 2D, 

3D trên máy tính, đảm đương tốt các giải 

pháp thiết kế ứng dụng  như đồ họa quảng 

cáo,website, thiết kế thời trang, kỹ năng 

thiết kế tổ chức không gian, thiết kế sản 

phẩm, hình ảnh, âm thanh, video clip các 

thể loại (ca nhạc, quảng cáo, phóng sự, tài 

liệu, tiểu phẩm truyền hình, phim ngắn, sân 

khấu…), xử lý các hiệu ứng kỹ xảo truyền 

hình, tổ chức sự kiện… Đó chính là thách 

thức mới, cơ hội mới và cũng là nhiệm vụ 

mới trong mục tiêu đào tạo ngành MTUD. 
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Tóm tắt : Trước sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa học công nghệ, các quốc gia đang 

phải đối mặt với rất nhiều cơ hội và thách thức do toàn cầu hóa mang lại. Nguồn nhân lực đã trở thành 

nguồn tài sản quan trọng và quyết định cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Ngành Thiết kế Nội thất ở 

Việt Nam hiện nay đang là ngành nghề còn non trẻ nhưng lại đóng vai trò quan trọng góp phần tô điểm 

cho xã hội, đáp ứng đầy đủ công năng vật chất và công năng tinh thần cho người sử dụng. Cùng với quá 

trình hội nhập và phát triển, nước ta đang và sẽ có nhu cầu về nhân lực có trình độ tay nghề cao nhưng 

thực tế cho thấy lượng cung chưa đáp ứng được nhu cầu đó. Đặc biệt, với đặc thù chuyên ngành Thiết 

kế Nội thất, ngoài các kiến thức học trên ghế nhà trường còn cần đến rất nhiều các kỹ năng thực hành 

nghề nghiệp, kỹ năng marketing sản phẩm... Khi tri thức trở thành nguồn lực kinh tế chủ yếu thì việc đổi 

mới hệ thống giáo dục và đào tạo là chiến lược quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học. Chính vì 

vậy, việc đổi mới đào tạo ngành Thiết kế Nội thất cũng phải chú trọng đến vấn đề hội nhập quốc tế. Nội 

dung bài viết đề cập đến thực trạng đào tạo ngành Thiết kế Nội thất ở Việt Nam trước xu hướng hội 

nhập quốc tế và đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới giáo dục theo định hướng hội nhập quốc tế. 

Từ khóa: thiết kế Nội thất, đào tạo đại học, hội nhập quốc tế, nhân lực, nhu cầu. 

 

Abstract: Facing the rapid development of science and technology revolution, many countries 

are faced with opportunities and challenges brought about by globalization. Human resources have 

become an important and decisive asset for the development of each nation. Interior Design sector in 

Vietnam is currently a young sector but plays an important role in contributing to the society, fully 

meeting the material and spiritual performance for users. Along with the process of integration and 

development, our country is and will be in need of highly skilled human resources but in reality, the 

supply has not met that demand. In particular, with the specialization in Interior Design, in addition to 

the knowledge of learning at school, there is also a lot of needed professional practice skills, 

product marketing skills ... When knowledge becomes the main economic resource, the 
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renewal of the education and training system is an important strategy in the higher education 

system. Therefore, the renovation of Interior Design training must also focus on international 

integration. This article addresses the reality of Interior Design training in Vietnam before the 

trend of international integration and proposes some solutions to innovate education 

according to international integration orientation. 

 Keywords: Interior design, higher education, international integration, human resources requiremen 

 

1. Đặt vấn đề  

Cùng với sự phát triển của xã hội ngành 

Mỹ thuật công nghiệp ngày càng trở nên gắn bó 

với mọi mặt của đời sống xã hội con người. 

Trong đó ngành Thiết kế Nội thất hiện nay được 

đánh giá như một ngành “hot” trong các nghề 

nghiệp mà giới trẻ chọn lựa. Trong nhiều năm 

qua, việc phát triển đào tạo chuyên môn ngành 

Mỹ thuật công nghiệp nói chung và ngành Thiết 

kế Nội thất nói riêng ở Việt Nam đã có những 

bước cải thiện, tuy nhiên sự mất cân đối trong 

cung cầu giáo dục đào tạo hiện vẫn đang là một 

trong những vấn đề lớn cần được quan tâm. Thực 

trạng nguồn nhân lực trong xã hội hiện nay đang 

đặt ra sự mất cân bằng giữa cung và cầu về lao 

động có trình độ tay nghề cao. Thực tế hiện nay 

cho thấy, có sự mất cân đối trong cơ cấu đào tạo 

ngành Thiết kế Nội thất chưa có sự gắn kết giữa 

đào tạo với doanh nghiệp và xã hội, tình 

trạng này gây lãng phí nguồn lực cho cả 

người học và người sử dụng lao động. Chính 

vì vậy, cần có các giải pháp hữu hiệu để giải 

quyết tình trạng mất cân đối trong đào tạo 

hiện nay, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu 

nhân lực của xã hội trong thời gian tới. 

2. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực 

ngành Thiết kế Nội thất đáp ứng nhu cầu xã 

hội ở Việt Nam hiện nay. 

Hiện nay, đội ngũ họa sĩ Thiết kế Nội 

thất được đào tạo lên đến hàng ngàn người nhưng 

vẫn thiếu vắng họa sĩ giỏi chuyên môn, có năng 

lực về tổ chức không gian, hiểu biết về khoa học 

kỹ thuật hiện đại, có khả năng định hình phong 

cách và có tầm ảnh hưởng. Trong xu thế hội nhập 

quốc tế, đội ngũ họa sĩ Thiết kế Nội thất hiện nay 

thiếu sự chuẩn bị đầy đủ về hành trang để có thể 

hòa nhập với đồng nghiệp và trên thế giới. Đây là 

một hạn chế rất lớn mà các cơ sở đào tạo cần tìm 

ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục từ việc 

xây dựng định hướng, xác định quan điểm, mục 

tiêu đào tạo để từ đó xây dựng nội dung chương 

trình và phương pháp đào tạo phù hợp để sinh 

viên ngành Thiết kế Nội thất có thể đáp ứng nhu 

cầu của doanh nghiệp sau khi ra trường. 

Về chương trình đào tạo của các trường 

đào tạo ngành Thiết kế Nội thất được xây dựng 

trên cơ sở kế thừa và có hiệu chỉnh, tham khảo 

chương trình đào tạo của các trường có chuyên 

ngành tương ứng của các nước khu vực và trên 

thế giới. Tuy nhiên do sự phát triển của xã hội, 

đặc biệt là những thành tựu về khoa học kỹ thuật 

của cuộc cách mạng 4.0 nên nhiều khi các 

chương trình đào tạo này đã không nắm bắt kịp 

với yêu cầu thực tế. Cùng với sự thay đổi của các 

hình thức xã hội, sự phát triển về công nghệ, quá 

trình đô thị hóa toàn cầu, tác động của biến đổi 

khí hậu, ô nhiễm môi trường, không gian kiến 

trúc xanh, nhà ở thông minh... là những vấn đề 

đặt ra đòi hỏi phải có sự nghiên cứu để nhìn nhận 

lại mục tiêu đào tạo họa sĩ Thiết kế Nội thất. Việc 

ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng rộng rãi 

mạng internet và các ứng dụng đi kèm giúp sinh 

viên có thể thuận tiện trong việc tìm kiếm thông 

tin, dữ liệu về chương trình đào tạo, bài tập thực 

hành và các nguồn tài liệu học tập cũng là một 

trong những lý do cần nghiên cứu để đổi mới 

chương trình đào tạo. 

Phương pháp giảng dạy hiện nay chủ yếu 

là theo phương thức đào tạo truyền thống tức là 

giảng dạy thụ động, thầy đọc trò chép. Với 
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phương pháp này sinh viên chỉ được cung cấp 

lượng kiến thức mà giảng viên có chứ chưa có sự 

tương tác giữa người dạy và người học, người 

học gần như hoàn toàn thụ động làm theo yêu cầu 

của người hướng dẫn nên ít sáng tạo. Vì vậy 

giảng viên không nắm bắt đuọc yêu cầu kiến thức 

mà sinh viên mong muốn. Bên cạnh đó, do đặc 

thù ngành học mặc dù các môn học thực hành 

chiếm đa số nhưng chủ yếu vẫn mang nặng tính 

lý thuyết, chưa phát huy hết khả năng sáng tạo 

của sinh viên và thiếu các trang thiết bị học tập 

chuyên ngành, các xưởng thực hành, sinh viên 

chủ yếu phải tự liên hệ nơi thực tập gây khó khăn 

không nhỏ trong việc thực hành nghề nghiệp 

cũng như hiện thực hóa ý tưởng của sinh viên. 

