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Tóm tắt: Các nghiên cứu về phương pháp xử lý ảnh và nhận dạng khuôn mặt được 
quan tâm của nhiều tác giả, trong đó, các mô hình dựa trên công nghệ mạng nơron học sâu 
(hay còn gọi là mạng nơron tích chập, CNN) được đề cập trong nhiều bài báo và cho kết quả 
tốt. Hơn nữa, mô hình này đã đem lại những ứng dụng thành công trong thực tiễn như trong 
ứng dụng phát hiện và nhận dạng khuôn mặt trên ảnh của người dùng Facebook với công 
nghệ DeepFace. Bài báo này đề xuất một thiết kế mô hình mạng nơron CNN với độ phức tạp 
vừa phải nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả phân lớp. Các thử nghiệm đánh giá mô 
hình trên hai tập dữ liệu khá thông dụng là AT&T và Yale đã cho những kết quả khả quan và 
tiềm năng ứng dụng.

Từ khóa: Mạng nơron tích chập, nhận dạng khuôn mặt, kết quả, tiềm năng ứng dụng.

Abstract: Studies on image processing and facial recognition methods are of interest 
to many authors, in which models based on deep neural network technology (also known 
as convolutional neural networks, CNN) are mentioned in many articles with good results. 
Moreover, this model has brought successful practical applications such as applications in 
detecting and identifying faces on Facebook users’ photos with DeepFace technology. This 
paper proposes a design of CNN neural network model with moderate complexity but still 
ensures the quality and efficiency of classification. Tests of model evaluation on two popular 
data sets, AT&T and Yale, have given positive results and potential applications.
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1. Đặt vấn đề

Khoa học công nghệ phát triển đã 
thúc đẩy và ứng dụng vào các lĩnh vực thực 
tiễn rất sâu rộng, đặc biệt là các công nghệ 
nhận dạng dựa trên hình ảnh và các phương 
pháp sinh trắc học trong ứng dụng định 
danh cá nhân người dùng ở các hệ thống. 
Theo [Gui17], việc sử dụng sinh trắc học 
để định danh là một phương pháp tự động 
nhận biết định danh cá nhân với cơ sở của 
nó là các đặc điểm sinh học hoặc hành vi. 
Công nghệ sinh trắc học sẽ không cần đến 
khóa, thẻ, mật khẩu hoặc bất kỳ thiết bị 
nào khác của người dùng. Đây là một quá 
trình tương tự như quá trình mà con người 
thường nhận dạng người khác về các khía 
cạnh thể chất, giọng nói của họ hoặc cách 
họ đi bộ, v.v. Trong khi một số phương pháp 
sinh trắc học yêu cầu hành động từ người 
dùng, phương pháp nhận dạng khuôn mặt 
có thể được sử dụng một cách thụ động, 
tức là hệ thống sẽ tự động nhận dạng và xác 
định danh tính dựa trên khuôn mặt được 
chụp tự động từ thiết bị ghi hình.

Thị giác máy tính (computer vision) 
là một lĩnh vực nghiên cứu rất sôi động 
hiện nay, với các phương pháp dựa trên 
năng lực tính toán ngày càng mạnh mẽ của 
hệ thống máy tính với các bài toán ứng 
dụng thực tiễn có giá trị to lớn. Phương 
pháp sinh trắc học để nhận dạng các yếu 
tố của con người được nghiên cứu mạnh 
mẽ và ứng dụng vào hệ thống nhận dạng 
trên cơ sở các đặc điểm thể chất hoặc hành 
vi của mỗi người. Trong đó, nhận dạng 
khuôn mặt đã là một lĩnh vực nghiên cứu 
sôi động trong lĩnh vực nhận dạng mẫu 
và thị giác máy tính. Khuôn mặt của mỗi 
người trong thế giới này có sự độc đáo và 
nét đặc trưng riêng biệt. Đó có thể coi là 
bản sắc riêng của mỗi người. Nhận dạng 

khuôn mặt do đó có tính duy nhất nên có 
thể được sử dụng để xác thực danh tính và 
kiểm soát con người trong ứng dụng khác 
nhau [Ary18]. 

Nhận dạng khuôn mặt là việc sử 
dụng phương pháp sinh trắc học để thiết 
lập một định danh cá nhân dựa trên các 
đặc điểm khuôn mặt của mỗi người. Quá 
trình nhận dạng khuôn mặt hoạt động 
bằng cách sử dụng một ứng dụng và thiết 
bị máy tính chụp ảnh một khuôn mặt cá 
nhân (cũng có thể được lấy từ khung hình 
từ một video) và so sánh nó với hình ảnh 
trong cơ sở dữ liệu được lưu trữ trước 
đó (Hình 1.1). Trường hợp ảnh đầu vào 
(image input) gồm cả không gian có chứa 
khuôn mặt người muốn định danh thì 
chúng ta cần phát hiện vùng ảnh chỉ chứa 
khuôn mặt của người đó (face detection). 
Đây cũng là một bài toán được nghiên cứu 
sôi động [Def18]. Ảnh khuôn mặt có thể 
được tiền xử lý (cân chỉnh chẳng hạn - 
face alignment) nhằm đảm bảo chất lượng 
cho nhận dạng. Khuôn mặt của mỗi người 
được trích chọn và biểu diễn thông qua 
một véc-tơ đặc trưng (feature extraction) 
nhằm mô tả những đặc điểm riêng biệt của 
khuôn mặt của người đó và để so sánh với 
các khuôn mặt khác. Việc so sánh khuôn 
mặt đầu vào với cơ sở dữ liệu các khuôn 
mặt đã được lưu trữ (existing database) trở 
thành việc tính toán mức độ gần nhau giữa 
các véc-tơ đặc trưng (feature matching), 
từ đó tìm ra khuôn mặt giống nhất trong 
cơ sở dữ liệu. Nếu mức độ gần nhất của 
khuôn mặt tìm được dưới một ngưỡng cho 
phép thì định danh người đó. 

Rất khó để có một hệ thống sinh trắc 
học hoàn hảo phù hợp với tất cả các nhu 
cầu ứng dụng. Tất cả các hệ thống được 
biết đều có những ưu điểm và nhược điểm 
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riêng của chúng. Một vài nghiên cứu đã 
tập trung vào việc cải thiện bảo mật trong 
học tập trực tuyến bằng cách sử dụng các 
hệ thống sinh trắc học, nhưng một số hạn 
chế trong số đó đã giải quyết khi xác thực 
người học liên tục. Trong [Fay14] có đề 
cập, Flior và Kowalski đã thảo luận về 
một phương pháp cung cấp xác thực người 
dùng sinh trắc học liên tục trong các kỳ thi 
trực tuyến thông qua động lực gõ phím. 
Tuy nhiên, sinh trắc học gõ phím có nhược 
điểm của nó, chẳng hạn như sự khác biệt 
lớn có thể xảy ra theo thời gian do thay 
đổi kiểu gõ, mỏi tay sau một thời gian gõ 

và cải thiện kỹ năng gõ của người học. 
Các nhà nghiên cứu hiện đang tìm kiếm 
phương pháp xác định sinh trắc học tốt 
nhất sẽ giúp xác nhận danh tính của người 
học trong quá trình học tập trực tuyến và 
tham dự kỳ thi. Hệ thống nhận dạng khuôn 
mặt rất thân thiện với con người vì chúng 
không yêu cầu tiếp xúc và không cần có 
phần cứng bổ sung (với điều kiện là hầu 
hết các máy tính và thiết bị đầu cuối hiện 
đều có camera). Quan trọng hơn, hệ thống 
nhận dạng khuôn mặt có thể được sử dụng 
để xác thực liên tục của người học trong 
toàn bộ thời gian học tập hoặc kiểm tra.

Hình 1.1- Quá trình chung của nhận dạng khuôn mặt
Trong bài báo này, chúng tôi 

giới thiệu một phương pháp nhận dạng 
khuôn mặt và ứng dụng điểm danh sinh 
viên trong một lớp học. Cách tiếp cận 
của mô hình này là sử dụng những tiến 
bộ gần đây trong nhận dạng khuôn mặt 
dựa trên mạng nơron tích chập với cơ 
chế học sâu, kiểm tra mô hình trên bộ 
dữ liệu mẫu và thử nghiệm với bài toán 
định danh sinh viên của một lớp học. 
Các phần tiếp theo của bài báo gồm: 
Phần 2 tóm tắt các nghiên cứu liên quan; 
Phần 3 giới thiệu phương pháp đề xuất 
và nêu bật một số ưu điểm và hạn chế; 
Phần 4 trình bày phương án kịch bản thử 
nghiệm và phân tích kết quả; cuối cùng, 
Phần 5 là kết luận và một số định hướng 
nghiên cứu tiếp theo.

2. Những công trình liên quan

Mạng nơron nhân tạo (ANN) là một 
hướng nghiên cứu có nhiều triển vọng 
và được nhiều tác giả quan tâm. Trong 
[Abu18] đã đề cập đến những cải tiến 
nhằm tăng độ chính xác nhận dạng của 
nhiều ứng dụng thời gian thực. Trong thực 
tế, sự phức tạp của khuôn mặt con người 
và những thay đổi do các hiệu ứng khác 
nhau khiến cho việc thiết kế cũng như 
thực hiện một hệ thống tính toán mạnh 
mẽ để nhận dạng khuôn mặt con người trở 
nên khó khăn hơn. Các tác giả đã sử dụng 
kết hợp mạng nơron với thuật toán học lan 
truyền ngược sai số (BPNN) với việc trích 
chọn các đặc trưng dựa trên mối tương 
quan giữa các hình ảnh đưa vào học mạng. 
Theo đó, mối tương quan giữa các ảnh tạo 
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nên dữ liệu học BPNN mới (T-Dataset) từ 
tập dữ liệu học ban đầu và cung cấp độ 
phân biệt cao giữa các hình ảnh đào tạo 
nhằm giúp BPNN hội tụ nhanh hơn và đạt 
được độ chính xác tốt hơn. Họ đã sử dụng 
một sơ đồ kết hợp gồm mô hình LBPH để 
trích chọn đặc trưng, mô hình KNN với 
các kiểu độ đo khoảng cách để xác định 
mối tương quan và mô hình BPNN. 

Tuy nhiên, trong những năm gần 
đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 
học sâu (deep learning) với mạng nơron 
tích chập (convolutional neural network - 
CNN) và được ứng dụng thành công trong 
nhiều bài toán thực tế [Yam18]. CNN là 
một cấu trúc mạng nơron nhân tạo gồm 
ba loại lớp nơron (minh hoạ ở Hình 1.2): 
lớp nơron tích chập (convolution layer), 
lớp nơron gộp chung (pooling layer) và 
lớp nơron kết nối đầy đủ (fully connection 
layer). Hai lớp nơron đầu (tích chập và 
gộp chung) thực hiện vai trò trích chọn 
đặc trưng của ảnh khuôn mặt, trong khi 
lớp thứ ba (kết nối đầy đủ) thực hiện vai 

trò ánh xạ các đặc trưng được trích chọn 
thành đầu ra cuối cùng, tức là định danh 
của người được nhận dạng. Lớp nơron 
tích chập đóng vai trò quan trọng trong 
CNN, bao gồm một chồng các phép toán 
tích chập, là một loại phép tuyến tính 
chuyên biệt. Lớp nơron gộp chung đóng 
vai trò làm giảm số chiều của không gian 
đặc trưng được trích chọn (hay còn gọi 
là subsampling) nhằm tăng tốc độ xử lý 
của quá trình nhận dạng. Quá trình học 
mạng nơron là điều chỉnh các tham số học 
của mạng (trainable parameters) gồm các 
trọng số liên kết của lớp nơron tích chập 
và lớp nơron kết nối đầy đủ. Thuật toán 
học điển hình của mạng nơron dạng này 
là lan truyền ngược sai số với mục tiêu 
giảm thiểu sai số kết quả nhận dạng của 
mạng. Ngoài ra, mạng còn có các tham số 
cần phải thiết lập trước khi áp dụng như 
kích thước của nhân trong phép tích chập, 
độ trượt của phép tích chập, hàm kích 
hoạt, phương pháp tính của lớp nơron gộp 
chung và các tham số khác được đề cập 
chi tiết trong [Yam18].

Hình 1.2- Minh hoạ về kiến trúc của một mạng nơron tích chập‡

‡ https://www.kaggle.com/cdeotte/how-to-choose-cnn-architecture-mnist
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Hiện nay có nhiều nghiên cứu ứng 
dụng CNN trong nhận dạng khuôn mặt 
với các cải tiến ngày một hiệu quả và chất 
lượng cao hơn, ứng dụng đa dạng vào các 
bài toán thực tế. Các tác giả trong [Kam17] 
phân tích tính hiệu quả của CNN so với ba 
phương pháp nhận dạng khuôn mặt kinh 
điển bao gồm phân tích thành phần chính 
(PCA), mô hình biểu đồ mẫu nhị phân cục 
bộ (LBPH) và láng giềng gần nhất (KNN). 
Thử nghiệm trên cơ sở dữ liệu ORL cho 
thấy LBPH đạt kết quả tốt hơn PCA và 
KNN, nhưng đối với CNN được đề xuất 
cho độ chính xác nhận dạng tốt nhất (98,3% 
so với 3 phương pháp kia chưa đến 90%). 
Qua đây phần nào khẳng định phương pháp 
dựa trên CNN vượt trội hơn các phương 
pháp khác. 

Trong [Phi15] đã phân tích đánh giá 
với các kiến trúc CNN cải tiến khác nhau 
cho nhận dạng khuôn mặt. Thứ nhất là 
kiến trúc chứa 22 lớp nơron với 140 triệu 
tham số học và cần 1.6 tỷ FLOPS (floating-
point operations per second) cho mỗi ảnh. 
Dạng kiến trúc thứ hai dựa trên mô hình 
mạng Interception của GoogleNet gồm 
các phiên bản với kích thước đầu vào khác 
nhau nhằm làm giảm không gian tham số 
học của mạng. Các kiến trúc này được ứng 
dụng vào các phạm vi khác nhau, trong 
khi kiến trúc CNN có kích thước lớn cho 
kết quả cao và phù hợp với ứng dụng trên 
các máy tính lớn thì với CNN nhỏ hoặc rất 
nhỏ sẽ phù hợp với các ứng dụng trên thiết 
bị di động cầm tay nhưng vẫn đảm bảo kết 
quả chấp nhận được. Nhằm tăng hiệu quả 
cao hơn, các tác giả trong [Par15] đề xuất 
một kiến trúc CNN với quy mô “rất sâu” 
gồm 11 khối với 37 lớp nơron, 8 khối đầu 
đóng vai trò trích chọn đặc trưng và 3 khối 
sau thực hiện chức năng phân lớp để nhận 

dạng. Kiến trúc CNN này được chạy trên 
quy mô dữ liệu học mạng rất lớn (LFW và 
YTF với hàng nghìn định danh và hàng 
triệu bức ảnh) và cho kết quả (98.95% trên 
LFW và 97.3% trên YTF) tốt hơn so với 
các mô hình CNN khác. Các tác giả trong 
[Def18] đã đề xuất một hệ thống mạng 
thần kinh tích chập cho nhận diện khuôn 
mặt với sự cải tiến dựa trên kiến trúc 
CNN của VGG (Visual Geometry Group - 
University of Oxford). Đó là sử dụng mô-
đun CReLu (hàm kích hoạt của nơron) 
thay cho mô-đun hàm kích hoạt (ReLu) 
thông thường, mô-đun CReLu thực hiện 
ghép nối một ReLu chỉ chọn phần dương 
với một ReLu chỉ chọn phần âm của sự 
kích hoạt. Ở đây chính là điểm gấp đôi 
mức độ phi tuyến của hàm kích hoạt trong 
CNN và đã được xác định cho chất lượng 
kết quả tốt hơn. Dựa trên mô hình đề xuất 
này, các tác giả đã xây dựng một hệ thống 
nhận dạng khuôn mặt theo thời gian thực 
với một mạng nơron tích chập nhiều lớp 
(“rất sâu”) và phân tích thử nghiệm cho 
kết quả tốt hơn so với kết quả thu được khi 
sử dụng mô hình ban đầu.

Trong các phương pháp nhận dạng 
khuôn mặt hiện nay dựa trên mạng nơron 
tích chập (CNN), một cặp khuôn mặt so 
sánh được độc lập đưa vào CNN để trích 
chọn đặc trưng. Đối với cả hai khuôn mặt, 
các phép nhân (kernels) giống nhau của 
nơron tích chập được áp dụng và do đó 
biểu diễn của một khuôn mặt được cố 
định bất kể nó được so sánh với ai. Tuy 
nhiên, đối với con người chúng ta, thường 
tập trung vào các đặc điểm khác nhau của 
khuôn mặt khi so sánh nó với những người 
khác. Vì vậy, [Han18] đã đề xuất một cấu 
trúc CNN mới gọi là tích chập tương phản, 
đặc biệt tập trung vào các đặc điểm khác 
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biệt giữa hai khuôn mặt để so sánh, nghĩa 
là các đặc điểm tương phản giữa chúng. 
Kết quả thử nghiệm cho thấy rằng phép 
tích chập tương phản được đề xuất này cải 
thiện đáng kể so với CNN thông thường 
và hứa hẹn tính ưu việt trong ứng dụng. 
Phép tích chập tương phản có lợi thế nhờ 
vào việc sinh tự động kết quả tích chập 
dựa trên cặp khuôn mặt được đưa vào tính 
toán. Phép tích chập tương phản này có 
thể được kết hợp vào bất kỳ loại kiến   trúc 
CNN nào. 