Đặc biệt trước yêu cầu hội nhập thì vấn đề đào 

tạo cần được chuyên môn hóa và đạo tạo chuyên 

sâu vào một chuyên ngành cụ thể như họa sĩ thiết 

kế (concept), chuyên viên diễn họa nội thất, giám 

sát thi công và chuyên viên bóc tách bản vẽ kỹ 

thuật, dự toán... Để làm được điều này cần chú ý 

đào tạo cho sinh viên thành thạo một số kỹ năng 

nhất định, tuy nhiên công tác này lại chưa được 

chú ý. Quá trình tiếp cận với các xu hướng giáo 

dục mới để định hướng cho công tác đào tạo ở 

các cơ sở đào tạo ngành Thiết kế Nội thất còn 

chậm, thiếu chủ động, chưa sáng tạo và kịp thời.  

Bên cạnh đó, để đào tạo được một họa sĩ 

Thiết kế Nội thất thông thường phải mất 5 năm 

với một khối lượng kiến thức tổng hợp. Nhưng 

trong thực tế sinh viên sau khi tốt nghiệp với 

nhiều lý do khác nhau những họa sĩ Thiết kế Nội 

thất lại được tham gia vào các lĩnh vực khác nhau 

hoặc đảm nhiệm những phần việc ở các cấp độ 

cũng như yêu cầu công việc khác nhau. Điều này 

cũng đặt ra công tác đào tạo cần phải làm gì để 

sinh viên ra trường sẽ có thể đáp ứng được yêu 

cầu rất đa dạng của thị trường và bước đầu biết 

cách nghiên cứu, có khả năng phân tích, nhận biết 

các vấn đề cần giải quyết … Phải nhìn nhận một 

thực tế là khoảng cách giữa đào tạo và nhà tuyển 

dụng còn quá lớn. Vì vậy, để khắc phục những 

bất cập trên, vai trò của nhà trường trong công tác 

đào tạo nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho 

người học, đẩy mạnh sự gắn kết giữa lý luận với 

thực tiễn, trang bị cho họ sự nhạy bén và kỹ năng 

để giải quyết các vấn đề theo phương pháp tư duy 

sáng tạo đang là một đòi hỏi cấp bách, cần có sự 

đổi mới trong giáo dục đào tạo nói chung và lĩnh 

vực Thiết kế Nội thất nói riêng. 

3. Giáo dục theo hướng phát triển 

năng lực người học - xu thế mới trong đào tạo 

trước yêu cầu hội nhập quốc tế 

* Nhu cầu xã hội xác định năng 

lực cần đào tạo 

Từ những thực trạng đã phân tích nêu 

trên đặt ta câu hỏi giáo dục nên tiếp cận theo 

hướng nào? Với phương pháp giáo dục truyền 

thống (hiện nay đa số các trường đào tạo ngành 

Thiết kế Nội thất vẫn thực hiện) là theo hướng 

tiếp cận nội dung. Tiếp cận nội dung là cách nêu 

ra một danh mục đề tài, chủ đề của một lĩnh 

vực/môn học nào đó. Tức là tập trung xác định và 

trả lời câu hỏi: Chúng ta muốn người học cần biết 

cái gì? Với cách tiếp cận này, hiện nay các trường 

đào tạo ngành Thiết kế Nội thất chủ yếu vẫn dựa 

vào yêu cầu nội dung kiến thức mang tính “hàn 

lâm”, nặng về lý thuyết và tính hệ thống, nhất là 

khi người thiết kế ít chú đến tiềm năng, các giai 

đoạn phát triển, nhu cầu, hứng thú và điều kiện 

của người học. Bên cạnh đó, chương trình truyền 

thống có thể hoặc không thể xác định cụ thể các 

mục đích đào tạo. Mặc dù hiện nay các chương 

trình đào tạo ngày càng tập trung nhiều hơn vào 

mục tiêu, kết quả học tập trong lĩnh vực đào tạo 

cụ thể là Thiết kế Nội thất, chú ý đến khả năng 

đáp ứng nhu cầu công việc của sinh viên sau khi 

ra trường. 

Tiếp cận năng lực đầu ra là cách tiếp cận 

nêu rõ kết quả - những khả năng hoặc kĩ năng mà 

người học mong muốn đạt được vào cuối mỗi 

giai đoạn học tập trong nhà trường ở một môn 

học cụ thể. Nói cách khác, cách tiếp cận này 

nhằm trả lời câu hỏi: Chúng ta muốn người học 
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biết và có thể làm được những gì? Đây là phương 

pháp đào tạo phù hợp với xu thế của xã hội. Việc 

thiết kế một chương trình dựa vào năng lực đòi 

hỏi phải mang đến sự tương thích lớn hơn với 

nhu cầu xã hội. Các nhu cầu của cộng đồng xã 

hội liên quan đến ngành nghề đào tạo sẽ định 

hướng việc xây dựng các chuẩn đào tạo hoặc 

những năng lực cần có phù hợp với ngành nghề. 

Hiểu theo nghĩa so sánh, mục tiêu học tập “định 

hướng” chương trình giáo dục dựa vào năng lực, 

trong khi ở mô hình đào tạo truyền thống thì 

chương trình lại “định hướng” mục tiêu học tập. 

Sơ đồ dưới đây thể hiện sự khác biệt giữa chương 

trình giáo dục dựa vào mục tiêu truyền thống với 

chương trình giáo dục dựa vào năng lực. 

 

 

Sơ đồ so sánh chương trình đào tạo dựa 

vào năng lực với một số chương trình đào tạo 

truyền thống có thể thấy rõ 3 ưu điểm. Một là 

chương trình đào tạo dựa vào năng lực sắp xếp, 

kết nối các nhu cầu cụ thể của ngành học với các 

năng lực hành nghề cần được huấn luyện. Nói 

cách khác, nhu cầu này hướng dẫn việc đưa ra 

các quyết định về những điều mà sinh viên tốt 

nghiệp của các chương trình giáo dục phải có khả 

năng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng 

đồng và xã hội. Hai là giáo dục dựa vào năng lực 

sử dụng những năng lực này để phát triển và thực 

hiện chương trình dạy học nhằm tạo ra các giá trị 

kiến thức bắt buộc và các kỹ năng của người học 

để họ đạt được những năng lực ấy. Cuối cùng, 

giáo dục dựa vào năng lực sử dụng chính tập hợp 

các năng lực này để phát triển các chương trình 

đánh giá nhằm xác định mức độ mà các năng lực 

đạt tới được. 

* Giáo dục dựa vào năng lực 

Giáo dục đại học Việt Nam đang từng 

bước chuyển từ giáo dục theo tiếp cận nội dung 

sang giáo dục tiếp cận năng lực (Competency-

Based Training-CBT). Bước chuyển đổi này là 

phù hợp với tình hình thị trường lao động hiện nay 

khi mà năng suất lao động của Việt Nam luôn ở 

mức thấp, khả năng cạnh tranh trên thị trường lao 

động quốc tế rất yếu. 

Để người học có thể nhanh chóng hòa 

nhập thực tế công việc, có năng lực đáp ứng với 

các tiêu chuẩn của doanh nghiệp/công ty, rút ngắn 

thời gian đào tạo .v.v. đa phần các hệ thống dạy 

nghề nói riêng và đào tạo đại học nói chung trên 

thế giới hiện nay chuyển sang tiếp cận theo năng 

lực thực hiện.Với tiếp cận đào tạo theo năng lực 

thực hiện (tiếp cận CBT), nội dung đào tạo là năng 

lực giải quyết các tình huống nghề nghiệp tại một 

vị trí làm việc trong doanh nghiệp/công ty. Đơn vị 

của năng lực thực hiện là các thành tố năng lực, 

mà các thành tố này xác định bởi công việc (task) 

mà người lao động phải thực hiện. Để thực hiện một 

công việc, người lao động cần phải có: 

- Kiến thức (Knowlegde): Biết tại sao phải 

làm như thế cũng như tại sao làm khác sẽ hư hỏng. 
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- Kỹ năng (Skills): Khả năng sử dụng các 

công cụ lao động và tư liệu sản xuất để làm ra sản 

phẩm/bán thành phẩm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật 

qui định. 