Nhằm nâng cao chất lượng nhận 
dạng cho mô hình dựa trên CNN, một số 
nghiên cứu đã áp dụng phương pháp học 
mạng nơron với kỹ thuật “triplet loss” 
[Amo16, Han18, Par15, Phi15, San18]. 
Theo đó, quá trình học được thực hiện với 
mỗi bộ ba mẫu học gồm, trong đó là hình 
ảnh của một người cụ thể (gọi là ảnh neo 
- anchor), là ảnh khác của cùng một người 
với ảnh (gọi là ảnh dương - positive) và là 
hình ảnh của bất kỳ một người khác (gọi là 
ảnh âm - negative). Mục tiêu ở đây là học 
mạng nơron (điều chỉnh trọng số mạng) 
sao cho phản hồi của mạng nơron với cặp 
mẫu là gần nhau hơn so với cặp mẫu. Có 
thể được mô tả bằng hình ảnh minh hoạ 
trực quan (Hình 1.3) và hình thức hoá 
bằng biểu thức như sau:

Hình 1.3- Minh hoạ kỹ thuật học dựa trên 
“triplet loss”

Trong đó, f(X) là phản hồi của mạng 
nơron đối với mẫu dữ liệu X, ở đây chính 
là tập các mô tả đặc trưng (embeddings) 
được trích chọn bởi mạng nơron của dữ 

liệu X.  là phép xác định độ đo (metric) 
khoảng cách giữa hai tập đặc trưng, α là 
tham số ngưỡng đảm bảo sự phân biệt tối 
thiểu giữa các tập đặc trưng của cùng một 
đối tượng so với đối tượng khác. Như vậy, 
quá trình học là điều chỉnh trọng số mạng 
nơron sao cho hai dữ liệu khác nhau của 
cùng một đối tượng thì cho phản hồi gần 
nhau trong khi hai dữ liệu của hai đối tượng 
khác nhau thì cho phản hồi xa nhau. Khi 
tập các bộ ba “triplet”  
được chọn từ tập dữ liệu huấn luyện, chúng 
ta cần cực tiểu hóa hàm L sau nhằm giảm 
thiểu sai số nhận dạng của mô hình mạng 
CNN. Trong [Phi15] chỉ ra 2 phương pháp 
lựa chọn tập “triplet” gồm “offline” là chọn 
trước khi huấn luyện mạng, và “online” là 
chọn ngay trong quá trình huấn luyện, tức 
là bên trong tập dữ liệu “mini-batch” của 
kỹ thuật huấn luyện mạng CNN. 

Trong bài toán nhận dạng khuôn 
mặt, một số nghiên cứu tập trung vào vấn 
đề nhận dạng biểu cảm khuôn mặt với các 
kỹ thuật được đề xuất. Theo dõi an ninh, 
điều trị bệnh nhân trong lĩnh vực y tế, tương 
tác giữa người và máy, nghiên cứu tiếp thị 
và học tập điện tử là một số ứng dụng của 
nhận dạng biểu cảm khuôn mặt. Các tác giả 
trong [Lop15] đã sử dụng mô hình CNN để 
thiết kế hệ thống nhận dạng 6 loại biểu cảm 
khuôn mặt khác nhau (Angry, Disgust, Fear, 
Happy, Sab, Surprise) với việc đưa vào tiền 
xử lý hình ảnh trước khi nhận dạng. Một số 
tiền xử lý nhằm nâng cao chất lượng nhận 
dạng gồm chuẩn hoá không gian ảnh (xoay 
ảnh về trạng thái cân đối), sinh tổng hợp 
nhiều hình ảnh khác nhau từ một ảnh ban 
đầu bằng cách xoay ảnh ngẫu nhiên trong 
một góc giới hạn nhằm tạo ra nhiều hơn dữ 
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liệu huấn luyện cho CNN để kỳ vọng nâng 
cao chất lượng, thu nhỏ hình ảnh nhằm giảm 
kích thước đầu vào của CNN để giảm bộ 
nhớ của quá trình xử lý, chuẩn hoá cường độ 
của ảnh bao gồm độ sáng và độ tương phản. 
Trong [Saw18] lại sử dụng kết hợp mô hình 
nhị phân cục bộ (LBP) và mô hình CNN để 
nhận dạng biểu cảm khuôn mặt. Theo đó, 
hình ảnh của khuôn mặt được chuyển thành 
bản đồ đặc trưng bằng LBP, sau đó bản đồ 
đặc trưng LBP này được sử dụng làm đầu 
vào của CNN để huấn luyện mạng và nhận 
dạng. So với mô hình CNN thông thường 
nhận đầu vào là ảnh khuôn mặt thuần tuý, 
thì ở đây việc học của CNN là cấp độ thấp 
mức pixel, “tri   thức” có được khi học mạng 
CNN là tri   thức về đường biên của hình ảnh 
được xử lý. 

Một số ứng dụng hữu ích đã được 
phát triển từ phương pháp sinh trắc học và 
bài toán nhận dạng khuôn mặt. Chẳng hạn, 
trong [Der18], các tác giả đã xây dựng hệ 
thống nhận dạng khuôn mặt dựa trên CNN 
để xác thực liên tục và thời gian thực đối 
với người lái xe trong việc ngăn chặn các 
vụ trộm xe, giám sát quá trình điều khiển 
của người lái xe. Đối với lĩnh vực giáo dục, 
các tác giả trong [Ami16] đã đề xuất mô 
hình dựa trên phương pháp sinh trắc học 
hành vi cùng với phương pháp học máy để 
tích hợp vào hệ thống học tập trực tuyến 
nhằm liên tục định danh và xác thực người 
học trong tất cả các hoạt động học tập và 
kiểm tra. Tuy nhiên, để có chất lượng cao 
hơn cho mô hình này, [Fay14] đã cung cấp 
một giải pháp cho các hệ thống thi trực 
tuyến bằng cách sử dụng nhận dạng khuôn 
mặt để xác thực người học khi tham dự một 
kỳ thi trực tuyến. Quan trọng hơn, hệ thống 
liên tục (với các khoảng thời gian ngắn, 30 
giây chẳng hạn) kiểm tra danh tính người 

học trong toàn bộ thời gian thi để đảm bảo 
rằng người học bắt đầu bài kiểm tra là cùng 
một người tiếp tục cho đến khi kết thúc 
và ngăn chặn khả năng gian lận trong tình 
huống người học nhìn kết quả trên máy 
tính của người khác hoặc đọc từ một tờ 
giấy bên ngoài. Hệ thống này đưa ra cảnh 
báo sớm cho người học nếu hành vi đáng 
ngờ đã được hệ thống chú ý. Cả giáo viên 
và sinh viên đều tin rằng gian lận sẽ giảm 
đi khi thực hiện hệ thống nhận diện khuôn 
mặt và sẽ thúc đẩy sinh viên học tập chăm 
chỉ hơn. Trong nghiên cứu này, các tác giả 
cũng khuyến cáo ứng dụng hệ thống nhận 
dạng khuôn mặt vào giám sát việc tham dự 
các lớp học trực tuyến. Qua đó, có thể đo 
lường tỷ lệ tham gia học tập trên hệ thống 
trực tuyến và sử dụng kết quả để một phần 
đánh giá quá trình học tập của người học.

3. Phương pháp nghiên cứu

Trong phần này, chúng tôi thiết kế 
mô hình nhận dạng khuôn mặt dựa trên 
công nghệ CNN. Mô hình này khi được 
khẳng định hiệu quả, chúng tôi kỳ vọng 
ứng dụng nó vào một hệ thống tích hợp 
với hệ thống học tập trực tuyến nhằm liên 
tục ghi nhận hình ảnh và định danh người 
học đang tham gia học tập trên hệ thống 
trực tuyến để góp phần đánh giá quá trình 
học tập của người học, hạn chế những 
gian lận trong học tập trực tuyến và giúp 
nâng cao chất lượng học tập. Mô hình 
nhận dạng của chúng tôi được chia thành 
3 bước chính (Hình 3.1), bao gồm: bước 1 
tiền xử lý để phát hiện và trích chọn đúng 
vùng ảnh chứa khuôn mặt và tăng cường 
chất lượng ảnh; bước 2 trích chọn đặc 
trưng của khuôn mặt và bước 3 phân loại 
ảnh khuôn mặt dựa trên đặc trưng được 
trích chọn. Cả hai bước 2 và 3 được thiết 
kế tích hợp trong một CNN. 
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Hình 3.1- Sơ đồ quy trình của mô hình nhận dạng khuôn mặt

3.1. Tiền xử lý ảnh đầu vào

Phần này chúng tôi đã áp dụng một số 
phương pháp tiền xử lý trên hình ảnh đầu vào, 
bao gồm phát hiện và cắt xén để lấy vùng ảnh 
chứa khuôn mặt, cải thiện chất lượng ảnh. 
Trong thực tế ứng dụng, ảnh đầu vào thường 
được trích xuất từ camera nên bao gồm cả 
không gian nền, do đó, chúng ta phải thực hiện 
giai đoạn tìm kiếm và phát khuôn mặt (gọi là 
face detection) nhằm xác định vùng ảnh chứa 
đúng khuôn mặt cần xử lý và cắt bỏ không 
gian nền của ảnh. Để thực hiện điều này, chúng 
tôi sử dụng phương pháp phát hiện vùng ảnh 

có chứa khuôn mặt dựa trên kỹ thuật Haar-
cascade [Abu18]. Độ nhiễu và độ rọi được 
giảm xuống bằng cách chuyển đổi hình ảnh 
đầu vào thành hình ảnh đa cấp độ xám và áp 
dụng phép cân bằng mức xám nhằm giúp nâng 
cao chất lượng của hệ thống nhận diện khuôn 
mặt. Kỹ thuật Haar-cascade sử dụng cửa sổ 
trượt trên ảnh (từ trái sang phải, từ trên xuống 
dưới), trích rút các đặc trưng Haar-like (Hình 
3.2) trên cửa sổ đang xét dựa trên biểu đồ mức 
xám HOG (Histogram of Oriented Gradients), 
đưa vào mô hình phân lớp AdabBoost theo cơ 
chế phân tầng [zKhang17, Cui17].

Hình 3.2- Các dạng đặc trưng Haar-like
Ưu điểm của phương pháp này cho tốc 

độ nhanh trong tính toán nhờ việc rút trích đặc 
trưng dạng Haar-like so với các phương pháp 
rút trích đặc trưng khác. Ngoài ra, mô hình 
phân tầng của AdaBoost đã loại bỏ hầu hết 
các vùng ứng viên không phải là khuôn mặt 

từ các tầng đầu tiên, chỉ xét rất ít vùng ứng 
viên ở các tầng cuối. So với công cụ phát hiện 
khuôn mặt trong thư viện OpenCV phổ biến, 
kỹ thuật phát hiện khuôn mặt Haar-cascade 
sử dụng thuật toán của Viola-Jones đã được 
cài đặt trong thư viện Dlib cho kết quả tốt 
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hơn, ngay cả trong một số tình huống khó 
khăn và hạn chế của ảnh [Der18]. 

Khi ảnh khuôn mặt được phát hiện, 
chúng tôi cắt vùng ảnh khuôn mặt đó từ 
nền, cải thiện chất lượng ảnh khuôn mặt 
này bằng việc cân bằng sáng và co giãn 
về kích thước đúng với đầu vào của mạng 
nơron đã thiết kế để thực hiện trích chọn 
đặc trưng và phân lớp. Trong bài báo này, 
chúng tôi thử nghiệm trong thực tế với 
kích thước ảnh khuôn mặt đầu vào của 
mạng CNN là 100×90 pixels. 

3.2. Mô hình nhận dạng khuôn 
mặt dựa trên CNN

Mô hình CNN được thiết kế gồm 
hai phần chức năng là trích chọn đặc trưng 
của ảnh khuôn mặt và phân lớp đối tượng 
dựa trên đặc trưng đã chọn. Mô hình CNN 
bao gồm nhiều lớp, số lớp nơron và độ 
lớn (số nơron) của mỗi lớp ảnh hưởng đến 
chất lượng cũng như độ phức tạp trong 
tính toán của mạng nơron. Các nghiên cứu 
thường điều chỉnh hai yếu tố này tuỳ theo 
bài toán ứng dụng để đạt được chất lượng 
mong muốn và đồng thời đảm bảo sự phức 
tạp tính toán chấp nhận được. 

Hình 3.3- Kiến trúc dạng khối của mô hình CNN 

Mỗi lớp nơron trong mô hình CNN lấy 
một mảng nhiều chiều gồm các số làm đầu 
vào và tạo ra một mảng số nhiều chiều khác 
ở đầu ra (sau đó trở thành đầu vào của lớp 
tiếp theo). Khi phân loại hình ảnh khuôn mặt, 
đầu vào của lớp nơron đầu tiên là kích thước 
hình ảnh đầu vào. Kích thước đầu ra của lớp 
cuối cùng là tập hợp các khả năng của các lớp 
khác nhau được phân loại cho mỗi ảnh đầu 
vào. Chúng tôi sử dụng cả ba loại lớp nơron 
để xây dựng kiến   trúc của CNN bao gồm: 5 
lớp tích chập (CONV), 4 lớp nơron gộp chung 

hay còn gọi là lớp nơron tổng hợp (POOL) và 
2 lớp nơron kết nối đầy đủ để phân loại (gọi là 
lớp Dense). Mỗi lớp CONV được kết nối theo 
sau nó bởi một lớp POOL, áp dụng cơ chế 
kích hoạt ReLu (Rectified Linear Unit, mặc 
định là max(x,0)) sau mỗi lớp CONV để đảm 
bảo đầu vào không âm cho lớp nơron kế tiếp. 
Theo nguyên tắc xếp chồng các lớp nơron 
và giảm không gian mẫu (downsampling) 
tại các kết quả đầu ra của chúng, CNN thực 
hiện trích xuất các đặc trưng ngày càng trừu 
tượng và phức tạp hơn, đồng thời, là bất biến 
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đối với các phép biến dạng và chuyển đổi 
[Kam17]. Hơn nữa, để khắc phục hiện 
tượng quá khớp (overfit) trong huấn luyện 
mạng nơron, mô hình này sử dụng thêm kỹ 
thuật Dropout sau mỗi lớp POOL. Kỹ thuật 
Dropout này được giới thiệu và sử dụng 
chủ yếu gần đây, nó thực hiện chọn ngẫu 
nhiên hàm kích hoạt với một lượng theo 
tỷ lệ (được đặt trước) của các nơron và đặt 
thành 0 (tức là đầu ra của nơron được chọn 
bằng 0) trong quá trình huấn luyện mạng, 
do đó mô hình sẽ trở nên ít nhạy cảm hơn 
với các trọng số cụ thể trong mạng. Giá trị 
tỷ lệ cho mỗi lớp Dropout trong mô hình 
được thiết lập theo phương pháp heuristic 
và dựa trên quá trình thử nghiệm. Mạng 
tích chập CNN trong mô hình này được 
chia thành 12 khối (Hình 3.3).

• Khối B1 là ảnh đầu vào có kích 
thước H×W×1 (cao × rộng × sâu). Để giảm 
bớt không gian và bộ nhớ của quá trình tính 
toán mạng nơron nên chúng tôi sử dụng 
ảnh đầu vào đa cấp xám (số chiều thứ 3 (độ 
sâu) trong kích thước ảnh bằng 1). Hình vẽ 
sau minh hoạ cho một ảnh đầu vào:

Hình 3.4- Một ảnh đầu vào kích thước 
100×90×1 (đa cấp xám) 

• Khối B2 là lớp nơron tích chập có 
32 bộ lọc đặc trưng với kích thước cửa sổ 
hàm nhân là 3×3. Hàm kích hoạt ReLu 
được sử dụng trong lớp nơron này. Hiệu 
ứng này nhằm cải thiện các đặc trưng thưa 
của toàn mạng và tránh sự phụ thuộc vào 
việc truyền tham số giữa các nơron. 

• Khối B3 là lớp POOL kết hợp với 
hàm kích hoạ kiểu MaxPooling, cửa sổ 
xử lý có kích thước 2×2 được sử dụng 
và đầu ra bị loại bỏ (đặt về 0) ngẫu nhiên 
với xác suất 0,25. Lớp giảm không gian 
mẫu (downsampling) này sử dụng phương 
pháp max-pooling với việc có thể giữ lại 
thông tin hữu ích và cắt giảm lượng dữ 
liệu cần xử lý ở bước tiếp theo.

Hình 3.4 minh hoạ kết quả xử lý của 
lớp nơron tích chập CONV ở khối B2 và 
lớp nơron POOL (max-pooling) ở khối B3, 
tương ứng mỗi ảnh là một trong số 16 bộ 
lọc (chỉ số tiêu đề ảnh từ #1 đến #16). Với 
ảnh đầu vào ở Hình 3.4, kích thước của mỗi 
ảnh sau xử lý đến bước này là 50×45 vì 
kích thước cửa sổ xử lý POOL là 2×2 (chia 
đôi chiều cao và rộng của ảnh đầu vào).

• Các khối B4, B6, B8 tương tự khối 
B2 nhưng số các bộ lọc (filters) tăng dần 
từ 32, 64, đến 128. Các khối B5, B7, B9 
tượng tự khối B3, mỗi khối này kết nối 
ngay theo sau khối tích chập CONV để 
thực hiện cắt giảm không gian mẫu.

Thông thường, chúng ta càng có 
nhiều bước sử dụng phép tích chập thì cơ 
hội trích chọn càng nhiều đặc trưng phức 
tạp hơn, qua đó kỳ vọng mô hình đề xuất 
có thể học để nhận biết đối tượng ở mức 
tốt hơn [Kam17]. Chẳng hạn, trong phân 
loại hình ảnh, mô hình CNN có thể học để 
phát hiện các đặc trưng cạnh từ các pixel 
thô trong lớp CONV đầu tiên, sau đó sử 
dụng các đặc trưng cạnh này để phát hiện 
các đặc trưng hình dạng đơn giản trong 
lớp CONV thứ hai, sau đó sử dụng các đặc 
trưng hình dạng này để phát hiện các đặc 
trưng ở mức cao hơn, chẳng hạn như hình 
dạng khuôn mặt ở các lớp cao hơn.
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Hình 3.5- Hình ảnh sau khi xử lý của khối B2 và lớp nơron POOL
Trong Hình 3.6/a/b/c dưới đây minh 

hoạ kết quả xử lý ở bộ lọc đầu tiên của các 
khối B4, B6, B8 cùng với lớp nơron POOL 
ngay sau chúng (tương ứng ở B5, B7, B9), do 
đó kích thước của hình ảnh sau mỗi bước xử 
lý giảm dần với hệ số ½ (sau B5 là 25×23, sau 
B7 là 13×12, sau B9 là 7×6). Kết quả minh 
hoạ trực quan cho thấy càng về sau hình ảnh 

càng “mờ”, thể hiện khả năng trừu tượng hoá 
và biểu diễn các đặc trưng chung nhất của 
khuôn mặt một cá nhân, dù được chụp dưới 
góc độ nào. Hay có thể nói rằng các đặc trưng 
này của cá nhân có độ bất biến cao nhất đối 
với bất kỳ hình ảnh khác nhau nào của họ 
dù dưới các dạng thức, độ sáng tối, màu sắc, 
kích thước khác nhau.