- Thái độ (Attitude): Làm việc với 

đầy đủ ý thức, tinh thần trách nhiệm trong 

sự liên đới xã hội. 

Như vậy, nội dung đào tạo theo năng lực 

thực hiện không phải là hệ thống khái niệm, hệ 

thống kỹ năng, mà là hệ thống năng lực thực hiện 

nhiệm vụ cụ thể. Địa điểm đào tạo theo năng lực 

thực hiện có thể là trong nhà trường hay tại nơi 

làm việc. Tiêu chuẩn đánh giá đào tạo theo năng 

lực thực hiện được xác định từ năng lực của người 

lao động lành nghề trong công việc, nên sau khi 

kết thúc đào tạo người học có thể đảm đương luôn 

vị trí lao động tương ứng. 

Năng lực có thể được phân thành năng lực 

thực hiện và năng lực thực hiện hoạt động chuyên 

môn. Trong đó năng lực thực hiện thể hiện qua 

bốn loại chủ yếu, gồm có: Kỹ năng thực hiện công 

việc cụ thể, riêng biệt; kỹ năng quản lý các công 

việc; kỹ năng quản lý các sự cố; và kỹ năng hoạt 

động trong môi trường làm việc. Năng lực thực 

hiện hoạt động chuyên môn (Professional Action 

Competency) được xem là tích hợp của bốn loại 

năng lực sau:  

- Năng lực cá nhân (Individual 

competency)  

- Năng lực chuyên môn/kỹ thuật 

(Professional/Technical competency)  

- Năng lực phương pháp luận (Methodical 

competency)  

-  Năng lực xã hội (Social competency). 

4. Phát triển chương trình đào tạo 

ngành Thiết kế Nội thất dựa trên năng lực 

* Mục tiêu hình thành năng lực lấy sinh 

viên làm trung tâm 

Vấn đề mấu chốt trong việc giáo dục dựa 

trên năng lực là cần phải quan tâm tới việc sinh 

viên được phát triển những năng lực gì, tham gia 

những hoạt động gì... thay vì cách giáo dục truyền 

thống chỉ quan tâm khi học xong sinh viên đạt 

được gì. Để làm được điều này giảng viên cần tổ 

chức các hoạt động đa dạng nhằm giúp sinh viên 

lĩnh hội kiến thức, hình thành kỹ năng thông qua 

việc giải quyết các tình huống thực hành nghề 

nghiệp. Ngoài ra, cần hướng dẫn sinh viên tìm 

kiếm và thu thập thông tin, gợi ý cách giải quyết 

vấn đề, tạo cơ hội để tiếp xúc nhiều với thực tế, có 

cơ hội thực hành và giải quyết vấn đề một cách 

sáng tạo. Đối với sinh viên chuyên ngành Thiết kế 

Nội thất năng lực cần hình thành là năng lực cá 

nhân (khả năng làm việc độc lập, xác định mục 

tiêu, giải quyết vấn đề, kĩ năng mềm tin học - 

ngoại ngữ), năng lực chuyên môn (có hiểu biết về 

chuyên ngành được đào tạo, hiểu biết liên ngành, 

khả năng vận dụng nghề nghiệp vào cuộc sống...), 

năng lực phương pháp (khả năng phát triển, sáng 

tạo, nghiên cứu, tự học...), năng lực xã hội (giao 

tiếp, ứng xử, lãnh đạo, hợp tác, hoạt động xã 

hội…) 

* Thiết kế chương trình đào tạo phù hợp 

với nhu cầu sử dụng lao động 

Thực tiễn giáo dục đại học trên thế giới 

hiện nay (nhất là tại các quốc gia có nền giáo dục 

phát triển) đã khẳng định tính ưu việt của cách tiếp 

cận năng lực đầu ra trong việc thiết kế, phát triển 

chương trình và tổ chức, quản lí quá trình đào tạo. 

Cách tiếp cận này tạo ra tiền đề cốt lõi trong việc 

thực hiện các mục tiêu giáo dục hiệu quả trên cơ 

sở hình thành mối quan hệ chặt chẽ giữa năng lực 

nghề nghiệp và năng lực thích ứng của người tốt 

nghiệp trước sự thay đổi nhanh chóng của xã hội 

hiện nay. 

Thiết kế chương trình đào tạo theo tiếp 

cận năng lực đầu ra, đồng thời, cũng tạo cơ 

hội gắn kết giữa các bên liên quan (cơ sở 

đào tạo, nhà tuyển dụng, nhà đầu tư v.v.), 

tăng cơ hội dạy học phân hóa, linh hoạt, 

mềm dẻo của quá trình đào tạo.  

Để thực thi chương trình đào tạo theo tiếp 

cận năng lực đầu ra, mang tính thích ứng phát triển 

nghề nghiệp và dự báo đón đầu những thay đổi về 
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yêu cầu năng lực nghề nghiệp trong xã hội, thiết 

nghĩ, mỗi cơ sở đào tạo cần chuyển đổi cơ cấu các 

khoa đào tạo theo chuyên ngành hẹp, khép kín 

sang mô hình khoa theo lĩnh vực và loại hình đào 

tạo. 

 Xuất phát từ cách tiếp cận năng lực, nội dung dạy 

học, nội dung các môn học cần được thiết kế, xây 

dựng hướng đến đến việc hình thành những năng 

lực vừa cụ thể, vừa khái quát cho một ngành nghề 

đào tạo.  

 Kết quả mong đợi cuối cùng đặt ra mức độ 

tối thiểu mà người học cần phải thực hiện được về 

mặt kiến thức và các năng lực hoạt động nghề 

nghiệp chuyên môn được đào tạo. Danh mục các 

kết quả mong đợi chính là một “nhóm” các năng 

lực mà người học tối thiểu phải thực hiện được sau 

khi kết thúc một chương trình đào tạo. 

 Từ cách tiếp cận dựa trên hệ thống các kết 

quả mong đợi (hệ thống này luôn được cập nhật 

hàng năm, định kì trên cơ sở phân tích nhu cầu lao 

động, sự thay đổi của bối cảnh xã hội và nghề 

nghiệp) có thể phân chia năng lực ra làm 3 nhóm 

chính: 

 Nhóm năng lực Cốt lõi: chung cho một 

ngành nghề đào tạo (ví dụ: Mỹ thuật công nghiệp) 

 Nhóm năng lực Cơ bản: chung cho một 

chuyên ngành đào tạo (ví dụ: Thiết kế Nội thất, 

Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ họa...) 

 Nhóm năng lực Chuyên biệt: chuyên cho một 

hoạt động, lĩnh vực cụ thể (ví dụ: chuyên viên diễn 

họa, thiết kế kỹ thuật, thiết kế concept...) 

          - Xây dựng chương trình đào tạo theo hướng 

tích hợp: Trong đào tạo sinh viên các ngành mỹ 

thuật nói chung và chuyên ngành Thiết kế Nội thất 

nói riêng với đặc thù có nhiều môn học thực hành 

nên cần xây dựng CTĐT theo hướng tích hợp. 

Trong đó đảm bảo có một môn học được đào tạo 

chuyên sâu, mang tính chủ đạo. Bên cạnh đó, cần 

đào tạo chuyên sâu cả về tin học và ngoại 

ngữ, bởi lẽ đây là hai công cụ trọng yếu để 

giúp sinh viên nâng cao trình độ chuyên 

môn- nghiệp vụ và đảm bảo cho hoạt động 

thực hành nghề nghiệp có hiệu quả. Có như 

vậy, sinh viên mới thích ứng được công việc 

của mình sau khi ra trường. 

         Cần có hình thức tổ chức dạy học trong môi 

trường mở nghĩa là không chỉ đóng khung trong 

học đường mà còn tiếp cận với cuộc sống đa dạng, 

phong phú với nhiều hoạt động tích hợp (thực tế 

và tự học, tự rèn luyện). Các hình thức tổ chức dạy 

học đa dạng như: cá nhân, nhóm, toàn lớp được 

thực hiện trong lớp học, vườn trường, xưởng 

trường, trải nghiệm thực tế, tham quan học tập. 