Hình 3.6- Hình ảnh kết quả xử lý sau B5, B7 và B9
• Khối B10 là lớp nơron kết nối đầy 

đủ (fully connection layers). Lớp này cùng 
với lớp trong khối B12 nhằm mục tiêu phân 
lớp các đặc trưng được trích chọn ở các lớp 

trước, do đó chúng tôi thiết kế số nơron đủ 
lớn, trong bài báo này chúng tôi đặt bằng 
50 lần số lớp đối tượng cần phân loại, hàm 
kích hoạt ReLu cũng được áp dụng. Tiếp sau 
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là khối B11 áp dụng nhằm loại bỏ ngẫu 
nhiên đầu ra của nơron với xác xuất 0,25. 
Dữ liệu sau đây là đầu ra của 30 nơron 
đầu tiên trong khối B10, các giá trị ở đây 
được xem như biểu diễn dạng số của các 
đặc trưng khuôn mặt tương ứng với ảnh 
đầu vào.

[[ 2.7693045 5.4206185 15.310658 
-6.4730997 6.9566865

15.353586 -3.10478 -3.1157708 
-12.028505 -0.8017185

-1.0826927 -6.028521 0.03128495 
5.4889393 -10.470362

0.82493985 -9.085897 -8.883919 
-10.903969 7.554482

-21.584223 7.0113654 1.1755116 
-12.392871 -22.468472

-6.1380725 4.9964366 5.609535 
-18.629263 -1.6224866 ]]

• Khối B12 là lớp nơron đầu ra cuối 
cùng, đây chính là một phân bố cho phân 
loại của các lớp đối tượng khác nhau với 
tính năng của hàm kích hoạt Softmax. Áp 
dụng phương pháp hồi quy Softmax ở lớp 
đầu ra của mạng CNN nhằm thẩm định cho 
quá trình huấn luyện mạng. Cơ chế thẩm 

định này đảm bảo mô hình CNN không 
bị quá khớp (overfiting) dữ liệu học và có 
khả năng dự đoán tốt hơn [Der18]. Cơ chế 
này được thực hiện thông qua việc chia dữ 
liệu học thành hai phần, một phần để tính 
toán cập nhật và điều chỉnh trọng số mạng, 
một phần để tính toán sai số và cũng đưa 
vào pha cập nhật thay đổi trọng số mạng. 
Đầu ra phân lớp cuối cùng của mô hình 
được xác định dựa trên giá trị cực đại hàm 
Softmax của nơron tương ứng, với mô hình 
CNN có lớp (tức là có nơron ở lớp ra) thì ta 
có công thức xác định như sau:

Trong đó, 0k là đầu ra của nơron thứ ở 
lớp nơron cuối cùng và tương ứng với nó 
là lớp đối tượng Ck. 

Bảng 3.1 minh hoạ dữ liệu gồm 3 giá 
trị sau là kết quả đầu ra của lớp nơron cuối 
cùng (khối B12), tương ứng với kết quả 
phân lớp của ảnh đầu vào. Kết quả đầu ra 
của mô hình CNN tương ứng với mỗi ảnh 
đầu vào gồm 3 giá trị (ở đây chỉ minh hoạ 
với 3 lớp). Giá trị cao nhất ở vị trí nào 
(tính theo chỉ số từ 0 và từ trái sang phải) 
trong bộ 3 giá trị đầu ra chính là định danh 
cá nhân (vị trí tương ứng giá trị và số in 
đậm) của dữ liệu ảnh đầu vào. 

Định danh cá nhân Ảnh đầu vào Dữ liệu đầu ra cuối cùng của CNN

#0 [[9.9911207e-01; 3.1407521e-09; 8.8795216e-04]]

#1 [[5.6778632e-13; 9.9634629e-01; 3.6537468e-03]]

#2 [[4.3675252e-10; 7.0972305e-06; 9.9999285e-01]]

Bảng 3.1- Ví dụ về dữ liệu phân lớp của mô hình CNN
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4. Kết quả thí nghiệm

4.1. Dữ liệu và kịch bản thử nghiệm

Để kiểm tra mô hình được đề xuất 
ở trên, chúng tôi sử dụng bộ dữ liệu mẫu 
AT&T và Yale được công bố và sử dụng khá 
rộng rãi cho bài toán nhận dạng khuôn mặt 
[Kam17, Abu18, Sya14, Moh18, Olo18].

1) Bộ dữ liệu khuôn mặt AT&T 
(hay còn gọi là dữ liệu ORL) được tạo bởi 
Phòng thí nghiệm AT&T thuộc Đại học 
Cambridge, năm 2002 [Kam17, Moh18, 
Abu18]. Dữ liệu gồm 400 hình ảnh của 

40 người với 10 biểu cảm khuôn mặt khác 
nhau cho mỗi người, mỗi biểu cảm tương 
ứng một hình ảnh. Tất cả các hình ảnh được 
chụp trên nền đồng nhất tối màu với các đối 
tượng trong tư thế thẳng đứng, chụp từ phía 
trước và một số trường hợp có hơi nghiêng 
sang trái hoặc phải, lên trên hoặc xuống 
dưới. Ảnh khuôn mặt mọi người đều quan 
sát được, tức không bị che mất những đặc 
trưng liên quan. Tất cả các hình ảnh đều là 
ảnh đa mức xám với kích thước 112(cao) × 
92(rộng) pixel. Hình vẽ sau minh hoạ các 
hình ảnh với các trạng thái khác nhau của 
một người trong tập dữ liệu này.

Hình 4.1- Các ảnh của đối tượng “s1” trong dữ liệu AT&T
2) Bộ dữ liệu khuôn mặt Yale được tạo 

bởi Trung tâm điều khiển và thị giác máy tính 
tại Đại học Yale, New Haven [Kam17, Moh18, 
Abu18]. Tập dữ liệu này gồm 165 hình ảnh 
khuôn mặt chụp từ phía trước và dưới dạng đa 
cấp xám của 15 người khác nhau. Có 11 hình 
ảnh cho mỗi người mô tả các biểu cảm khuôn 
mặt và điều kiện khác nhau như ánh sáng (ánh 
sáng phía bên phải, ánh sáng ở trung tâm và 
ánh sáng phía bên trái), trạng thái nét mặt (bình 
thường, buồn, vui, ngạc nhiên, buồn ngủ và 
nháy mắt), gồm cả ảnh có đeo kính hoặc không 
đeo kính. Kích thước của tệp tin hình ảnh tất cả 
đều là 243(cao) × 320(rộng). Hình vẽ sau minh 
hoạ các hình ảnh với độ sáng, trạng thái khác 
nhau của một người trong tập dữ liệu này.

Để chạy thử nghiệm, chúng tôi chia 
ngẫu nhiên tập dữ liệu thành k phần bằng 

nhau, mỗi lần chạy thử nghiệm lấy ra một 
phần để kiểm tra hiệu quả mô hình, còn lại k 
- 1 phần dùng để huấn luyện mô hình, gọi là k 
folds cross-validation. Như vậy, ứng với mỗi 
giá trị k chúng ta cần chạy k lần chạy. Để đảm 
bảo ảnh của mỗi người đều được dùng cho cả 
pha huấn luyện và pha thử nghiệm, việc chia 
tập dữ liệu được thực hiện trên tất cả các ảnh 
của lần lượt từng người, sau đó ghép nối các 
phần của mỗi người lại để tạo thành k folds. 
Trong bài báo này, chúng tôi thử nghiệm với 
các trường hợp k={2,5,10}, tính kết quả của 
hiệu quả mô hình trên từng trường hợp của 
k bằng trung bình tất cả k lần chạy. Tham số 
huấn luyện mô hình CNN gồm số lần học 
(epochs) là 100 và kích thước gói dữ liệu mỗi 
lần đưa vào để huấn luyện (batch_size) là 32.
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Hình 4.2- Các ảnh của đối tượng “subject02” trong dữ liệu Yale
4.2. Kết quả thử nghiệm

Quá trình thử nghiệm được thực hiện 
trên hệ thống máy chủ ảo cung cấp bởi Google 
dưới dạng Colaboratory tại địa chỉ https://
colab.research.google.com với cấu hình bộ 
xử lý Tesla K80 GPU, tuy nhiên dịch vụ này 
chỉ cho phép 12 giờ thực thi liên tục cho một 
phiên làm việc và giới bộ nhớ khoảng 4Gb 
RAM và 14Gb GPU, đây là lý do chúng tôi 
chỉ chọn các dữ liệu ở quy mô vừa phải để thử 
nghiệm. Hệ thống Google Colab này đã được 
cài đặt môi trường Python, các frameworks 
và thư viện cơ bản cho học máy (machine 
learning) như numpy, matplotlib, tensorflow, 
keras,... Môi trường Google Colab này cũng 
cung cấp khả năng kết nối đến dịch vụ lưu 
trữ trực tuyến của Google Drive, do đó rất 
thuận lợi cho việc tổ chức dữ liệu phục vụ 
chạy thử nghiệ m và lưu trữ kết quả. Theo đó, 
chương trình thử nghiệm của chúng tôi được 
xây dựng trên môi trường Python và sử dụng 
frameworks của tensorflow với giao diện thư 
viện keras, đây là thư viện cung cấp các tính 
năng khá mạnh mẽ cho xử lý ảnh và cho mô 
hình CNN.

Trong mô hình CNN đã được giới thiệu 
ở trên, các khối nơron tích chập (CONV) 
đóng vai trò như là mô-đun trích chọn các 
đặc trưng của khuôn mặt. Sau đây chúng tôi 
đưa ra một số biểu diễn thể hiện vai trò của 
việc trích chọn đặc trưng của lớp nơron tích 

chấp cuối cùng trong mô hình CNN được đề 
xuất. Một trong những biểu diễn trực quan 
thể hiện mức độ tập trung (hay quan tâm) của 
lớp nơron tích chập trên ảnh được xử lý đó là 
phương pháp “Gradient-based Localization” 
[Sel17], hay được gọi là bản đồ nhiệt của lớp 
đối tượng được kích hoạt. Hình 4.3 là bản đồ 
nhiệt đối với các ảnh khuôn mặt trong Hình 
4.1 ở lần thử nghiệm thứ 0 của 2-folds. Các 
hình ảnh “(s1.1)” và “(s1.4)” cho kết quả 
phân lớp sai (#C21 và #C38) so với các hình 
ảnh còn lại (đều phân lớp đúng là #C39). Thứ 
tự của lớp đối tượng được xác định khi đọc 
dữ liệu thử nghiệm, do đó không tương ứng 
với thứ tự của đối tượng (ở đây, đối tượng 
“s1” ứng với lớp “#C39”, “s2” là lớp “#C38”, 
“s24” là lớp “#C21”). Trực quan trên bản đồ 
nhiệt ta thấy, các vùng ảnh mà lớp nơron tích 
chập quan tâm không nằm trên khuôn mặt mà 
chủ yếu trên vùng nền của ảnh khuôn mặt. 
Trong khi đó, các ảnh còn lại đều cho thấy 
bản đồ nhiệt tập trung vào các vùng ảnh trên 
khuôn mặt, chẳng hạn, ảnh “(s1.2)” cho thấy 
bản đồ nhiệt tập trung vào vùng trán, vùng 
má và vùng cằm, thậm chí ở trường hợp ít 
nhất, ảnh “(s1.5)” cho thấy bản đồ nhiệt cũng 
tập trung vào một vùng nhỏ ở trán và vùng 
tai. Một cách tự nhiên, điều này cho thấy khi 
không quan tâm đến vùng ảnh của khuôn mặt 
thì khó có thể nhận dạng và định danh đúng 
được người đó.

https://colab.research.google.com
https://colab.research.google.com
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Hình 4.3- Bản đồ nhiệt trên các ảnh của đối tượng “s1”
Hình 4.4 là bản đồ nhiệt đối với các ảnh 

khuôn mặt trong Hình 4.2 ở lần thử nghiệm 
thứ 2 (tính từ 0) của 10-folds (ký hiệu “t02” 
trên tiêu đề ảnh là viết tắt bằng 3 ký tự cuối 
của đối tượng “subject02”). Tất cả các hình 
ảnh trong Hình 4.4 đều được phân lớp đúng 
(#C2) tương ứng là giá trị đầu ra của mạng tại 
lớp đó cao nhất (giá trị 1.0). Bản đồ nhiệt này 
cho thấy các vùng ảnh được quan tâm bởi mô 
hình CNN chủ yếu trên các vùng đặc trưng 
của khuôn mặt, gồm vùng hai mắt, vùng 
miệng và mũi, vùng trán và tóc. So sánh với 

bản đồ nhiệt ở Hình 4.3, chúng ta thấy bản đồ 
nhiệt ở đây tập trung hơn vào các vùng đặc 
điểm chính của khuôn mặt, trong khi ở Hình 
4.3 còn có sự phân bố chưa tập trung vào các 
vùng đặc điểm chính của khuôn mặt. Điều 
này có thể được giải thích rằng ở trường hợp 
thử nghiệm 2-folds thì số mẫu dữ liệu học 
nhỏ (50%) nên khả năng tập trung vào những 
đặc điểm chính của khuôn mặt chưa cao, khi 
sử dụng số mẫu dữ liệu học nhiều hơn (90%) 
thì cho kết quả tốt hơn.

Hình 4.4- Bản đồ nhiệt trên các ảnh của đối tượng “subject02”
Kết quả quá trình huấn luyện mô hình 

CNN trên hai tập dữ liệu AT&T và Yale được 
thể hiện trong Hình 4.5 (AT&T là (a), Yale là 
(b)). Đây là kết quả 10 lần chạy thử nghiệm 
của trường hợp 10-folds. Kết quả trên cả hai 
tập dữ liệu đều cho kết quả độ chính xác phân 

lớp (accuracy) tốt từ lần học thứ 40, tiếp tục 
ổn định và nâng cao kết qủa học từ các lần 
học tiếp theo đến cuối cùng (đường màu đỏ). 
Tuy nhiên, đối với dữ liệu AT&T, có trường 
hợp thể hiện sự ổn định không cao của quá 
trình học tại lần học khoảng thứ 55 và sau đó 
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là xung quanh 70 (Hình 4.5a). Trong khi 
đó, tỷ lệ “loss” được áp dụng theo [Yam18] 
của mô hình trong quá trình học giảm mạnh 
ở lần học khoảng thứ 10, sau đó duy trì và 
giảm đến cuối (đường màu xanh).

 

Hình 4.5- Biểu đồ tỷ lệ accuracy và loss 
của quá trình huấn luyện

Hai hình vẽ sau thể hiện ma trận 
nhầm lẫn (“confusion matrix”) trong cả 3 
trường hợp thử nghiệm (2-folds, 5-folds, 
10-folds) của cả hai tập dữ liệu (ATT&T 
là Hình 4.6 và Yale là Hình 4.7). Mỗi lần 
chạy thử nghiệm xác định một ma trận 
nhầm lẫn, do đó kết quả này là cộng tổng 
của 2+5+10=17 lần chạy, dẫn đến có tối 
đa bằng 17 lần số mẫu dữ liệu trong mỗi 
lớp, cụ thể là 17×10=170 của AT&T và 
17×11=187 của Yale trên mỗi ô (tương 
ứng với mỗi lớp đối tượng). 

Đối với dữ liệu AT&T, lớp đối tượng 
“s14” có giá trị nhầm lẫn cao nhất là 10, 
được phân lớp nhầm sang lớp “s22”. Điều 
này có thể được giải thích là dữ liệu hình 
ảnh trong lớp “s14” có sự tương đồng về 

đặc điểm với hình ảnh trong lớp “s22”, 
trong khi mô hình CNN được huấn luyện 
chưa đạt đến sự phân biệt giữa các hình 
ảnh của hai lớp đối tượng này. Lớp “s22” 
này cũng nhận sai số nhầm lẫn đến từ các 
lớp khác nhiều nhất. Có 2 lượt mẫu dữ 
liệu ở các lớp “s10”, “s11”, “s16”, “s17”, 
“s16”, “s29” được phân lớp nhầm sang các 
lớp khác, tương ứng là “s8”, “s14”, “s24”, 
“s3”, “s28”, “s39”. Riêng lớp “s1” có 5 
lượt mẫu dữ liệu trong tổng số 170 lượt sử 
dụng được phân lớp nhầm, trong đó, 2 lượt 
phần lớp sang “s2”, 2 lượt phân lớp sang 
“s24” và một lượt phân lớp sang “s35”. 

Trong tập dữ liệu AT&T, có 16 lớp 
không bị nhầm lẫn trong tất cả các lượt áp 
dụng mẫu dữ liệu đánh giá gồm: s4, s6, s7, 
s9, s12, s13, s15, s18, s20, s21, s23, s25, s30, 
s32, s34, s38. Do bảng ma trận nhầm lẫn quá 
lớn nên chúng tôi đã loại bỏ các lớp này trong 
việc thể hiện và còn lại 24 lớp trên Hình 4.6.