Các hoạt động học tập được thực hiện thông qua 

các phương pháp khác nhau như: học theo dự án, 

thực hành, workshop, trực quan, hợp đồng, tự học, 

tự nghiên cứu. Chính vì vậy, hoạt động quản lý 

giáo dục cần được thực hiện linh hoạt, mềm dẻo 

thiên về chất lượng công việc hơn là việc quản lý 

về thời gian. 

5. Kết luận  

Việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học 

để đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ là đòi hỏi 

bức thiết cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế 

xã hội tại Việt Nam. Chất lượng đào tạo chỉ có thể 

được nâng cao khi quá trình đào tạo có sự gắn kết 

chặt chẽ với nhu cầu của người sử dụng lao động 

nói riêng và nhu cầu xã hội nói chung. Kết quả 

nghiên cứu chỉ ra rằng, trên quan điểm của người 

sử dụng lao động, đào tạo đại học chỉ đạt được 

chất lượng khi sinh viên tốt nghiệp hội tụ được các 

năng lực chuyên môn, thái độ và động cơ làm việc 

và các kỹ năng làm việc cá nhân phù hợp với yêu 

cầu công việc. Điều này đòi hỏi cơ sở đào tạo cần 

xây dựng mối liên hệ mật thiết với khách hàng 

cuối cùng, thiết kế lại chương trình đào tạo để đạt 

được các chuẩn đầu ra theo yêu cầu của đơn vị sử 

dụng lao động. Chương trình đào tạo cần đặc biệt 

chú ý nhắm đến xây dựng cho người học năng lực 

chuyên môn vững vàng đồng thời có thái độ và 

động cơ làm việc đúng đắn.  

Đổi mới giáo dục đại học nói chung và cụ 

thể giáo dục đào tạo trong lĩnh vực Thiết kế Nội 

thất nói riêng là rất cần thiết và phù hợp với yêu 
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cầu của thị trường lao động. Những đòi hỏi của xã 

hội hiện đại cho thấy cần phải có một cách làm 

mới trong đào tạo các trường về Design. Tùy 

thuộc vào thực trạng cũng như nguồn lực sẵn có 

của từng cơ sở đào tạo để có những định hướng 

mang tính chiến lược, nghiên cứu những bài học 

kinh nghiệm trong nước và thế giới để tạo ra một 

phương thức đào tạo mới đáp ứng được nhu cầu 

của xã hội hiện đại. 
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Tóm tắt: Nghệ thuật không có địa chỉ là nghệ thuật mất gốc. Cái được gọi là “địa chỉ nghệ 

thuật, địa chỉ của tác phẩm” chính là cá tính, cái riêng, cái độc đáo mà bản thân người nghệ sĩ tạo ra 

trong tác phẩm của chính mình làm cho nó không bị nhòa lẫn vào trong các tác phẩm của người khác 

và qua đó bộc lộ cái hồn cao nhất là tính dân tộc. Tính dân tộc hoàn toàn không phải hình thức, mà nó 

là trừu tượng, là cái có thể “cảm thấy” chứ không phải nhìn thấy như những yếu tố vật lý. Nó tồn tại 

trong “kẽ hở” của những yếu tố hữu hình. Giờ đây, chúng ta đang lo lắng vì sợ mất nó trong nền kinh tế 

thị trường. 

Từ khóa: Mỹ thuật ứng dụng, thời đại, kinh tế thị trường, nghệ sỹ, tác phẩm. 

 

Abstract: Art without address is art of root loss. The so-called "art address, address of the work" 

is the personality, the individual, the unique that the artist himself creates in his own work makes it not to 

be mixed in the works of others and thereby reveal the highest soul, that is “ethnicity”. Ethnicity is not 

entirely formal, but it is abstract, which can "feel" and not see as physical factors. It exists in the "gap" of 

tangible elements. Now we are worried about losing it in a market economy. 

Keywords: Applied fine art, time, market economy, artists, works. 
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 Trong thực tế, chúng ta có nền văn hóa 

hay nhưng chúng ta sẽ không thể nào phát huy 

nó trong tình trạng kinh tế vẫn còn nghèo nàn, 

lạc hậu vì không biết vận dụng khoa học và 

thương mại. Đó là yêu cầu phải tồn tại và phát 

triển của các dân tộc đang vận hành theo xu 

hướng kinh tế thị trường. 

Trong khi đó, ngày nay các nghệ sĩ của 

lĩnh vực tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, đặc biệt 

là nghệ sĩ của lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, là 

những người có khả năng làm được điều này và 

trong chiều hướng đó họ cũng có những suy tư, 

trách nhiệm là bằng mọi cách phải vừa phục vụ 

có hiệu quả cho việc phát triển nền thương mại 

nước nhà mà vừa giữ gìn được tinh hoa, tinh 

thần văn hóa dân tộc trong ngôn ngữ nghệ thuật 

ứng dụng. 

Chúng ta ai cũng biết rằng trong Nghệ thuật thị 

giác, Mỹ thuật (Fine Arts) bao gồm hai lĩnh vực 

lớn là: Nghệ thuật tạo hình (Plastic Art) và Mỹ 

thuật ứng dụng (Applied Art). Trong Mỹ thuật 

ứng dụng lại bao gồm ba lĩnh vực chuyên sâu: 

Nghệ thuật Trang trí (Decorative Art), Nghệ 

thuật Thủ công (Craft Art) và Nghệ thuật Thiết 

kế (Design Art). 

Trong hai lĩnh vực nói trên, mỗi lĩnh vực mà 

trong đặc điểm riêng của mình và trong lao 

động sáng tác đã gợi nên những đức tính, khả 

năng tâm lý nghề nghiệp, tư duy sáng tạo khác 

nhau. Chính từ khác biệt này dẫn đến mức độ, 

điều kiện, bộc lộ cái riêng, cá tính hay tính dân 

tộc trong tác phẩm cũng khác nhau. 

Phải nói rằng, Nghệ thuật tạo hình và Thủ công 

Mỹ nghệ là hai mảnh đất dễ làm bật dậy cái 

riêng, cá tính của nghệ sĩ. Từ đó có thể hàm 

chứa được tính dân tộc rõ nét hơn trong nghệ 

thuật trang trí và nghệ thuật thiết kế. 

Khi sáng tác loại hình này, ngoài băn khoăn về 

nội dung tư tưởng, khả năng hình tượng hóa thì 

người nghệ sĩ có được sự tự do gần như tuyệt 

đối. Anh ta không phải lo lắng là tác phẩm của 

mình được ai mua, ai sử dụng và nó được treo, 

đặt nơi đâu môi trường nơi đó ra sao?... Người 

sáng tác chỉ quan tâm bộc lộ thật trọn vẹn 

tấm lòng, tài năng, sự rung cảm chân 

thành, nét độc đáo của mình trong tác 

phẩm và làm cho nó trở thành độc bản, có 

khả năng đánh động đến tình cảm, trái tim, 

lương tri của người thưởng ngoạn. 

Chính điều này đã làm cho tâm lý sáng tạo của 

nghệ sĩ tạo hình được thanh thản hơn. Họ có thể 

bay bổng trong sáng tạo, từ đó dễ thể hiện cái 

riêng, cá tính, cái hồn riêng của dân tộc mình.Và 

khi người nghệ sĩ đem hết tâm huyết, tấm lòng 

để sáng tác và thực sự thấy hạnh phúc trong 

sáng tạo thì chắc chắn trong tác phẩm sẽ phảng 

phất hình dáng của anh ta, qua đó tạo điều kiện 

bộc lộ cái hồn dân tộc. 

Trong lĩnh vực mỹ thuật thì Thủ công 

Mỹ nghệ vốn là hình thái nghệ thuật thị giác 

luôn luôn gắn liền với nghệ thuật truyền thống, 

nghệ thuật thủ công mỹ nghệ (Handicraft) của 

một quốc gia, vùng, khu vực, dân tộc, sắc tộc, 

chủng tộc, tôn giáo cụ thể của từng địa phương. 

Người nghệ sĩ của nghệ thuật thủ công mỹ nghệ 

vốn xuất thân là nghệ nhân hay thợ thủ công 

(Craftman), chuyên sử dụng ngôn ngữ, chất liệu 

cùng với thị hiếu, văn hóa bản địa của dân tộc 

mình, đồng thời sử dụng những tài năng, vốn 

sống, kinh nghiệm cha truyền con nối để sáng 

tác làm đẹp cho xã hội, qua đó làm sống dậy cái 

hồn riêng của cha ông mình. Chính điều này đã 

làm cho nghệ thuật thủ công vừa mang hình 

thức độc đáo riêng của từng địa phương, từng 

tộc người mà trong đó ẩn tàng tính dân tộc sâu 

sắc nhất. 

Sẽ là rất thuận tiện để phát huy cái hồn truyền 

thống độc đáo này trong những tác phẩm nghệ 

thuật khi mà bản thân người, nghệ nhân, nghệ sĩ 

bản địa thích dùng  ngôn ngữ, chất liệu truyền 

thống để chuyển tải những đề tài, ý tưởng mới 

mà anh ta thích cùng với sự sử dụng các kỹ 

thuật thể hiện hiện đại. 
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Do vậy để giữ gìn, bảo tồn và phát huy 

những bản sắc văn hóa dân tộc phong phú 

độc đáo thì trước tiên phải làm sống dậy 

các loại hình này, đồng thời tìm cách nâng 

cao thêm ý thức thẩm mỹ cho nghệ nhân 

trong các loại hình nghệ thuật truyền thống 

của tất cả tộc người. 

Xét về ngữ nghĩa thì trang trí chính là làm đẹp 

cho một đối tượng, một môi trường không gian 

cụ thể nào đó bằng cách phối trí các yếu tố hình 

thức như hình thể, mảng khối, đường nét, màu 

sắc, chất liệu… Cái Đẹp trong nghệ thuật trang 

trí chính là hiệu quả của sự thích nghi thật cụ thể 

giữa bản thân những ngôn ngữ thị giác bên 

trong tác phẩm và đồng thời phải thích nghi với 

hình thức xung quanh, bên ngoài tác phẩm chứ 

không phải thích nghi chung chung. 

Chính vì thế mà trước khi sáng tác các tác phẩm 

trang trí, người nghệ sĩ bắt buộc phải đặt ra 

trong đầu mình một loạt các câu hỏi: Tác phẩm 

này sẽ sử dụng ở nơi đâu, môi trường nào, đặc 

điểm của không gian đó ra sao, người sử dụng 

là ai, giới tính, lứa tuổi, thành phần xã hội, tôn 

giáo, dân tộc… Nghĩa là anh ta phải nắm 

bắt cho được một số tiền đề mà không có 

nó thì không thể sáng tạo nên những tác 

phẩm đẹp, vừa phối hợp, thích nghi thật tốt 

với môi trường không gian, con người sử 

dụng cụ thể… 

Như vậy xét về mặt tâm lý sáng tác, 

nghệ sĩ trang trí không có được sự tự do gần 

như tuyệt đối của nghệ sĩ tạo hình. Chính vì 

phải tôn trọng và phối hợp với “những yếu tố 

trước đó” cho nên nghệ sĩ trang trí chỉ có quyền 

bộc lộ cái riêng, cá tính của mình trên cơ sở tuân 

thủ những tiền đề được cho sẵn. Do đó anh ta 

không có quyền áp đặt cái chủ quan của mình 

trên những tiền đề ấy. 

Trong khi mục tiêu của Nghệ thuật trang trí chỉ 

quan tâm đến việc làm đẹp cho thị giác, làm 

thỏa mãn Con mắt và tinh thần thì nghệ thuật 

thiết kế lại hàm chứa bên trong nó những yêu 

cầu vô cùng nghiêm ngặt chứ không đơn thuần 

chỉ là làm cho đẹp. 

Bởi lẽ, khi nói đến thiết kế thì chúng ta bắt buộc 

phải đặt câu hỏi: Thiết kế công năng (Functional 

Design) hay thiết kế trang trí, thiết kế làm đẹp 

(Decorative Design)? Thông thường thì khi thiết 

kế tất cả các sản phẩm xã hội, hai lĩnh vực này 

luôn là những yêu cầu đan xen vào nhau, không 

tách rời. Rất hiếm khi chỉ quan tâm đến thiết kế 

trang trí mà không cần công năng. Mà để thể 

hiện được công năng thì nhà thiết kế phải hiểu 

rõ, chính xác những tiêu chuẩn quy phạm thông 

số kỹ thuật dành cho từng sản phẩm. Đó là chưa 

kể đến một sản phẩm có nhiều công năng mà 

còn phải đẹp. 

Chúng ta có thể hình dung nhà thiết kế như là 

một đầu bếp giỏi không chỉ phải nấu được 

nhiều món ăn cho nhiều đối tượng, mà phải 

đảm bảo các món anh ta nấu thích hợp với 

“khẩu vị” người ăn là khách hàng. Anh ta có thể 

bộc lộ đôi chút về phong cách riêng của mình 

nhưng không được áp đặt khẩu vị của chính 

mình hay dân tộc mình cho khách hàng.  

Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu, 

thị hiếu của khách hàng, của thượng đế là cao 

nhất chứ không phải tính dân tộc của bản thân 

nhà thiết kế. Phương châm của các doanh 

nghiệp là “Bán những cái mà khách hàng đang 

cần chứ không phải bán những cái mình có” và 

những nhà thiết kế là người giúp cho các doanh 

nghiệp tạo ra cái mà khách hàng cần với chất 

lượng toàn diện. 

Ngày nay, trước những sản phẩm được 

sản xuất hàng loạt của nền sản xuất công 

nghiệp. Người ta có hai huynh hướng chính 

trong sản xuất thương mại và chọn lựa sản 

phẩm để tiêu thụ: 

Thứ nhất: tạo ra hay chọn những sản phẩm xã 

hội đa công năng, đẹp, hiệu quả, giá thành hợp 

lý, an toàn, trong đó có cả việc không làm ô 

nhiễm môi trường. 
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Thứ hai: là sản xuất hay lựa chọn những  loại 

sản phẩm của nghệ thuật thủ công, độc đáo 

mang sắc thái dân tộc rõ nét. Riêng nghệ thuật 

tạo hình là những tác phẩm cao cấp loại này. 

Giờ đây nghệ thuật thiết kế là lĩnh vực chúng ta 

còn quá non trẻ, việc đi tìm cái hồn trong loại 

hình này để gìn giữ nó, phát huy nó là điều cần 

thiết nhưng còn gian nan. Tuy nhiên, tôi tin rằng 

không lâu nữa, khi chúng ta có đủ các trung tâm 

đào tạo về tất cả các lĩnh vực của nghệ thuật 

thiết kế đã phát triển mạnh mẽ, chúng ta sẽ 

không ngại việc bị thương mại hóa nghệ thuật. 

Thay vì đó, chúng ta có thể phấn khởi nói rằng: 

chúng ta đã và đang thực hiện nghệ thuật hóa 

thương mại theo ý nghĩa khoa học toàn diện của 

nghệ thuật thiết kế… 

Bởi lẽ, khi ấy chúng ta sẽ có những trung tâm 

đào tạo nên hai dạng nghệ sĩ như đất nước 

Hà Lan hiện nay. Đó là Nghệ sĩ hàn lâm 

(academy artist) và Nghệ sĩ thương mại 

(commercial artist). 

Lúc đó thương mại cũng là một nghệ thuật và 

những người làm thương mại trong tất cả mọi 

lĩnh vực đều được đào tạo thành những chuyên 

gia, những nghệ sĩ thiết kế. Các nhà lãnh đạo 

của chúng ta cũng sẽ không phải lo âu về mối 

nguy: thương mại hóa nghệ thuật mà chúng sẽ 

cùng nhau thực hiện nhiệm vụ là nghệ thuật hóa 

các sản phẩm xã hội, nghệ thuật hóa thương 

mại. Lúc đó, giống như người Nhật, trong các 

sản phẩm thiết kế của chúng ta sẽ mặc nhiên ẩn 

tàng cái hồn Việt như là loại gen di truyền. 