Đối với dữ liệu Yale, lớp đối tượng 
“subject08” có giá trị nhầm lẫn cao nhất là 
7 với 6 lượt mẫu dữ liệu được phân lớp sang 
“subject10”, “subject13”, “subject15” (2 
lượt mẫu dữ liệu phân lớp nhầm sang mỗi 
lớp), và 1 lượt mẫu dữ liệu phân lớp nhầm 
sang “subject03”. Lớp “subject01” có giá 
trị nhầm lẫn cao thứ hai là 5 với 2 lượt mẫu 
dữ liệu được phân lớp sang “subject02”, 2 
phân lớp sang “subject15” và 1 phân lớp 
sang “subject08”. Có 3 lớp “subject03”, 
“subject05”, “subject15” với 3 lượt mẫu 
dữ liệu phân lớp nhầm sang các lớp khác. 
Còn lại các lớp “subject04”, “subject06”, 
“subject09” có từ 1 đến 2 trường hợp nhầm 
lẫn sang lớp khác. Trong tập dữ liệu này, có 
hai lớp “subject03” và “subject15” nhận sai 
sót nhầm lẫn nhiều nhất khi phân lớp từ các 
dữ liệu lớp khác với 5 trường hợp. Trong 
tập dữ liệu này, có duy nhất lớp “subject07” 
là không bị nhầm lẫn trong tất cả các lượt 
thử nghiệm và đánh giá.
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Hình 4.6- Ma trận nhầm lẫn trên tập dữ liệu AT&T 

Hình 4.7- Ma trận nhầm lẫn trên tập dữ liệu Yale



18 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

Bảng 4.1 và Bảng 4.2 thể hiện kết quả 
phân lớp của mô hình, kết quả này được tính 
trung bình (tỷ lệ % số mẫu phân lớp đúng trong 
tập kiểm tra) trên tất cả các lần chạy thử nghiệm 
trong từng trường hợp 2-folds, 5-folds, 10-folds 
và so sánh với các kết quả đã được công bố 
khác. Các trường hợp cho kết quả cao nhất 
được in đậm. Ký hiệu dấu “*” tại phương pháp 
là thể hiện không sử dụng kịch bản thử nghiệm 
k-fold cross-validation, tức là chỉ lấy một phần 
tỷ lệ dữ liệu trong tập mẫu để huấn luyện, phần 
còn lại để kiểm tra (tương ứng tỷ lệ số mẫu dữ 
liệu cho huấn luyện và kiểm tra là 50:50, 80:20, 
90:10). Do đó, chúng tôi lấy ra trường hợp cao 

nhất (dấu “*” bên cạnh số in đậm) trong các 
lần chạy thử nghiệm của k-folds để so sánh với 
kịch bản thử nghiệm này. 

Các phương pháp đề xuất trong 
[Abu18, Moh18] đều không sử dụng mô hình 
CNN, họ tập trung vào các kỹ thuật xử lý ảnh 
để tinh chỉnh, cải thiện chất lượng ảnh trước 
khi áp dụng mô hình, sau đó sử dụng kết hợp 
các kỹ thuật truyền thống như LBPH, KNN, 
BPNN hay Fisher LDA. Phương pháp đề 
xuất trong [Kam17, Olo18] đều sử dụng mô 
hình CNN để nhận dạng hình ảnh khuôn mặt, 
được sử dụng để so sánh cho tính tương thích 
về phương pháp của mô hình.

Đối với dữ liệu AT&T, kết quả 50:50 trong 
[Abu18] là cao nhất. Trường hợp 80:20, kết quả 
của chúng tôi đạt 98.75 là cao nhất, nếu tính theo 
5-folds kết quả này là 97.75. Trong khi đó, với tỷ 
lệ 90:10 thì phương pháp đề xuất đạt 100, trong 
khi tính theo 10-folds là 98.75. Trong kết quả 
tập dữ liệu Yale, trường hợp 50:50 thì [Abu18] 

cho kết quả cao nhất là 97.7, trong khi kết quả 
của [Moh18] cho cao nhất ở thử nghiệm 5-folds, 
còn kết quả của chúng tôi là 95.27 (thấp hơn 
2.43%) nhưng ở lần chạy cao nhất đạt 100. Đối 
với trường hợp 10-folds, kết quả của mô hình đề 
xuất là cao nhất (96.31) trong khi tại [Olo18] chỉ 
đạt 92.3 (thấp hơn 2.3%).

Phương pháp Mô tả chi tiết 50:50
2-folds

80:20
5-folds

90:10
10-folds

[Abu18] (không sử dụng CNN)* Proposed 1 97.5 - -
Proposed 2 98.0 - -

[Moh18] (không sử dụng CNN) Eye-aligned - 62.0 -
Proposed - 94.0 -

[Kam17]* Mô hình CNN 97.5 98.3 -
Phương pháp đề xuất Mô hình CNN 97.50 97.75 98.75

- Mức cao nhất 97.50 98.75* 100*
- Kết quả trên toàn bộ dữ liệu 98.75* 99.55* 99.63*

Bảng 4.1- Kết quả thử nghiệm mô hình của tập dữ liệu AT&T (ORL)

Phương pháp Mô tả chi tiết 50:50
2-folds

80:20
5-folds

90:10
10-folds

[Abu18] (không sử dụng CNN)* Proposed 1 96.7 - -
Proposed 2 97.7 - -

[Moh18] (không sử dụng CNN) Eye-aligned - 74.0 -
Proposed - 99.0 -

[Olo18] IIA - - 88.2
MP[20] - - 90.8
MG[20] - - 92.3
Proposed CNN - - 94.6

Phương pháp đề xuất Mô hình CNN 93.46 95.27 96.31
- Mức cao nhất 97.50 100* 100*
- Kết quả trên toàn bộ dữ liệu 96.67 99.03* 99.64*

Bảng 4.2- Kết quả thử nghiệm mô hình của tập dữ liệu Yale
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Trường hợp đánh giá trên toàn bộ tập dữ 
liệu cho mô hình CNN được huấn luyện, kết 
quả thể hiện ở dòng cuối chữ in nghiêng. So 
sánh với [Kam17], vì họ cũng được thực hiện 
đánh giá trên toàn bộ dữ liệu, kết quả của chúng 
tôi đề xuất trên dữ liệu AT&T là cao hơn trong 
cả hai kịch bản thử nghiệm 2-folds (98.75 so 
với 97.5) và 5-folds (99.55 so với 98.3).

5. Kết luận

Trong bài báo này, chúng tôi đã đề 
xuất một mô hình dựa trên mạng nơron tích 
chập (CNN) để nhận dạng khuôn mặt con 
người. Mô hình này có 4 lớp nơron tích chập 
(CONV) và 2 lớp nơron liên kết đầy đủ (FC), 
tổng số tham số là khoảng 12 triệu. Trong khi 
đó, các mô hình của [Def18, Cao18] dựa trên 
kiến trúc VGG gồm 13 lớp CONV và 3 lớp 
FC, số lượng khoảng 138 triệu tham số, gấp 
hơn 10 lần. Mô hình CNN trong [Han18] có 
16 lớp CONV, mô hình của [Phi15] có 11 lớp 
CONV và 3 lớp FC, mô hình của [San18] có 
8 lớp CONV và 1 lớp FC, tất cả đều có độ 
phức tạp của mô hình lớn hơn của chúng tôi. 
Tuy nhiên, mô hình của [Kam17] chỉ có 2 
lớp CONV nhưng đã được tích hợp giai đoạn 
tiền xử lý hình ảnh khá chi tiết và phức tạp, 
trong [Olo18] sử dụng mô hình ResNet với 
độ phức tạp rất lớn, ở phiên bản thấp nhất 
cũng lên đến 17 lớp CONV. Như vậy, có thể 
khẳng định mô hình của chúng tôi có độ phức 
tạp ở mức vừa phải, phù hợp với các hệ thống 
tính toán ở mức trung bình và đem lại tiềm 
năng khả thi trong ứng dụng thực tiễn.

Mặc dù độ phức tạp của mô hình ở mức 
thấp so với các mô hình khác, nhưng kết quả 
thử nghiệm cho thấy tính hiệu quả của phân lớp 
khá cao. Hiện nay do điều kiện tính toán nên 
chúng tôi chỉ áp dụng số lần huấn luyện còn 
thấp, nếu được huấn luyện ở mức độ sâu hơn 
thì kỳ vọng sẽ đem lại kết quả cao hơn nữa.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nghiên 
cứu cải thiện hiệu quả phân lớp bằng cách áp 
dụng mô hình phân lớp SVM thay thế cho 

các lớp nơron dạng FC trong mô hình CNN, 
phân tích điều chỉnh một số lớp CONV bằng 
lớp nơron dạng Inception [San18, Amo16, 
Phi15]. Tiếp theo, chúng tôi sẽ thiết kế một hệ 
thống thu thập dữ liệu hình ảnh để tạo bộ dữ 
liệu huấn luyện cho mô hình, từ đó xây dựng 
một ứng dụng cho bài toán thực tiễn như hệ 
thống điểm danh sinh viên có mặt ở lớp học, 
hệ thống giám sát cá bộ vào/ra cổng cơ quan, 
hệ thống theo dõi và định danh liên tục quá 
trình học tập của người học trực tuyến.
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Tóm tắt: Các công nghệ như cloud computing, big data, AI và IoT xuất hiện gần đây đã 
có những ảnh hưởng hết sức to lớn đến toàn cầu. Bài viết này sẽ đề cập đến những cơ hội và 
thách thức trong việc phân tích dữ liệu. Trước hết, bài viết phân tích xu hướng các công nghệ 
trên thế giới hiện nay và giải thích rõ đặc điểm dữ liệu lớn, cũng như trình bày việc biến dữ 
liệu thành tri thức. Kế tiếp, bài viết trình bày về khái niệm: Khoa học dữ liệu là gì; Tại sao 
phân tích dữ liệu lại khó? và đề cập đến các phương pháp phân tích dữ liệu hiện nay. Cuối 
cùng, bài viết đề cập đến tình hình nguồn nhân lực trong lĩnh vực này và đưa ra một số đề 
xuất triển khai tại Khoa CNTT - Trường ĐH Mở Hà Nội. Tóm lại, lĩnh vực phân tích dữ liệu 
sẽ tạo ra những cơ hội và thách thức lớn đối với giáo dục của Việt Nam. 

Từ khóa: Dữ liệu lớn, khoa học dữ liệu, cơ hội, thách thức, nguồn nhân lực, Việt Nam.

Abstract: Technologies such as cloud computing, big data, AI and IoT have recently 
had tremendous impacts globally. This article will address opportunities and challenges 
in data analysis. First of all, the article analyzes the current trends of technologies in 
the world and clearly explains big data characteristics, as well as demonstrating the 
transformation of data into knowledge. Next, the paper presents the concepts: What 
is data science?; Why is it difficult to analyze data? and refer to current data analysis 
methods. Finally, the article addresses the situation of human resources in this area and 
offers some suggestions for implementation at the Faculty of Information Technology 
(Hanoi Open University). In short, the field of data analysis will create great opportunities 
and challenges for Vietnam’s education.

Keywords: Big data, data science, opportunities, challenges, human resources, Vietnam.

* Khoa Công nghệ thông tin- Trường Đại học Mở Hà Nội
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1. Những xu hướng công nghệ hiện 
nay trên thế giới

Trong những năm gần đây, xu hướng 
phát triển công nghệ rất nóng bỏng và đóng 
vai trò rất lớn cũng như sự ảnh hưởng tới 
phát triển kinh tế của các nước trên thế giới. 
Có thể kể đến các công nghệ như Clound 
Computing, Big Data, AI và IoT. Trong đó 
Cloud Computing cụ thể là các nguồn điện 
toán khổng lồ như phần mềm, dịch vụ và các 
dịch vụ sẽ nằm tại các máy chủ ảo (đám mây) 
trên Internet để mọi người kết nối và sử dụng 
mỗi khi họ cần. Còn Big data là dữ liệu lớn 
thường bao gồm tập hợp dữ liệu được sinh 
ra từ các nguồn như mobile devices, sensro 
networks, cameras,... Dựa trên nguồn IDC 
[1] dự đoán thì khối lượng dữ liệu toàn cầu 
sẽ tăng theo cấp số nhân từ 4.4 zettabytes lên 
44 zettabytes từ 2013 đến 2020. Artificial 
intelligence là trí tuệ do con người lập trình 
tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự 
động hóa các hành vi thông minh như con 
người. Internet of Things (IoT) là kết nối là 
tất cả các thiết thị đồ vật có khả năng truyền 
tải, trao đổi thông tin, dữ liệu qua một mạng 
duy nhất mà không cần đến sự tương tác trực 
tiếp giữa người với người, hay người với máy 
tính (theo wikipedia). 

Hình 1 Mô hình về clound computing, big 
data, AI, IoT [2]

Các công nghệ trên sẽ có ảnh hưởng rất 
lớn tới phát triển kinh tế trong những năm tới 
của Việt Nam. Cụ thể là sẽ triệt tiêu các công 

lao động giản đơn như trong lĩnh vực nông 
nghiệp và thủ công. Trong sản xuất công 
nghiệp thì những robots trạng bị trí tuệ nhân 
tạo sẽ dần thay thế con người vì thực hiện 
được các tác vụ khó và có độ chính xác cao 
mà con người không thực hiện được. Đứng 
trước thách thức lớn về cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 sẽ diễn ra chính phủ Việt Nam 
đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg vào ngày 
4/5/2017 về tăng cường năng lực tiếp cận 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì 
vậy có thế nói lĩnh vực khoa học dữ liệu liên 
quan đến xử lý dữ liệu lớn để mang lại tri 
thức là một trong những cơ hội thách thức 
đối với đào tạo nhân lực hiện này ở Việt Nam. 

2. Các đặc điểm của big data (dữ 
liệu lớn)

Big Data nói về các tập dữ liệu rất lớn 
và hoặc rất phức tạp vượt qua các kỹ thuật xử 
lý của kỹ thuật truyền thống. Một dữ liệu lớn 
phải có những đặc điểm cơ bản sau. Thứ nhất 
là Volume, tức là kích thước dữ liệu phải rất 
lớn lên đến zettabytes. Thứ hai là Velocity, 
là sự tăng trưởng về mặt tốc độ. Bên cạnh sự 
tăng trưởng về khối lượng, tốc độ tăng trưởng 
của dữ liệu cũng tăng lên một cách chóng 
mặt theo thời gian thực. Thứ ba là Veracity 
là tính xác thực của dữ liệu. Với xu hướng 
ngày nay và sự gia tăng mạnh mẽ tính tương 
tác và chia sẻ của người dùng Mobile làm 
cho việc xác định độ tin cậy và tính chính 
xác của dữ liệu ngày một khó khăn hơn. Bài 
toán phân tích và loại bỏ dữ liệu thiếu chính 
xác và nhiễu đang là thách thức trong việc 
xử lý dữ liệu Big Data. Thứ tư là Variety là 
sự tăng lên về tính đa dạng của dữ liệu. Dữ 
liệu không chỉ ở dạng có cấu trúc, mà còn 
bao gồm rất nhiều kiểu dữ liệu phi cấu trúc 
nữa như video, hình ảnh, dữ liệu cảm biến, 
cũng như các file log. Cuối cùng là Value, 
giá trị thông tin là tính chất quan trọng nhất. 
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Ở đây doanh nghiệp phải hoạch định được 
những giá trị thông tin hữu ích của dữ liệu 
cho vấn đề, bài toán hoặc mô hình hoạt động 
kinh doanh của mình. 

3. Biến dữ liệu lớn thành giá trị

Dữ liệu lớn nhưng không phân tích được 
thì cũng không có giá trị. Việc phân tích dữ 
liệu lớn sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết 
được các bài toán phức tạp trước kia chưa giải 
quyết được. Vì vậy phân tích sẽ giúp ra quyết 
định tốt hơn. Việc phân tích sẽ cho hiểu biết 
sâu (insights) về các hành vi phức tạp của con 
người. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học 
thì có nhiều khám phá và đột phá ví như tìm ra 
loại thuốc trị bệnh, vật liệu mới tiết kiệm được 
rất nhiều tiền của cho con người. 

Dữ liệu lớn là cơ hội lớn cho các doanh 
nghiệp. Trong đó có nhiều công ty lớn chuyển 
dần từ chế tạo sản phẩm sang cung cấp dịch 
vụ, chẳng hạn như dịch vụ phân tích kinh 
doanh (business analytics). Ví dụ như công 
ty IBM trước đây chế tạo servers, máy tính 
desktop, laptops, và thiết bị cho hạ tầng cơ sở. 
IBM ngày nay thì tập trung vào phân tích kinh 
doanh và làm ra các sản phẩm cung cấp dịch 
vụ cho các doanh nghiệp khác thuê dùng.

4. Khoa học phân tích dữ liệu là gì?

Hình 2 Mô hình trả lời các câu hỏi trong 
phân tích dữ liệu

Big data analytics là khoa học về quá 
trình phân tích dữ liệu lớn để phát triển ra các 
thông tin hữu ích để ra quyết định tốt hơn. 

Nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể thấy, 
trong tầng thứ nhất, ở mức thấp nhất của việc 
phân tích đó là chúng ta thực hiện các báo 
cáo thông thường như là trả lời những câu 
hỏi “Điều gì đã xảy ra?”. Tiếp đó ở mức thứ 
hai là trả lời những câu hỏi bao nhiêu, tần 
suất thế nào và ở đâu?. Nâng cao hơn một 
chút đó là mức thứ ba liên quan đến trả lời 
các câu hỏi mang tính đào sâu ví dụ như là 
câu hỏi chính xác thì vấn đề là gì?. Mức thứ 
tư là mức cảnh báo có những câu hỏi như là 
“Hành động nào là cần thiết?”. Ở tầng thức 
hai của phân tích dữ liệu đó là trả lời những 
câu hỏi mang tính dự báo và cảnh báo. Mức 
một ở tầng này là trả lời câu hỏi tại sao điều 
này đang xảy ra dựa vào mô hình thống kê. 
Mức hai đó là dạng câu hỏi như là “Điều gì 
xảy ra nếu ta thử việc đó?”, đây là dạng kiểm 
định ngẫu nhiên. Mức cao hơn đó là chúng ta 
có thể biết điều gì xảy ra tiếp theo. Cuối cùng 
là mức tối ưu có thể trả lời dạng câu hỏi “Đâu 
là khả năng tốt nhất có thể xảy ra?”. 