 

Tài liệu tham khảo: 

1. Tap-chi/thong-tin-my-thuat-so-7-8/my-thuat-ung-

dung-trong-thoi-dai-kinh-te-thi-truong 

2. Uyên Huy. Mỹ Thuật Ứng Dụng Và Tính Dân 

Tộc Trong Thời Đại Kinh Tế Thị Trường. Tạp chí 

Thông tin Mỹ thuật số 07 - 08, Đại học Mỹ thuật 

Tp HCM 
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ẢNH HƯỞNG CỦA HỘI HOẠ TRỪU TƯỢNG 

TRONG THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ 

 

INFLUENCES OF ABSTRACT PAINTING IN GRAPHIC DESIGN 

 

Trần Thị Thy Trà*1 

 

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 3/01/2019 

Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/7/2019 

Ngày bài báo được duyệt đăng: 29/7/2019 

 

Tóm tắt: Mỹ thuật ứng dụng cũng như các ngành thiết kế nói chung luôn bị ảnh hưởng bởi tinh 

thần thời đại và những dòng nghệ thuật chủ lưu chi phối nghệ thuật thời kì đó. Trong thiết kế đồ họa ứng 

dụng hiện nay, có thể có sự ảnh hưởng của rất nhiều xu thế nghệ thuật đương đại, mang tính chất thời 

đại như các trào lưu nghệ thuật Hiện đại (Lập thể, Biểu hiện, Trừu tượng, Siêu thực…). Các hoạ sĩ thiết 

kế biết tiếp thu, phát triển và kế thừa tính thẩm mỹ ở một trong những trào lưu hội họa chủ lưu lúc bấy 

giờ, đó là hội họa trừu tượng. Sự ảnh hưởng của trừu tượng tạo thành những tác phẩm thiết kế đồ hoạ 

mang sắc thái mới đạt đến tính sáng tạo của nghệ thuật mới. Các yếu tố ngôn ngữ của hội họa trừu 

tượng như màu sắc, điểm, tuyến, diện, cả tư duy hình tượng cũng như các thành tố chủ quan và tình cảm 

rất gần gũi với tư duy hiện đại vị nhân sinh trong thiết kế mỹ thuật  ứng dụng và đặc biệt là thiết kế đồ 

họa hiện đại.  

Từ khóa: Mỹ thuật ứng dung, thiết kế đồ họa, trào lưu, tính sáng tạo, sự ảnh hưởng. 

 

Abstract: Applied fine arts as well as the design industry in general are always influenced by the 

spirit of the era and the mainstream art that dominates the art at that time. In the current applied graphic 

design, there can be the influence of many contemporary art trends, such as Cubism, Expression, 

Abstraction, Super real…. The design artists had received, developed and inherited the aesthetics in one 

of the mainstream painting trends at the time, that was abstract painting. The influence of abstraction 

forms new nuanced graphic design works that bring about the creativity of new art. The linguistic 

elements of abstract painting such as colors, points, lines, faces, both ideological thinking as well as 

subjective and emotional elements are very close to the modern thinking of humanity in applied fine arts, 

especially modern graphic design. 

Keywords: Applied fine art, graphic design, trends, creativity, influence. 

 

                                                 

 
1*Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội 
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1. Nghệ thuật trừu tượng 

 Thuật ngữ “Trừu tượng” (abstract) dùng 

để chỉ những gì khái quát, chung nhất của tư 

duy. Trừu tượng hóa là khả năng tổng hợp, khát 

quát để chọn ra những đặc điểm, tính chất 

chung nhất, tiêu biểu nhất của một hay nhiều sự 

vật, hiện tượng.  

Hội họa Trừu tượng hay còn là trào lưu 

nghệ thuật “không hình tượng” hay nói cách 

khác nghệ thuật không lấy vật thể làm đối tượng 

sáng tác, không căn cứ vào thực tế để vẽ mà chỉ 

sáng tác theo chủ quan của nghệ sĩ. Nghệ thuật 

trừu tượng ra đời đầu thế kỷ XX đã làm thay đổi 

cơ bản nghệ thuật tạo hình trên thế giới. Từ đây, 

phản ánh hiện thực không còn là nỗi ám ảnh của 

họa sỹ nữa. 

2. Sự ảnh hưởng giữa hội họa trừu 

tượng trong thiết kế đồ họa 

Giai đoạn đầu thế kỷ XX, hai cuộc chiến 

tranh thế giới đã xảy ra, thời gian giữa các cuộc 

chiến tranh được đánh dấu bằng những biến 

động xã hội và kinh tế sâu sắc trong các nước 

công nghiệp. Năm 1919, trường thiết kế 

Bauhaus được thành lập ở Weimar. Bauhaus 

được coi là cái nôi của chủ nghĩa Công năng 

hiện đại. Ở Bauhaus, người ta đề cao những 

nguyên tắc cơ bản, đặc biệt là nguyên tắc bố 

cục, lý thuyết màu sắc cơ bản. Wassily 

Kandinsky, Paul Klee, Modrian là những giáo 

sư giảng dạy về lý thuyết tạo hình và nhấn 

mạnh vào lý thuyết màu. Thiết kế đồ hoạ thời 

kỳ này chịu ảnh hưởng lớn của chủ nghĩa cấu 

trúc và hội họa trừu tượng. Như thiết kế áp 

phích (H1) ta thấy các nhà thiết kế đương thời 

sử dụng những mảng miếng hình khối cơ bản 

kết hợp trong bố cục, màu sắc sử dụng là những 

màu sắc rực rỡ, những màu “nguyên” kết hợp 

đặt cạnh nhau. Cách sử dụng yếu tố tạo hình 

này khác hẳn với lối thiết kế minh họa quảng 

cáo những sản phẩm cùng thời thường vẽ 

những hình trực quan của vật thể.  

Một thế kỷ qua đi, đồ họa ứng dụng 

phát triển rất mạnh mẽ. Ấn phẩm đồ hoạ sử 

dụng các yếu tố cơ bản của trừu tượng ngày 

càng nhiều và đa dạng lĩnh vực hơn. Nếu khởi 

đầu ấn phẩm đồ hoạ sử dụng ngôn ngữ trừu 

tượng thường gắn với những trường thiết kế mỹ 

thuật, rồi lan dần sang lĩnh vực văn hoá- nghệ 

thuật (như âm nhạc, thời trang, lễ hội..) và đến 

giờ xuất hiện gần như ở tất cả các lĩnh vực khác 

(dịch vụ, thương mại…). Có chăng yếu tố trừu 

tượng được sử dụng ở mức độ nào đó. Ảnh 

hưởng của hội hoạ trừu tượng trong thiết kế đồ 

hoạ được hiểu nghĩa sát hơn là việc sử dụng 

ngôn ngữ trừu tượng vào trong thiết kế đồ hoạ. 

Ngôn ngữ trừu tượng đưa vào trong thiết kế sẽ 

chia thành 2 cấp bậc: 

- Sử dụng hoàn toàn các yếu tố tạo hình 

trong hội hoạ trừu tượng vào thiết kế  

kế (phi vật thể khách quan) (H2) 

- Sử dụng một phần các yếu tố tạo hình 

của hội họa trừu tượng vào trong thiết 

kế (vẫn còn vật thể khách quan) (H3) 

Khi sử dụng ngôn ngữ tạo hình của hội 

họa Trừu tượng này vào trong thiết kế ta sẽ thấy 

có những điểm tương đồng và những điểm 

tương phản với nhau. 

Tương phản: hội họa Trừu tượng là hội 

hoạ không có đối tượng, tác phẩm nhằm mục 

đích truyền tải cảm xúc cá nhân, cái tôi của họa 

sĩ. Ngược lại, tác phẩm thiết kế đồ hoạ là một ấn 

phẩm để phục vụ cho số đông người xem, để 

truyền bá thông tin đến cho người xem được 

nhanh và hiệu quả nhất. Đây là sự tương phản 

lớn nhất trong mối quan hệ trừu tượng và thiết 

kế đồ hoạ: nếu dùng ngôn ngữ tạo hình của trừu 

tượng để thiết kế vậy thông điệp có truyền đạt 

được đến cho tất cả người xem? Thứ hai đó là 

“cảm xúc” của ngôn ngữ trừu tượng mang lại, 

với tranh trừu tượng người xem tự cảm nhận 

theo cách riêng của mình. Ấn phẩm đồ hoạ 

dùng ngôn ngữ trừu tượng lại hướng số đông 
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người xem đến một xúc cảm, một thẩm mỹ 

chung. 

Để trả lời vấn đề thứ nhất, ta quay lại 

các yếu tố cấu thành ấn phẩm đồ hoạ: chữ - chữ 

vừa là yếu tố tạo hình vừa là yếu tố thông tin. 

Gần như ấn phẩm đồ hoạ nào cũng phải có chữ. 

Đối với những thiết kế sử dụng nhiều hoặc hoàn 

toàn ngôn ngữ trừu tượng chúng ta sẽ có chữ để 

đem lại thông tin cho người xem. Đối với 

những thiết kế kết hợp yếu tố trừu tượng và vật 

thể, mặc nhiên thiết kế đó đã thể hiện một phần 

nội dung thông tin rồi. Tự thân yếu tố màu sắc, 

điểm, tuyến, mảng... đã có tiếng nói riêng của 

mình: dữ dội hay nhẹ nhàng, tĩnh lặng hay bùng 

cháy … Yếu tố tạo hình trừu tượng lúc này góp 

phần chú giải bổ sung, gia tăng cảm xúc và yếu 

tố thẩm mỹ cho tác phẩm thiết kế.   

Hội họa trừu tượng khai phá tâm lý cá 

nhân (nội giới), cái tôi và cảm xúc của nghệ sĩ 

được tôn vinh tuyệt đối. Trong ấn phẩm đồ hoạ 

lại khác: cảm xúc trong ấn phẩm không chỉ đơn 

thuần là cảm xúc của nhà thiết kế mà là cảm xúc 

và tâm lý của cả cộng đồng. Khi thiết kế, người 

thiết kế phải tìm hiểu tâm lý cộng đồng hoặc ở 

từng vùng địa lý khác nhau, tìm hiểu tâm lý giới 

tình lứa tuổi khác nhau với đối tượng cần quảng 

bá (như đối tượng nghệ thuật trong hội họa). 

Việc sử dụng yếu tố tạo hình trừu tượng vào ấn 

phẩm đồ hoạ, bằng cách nào đó nhà thiết kế đã 

muốn truyền tải cảm xúc vào tác phẩm nhiều 

hơn. Tác phẩm thiết kế đồ hoạ lúc này không 

còn là một ấn phẩm quảng bá thông tin khô 

khan mà xúc tích giàu tình cảm dễ đi vào lòng 

người. Đối với mỗi ấn phẩm mà người xem đọc 

được tình cảm trong đó, khơi gợi được cảm xúc 

của cá nhân đó chính là thành công và đích đến 

của mỗi tác phẩm và tác giả. 

Tương đồng: xuất phát điểm của hội 

họa và thiết kế đó là sự sáng tạo. Sáng tạo là 

năng lực đặc biệt mang tính đặc trưng của con 

người, thể hiện khả năng vượt trội của con 

người. Chủ thể sáng tạo trong hội họa trừu 

tượng có khác so với chủ thể sáng taọ trong thiết 

kế. Chủ thể sáng tạo của hội họa trừu tượng là 

của cá nhân họa sĩ, còn của thiết kế là họa sĩ 

thiết kế hoặc nhóm thiết kế thông qua những 

buổi brainstoming (họp nhóm đưa ra ý tưởng 

chung). Trong ngôn ngữ tạo hình của hội họa 

Trừu tượng và đồ hoạ đều bao gồm: các điểm, 

tuyến, mảng, diện, màu sắc  được sử dụng linh 

hoạt. Các yếu tố này trong hội họa trừu tượng 

và trong tác phẩm thiết kế không phải được 

nghệ sĩ tùy tiện dùng và đặt mà phải được bố 

cục hợp lý, chặt chẽ (yếu tố tư duy). Tranh trừu 

tượng hay ấn phẩm đồ hoạ đều được thể hiện 

trên mặt phẳng hai chiều, có hoặc không có thể 

hiện không gian và thời gian. Cả Hội họa Trừu 

tượng và thiết kế đồ hoạ đều theo đuổi mục đích 

cuối cùng đó là đi tới xúc cảm, cảm giác của 

người xem và người vẽ/ người thiết kế. 

Đối với mỗi loại hình đồ hoạ sẽ chỉ 

thích hợp việc sử dụng hoàn toàn hoặc 1 phần 

ngôn ngữ trừu tượng vào thiết kế. Thiết kế đồ 

hoạ sử dụng hoàn toàn yếu tố trừu tượng vào 

trong thiết kế sẽ phù hợp với những ấn phẩm 

mang tính văn hóa nghệ thuật cao như: chương 

trình âm nhạc, chương trình nghệ thuật biểu 

diễn, chương trình thời trang, triển lãm nghệ 

thuật…. Thiết kế đồ hoạ sử dụng một phần 

ngôn ngữ trừu tượng vào trong thiết kế thì được 

dùng rộng rãi và đa dạng hơn gần như ở mảng 

chính trị, thương mại hay văn hóa đều có thể áp 

dụng được. 

Nhiệm vụ của ấn phẩm đồ hoạ là phải 

truyển tải được thông điệp mang ý nghĩa nội 

dung tới người xem một cách hiệu quả nhất. 

Tác phẩm đồ hoạ mang ngôn ngữ của hội họa 

trừu tượng không những truyền tải được thông 

điệp cho người xem mà còn truyền được cảm 

xúc, chất cảm trong các vấn đề cần quảng bá, từ 

đó khơi gợi sự thích thú háo hức và khám phá 

những điều ẩn chứa đằng sau cái “trừu tượng” 

trong đó. 
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3. Giá trị ngôn ngữ hội họa trừu tượng 

trong sáng tác thiết kế 

Quá trình sử dụng yếu tố tạo hình của hội 

họa trừu tượng vào trong thiết kế đồ hoạ làm gia 

tăng giá trị cho tác phẩm, làm tác phẩm thiết kế 

trở nên nghệ thuật hơn, mang tinh thần của 

hội họa trừu tượng và vẫn đáp ứng được 

công năng vốn có của sản phẩm ứng dụng. 

Với ấn phẩm sử dụng ngôn ngữ tạo hình 

trừu tượng sẽ có giá trị cao về lịch sử, văn 

hóa và nghệ thuật.  

  Giá trị về lịch sử và văn hóa: Quá trình 

ảnh hưởng của nghệ thuật trừu tượng đến thiết 

kế đồ họa vào khoảng nửa sau thế kỷ XX, 

những nhà thiết kế đồ họa đã trải qua những ảnh 

hưởng của các trào lưu nghệ thuật hiện đại như: 

Dã thú, Lập thể, Vị lai, Siêu thực, Trừu tượng... 

Nghệ thuật thiết kế đồ hoạ có sự dịch chuyển từ 

thiết kế đơn thuần hình tượng sang thể hiện có 

gợi ý từ các xu hướng hội họa hiện đại. Trên 

tinh thần miêu tả sự vật, đối tượng nhưng nhà 

thiết kế bắt đầu quan tâm chi tiết hơn đến hình 

ảnh sinh động có nội dung truyền tải phù hợp 

với tình hình xã hội.  

Thời kỳ hậu hiện đại (được xem từ thập 

niên 70 của thế kỷ XX), sự ảnh hưởng của nghệ 

thuật trừu tượng được nhìn nhận rộng rãi hơn 

bởi những biến thể khác của thiết kế đồ họa. 

Những năm cuối của thế kỷ XX và những năm 

đầu của thế kỷ XXI những ảnh hưởng này còn 

thấy xuất hiện rầm rộ hơn bao giờ hết. Trừu 

tượng xuất hiện trên đồ vật trang trí, đồ nội thất, 

đồ họa được kết hợp hay có mối quan hệ với 

nhau để hình thành xu hướng của nghệ thuật 

mới hay hình thành trường phái thiết kế đồ họa 

có hơi thở mới. Dầu vậy, những thiết kế hiện 

đại này vẫn không chối từ quá khứ của mình đó 

là sự thể hiện tính thẩm mỹ có từ hội họa trừu 

tượng làm thỏa mãn nhãn quan của người 

thưởng thức và sử dụng. Sự bùng nổ và phát 

triển của nghệ thuật thiết kế đồ họa một phần 

nhờ vào kết quả của việc sử dụng máy tính và 

kỹ thuật in ấn hiện đại. Công nghệ số hóa 

và sự ra đời của Internet đã tạo sự biến đổi 

và tạo thành cuộc cách mạng trong thiết kế 

đồ hoạ hiện nay.  

Chúng ta đã biết được quá trình hình 

thành của hội họa trừu tượng, của thiết kế đồ 

họa và cũng thấy được sự tiếp biến của ngôn 

ngữ tạo hình hội họa này trong thiết kế giai đoạn 

đầu thế kỷ XX và hiện nay. Thiết kế sử dụng 

ngôn ngữ trừu tượng có nền tảng vững chắc là 

hội họa trừu tượng và với sự dẫn dắt của các 

họa sĩ bậc thầy của Trừu tượng trong thiết kế 

nền tảng ở Bauhaus, Dauglab Hall đã viết như 

sau: “Tác phẩm giai đoạn sau của Klee, ngoài 

khía cạnh tinh thần lớn lao, còn có tầm quan 

trọng rất cao trong sự phát triển nghệ thuật 

hiện đại trong tương lai” .  