5. Tại sao phân tích dữ liệu lớn lại 
rất khó?

Trong năm tính chất của dữ liệu lớn thì 
bốn tính chất Volume, Velocity, Variety và 
Veracity cộng với hai việc dự đoán và phân 
tích quan hệ sẽ tạo ra độ khó cho việc phân 
tích dữ liệu. Ở dạng thứ nhất đó là dữ liệu 
có số chiều rất lớn cộng với dữ liệu nhiều 
kiểu khác nhau, chuyển động của dữ liệu và 
có nhiễu trong dữ liệu dẫn đến phân tích sẽ 
kém hiệu quả. Dạng thứ hai đó là dữ liệu có 
số chiều rất lớn cộng với số đối tượng rất lớn 
cũng dẫn đến việc tính toán sẽ tiêu tốn rất 
nhiều thời gian và thuật toán sẽ khó rất áp 
dụng tính toán được. Cuối cùng dữ liệu có 
thể đến từ nhiều nguồn khác nhau và thu thập 
ở nhiều thời điểm khác nhau bởi những kỹ 
thuật khác nhau, điều đó có nghĩa là dữ liệu 
không thuần nhất có nhiều sự khác biệt và 
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độ lệch (bias) rất lớn. Việc phân tích dữ liệu 
ở những dạng như thế này gặp rất nhiều khó 
khăn và cần nhiều tài nguyên như máy tính 
có cấu hình cao và thuật toán thiết kế phải tối 
ưu mới đảm bảo việc phân tích thu được kết 
quả có ý nghĩa. Sau đây là một lược đồ lưu 
trữ quản lý để phân tích dữ liệu. 

Hình 3 Mô hình lưu trữ quản lý trong phân 
tích dữ liệu

Đầu tiên dữ liệu được thu thập từ nhiều 
nguồn khác nhau như doanh nghiệp, khách 
hàng, từ các sensors, từ các mobiles, từ 
website dưới dạng không có cấu trúc hoặc có 
cấu trúc. Sau đó dữ liệu sẽ được lưu trong các 
hệ quản trị cơ sở/ dữ liệu NoSQL như hadoop 
và mongoDB. Kế tiếp dữ liệu sẽ được phân 
tích dựa vào các kỹ thuật của khai phá dữ liệu 
(data mining), cụ thể là học máy (machine 
learning) và các kỹ thuật thống kê. Bước tiếp 
theo đó là phân tích hiển thị dữ liệu. Cuối 
cùng là hiển thị kết quả phân tích ra ngoài 
thông qua các web browser, mobile devices 
hoặc là qua các web services. 

6. Các phương pháp dùng để phân 
tích dữ liệu?

Thống kê cung cấp các phương pháp 
và kỹ thuật toán học để phân tích, khái quát 
và quyết định từ dữ liệu. Có hai phương pháp 
chính được sử dụng. Thứ nhất đó là thống 
kê mô tả dùng để tính phấn bố xác suất của 
một biến còn phương pháp thứ hai là thống 

kê suy diễn dùng để ước lượng và kiểm định 
giả thiết thống kê. Những phương pháp này 
thiết kế cho tập dữ liệu nhỏ từng biến riêng 
lẻ và thường được dùng trước khi chưa có 
máy tính. Ngoài ra các phương pháp cho 
phân tích dữ liệu nhiều biến dùng để kiểm 
định các giả thiết có trước, hoặc là phân tích 
thăm dò như là Factor analysis, PCA, Linear 
discriminant analysis, Regression analysis, 
Cluster analysis. Phương pháp phân tích dữ 
liệu nhiều biến đã có nhiền cải tiến để đáp 
ứng các bài toán lớn nhờ công nghệ tính toán 
nhanh và hiệu quả hơn. Ví dụ như bài toán 
tính page rank phải nghịch đảo ma trận có 
kích thước hàng tỉ chiều. 

Bên cạnh đó thì phương pháp học máy 
(machine learning) có thể dùng để phân 
tích dữ liệu. Chúng ta có thể hiểu mục đích 
của phương pháp này là việc xây dựng các 
hệ máy tính có khả năng thích ứng và học 
từ kinh nghiệm (theo Tom Dieterich). Định 
nghĩa cho học máy đơn giản như sau: một 
chương trình máy tính được nói là học từ 
kinh nghiệm E cho một lớp các nhiệm vụ T 
với độ đo hiệu suất P (theo T.Mitchell). Sau 
đó dùng chương trình đã học được để giải 
quyết bài toán trên những tập dữ liệu mới. 
Đối với phương pháp này thì thường áp 
dụng vào các bái toán dự đoán. Có thể kể 
đến một số phương pháp nổi tiếng như sau. 
Thuật toán Linear regression, decision trees, 
neural networks, Support vector machines và 
K-Nearest Neighbors. Các phương pháp trên 
đều có một mục đích đó là giúp có nhiều sự 
lựa chọn trong công việc phân tích dữ liệu.

7. Đào tạo tại khoa CNTT – ĐH Mở 
Hà nội trước tình hình nhu cầu nguồn 
nhân lực phân tích dữ liệu

Theo con số thống kê [3] thì năm 2017 
ở Mỹ, các công việc liên quan đến học máy, 
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khoa học dữ liệu và big data tăng trưởng 
rất nhanh xếp thứ nhất, hai và năm trong 
bảng danh sách 20 công việc liên quan đến 
STEM. Điều đó cho thấy nhu cầu này đang 
tăng rất cao trên thế giới mà điển hình ở đây 
là nước Mỹ. Vậy ở Việt Nam thì sao trong 
những năm vừa qua. Ở các diễn đàn cung 
cấp các thông tin việc làm vietnamworks.
com hoặc là vn.indeed.com, và jobstreet.vn 
đăng thông tin rất nhiều về việc tuyển các 
kỹ sư trong ngành phân tích dữ liệu và lập 
trình cho big data trong các năm gần đây. 
Điều đó chứng tỏ nhu cầu rất nhiều về lĩnh 
vực này tại Việt Nam. Tuy nhiên đa số các 
nhân lực hiện nay đều tự học hoặc tham gia 
các khóa học ngắn hạn được cung cấp trên 
các website như là coursera.org, udacity.
com và datacamp.com là chính. Bởi vì hiện 
tại việc đào tạo công nghệ thông tin trong 
nước ở hầu hết các trường đại học chưa có 
chuyên ngành này. Điểm qua một số địa chỉ 
đào tạo khoa học dữ liệu sau đại học hoặc 
là các khóa ngắn hạn hiện nay ở Việt Nam, 
đầu tiên có thể kể đến JVN institute Vietnam 
National HCM đã có chương trình đào tạo 
thạc sỹ [4] hoặc là khóa đào tạo ngắn hạn ở 
khu công nghệ ĐHQG HCM [5], ở học viện 
số quốc tế [6]. Điều đó cho thấy gần như rất 
hiếm chương trình đào tạo này ở Việt Nam 
hiện nay. Nhìn qua các nước tiến tiến khác 
về đào tạo khoa học dữ liệu như Singapore, 
có thể thấy có đến hơn chục địa chỉ đáng tin 
cậy tại các trường danh tiếng như NUS hoặc 
NTU để người học lựa chọn [7], hay ở UK, 
cũng cung cấp rất nhiều khóa học về khoa 
học dữ liệu [8] và tương tự cũng như ở nhiều 
nước khác nữa như Mỹ, Canada, Đức. Vậy 
đứng trước thách thức cũng như cơ hội lớn 
này về phát triển đào tạo nhân lực trong lĩnh 
vực này, với thực tế phát triển chưa mạnh 
trong lĩnh vực này chúng tôi nghĩ rằng Đại 

Học Mở Hà Nội cần có những bước đi và 
phương hướng cụ thể để có cung cấp nguồn 
nhân lực CNTT thích ứng tốt với nhu cầu 
nguồn nhân lực về phân tích dữ liệu trong 
hiện tại và tương lai. Chúng ta có thể xem 
xét 3 nhóm yếu tố gồm Con người, Chương 
trình và Tổ chức đào tạo.

7.1. Con người

Chúng ta có thể gửi những giảng viên 
có chuyên môn gần với chuyên ngành này đi 
đào tạo nâng cao tại các trường viện đã cung 
cấp khóa học này ở Việt Nam hoặc có thể 
sang các nước lân cận (thông qua các chương 
trình hợp tác) để học hỏi nâng cao trình độ. 
Các hội thảo chuyên môn về lĩnh vực này ở 
cả trong và bên ngoài nhà trường, các hướng 
nghiên cứu về lĩnh vực này trong hoạt động 
nghiên cứu khoa học của giảng viên cũng nên 
được quan tâm, đầu tư. Ngoài ra, chúng ta 
cần xây dựng những chính sách tốt để có thể 
thu hút các nhà khoa học trong lĩnh vực này 
về công tác tại trường song song với chính 
sách bồi dưỡng nguồn nhân lực hiện có như 
đã nói ở trên.

7.2. Chương trình

Với môn học hiện có là Xác suất và 
Thống kê toán học (XSTK), cần bổ sung nội 
dung hoặc học phần để kết nối lí thuyết về 
XSTK với các công cụ để đáp ứng các nhu 
cầu công việc trong thực tế như SPSS của 
IBM [9] hay các công cụ tương đương của các 
hãng khác. Các ngôn ngữ mạnh trong lĩnh vực 
này đồng thời được các doanh nghiệp quan 
tâm như Python và R nên sớm được cập nhật 
cho sinh viên thông qua các chuyên đề và đưa 
vào chương trình đào tạo trong thời gian tới. 
Các nội dung về Máy học(Machine Learning), 
Khai phá dữ liệu (Data Mining) và Trí tuệ 
nhân tạo (Artificial Intelligent) nên được cung 
cấp ở mức độ “nhập môn” dưới dạng các học 



26 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

phần tự chọn và tổ chức đào tạo cho những 
sinh viên có năng lực phù hợp và có quan tâm. 

7.3. Tổ chức đào tạo

Với chương trình đào tạo và sinh viên 
hiện tại, chúng ta có thể từng bước triển khai 
các chuyên đề “Tìm hiểu” và “Ứng dụng” 
các nội dung được đề cập trong mục 7.3 kết 
hợp với các hội thảo có sự tham gia của các 
nhà khoa học hay các chuyên gia đến từ các 
doanh nghiệp đang có cùng mối quan tâm. 

Bên cạnh đó, dù không chuyên về lĩnh 
vực phân tích dữ liệu, các hệ thống phần mềm 
phục vụ các bài toán vốn quen thuộc như các 
bài toán quản lý, các bài toán về thương mại 
điện tử,... cũng đang đứng trước yêu cầu phải 
cập nhật những tính năng cao cấp liên quan 
đến lĩnh vực phân tích dữ liệu hay trí tuệ 
nhân tạo. Những yêu cầu này nên sớm được 
cập nhật trong các đề tài nghiên cứu khoa 
học sinh viên, các đồ án tốt nghiệp thay vì 
chỉ đáp ứng (và có phần lặp lại) những yêu 
cầu quen thuộc. Những yêu cầu này cũng có 
thể tuỳ điều kiện để chọn lựa giải pháp: hoặc 
phát triển giải pháp từ gốc, ứng dụng sâu 
các kiến thức liên quan; hoặc phát triển dựa 
trên những dịch vụ được cung cấp bởi các 
hãng thứ ba như IBM Watson[10], Google 
TensorFlow [11], Microsoft AI [12],...Thời 
gian qua, dù chưa nhiều nhưng cũng đã có 
những đề tài tốt nghiệp được triển khai theo 
hướng này tại khoa CNTT – ĐH Mở Hà Nội. 
Sinh viên khoa CNTT - ĐH Mở Hà Nội, nhờ 
đó, có thể được trang bị những kiến thức và 
kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao về lĩnh vực 
này và đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng 
mà không cần phải chờ đến khi chương trình 
đào tạo mới được xây dựng hay phê duyệt.

8. Kết luận

Trên đây, chúng tôi đã trình bày những 
đặc điểm chính trong lĩnh vực Phân tích dữ liệu 

trong xu thế phát triển của lĩnh vực CNTT hiện 
nay. Từ đó chúng tôi đề cập đến tình hình nguồn 
nhân lực và đào tạo trong lĩnh vực này hiện nay 
và đưa ra một số đề xuất có tính khả thi để triển 
khai tại Khoa CNTT- ĐH Mở Hà Nội.
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SOME SOLUTIONS TO INCREASE THE QUALITY OF SCIENTIFIC 
RESEARCH FOR LECTURERS AT HANOI OPEN UNIVERSITY
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Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học vì 
không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới, sản phẩm 
mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Đối với đội ngũ giảng viên ở các trường cao 
đẳng, đại học, nghiên cứu khoa học và giảng dạy là hai nhiệm vụ quan trọng. Hai nhiệm vụ 
này có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại, tương hỗ lẫn nhau. Hoạt động giảng dạy đặt 
ra yêu cầu cho mỗi giảng viên nhiệm vụ phải giải đáp thỏa đáng các vấn đề về lý luận và thực 
tiễn trong mỗi bài giảng mà người học đòi hỏi. Vì vậy, để giải đáp thỏa đáng được những 
yêu cầu của thực tế đòi hỏi, thì bắt buộc giảng viên phải tích cực, chủ động trong nghiên cứu 
khoa học (NCKH). Hoạt động NCKH sẽ cung cấp thêm cho giảng viên những luận cứ, luận 
chứng, góp phần giúp cho bài giảng thêm phong phú, sinh động và thiết thực. 

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, giảng viên, giải pháp, chất lượng, Trường Đại học Mở Hà Nội.

Abstract: Scientific research has an important role in higher education because it not 
only contributes to improving the quality of training but also creates new knowledge and new 
products for the development of humanity. For teaching staff at colleges and universities, 
scientific research and teaching are two important tasks. These two tasks have a close 
relationship and interaction, mutual support. These two tasks have a close relationship and 
interaction, mutual support. Teaching activities require the lectures to answer satisfactorily 
the theoretical and practical issues of the learners. Therefore, in order to satisfactorily 
answer the requirements of reality, it is imperative that teachers must be active in scientific 
research. Scientific research activities will provide lecturers with more arguments for their 
lectures to be more rich, lively and practical. 

Keywords: Scientific research, lecturers, solutions, quality, Hanoi Open University.
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1. Đặt vấn đề

Hoạt động nghiên cứu khoa học trong 
các cơ sở giáo dục đại học là một trong các 
nhiệm vụ cơ bản, quan trọng không thể thiếu 
của đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên, học 
viên, sinh viên; là một trong các nhiệm vụ 
chính, có vai trò quan trọng trong việc nâng 
cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình 
độ cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước. Mục tiêu hoạt động 
nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục 
đại học nhằm: Tạo ra tri thức, công nghệ, giải 
pháp, sản phẩm mới; góp phần hình thành và 
nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho 
giảng viên, nghiên cứu viên, người học; nâng 
cao chất lượng đào tạo. Ứng dụng tri thức, 
công nghệ mới và tạo ra phương thức, giải 
pháp mới  phục vụ phát triển sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc 
phòng của đất nước, tạo cơ sở thúc đẩy hợp 
tác quốc tế về khoa học và công nghệ. Góp 
phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; phát 
triển tiềm lực khoa học và công nghệ của 
đất nước, đóng góp và phát triển kho tàng tri 
thức, công nghệ của nhân loại.

Nghiên cứu khoa học (NCKH) đã và 
đang ảnh hưởng rất lớn đến việc thúc đẩy 
phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng 
suất lao động ở từng quốc gia và làm thay đổi 
toàn bộ bộ mặt của đời sống xã hội trên phạm 
vi toàn cầu.

* Trên thế giới

NCKH vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về các 
nước phương Tây (Châu Âu và Mỹ), nhưng 
tương lai các cường quốc đang nổi lên trong 
các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng; đặc biệt 
là Trung Quốc. Theo thống kê nghiên cứu 
khoa học trên thế giới cho thấy:

“Hoa Kỳ, là hiện đang sở hữu 8 trong 
10 trường đại học hàng đầu (54 trong 100) 

trên thế giới, Mỹ vẫn là kẻ tiên phong trong 
NCKH và phát minh. Những lĩnh vực đang 
được ưu tiên hàng đầu vẫn là y khoa, công 
nghệ sinh học, di truyền, sinh học phân tử.

Ở Anh, có 2 trường đại học danh tiếng 
là Oxford và Cambridge trong top 10 (11 
trong top 100), chất lượng các bài báo khoa 
học đến từ Anh vẫn được đánh giá cao. 
Không có gì ngạc nhiên, chúng được trích 
dẫn khá nhiều ở các bài báo khắp thế giới. 
Ngoài ra, nhờ mối quan hệ bền vững giữa 2 
cường quốc Anh – Mỹ, giúp cho việc trao đổi 
NCKH được dễ dàng hơn.

Nhật, trong vài thập kỷ vừa qua là nước 
đứng vị trí á quân trong NCKH. Không giàu 
tài nguyên thiên nhiên, nhưng quốc gia này 
vẫn là nước sản sinh ra nhiều nhà vật lý nổi 
tiếng. Tuy nhiên, 10 năm trở lại đây họ đã 
để mất vị trí này về tay Trung Quốc. Nhiều 
chuyên gia đồng ý với quan điểm Nhật cần 
hợp tác và trao đổi khoa học với các phương 
Đông nhiều hơn để nâng cao thêm nữa số 
lượng và chất lượng trong NCKH.

Trung Quốc, không có bất cứ trường 
đại học nào trong top 100 trường đại học 
danh tiếng trên thế giới. Thế nhưng Trung 
Quốc là quốc gia có số lượng công trình 
nghiên cứu đứng thứ hai sau Mỹ. Mặc dù, 
chất lượng còn khoảng cách với các quốc gia 
trên, nhưng quả thật đây là hiện tượng khoa 
học làm cả thế giới phải chú ý. Các lĩnh vực 
mũi nhọn của Trung Quốc là hoá học, vật 
lý, thiết bị và vật liệu. Họ cũng đang đầu tư 
mạnh mẽ cho nghiên cứu sinh học phân tử và 
công nghệ nano. 

* Ở Việt Nam

Nhiều trường ở Việt Nam còn thiếu 
năng động dẫn đến hoạt động nghiên cứu 
khoa học kém hiệu quả. Có thể khẳng định, 
các trường hiện nay không chỉ là trung tâm 
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đào tạo mà còn phải hướng tới để trở thành 
trung tâm nghiên cứu khoa học, sản xuất, sử 
dụng, phân phối, xuất khẩu tri thức và chuyển 
giao công nghệ mới, hiện đại. Muốn đào tạo 
một đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ 
tốt, các trường đại học cần chú trọng và ưu 
tiên cho công tác nghiên cứu. Tuy vậy, thời 
gian dành cho nghiên cứu khoa học tại các 
trường đại học ở Việt Nam còn rất ít, mặc 
dù Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy chế phân 
bổ thời gian nghiên cứu khoa học cho các 
giảng viên. Theo quy định của Thông tư số 
47/2014/TT-BGDĐT ngày 31-12-2014 quy 
định chế độ làm việc đối với giảng viên đã 
quy định về nghiên cứu khoa học: Giảng viên 
phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm 
việc trong năm học để làm nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học. Mỗi năm, giảng viên phải hoàn 
thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được 
giao tương ứng với chức danh hoặc vị trí 
công việc đang đảm nhiệm. Kết quả nghiên 
cứu khoa học của giảng viên được đánh giá 
thông qua các sản phẩm nghiên cứu khoa 
học cụ thể, tối thiểu là một đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp cơ sở hoặc tương đương được 
nghiệm thu từ đạt yêu cầu trở lên hoặc một 
bài báo được công bố trên tạp chí khoa học 
có phản biện hoặc một báo cáo khoa học tại 
hội thảo khoa học chuyên ngành. Nghiên cứu 
khoa học được xem là nhiệm vụ bắt buộc và 
là tiêu chí đánh giá lao động của giảng viên. 

Thứ hai, sự gắn kết giữa nghiên cứu 
và giảng dạy còn thấp: Nhiều giảng viên 
theo đuổi hướng nghiên cứu khác xa với 
môn học do mình đảm nhiệm nên việc thực 
hiện nghiên cứu nhằm bổ sung cho nội dung 
giảng dạy sau khi nghiên cứu không đem lại 
kết quả. Một số trường đại học có các viện 
nghiên cứu, phòng thí nghiệm nhưng việc 
gắn kết, sử dụng các kết quả nghiên cứu phục 
vụ giảng dạy và học tập còn chưa được thực 

hiện nhiều nhằm ứng dụng kịp thời những 
kết quả đó. Giảng viên vẫn chủ yếu giảng dạy 
lý thuyết trong giáo trình, quá trình giảng dạy 
- nghiên cứu tiến hành một cách độc lập, tách 
rời nhau.

Thứ ba, ở Việt Nam hiện nay, cách thức 
quản lý khoa học như hiện nay chưa đem lại 
hiệu quả như mong muốn. Có thể nhìn cách 
phân bổ kinh phí hiện nay như một cuộc đấu 
thầu xây dựng và các đề tài nghiên cứu đôi khi 
không phải xuất phát từ nhu cầu thực tế. Bên 
cạnh đó, ngân sách nhà nước cho hoạt động 
nghiên cứu khoa học hiện nay thuộc Bộ Khoa 
học và Công nghệ quản lý nhưng phần ngân 
sách thực sự để làm nghiên cứu chỉ chiếm 
10% tổng ngân sách nhà nước dành cho khoa 
học và công nghệ. Ngân sách nhà nước phân 
bổ cho hoạt động nghiên cứu khoa học - tức 
là ngân sách nhà nước do Bộ Khoa học và 
Công nghệ quản lý lớn gần gấp 3 lần ngân 
sách nhà nước dành cho Bộ Giáo dục và Đào 
tạo quản lý (năm 2012, của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo là 5.800 tỷ đồng; trong khi đó cho Bộ 
Khoa học và Công nghệ là 15.000 tỷ đồng). 
Đây là điều bất hợp lý khi mà ngân sách nhà 
nước dành cho hoạt động nghiên cứu khoa 
học không được phân bổ trực tiếp đến các 
trường đại học, mà chủ yếu thông qua cơ chế 
chương trình, đề tài cấp nhà nước.

Như vậy, có thể thấy rằng so với chính 
các nước trong khu vực, NCKH ở Việt Nam 
đã bị tụt lùi. Vì vậy, cần phải có những giải 
pháp mạnh nhằm nâng cao năng lực, hiệu 
quả trong nghiên cứu khoa học hiện nay.

2. Vai trò hoạt động NCKH đối với 
giảng viên

Những lợi ích cơ bản khi giảng viên tại 
các trường cao đẳng, đại học, khi tham gia các 
hoạt động NCKH. Đối với giảng viên làm công 
tác giảng dạy luôn được coi trọng, là điều kiện 



30 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

cần và đủ đối với một giảng viên trong nền kinh 
tế tri thức hiện nay. Tuy nhiên, đây mới chỉ là 
một nửa yêu cầu của hoạt động chuyên môn 
của người giảng viên tại trường đại học. Vì 
vậy, việc NCKH lâu nay luôn được các trường 
đề cao, chú trọng, đặt ra như một nhiệm vụ bắt 
buộc, thường xuyên và là một tiêu chuẩn quan 
trọng hàng đầu để đánh giá năng lực nghiên 
cứu của người giảng viên. Mặc dù vậy, trong 
thời gian qua, tại các trường đại học, hoạt 
động NCKH của đội ngũ giảng viên vẫn còn 
khá “mờ nhạt”, thậm chí còn bị “quên”, chứa 
đựng nhiều hạn chế, bất cập, chưa được quan 
tâm đúng mức, chưa ngang tầm với nhiệm vụ 
chuyên môn của giảng viên. Theo Bộ Giáo 
dục và Đào tạo thống kê: “cả nước hiện có 
56.000 cán bộ giảng dạy ở các trường đại học, 
cao đẳng nhưng chỉ có khoảng 1.100 giảng 
viên (3%) tham gia NCKH và rất ít giảng viên 
tham gia nghiên cứu”†. Tất cả những điều này 
thực sự là tiếng chuông báo động về sự thiếu 
nhiệt huyết, mặn mà của giảng viên đối với 
các hoạt động NCKH. Người giảng viên tham 
gia NCKH một mặt vừa củng cố lại kiến thức 
chuyên môn của mình mặt khác vừa có điều 
kiện mở rộng, hiểu biết nhiều hơn từ những 
kiến thức từ các chuyên ngành khác; (ii) quá 
trình tham gia NCKH sẽ góp phần phát triển tư 
duy, năng lực sáng tạo, khả năng làm việc độc 
lập, trau dồi tri thức và các phương pháp nhận 
thức khoa học của giảng viên. Đồng thời hình 
thành ở giảng viên những phẩm chất của nhà 
nghiên cứu. (iii) quá trình tham gia các hoạt 
động NCKH cũng đồng thời là quá trình giúp 
giảng viên tự “update” thông tin, kiến thức 
một cách thực sự hiệu quả. Hơn nữa, NCKH 
giúp cho giảng viên có thêm lượng kiến thức 
mới từ những nguồn khác nhau để đánh giá và 

† Bộ Giáo dục và Đào tạo (2000), Quy chế về NCKH của giảng viên trong các trường đại học và cao 
đẳng, Hà Nội.

hoàn thiện lại những kiến thức của chính bản 
thân mình. (iv) thông qua việc NCKH, sẽ tăng 
thêm sự hiểu biết về ngành nghề, góp phần 
hình thành và bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp 
cho giảng viên. Thực tế cho thấy, đây là điều 
cần thiết và quan trọng trong quá trình giảng 
dạy và hoạt động chuyên môn của giảng viên. 
Điều này sẽ giúp giảng viên có thể hòa nhập tốt 
hơn, chủ động hơn trong công việc của mình. 
(v) quá trình thực hiện các hoạt động NCKH 
là cơ hội tốt để giảng viên có môi trường, cơ 
hội bồi dưỡng năng lực NCKH. Đây cũng là 
cơ sở cần thiết để tiến hành đổi mới nội dung, 
phương pháp giảng dạy. Điều này sẽ góp phần 
nâng cao chất lượng đào tạo; (vi) trong quá 
trình tham gia NCKH, nếu đạt kết quả tốt, sẽ 
là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao vị thế 
và uy tín của chính bản thân giảng viên, đồng 
thời khẳng định vị thế và uy tín của trường với 
xã hội. Vì, một trong những tiêu chí để đánh 
giá, xếp hạng các trường đó chính là mảng 
NCKH của giảng viên, công nhân viên chức 
của trường; (vii) hoạt động NCKH là một lĩnh 
vực rất tốt để giảng viên tự khẳng định mình. 
Khó có thể nói rằng nếu một giảng viên được 
đánh giá là có năng lực chuyên môn tốt nhưng 
hàng năm lại không có công trình khoa học 
nào. Vì năng lực của giảng viên được thể hiện 
chủ yếu thông qua giảng dạy và NCKH; (viii) 
hoạt động NCKH sẽ góp phần quan trọng 
để khẳng định uy tín của nhà trường với các 
trường bạn trong toàn quốc. Mỗi bài viết tham 
gia hội thảo được đánh giá cao, mỗi công trình 
NCKH ở các cấp, mỗi bài viết đăng trên tạp 
chí chuyên ngành với tên cán bộ, giảng viên 
gắn với tên nhà trường là một lần thương hiệu 
và uy tín của nhà trường được thể hiện. Danh 
tiếng và uy tín của nhà trường, không phải là 
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cái gì đó chung chung, trừu tượng mà nó phải 
được thể hiện thông qua thành tích đóng góp 
của từng giảng viên. Thành tích của cá nhân 
góp phần làm nên thành tích của tập thể.

Đại học Mở Hà Nội đã trải qua hơn 
25 năm xây dựng và phát triển, hoạt động 
NCKH của đội ngũ giảng viên từng bước 
góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác đào tạo, nghiên cứu, tư vấn chính sách 
cho Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một 
số ngành và địa phương trong cả nước. Tuy 
nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, 
còn tồn tại những bất cập và hạn chế trong hoạt 
động NCKH.

4. Thực trạng hoạt động NCKH tại 
trường Đại học Mở Hà Nội 

4.1. Thực trạng số lượng và chất 
lượng hoạt động NCKH tại trường Đại học 
Mở Hà Nội hiện nay

Từ năm 2017, Trường Đại học Mở Hà 
Nội đã ban hành mới các văn bản quản lý khoa 
học và công nghệ (KH&CN) để phù hợp với 
các quy định hiện hành của các cơ quan quản 
lý Nhà nước và phù hợp với tình hình tự chủ 
cũng như các yêu cầu mới về việc tăng cường 
chất lượng nghiên cứu khoa học (NCKH) của 
Nhà trường. Trong đó, Quy định quản lý hoạt 
động KH&CN được ban hành kèm theo Quyết 
định số 493/QĐ-ĐHM ngày 05/12/2017 đã 
quy định rõ việc phân loại các đề tài NCKH 
theo sản phẩm đầu ra. Song song đó, quy định 
mức kinh phí thực hiện các đề tài KH&CN có 
thay đổi rõ rệt, tăng cường đầu tư cho các đề 
tài có sản phẩm công bố quốc tế, sản phẩm có 
đăng ký sở hữu trí tuệ và chuyển giao công 
nghệ. Sự đổi mới trong cơ chế và chính sách 
phát triển NCKH của Nhà trường là cơ sở cho 
sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng sản 
phẩm các đề tài NCKH. Năm 2017, 100% các 
đề tài có công trình công bố trên các tạp chí 

khoa học thuộc danh mục của Hội đồng chức 
danh Giáo sư Nhà nước và 60% đề tài có sản 
phẩm ứng dụng trong công tác quản lý, quản 
trị cũng như phục vụ công tác giảng dạy, đào 
tạo của Nhà trường. 

Bên cạnh đó, với cơ chế tài chính đầu 
tư khuyến khích giảng viên tham gia các hội 
nghị, hội thảo và các diễn đàn khoa học trong 
và ngoài nước đã là đòn bẩy để tăng mạnh các 
công bố của Nhà trường, đặc biệt là các công 
bố quốc tế. Tỷ lệ tăng các công bố quốc tế 
so với đề án tự chủ của năm 2017 đạt 275%, 
năm 2018 đạt 480%.

Một điểm nổi bật trong hoạt động NCKH 
của Trường Đại học Mở Hà Nội đó là các hoạt 
động khoa học trong lĩnh vực đào tạo mở và 
từ xa. Cùng với hoạt động hợp tác quốc tế, sự 
tham gia vào các tổ chức giáo dục mở trên thế 
giới, từ năm 2017-2018 Nhà trường đã tổ chức 
05 hội thảo, hội nghị quốc tế về giáo dục mở, 
về học tập suốt đời. Các hội thảo này là diễn 
đàn để các nhà khoa học trao đổi và đưa ra các 
khuyến nghị cho các cơ quan quản lý sửa đổi 
chính sách quản lý chất lượng giáo dục mở 
cũng như vận hành đào tạo mở bắt kịp với các 
xu thế công nghệ và phương thức hiện đại.

Nhân lực có thể tham gia hoạt động 
KHCN của Trường Đại học Mở Hà Nội là 
hoàn toàn tương đương với mặt bằng chung 
của cả nước, đầu tư bằng nội lực cho hoạt 
động này của Nhà trường đang ở mức cao so 
với các cơ sở đào tạo đại học khác. Tuy nhiên, 
nghiên cứu khoa học của Trường chưa thực sự 
được cán bộ, giảng viên quan tâm, coi là một 
trong hai nhiệm vụ chuyên môn chính.

4.2. Nguyên nhân khách quan và 
chủ quan

* Nguyên nhân khách quan

Thực tế cho thấy, nhóm đối tượng chưa 
hoàn thành thành giờ NCKH, chủ yếu tập 
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trung ở một số khoa chuyên môn và phòng 
chức năng. Chính vì vậy, môi trường NCKH 
tại chỗ vừa là rào cản, vừa là thách thức trong 
việc phát huy năng lực NCKH của đội ngũ 
giảng viên này.

Nguồn kinh phí của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, cũng như của Trường hàng năm khá hạn 
chế, chủ yếu lấy từ nguồn chi thường xuyên 
nên hoạt động NCKH thường trong tình trạng 
bị động, chờ đợi. Vì vậy, chưa tạo động lực 
để kích thích, lôi cuốn đội ngũ giảng viên tích 
cực tham gia NCKH. Thủ tục hành chính trong 
việc tạm ứng, thanh quyết toán đối với hoạt 
động (NCKH) còn rườm rà, phức tạp và chậm 
trễ. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn 
tới giảng viên ngại tham gia (NCKH).

Môi trường (NCKH) tại chỗ chưa phát 
triển mạnh, có một bộ phận giảng viên chưa 
có nhiều kinh nghiệm trong NCKH, lấy giờ 
giảng để “khỏa lấp” chỗ trống trong NCKH. 

Thực tế chỉ ra, hầu hết đội ngũ giảng viên 
trẻ bị công việc gia đình chi phối nhiều. Ngoài 
ra, do áp lực về thu nhập, mức sống ngày càng 
lớn. Vì vậy, phải giành thời gian bươn chải, mưu 
sinh, kiếm sống. Ngoài ra, có một bộ phận giảng 
viên có khả năng NCKH, nhưng nhìn thấy cơ 
hội ở bên ngoài tốt hơn. Cho nên, không toàn 
tâm, toàn ý trong công việc giảng viên. 

* Nguyên nhân chủ quan

Ý thức, thái độ, tinh thần khoa học của 
một bộ phận giảng viên đối với nhiệm vụ 
(NCKH) còn bất cập, tâm lý tự bằng lòng với 
bản thân, thiếu tinh thần phấn đấu vươn lên 
xuất hiện khá phổ biến. 

Đội ngũ giảng viên của Đại học Mở, 
hầu hết tuổi nghề còn trẻ, kinh nghiệm nghiên 
cứu khoa học chưa nhiều, dẫn tới hạn chế về 
số lượng và chất lượng trong NCKH. 

Thiếu tính năng động, chủ động trong 
việc tìm kiếm các thông tin liên quan đến 
hoạt nghiên cứu khoa học. Chính vì vậy, ảnh 

hưởng đến hoạt động NCKH của bản thân 
giảng viên và Trường hiện nay.

5. Một số giải pháp nâng cao chất 
lượng hoạt động NCKH cho giảng viên trẻ 
của Trường Đại học Mở Hà Nội

5.1. Giải pháp kinh phí phục vụ hoạt 
động NCKH

Ngoài nguồn kinh phí của Nhà nước 
và của Trường, cần phải tìm thêm các nguồn 
kinh phí khác từ các tổ chức bên ngoài tài 
trợ để động viên, khuyến khích đội ngũ giảng 
viên tích cực tham gia NCKH. Tuy nhiên, 
để huy động được tối đa nguồn tài trợ cho 
NCKH, cần có sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban 
Giám đốc và sự vào cuộc của Lãnh đạo các 
đơn vị.

 Cần xây dựng được Quỹ dành riêng cho 
hoạt động NCKH hàng năm, thúc đẩy khuyến 
khích các giảng viên trẻ tham gia (quỹ NCKH 
phải ổn định, công khai, minh bạch).

5.2. Giải pháp cải cách thủ tục hành 
chính nâng cao hiệu quả trong NCKH 

Để thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong 
trường đại học thì các chính sách, thể chế 
cũng cần đổi mới theo hướng xóa bỏ các rào 
cản hành chính để giảm thời gian làm thủ tục 
giấy tờ, tạo động lực thu hút người trẻ say mê 
với khoa học; cần bảo đảm tính công bằng và 
minh bạch trong xét duyệt đề tài nghiên cứu 
và xem xét lại quy trình nghiệm thu đề tài với 
mục tiêu là hiệu quả nghiên cứu. Cải tiến thủ 
tục xét duyệt đề tài theo hướng đặt hàng hằng 
năm và liên kết các đơn vị sử dụng (doanh 
nghiệp, tổ chức) và các cơ quan nghiên cứu.