 

Giá trị nghệ thuật thiết kế: Yếu tố nổi bật trong 

cả hội họa trừu tượng và ấn phẩm đồ hoạ đó là 

màu sắc. Cách sử dụng màu sắc và những mảng 

màu ngoài yếu tố tác động mạnh đến thị giác, 

nó còn biểu đạt sâu sắc về văn hóa. Màu sắc có 

ngôn ngữ riêng của nó mà chúng ta phải tự cảm 

nhận, có sức mạnh làm tâm hồn chúng ta rung 

động. Việc đánh giá màu sắc mang tính chủ 

quan cao, mỗi người một cách riêng khó đưa ra 

tiêu chuẩn đo lường. Tuy nhiên những người 

cùng một cộng đồng văn hóa thường có cách 

nhìn nhận tương đối giống nhau. Dù vẫn có 

những điểm tương đồng trên thế giới trong việc 

giải thích ý nghĩa các sắc màu nhưng sự khác 

biệt vẫn là rất lớn giữa các nền văn hóa khác 

nhau. Sắc màu là phương tiện hữu hiệu nhất để 

diễn tả đặc trưng của thế giới quan xung quanh 

ta. Cá tính mỗi người và tâm lý dân tộc cũng thể 

hiện qua sở thích cảm thụ màu sắc. Sự phân biệt 

màu sắc là năng lực của tư duy và năng lực này 

cũng phát triển theo sự phát triển của xã hội ở 

từng khu vực địa lý. Nhà thiết kế sáng tạo ra 

những màu sắc hợp thị hiếu thẩm mỹ công 

chúng khiến cho nhìn nhận về màu sắc của con 
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người thay đổi. Màu sắc trong sản phẩm quảng 

cáo đồ họa không chỉ là hình thức bên ngoài thể 

hiện thị hiếu thẩm mỹ, mà còn là cái bên trong 

bộc lộ tính cách nhà thiết kế hay người chọn sản 

phẩm sử dụng.  

Ấn phẩm đồ hoạ sử dụng ngôn ngữ 

trừu tượng tức sẽ mang luôn cái tinh thần trừu 

tượng tức là cảm xúc. Cảm xúc ai cũng có 

nhưng nó mạnh hơn ở người nghệ sĩ, chính vì 

vậy ấn phẩm đồ hoạ sử dụng ngôn ngữ trừu 

tượng hoàn toàn sẽ thích hợp với những đề tài 

về nghệ thuật , các sự kiện/ chương trình  nghệ 

thuật như âm nhạc, hội họa, thiết kế, thời trang. 

Đối với những dạng ấn phẩm đồ hoạ thương 

mại hoặc chính trị thì yếu tố thông tin và thông 

điệp rõ ràng để ai cũng lĩnh hội được nên yếu tố 

trừu tượng sẽ được người thiết kế tiết chế bớt đi, 

chỉ sử dụng một phần, bổ sung và tương trợ cho 

yếu tố minh họa khác trong tác phẩm. Dạng tác 

phẩm kết hợp này sẽ vẫn rõ ràng về hình ảnh về 

nội dung mà vẫn ngập tràn cảm xúc trong tác 

phẩm, cảm xúc mà người thiết kế định hướng 

để người xem sẽ phải có. 

Ấn phẩm đồ hoạ sử dụng ngôn ngữ 

trừu tượng trong thiết kế sẽ có giá trị cao về mặt 

nghệ thuật. Họa sĩ thiết kế khai thác những ngôn 

ngữ khác biệt (ngôn ngữ trừu tượng) tạo nên 

những biểu đạt khác làm tác phẩm thiết kế của 

mình độc đáo, nổi bật mang nhiều giá trị về mặt 

nghệ thuật. Người xưa vẫn nói “ít lời nhiều ý”,  

đúng với mọi lúc mọi thời điểm, thiết kế sử 

dụng yếu tố tạo hình trừu tượng cũng vậy, cái 

cuối cùng đọng lại với người xem chính là cảm 

xúc. Dù thiết kế sử dụng ngôn ngữ trừu tượng ra 

đời cũng chưa lâu (hơn 100 năm trước với khởi 

đầu là áp phích của trường Bauhaus) nhưng 

chắc chắn đây sẽ là hướng đi lâu dài và còn phát 

triển hơn nữa vì cảm xúc con người là tận cùng 

và chưa bao giờ chúng ta hiểu hết được cảm xúc 

của mình. Khi giá trị công năng của ấn phẩm đồ 

hoạ hết rồi cái còn lại vẫn là cảm xúc, và nó sẽ 

làm cho tác phẩm sống mãi với thời gian.  

Chúng ta đang sống trong một thế giới 

phẳng. Trí tuệ và sự sáng tạo trong các lĩnh vực 

khoa học cập nhật liên tục, nhịp sống công 

nghiệp đòi hỏi phải tiết kiệm thời gian. Khả 

năng nhận thức và tiếp nhận của con người chỉ 

có mức độ. Vì vậy, đòi hỏi người nghệ sỹ phải 

có ý tưởng và tư duy tổng hợp, chắt lọc, khái 

quát cao trong tạo hình và màu sắc phản ánh sâu 

sắc đặc điểm đối tượng cần quảng bá. Ngày nay 

các nhà thiết kế (designer) trên thế giới nói 

chung và Việt Nam nói riêng đã khai thác ứng 

dụng cái đẹp của các tác phẩm nghệ thuật hội 

họa trừu tượng vào trong tạo hình sản phẩm 

nghệ thuật thiết kế ứng dụng như thiết kế Thời 

trang, Kiến trúc, Nội thất, Đồ họa v.v… trong 

đời sống xã hội đương đại. Họ muốn phá bỏ 

ranh giới giữa nghệ thuật với thiết kế (design). 

Và sự kết hợp tinh tế giữa hai lĩnh vực nghệ 

thuật ấy đã tạo ra một đời sống mới cho Mỹ 

thuật ứng dụng phục vụ nhân loại.  

 

Trong hội họa Trừu tượng lấy cái đẹp 

thẩm mỹ là tiêu chuẩn quan trọng nhất? Nhưng 

việc xác định cái thẩm mỹ lại khá phức tạp, vì 

tiêu chuẩn đó rất khó xác định. Phong cách 

Trừu tượng hình học của những danh họa như 

Mondrian, Theo van Poesburg, Herbin… Cho 

đến ngày nay vẫn có ảnh hưởng quyết định lên 

thẩm mỹ hiện đại, đặc biệt là nghệ thuật thiết kế, 

áp dụng vào trong thiết kế và Tạo dáng công 

nghiệp, Thương mại, Kiến trúc, Nội thất, Thời 

trang…  trong đời sống xã hội hàng ngày. Nghệ 

thuật trừu tượng, cũng như các trường phái hội 

họa hiện đại khác, không thể hiện một cách hiện 

thực như mắt nhìn thấy mà biểu thị những ý 

niệm, cảm xúc của nghệ sỹ về một vài nét nào 

đó của đối tượng. Khi ngôn ngữ tạo hình của 

nghệ thuật Trừu tượng ảnh hưởng và tiếp biến 

tới thiết kế đồ họa, nó đã cho đồ hoạ một ngôn 

ngữ mới một cách biểu đạt khác. Ấn phẩm đồ 

hoạ sử dụng yếu tố trừu tượng trong thiết kế là 

một hướng khai thác tốt, người họa sĩ thiết kế 
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tạo được hướng đi riêng cho mình. Đó chính là 

giá trị nghệ thuật của hội họa trừu tượng và tác 

phẩm đồ hoạ sử dụng ngôn ngữ trừu tượng. “Ít 

lời nhiều ý” – truyền đạt cảm xúc đến cho người 

xem.Cả quá trình hình thành hội họa trừu tượng 

rồi tiếp biến đến thiết kế đồ họa, ngoài giá trị 

nghệ thuật thì nó còn mang giá trị về lịch sử và 

giá trị văn hóa, vị thế vững chắc trong thế giới 

đồ họa ứng dụng hiện nay và cả trong tương lai..  
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