5.3. Giải pháp về xây dựng và hoàn 
thiện Quy chế, quy định về hoạt động NCKH

Nghiên cứu kỹ để sửa đổi, bổ sung 
Quy chế hoạt động NCKH theo hướng cân 
bằng hơn giữa hoạt động giảng dạy và hoạt 
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động NCKH của đội ngũ giảng viên. Xây 
dựng phương án quy đổi công trình nghiên 
cứu khoa học thành giờ chuẩn một cách thỏa 
đáng, cần bằng và hợp lý.

Quy chế NCKH đối với giảng viên 
phải vừa tạo ra áp lực, vừa tạo cơ hội, vừa 
có cơ chế, chính sách để động viên, lôi cuốn, 
giúp đỡ đội ngũ giảng viên tham gia NCKH.

Định mức công trình nghiên cứu khoa 
học cộng với cơ chế tài chính đủ để tạo ra các 
công trình nghiên cứu có chất lượng. Giảng 
viên bắt buộc phải có bài báo được thẩm 
định công bố hằng năm trên tạp chí có uy tín, 
thương hiệu thuộc ngành, lĩnh vực.

Xây dựng cơ chế khen thưởng bằng giá 
trị vật chất và tinh thần đối với những giảng 
viên nhiều năm liên tục vượt định mức giờ 
NCKH. Biểu dương, khen thưởng đối với 
cá nhân, tập thể đấu thầu và thực hiện thành 
công các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học 
từ bên ngoài. 

5.4. Giải pháp đánh giá chất lượng NCKH

Thực hiện nghiêm túc trong việc đánh 
giá, nghiệm thu, thông qua các sản phẩm 
nghiên cứu khoa học của đơn vị, cá nhân. 
Tránh hiện tượng nể nang, dễ dãi trong đánh 
giá, nghiệm thu. Gắn với kết quả nghiên 
cứu của từng đơn vị, cá nhân theo nhiệm 
vụ được giao, cần có hình thức khen thưởng 
hoặc xử lý thỏa đáng, đúng mức, đúng người 
và đúng việc.

Cần mở rộng số lượng thành viên hội 
đồng nghiệm thu các đề tài khoa học là người 
ngoài trường để tránh tình trạng “chấm điểm 
lẫn nhau”. Một số trường hợp có thể vận dụng 
hình thức “phản biện kín”, “nhận xét kín”.

Đối với những đề tài chưa đạt yêu cầu, 
Hội đồng khoa học góp ý và cho bảo vệ lại, 
khi đạt yêu cầu mới cho nghiệm thu.

Các kết quả nghiên cứu cần phải dân 
chủ trong việc công bố. Công khai bình đẳng 

các kết quả nghiên cứu để công luận phán xét, 
khen chê: nếu hay thì ủng hộ, ngợi ca, nếu 
dở thì góp ý.. Điều này cũng nhằm bảo đảm 
việc tuân thủ, thực hiện theo đúng Hiến pháp 
Việt Nam quy định: “Công dân có quyền tự 
do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông 
tin...”... Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tổ chức 
các diễn đàn khoa học cởi mở, dân chủ hơn 
như: (hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học, 
semina, ấn phẩm khoa học..,); đồng thời xây 
dựng môi trường khoa học lành mạnh trong 
trường, để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà 
khoa học công bố các kết quả nghiên cứu, 
tổng kết kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, sáng 
kiến nhằm xây dựng và phát triển nhà trường 
và đất nước.

5.5. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết quốc 
tế trong NCKH

Cần tăng cường, phối hợp với Bộ 
KH&CN, Bộ GD&ĐT, Sở KH&CN, Vụ Hợp 
tác quốc tế, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi 
trường để tham gia vào các chương trình/dự 
án hợp tác quốc tế về KH&CN.

Thường xuyên trao đổi thông tin mạng 
lưới đại diện KHCN ở nước ngoài thu thập 
các thông tin kịp thời về hiện trạng KHCN 
và cộng đồng KHCN trên thế giới, xây dựng 
hướng nghiên cứu mới theo xu hướng toàn 
cầu như cuộc cách mạng 4.0. 

5.6. Củng cố nhận thức của giảng viên

Để nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên 
cứu khoa học trong trường đại học, học viện 
thì chính giảng viên - chủ thể của hoạt động 
này phải thay đổi cách thức nghiên cứu khoa 
học theo hướng giải quyết các vấn đề thực 
tiễn đang đặt ra, các vấn đề nảy sinh đòi 
hỏi phải giải quyết qua quá trình giảng dạy, 
nghiên cứu để tạo ra sản phẩm có tính ứng 
dụng và khả thi. 

6. Kết luận 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập 
quốc tế ngày càng sâu rộng, với vai trò quan 
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trọng của tri thức khoa học, đẩy mạnh NCKH 
có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động NCKH của 
giảng viên là một hoạt động rất quan trọng 
trong việc biến quá trình đào tạo thành quá 
trình tự đào tạo. Đây cũng là cơ sở cần thiết 
để tiến hành đổi mới nội dung, phương pháp 
giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào 
tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội 
nhằm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao đáp ứng nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đối với người giảng viên NCKH vừa 
là quyền lợi vừa trách nhiệm của mỗi giảng 
viên đang trực tiếp đứng lớp giảng dạy trong 
các trường cao đẳng, đại học, học viện nói 
chung và Trường Đại học Mở nói riêng. Việc 
tích cực, chủ động NCKH sẽ góp phần nâng 
cao năng lực tư duy, khả năng giải quyết 
những vấn đề thực tiễn đặt ra, nâng cao uy 
tín của người giảng viên khi đứng lớp trước 
sinh viên, học viên. Qua đó, góp phần nầng 
cao vị thế của Trường trên thị trường giáo 
dục hiện nay.
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Tóm tắt: Dịch thuật đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình học ngoại ngữ của 
sinh viên chuyên ngữ. Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin toàn cầu, các công cụ 
dịch thuật hỗ trợ trong việc học ngoại ngữ cũng phát triển một cách khá mạnh mẽ. Ứng dụng 
“Google Dịch” được xem là một trong những ứng dụng phổ biến và được người học sử dụng 
rộng rãi nhất. Tuy nhiên, vẫn còn có những bất lợi đáng kể gây không ít khó khăn cho sinh 
viên chuyên ngữ khi sử dụng. Bài viết này nhằm đưa ra cái nhìn thấu đáo nhất về vấn đề sử 
dụng công cụ “Google Dịch” trong việc hỗ trợ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại 
để giúp cải thiện được khả năng dịch thuật của sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất trường 
Đại học Hồng nói riêng và của người học ngoại ngữ nói chung. 

Từ khóa: Google Dịch, cải thiện, khả năng dịch thuật, sinh viên, Đại học Hồng Đức.

Abstract: Translation plays a very significant role in the foreign language students’ 
learning process. With the explosion of global information technology, supporting translation 
tools in learning foreign languages   have also developed quite rapidly. “Google Translate” 
is considered as one of the most popular and widely-used applications by foreign language 
learners. However, there are still significant disadvantages for foreign language learners to 
use. This article aims at providing the best insights into the problems of using the “Google 
Translate” in supporting translation from English into Vietnamese and vice versa to help 
the first year major students of English at Hong Duc University improve their translating 
capabilities in particular and English learners of English in general.

Keywords: Google Translation, improvement, translation capabilities, students, Hong Duc University.

* Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức

Tạp chí Khoa học - Viện Đại học Mở Hà Nội 58 (08/2019) 35-42



36 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

1. Đặt vấn đề

Dịch thuật là một nghệ thuật đòi hỏi 
nhiều công sức luyện tập, kiến thức chuyên 
môn về cả ngôn ngữ nguồn (source language) 
và ngôn ngữ đích (target language). Theo 
Searls-Ridge (2000), “Kỹ năng dịch giỏi 
không phải là từ bẩm sinh, mà là từ sự cần cù 
luyện tập. Mỗi người học ngoại ngữ đều có 
thể trở thành những nhà dịch giả xuất sắc nếu 
trải qua quá trình học tập và rèn luyện dịch 
thuật miệt mài không ngừng.” 

Với sự bùng nổ của các thành tựu khoa 
học công nghệ ngày nay, thì việc lựa chọn 
một công cụ dịch thuật trực tuyến hữu ích 
không phải là vấn đề quá khó khăn đối với 
người học ngoại ngữ nói chung và sinh viên 
chuyên ngữ nói riêng. Tuy nhiên, để hỗ trợ 
tốt nhất cho việc thực hành dịch ngoại ngữ 
của mình thì người học cũng nên trang bị cho 
mình những công cụ dịch thuật đáng tin cậy.

Công cụ “Google Dịch” là một trong 
những công cụ dịch thuật trực tuyến phổ 
biến. “Google Dịch” cung cấp một tỷ bản 
dịch mỗi ngày cho hơn 200 triệu người dùng 
(Shankland, 2013). Chỉ cần với một thiết bị 
điện tử có kết nối mạng internet như máy vi 
tính, iPad, điện thoại thông minh, v.v, người 
dùng có thể truy cập được bản dịch ngay lập 
tức và không phải trả bất kỳ một khoản chi 
phí nào (Anazawa et al., 2013). 

Vậy, “Google Dịch” có thực sự đem lại 
những tiện ích tốt nhất cho sinh viên chuyên 
ngữ? “Google Dịch” có thực sự là công cụ 
đáng tin cậy nhất để phục vụ cho việc dịch 
từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại của 
sinh viên chuyên ngữ? Trong bài viết này, 
tác giả muốn đề cập đến một số vấn đề trong 
việc sử dụng công cụ “Google Dịch” để hỗ 
trợ dịch tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược 
lại cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất 

trường Đại học Hồng Đức (ĐHHĐ) trong 
quá trình học ngoại ngữ của bản thân.

2. Nội dung

2.1. Công cụ “Google Dịch”

“Google Dịch” là một dịch vụ dịch máy 
tự động được cung cấp bởi Tập đoàn Google 
vào năm 2008. Nó có thể dịch một đoạn văn 
bản ngắn hoặc một trang web từ ngôn ngữ 
này sang ngôn ngữ khác một cách trực tiếp 
hoặc thông qua một ngôn ngữ trung gian là 
Tiếng Anh (Boitet et al., 2009). 

Cũng như nhiều ứng dụng dịch thuật 
trực tuyến nổi tiếng hiện nay, ứng dụng 
“Google Dịch” sử dụng mô hình dịch thống 
kê. Nghĩa là, khi người dùng tải nội dung cần 
dịch lên ứng dụng này, ngay lập tức nó sẽ có 
thể tự thống kê được lượng từ hoặc cụm từ 
cần dịch và sau đó tự động tìm kiếm bản song 
ngữ cho từ và cụm từ đó (Brown et al., 1990). 

2.2. Những lợi ích khi dùng 
“Google Dịch” 

Khi bàn về những lợi ích mà “Google 
Dịch” đem lại cho người dùng, Medvedev 
(2016) nhận định rằng: 

+ “Google Dịch” là một ứng dụng miễn 
phí. Người dùng không phải trả bất kỳ khoản 
phí nào khi sử dụng công cụ này. Người dùng 
chỉ cần mở trang ứng dụng của nó theo đường 
dẫn hoặc có thể tải ứng dụng về các thiết bị 
điện tử của mình rồi sử dụng. 

+ “Google Dịch” có thể truy xuất kết 
quả một cách nhanh chóng ngay sau vài 
giây người dùng tải bản dịch vào ứng dụng. 
Ngoài ra, chỉ cần chụp ảnh văn bản cần dịch, 
“Google Dịch” cũng có thể cung cấp ngay 
một bản dịch tương ứng cho người dùng. 

+ “Google Dịch” có thể thông dịch 90 
ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. 
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+ Qua “Google Dịch”, người dùng có 
thể lưu bản dịch bằng văn bản viết hoặc văn 
bản âm thanh một cách dễ dàng. 

Dễ nhận thấy rằng, kể từ khi được giới 
thiệu bởi tập đoàn Google, “Google Dịch” đã 
đem lại nhiều tiện ích cho người dùng nói 
chung và cho sinh viên chuyên ngữ trong 
quá trình học ngoại ngữ nói riêng. Chỉ cần 
sử dụng các thiết bị điện tử có thể truy mạng 
internet là người dùng có thể truy cập được 
ngay vào công cụ hỗ trợ dịch thuật “Google 
Dịch” một cách dễ dàng. Vì thế, việc học 
ngoại ngữ trở nên thuận tiện hơn đối với sinh 
viên chuyên ngữ ở mọi cấp độ.

2.3. Một số vấn đề bất cập khi sử dụng 
“Google Dịch”

Bên cạnh những hữu ích mà “Google 
Dịch” mang lại cho người học, ứng dụng này 
vẫn còn một số bất lợi đáng chú ý, đặc biệt 
là khi dịch những câu văn dài hoặc những 
đoạn văn bản dài (Medvedev, 2016; Santoso, 
2010). Khi dịch những câu văn dài từ ngôn 
ngữ này sang một ngôn ngữ khác, ứng dụng 
này chỉ có thể dịch từng từ một. Vậy nên, ý 
nghĩa của văn bản sẽ bị thay đổi và không còn 
sát với văn bản nguyên gốc. Đặc biệt là khi 
dịch các thành ngữ hoặc các ngôn ngữ tượng 
hình qua “Google Dịch” (Santoso, 2010). 
Theo Santoso (2010), chiều dài của văn bản 
quyết định chất lượng của bản dịch, văn bản 
càng ngắn thì chất lượng bản dịch càng tốt 
khi dịch qua ứng dụng “Google Dịch”. 

2.4. So sánh bản dịch từ tiếng Anh sang 
tiếng Việt và ngược lại qua “Google Dịch”

Qua quá trình quan sát các hoạt động 
dịch trong lớp và qua việc tổng hợp các tài 
liệu nghiên cứu về việc sử dụng ứng dụng 
“Google Dịch” trong việc học ngoại ngữ, tác 
giả so sánh việc dịch từ tiếng Anh sang tiếng 
Việt và ngược lại dựa vào các tiêu chí đánh 

giá như Medvedev (2016) đã thực hiện để 
đánh giá các bản dịch qua “Google Dịch”. 
Theo đó, Medvedev (2016) đã dựa vào 4 tiêu 
chí đánh giá thường được sử dụng khi đánh 
giá các đoạn văn bản viết như: 1) Mức độ 
hoàn thành; 2) Tính mạch lạc và tính liên kết; 
3) Cách sử dụng từ vựng; 4) Ngữ pháp và 
tính chính xác.

2.4.1. Về mức độ hoàn thành

Với “Google Dịch”, mức độ hoàn thành 
khi dịch một từ, một câu, một văn bản hoặc 
thâm chí là một trang web được thực hiện chỉ 
trong vài giây bằng một cú nhấp chuột hoặc 
một cái chạm tay. Có thể nói, mức độ hoàn 
thành công việc qua công cụ “Google Dịch” 
nhanh hơn hẳn so với việc dịch thuật thông 
thường của một chuyên gia dịch thuật. Điều 
này, cho phép cá nhân người dùng có thể tiết 
kiệm được đáng kể lượng thời gian sử dụng 
trong công việc của mình. Tuy nhiên, để bản 
dịch có chất lượng tốt nhất thì cần có sự kết 
hợp hài hoà giữa cả người dịch và công cụ hỗ 
trợ dịch thuật như “Google Dịch”.

2.4.2. Về tính mạch lạc và tính liên kết

Nguyên tắc hoạt động của ứng dụng 
“Google Dịch” là dựa vào các mẫu từ điển 
hình được lập trình sẵn, sau đó tự động dịch 
từng từ một sang một ngôn ngữ cần được 
thông dịch. Vậy nên, tính liên kết về ý nghĩa 
trong câu, trong đoạn hay trong một văn 
bản dài sẽ không được đảm bảo. Ví dụ, khi 
người học muốn dịch các cụm từ khó phát 
âm (Tongue Twister) hoặc các thành ngữ 
(idioms) qua “Google Dịch” thì họ sẽ gặp 
khó khăn trong việc hiểu nội dung của đoạn 
văn bản khi được dịch sang tiếng Việt.
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Hình 1. Nghĩa của đoạn văn bản khi dịch qua “Google Dịch”

Hình 2. Nghĩa tiếng Việt của từ “Bitchy” qua “Google Dịch”
Những từ đơn được “Google Dịch” xử 

lý một cách khá tốt trong vai trò dịch thuật 
của mình. Tuy nhiên, đối với các văn bản có 
ngữ cảnh nhất định, công cụ này có thể gây 
ra một số hiểu nhầm nghiêm trọng cho người 
dùng. Ví dụ, trong một bài viết của người 
học ở trình độ trung cấp có đoạn: “8 years 
ago, I was a bad boy in my childhood. I was 
bitchy.” Và, nếu người học có chút băn khoăn 
về nghĩa của từ “bitchy” và sử dụng “Google 

Dịch” để dịch nghĩa, thì kết quả đưa ra sẽ như 
hình 2.

2.4.3. Về cách sử dụng từ vựng 

Trong trường hợp người học muốn dịch 
các từ hoặc cụm từ đồng nghĩa, thì sẽ xuất 
hiện một thử thách khá lớn đối với ứng dụng 
“Google Dịch”. Các kết quả mà ứng dụng 
này truy xuất đều giống nhau, mặc dù những 
từ hoặc cụm từ đó có ý nghĩa khác nhau trong 
những ngữ cảnh sử dụng khác nhau.

Hình 3. Nghĩa của từ “deal with” và “cope with” qua “Google Dịch”
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 Hình 4. Nghĩa của từ “cope with” và “deal with” trong từ điển Cambridge trực tuyến

Hình 5. Nghĩa từ “set” qua “Google Dịch”
Hơn nữa, khi dịch những từ tiếng Anh 

đa nghĩa sang tiếng Việt, ứng dụng “Google 
Dịch” cũng gây ra một số khó khăn cho người 
học do chỉ hiển thị được một số nghĩa cơ bản. 
Xét một ví dụ về từ “set”: Theo từ điển tiếng 
Anh Oxford từ “set” là từ có số lượng nghĩa 
nhiều nhất. Tuy nhiên, khi tra theo ứng dụng 
“Google Dịch”, thì nghĩa được hiển thị đầu 
tiên là “bộ” khi người học vừa tra cứu.

Có thể nói, điều này sẽ gây không ít khó 
khăn cho những người mới bắt đầu học ngoại 
ngữ. Bởi lẽ, nếu sử dụng “Google Dịch” một 
cách thụ động, người học sẽ có những cách 
hiểu sai về mặt nghĩa của từ vựng tiếng Anh 
và dẫn tới dịch sai các văn bản cần dịch. Do 
đó, theo Carter (2012), người học cũng cần 
hình thành cho mình lối suy nghĩ biện chứng 

trong khi dịch thuật những văn bản có chứa 
những từ đơn đa nghĩa. 

2.4.4. Về mặt ngữ pháp và tính chính xác

Một khó khăn lớn mà người học cũng 
có thể gặp phải khi dùng “Google dịch là ứng 
dụng này không thể xử lý linh hoạt được các 
vấn đề ngữ pháp về sự phù hợp thì của động từ 
và sự phù hợp giữa chủ ngữ với động từ trong 
một câu (Bozorgian & Azadmanesh, 2015). 

Tóm lại, dịch thuật là một nghệ thuật 
chuyển đổi ngôn ngữ (Zaixi, 1997). Trong 
quá trình dịch thuật, người dịch cần duy trì ý 
nghĩa của bản gốc nhưng nên chuyển đổi phù 
hợp với yếu tố văn hoá của ngôn ngữ cần dịch 
(House, 1997). Người dịch nên tuân theo các 
tiêu chí đánh giá để có thể tự đánh giá bản 
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dịch của mình một cách chính xác nhất và 
hiệu quả nhất. Và, không thể phủ nhận rằng 
ứng dụng “Google Dịch” đem lại rất nhiều 
lời ích cho người sử dụng nói chung và người 
học ngoại ngữ nói riêng. Tuy nhiên, để có thể 

áp dụng hiệu quả hơn trong việc giảng dạy và 
học tập ngoại ngữ, thì cả người học và người 
dạy nên phát huy tối đa và ưu việt hoá hơn 
các tính năng sử dụng và hạn chế bớt những 
bất lợi mà ứng dụng này đem lại. 

Hình 6. Ví dụ, một số câu được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh qua “Google Dịch”
2.5. Một số gợi ý sử dụng “Google 

Dịch” trong lớp học 

Khi giới thiệu từ mới cho sinh viên, 
giáo viên có thể mở cửa sổ ứng dụng của 
“Google Dịch”, sau đó thêm các từ mới tiếng 
Anh cần cung cấp cho người học vào ô bên 
trái, ngay lập tức nghĩa tiếng Việt của từng 
từ sẽ được hiển thị ở ô bên phải. Như vậy, 
giáo viên sẽ có thể tiết kiệm được thời gian 
trình bày bài giảng và sẽ tạo hứng thú học tập 
hơn cho sinh viên. Tuy nhiên, giáo viên cũng 
cần có những xử lý linh hoạt trong các trường 
hợp nghĩa của từ cần dịch qua “Google Dịch” 
không sát với văn cảnh mà giáo viên muốn 
truyền tải.

Một tính năng ưu việt mà ứng dụng 
“Google Dịch” đem lại cho người dùng là 
có thể hiển thị được chức năng âm thanh của 
từ cần dịch. Vì thế, trong quá trình dạy từ 
vựng theo cách này, giáo viên có thể kích vào 
biểu tượng âm thanh ở phía dưới phần văn 
bản dịch để ứng dụng phát âm các từ đó. Kết 
quả là, người học không những vừa được học 
nghĩa của từ mà còn được nghe phát âm của 
chính những từ đó ngay tức thì. 

Ngoài ra, giáo viên có thể thiết kế các 
hoạt động đánh giá bản dịch hoặc dạng bài 
tập sửa lỗi sai dựa vào ứng dụng “Google 
Dịch” một cách nhanh chóng và dễ dàng. 
Trước tiên, giáo viên cần chuẩn bị sẵn một 
đoạn văn bản bằng tiếng Việt, sau đó tải đoạn 
văn bản này lên ứng dụng “Google Dịch” để 
ứng dụng tự động dịch văn bản sang tiếng 
Anh. Từ đó, giáo viên có thể sao chép đoạn 
văn bản vừa được dịch đó và yêu cầu sinh 
viên đánh giá bản dịch; hoặc tìm lỗi sai và 
sửa lại sao cho đúng ngữ pháp và sát nghĩa 
với bản ban đầu. 

Với sự hỗ trợ tính năng âm thanh trong 
ứng dụng “Google Dịch”, giáo viên có thể 
tải các bản âm thanh mà ứng dụng này đọc 
nguyên văn các đoạn văn bản bằng tiếng Anh 
và thiết kế thành các bài tập tuỳ vào mục đích 
áp dụng trong từng bài giảng của mình một 
cách hợp lý. Cách tải bản âm thanh như sau: 
người dùng sau khi tải văn bản cần đọc lên 
ứng dụng “Google Dịch”, thì kích chuột phải 
lên trang ứng dụng để hiển thị cửa sổ nhỏ; 
sau đó kích vào chữ Inspect/Kiểm tra; trong 
cửa sổ hiện ra bên tay phải, chọn Network 
ở tab trên cùng; rồi chọn Menu ngay bên 
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dưới tab; Nếu chưa nhấn vào biểu tượng loa 
trong khung văn bản, thì ở cột Name của tab 
Media sẽ trống rỗng. (Mỗi lần nhấp vào biểu 
tượng loa thì một đoạn văn bản sẽ xuất hiện); 
Nhấp chuột phải vào văn bản trong cột Name 

của Media, chọn Open in new tab; Tab trình 
duyệt mới sẽ mở ra với một bản âm thanh có 
thể nghe được; lúc này, người dùng có thể 
tải về máy bản ghi âm thanh một cách thật 
dễ dàng.

Hình 7. Ví dụ, một đoạn được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh qua “Google 
Dịch”  

Hình 8. Hướng dẫn tải bản ghi âm thanh từ “Google Dịch”

3. Kết luận 

Có thể nói, công cụ “Google Dịch” đã 
đang đem lại khá nhiều tiện ích cho người 
học ngoại ngữ nói chung và sinh viên chuyên 
ngữ nói riêng khi sử dụng. Nó giúp người 
dùng có thể truy xuất bản dịch từ một ngôn 
ngữ này sang một ngôn ngữ khác một cách 
nhanh nhất có thể. Qua đó giúp người dùng 

tiết kiệm được thời gian và quan trọng là 
họ không phải trả bất kỳ một chi phí nào 
khi sử dụng ứng dụng này. Tuy nhiên, bên 
cạnh những mặt ưu điểm, ứng dụng “Google 
Dịch” cũng đã thể hiện một số trở ngại gây 
khó khăn cho người dùng. Qua bài viết này 
tác giả muốn nhận diện những vấn đề có thể 
gặp phải khi người dùng sử dụng ứng dụng 
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này và từ đó có những khắc phục hợp lý để 
làm giảm thiểu những mặt bất lợi và tối ưu 
hoá các lợi ích mà “Google Dịch” đem lại. 
Bên cạnh đó, sinh viên chuyên ngữ nói riêng 
và người học ngoại ngữ nói chung nên biết 
cách kết hợp sử dụng các ứng dụng dịch thuật 
khác như: Kool Dictionary, Wordfast, v.v. Có 
như vậy, việc thực hành dịch ngoại ngữ của 
sinh viên chuyên ngữ mới có những tiến bộ 
đáng kể. 
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Tóm tắt: Bài báo nhằm mục đích đối chiếu ẩn dụ cấu trúc trong các diễn ngôn quảng 
cáo tiếng Việt và tiếng Anh. Để hoàn thành mục tiêu này, nghiên cứu sử dụng phương pháp 
phân tích ý niệm, so sánh đối chiếu và thủ pháp thống kê với khối liệu nghiên cứu gồm 400 
quảng cáo và xác định được 7 ẩn dụ cấu trúc cùng phân tích các điểm tương đồng và khác 
biệt giữa hai ngôn ngữ và nguyên nhân dẫn đến những tương đồng và khác biệt này trên cơ 
sở văn hóa dân tộc.
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Abstract: The paper aims to compare structural metaphors in advertising discourses 
between Vietnamese and English. Methods of conceptual analysis, linguistic contrast and 
statistics have been used with the data consisting of 400 advertisements. 7 groups of structural 
metaphors have been identified, their similarities and differences have been pointed out 
together with the explanations for these similarities and differences on the basis of cultural 
and national identities.

Keywords: Conceptual metaphor, structural metaphor, advertising discourse, culture, ethnicity.

* Đại học Thương Mại

1. Đặt vấn đề

Quảng cáo (QC) là một hình thức diễn 
ngôn đặc biệt, nó là thứ ngôn ngữ được người 
viết sử dụng nhằm tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ 
nhằm thu hút sự chú ý của người xem, khiến 
họ ghi nhớ thông tin được truyền tải về các 
tính năng nổi bật của sản phẩm (SP). Ngôn từ 
QC có các đặc trưng như chính xác, ngắn gọn, 

súc tích, được đánh dấu về sắc thái, sử dụng 
nhiều biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ, điệp 
từ ngữ, tương phản, cường điệu, chơi chữ... 
(Phạm Thị Cẩm Vân, 2003). Trong số các 
công cụ ngôn ngữ này, ẩn dụ (AD) đóng một 
vai trò quan trọng và được sử dụng rất phổ 
biến, bởi “một ẩn dụ được lựa chọn tốt có thể 
gia tăng đáng kể mong muốn của người mua 
đối với SP” (Kovecses, 2002).
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Nghiên cứu nhằm mục đích đối chiếu ẩn 
dụ cấu trúc trong các diễn ngôn quảng cáo tiếng 
Việt và tiếng Anh, được thực hiện trên nguồn ngữ 
liệu gồm 400 QC (200 QC tiếng Việt và 200 QC 
tiếng Anh). Về phương pháp, chúng tôi sử dụng 
kết hợp các phương pháp (1) phân tích ý niệm 
để phân tích các ẩn dụ trong khối liệu nghiên 
cứu, (2) so sánh đối chiếu để so sánh các ẩn dụ 
giữa hai ngôn ngữ và (3) thủ pháp thống kê để 
thống kê các ẩn dụ trong QC. Về các bước tiến 
hành, trước tiên chúng tôi xác định ẩn dụ theo 
quy trình nhận diện ẩn dụ MIP của Pragglejaz, 
kiểm đếm, so sánh và đối chiếu về định tính và 
định lượng để tìm ra các điểm tương đồng và dị 
biệt rồi lý giải cho những tương đồng và dị biệt 
này trên cơ sở văn hóa dân tộc.

2. Cơ sở lý luận

2.1. Khái niệm ẩn dụ ý niệm 
(conceptual metaphor)

Năm 1980, trong tác phẩm được suy 
tôn là ‘kinh thánh của Ngôn ngữ học tri nhận’ 
Metaphors We Live by, Lakoff và Johnson 
đã đưa ra quan điểm thách thức các quan 
điểm truyền thống về AD khi không coi AD 
là biện pháp tu từ thuần túy ngôn ngữ mà là 
hình thức tri nhận của nhân loại, là quá trình 
mà con người dựa vào một sự vật, hiện tượng 
để nhận thức, suy nghĩ và diễn đạt một sự vật, 
hiện tượng khác. Theo Lakoff và Johnson, AD 
là “sự ý niệm hóa một miền tinh thần qua một 
miền tinh thần khác nhằm tạo nên một mô hình 
tri nhận giúp lĩnh hội miền đích một cách hiệu 
quả hơn”. AD ý niệm được hình thành dựa trên 
kinh nghiệm của con người về thế giới khách 
quan và những trải nghiệm trong cuộc sống. 
Với ý nghĩa đó, AD không chỉ là công cụ ngôn 
ngữ mà là hình thái biểu hiện tư duy.

2.2. Ẩn dụ cấu trúc

Lakoff và Johnson phân chia AD thành 
3 loại: ẩn dụ cấu trúc (structural metaphor), 

ẩn dụ bản thể (ontological metaphor) và ẩn dụ 
định hướng (orientational metaphor), trong 
đó AD cấu trúc là nhóm AD ý niệm lớn nhất. 

AD cấu trúc là loại AD mà ở đó ý nghĩa 
của một từ/biểu thức (miền đích) được hiểu 
thông qua cấu trúc của một từ/biểu thức khác 
(miền nguồn). Loại AD này giúp chúng ta 
hiểu rõ miền đích (thường trừu tượng và 
mơ hồ) thông qua cấu trúc của miền nguồn 
(thường cụ thể và quen thuộc). Như thế, miền 
nguồn cung cấp một cấu trúc tri thức tương 
đối phong phú cho miền đích thông qua ánh 
xạ giữa các yếu tố của hai miền.

Liên quan đến ánh xạ, Kovecses (2002) 
cho rằng trong cấu trúc AD ý niệm, ánh xạ là 
“một hệ thống cố định các tương ứng giữa các 
yếu tố hợp thành miền nguồn và miền đích”. 
Nó là sự phóng chiếu giữa những yếu tố của 
miền nguồn và những yếu tố tương ứng của 
miền đích, do đó việc tìm hiểu AD ý niệm 
thường được thực hiện thông qua việc tìm hiểu 
sơ đồ ánh xạ giữa miền nguồn và miền đích.

Một trong những đặc điểm quan trọng 
của AD ý niệm mà chúng tôi sẽ vận dụng 
trong nghiên cứu này là tính tầng bậc. Lakoff 
khẳng định rằng các phép đồ họa AD không 
tồn tại riêng biệt mà được tổ chức theo một 
cấu trúc tầng bậc, trong đó các AD ý niệm ở 
cấp độ thấp hơn (có thể gọi là AD hạ danh) 
thừa hưởng cấu trúc của AD có cấp độ cao 
hơn (có thể gọi là AD thượng danh). Theo 
đó, các AD ý niệm tồn tại đan xen nhau trong 
một hệ thống có liên hệ chặt chẽ về ý niệm.

2.3. Định nghĩa quảng cáo

Theo Kotler và Keller, “quảng cáo là 
hình thức giới thiệu và xúc tiến sản phẩm 
phi cá nhân được thực hiện thông qua các 
phương tiện truyền thông phải trả tiền.” QC 
là phương thức truyền bá thông tin nhằm tạo 
ra nhu cầu với SP, từ đó thúc đẩy tiêu thụ và 
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gia tăng lợi nhuận. Nội dung QC là thông tin 
về các đặc điểm nổi bật của SP nhằm thuyết 
phục khách hàng, thông tin quảng cáo là 
những thông tin phải trả tiền được thiết kế 
hướng đến nhóm khách hàng mục tiêu.

3. Ẩn dụ cấu trúc trong diễn ngôn 
quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh

Phân tích các QC thuộc ngữ liệu nghiên 
cứu, chúng tôi xác định được 7 AD cấu trúc 
được xây dựng trên 7 miền nguồn (bao gồm 
con người, phương tiện giao thống, món quà, 
món ăn, nguồn năng lượng, liều thuốc, điều kỳ 

diệu) cho miền đích SP. Với các AD trong QC, 
miền đích SP không phải là những khái niệm 
trừu tượng, phi vật chất hay khó xác định mà 
là các vật thể hữu hình, cụ thể, tuy nhiên còn 
tương đối mới mẻ trong tâm trí khách hàng 
mục tiêu. Do vậy, các nhà thiết kế QC lựa chọn 
sử dụng AD ý niệm để phóng chiếu miền đích 
này sang những miền nguồn quen thuộc hơn 
nhằm giúp khách hàng dễ dàng mường tượng 
được các đặc điểm của SP, từ đó ghi nhớ SP rõ 
ràng hơn và có căn cứ vững chắc hơn cho các 
quyết định mua của mình.
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Phân tích và thống kê ngữ liệu nghiên 
cứu cho thấy AD cấu trúc được sử dụng rất 
phổ biến trong QC khi có gần 3/4 QC có 
sự xuất hiện của AD này (295 QC – tương 
đương 73,75%), trong đó số lượng QC tiếng 
Việt là 156 (39%), số QC tiếng Anh là 139 
(34,75%). Tổng số biểu thức (BT) AD được 
tìm thấy là 316, gồm 167 BT tiếng Việt và 
149 BT tiếng Anh. Hình 1 sơ đồ hóa các tầng 
bậc AD được tìm thấy trong ngữ liệu nghiên 
cứu. Trong số 7 nhóm AD cấu trúc tìm được, 
sp là con người có tính tầng bậc cao nhất với 
4 AD hạ danh, trong mỗi AD hạ danh lại có 
các ánh xạ nhỏ hơn; trong khi đó, sp là liều 
thuốc có ít tầng bậc nhất.

3.1. Ẩn dụ sản phẩm là con người

SP là con người là AD cấu trúc có số 
lượng lớn nhất trong ngữ liệu nghiên cứu, 
được tìm thấy trong 162 QC, chiếm 40,5% 
với 199 BT. Đây cũng là AD có cơ chế ánh 
xạ đa dạng nhất, bởi miền nguồn con người 
chứa nhiều thuộc tính để phóng chiếu sang 
miền đích SP. Như có thể thấy từ Hình 1, 
trong ẩn dụ SP là con người, có 6 ánh xạ 
tương ứng từ miền nguồn dáng vẻ, tính cách, 
cảm xúc, năng lực, hoạt động và bộ phận của 
con người tới miền đích SP. 

So sánh giữa hai ngôn ngữ về định 
lượng, chúng tôi nhận thấy một sự tương 
đương đáng kể về cả số QC có sử dụng AD 
và số BT AD được tìm thấy trong QC mặc dù 
số lượng QC và BT AD tiếng Việt có một sự 
vượt trội nhẹ so với tiếng Anh. Trong số 6 AD 
bậc dưới, có 3 AD có số QC tiếng Việt nhiều 
hơn so với tiếng anh (dáng vẻ, tính cách, cảm 
xúc) và 2 AD có số QC tiếng Anh nhiều hơn 
(hoạt động và bộ phận). Về định tính, chúng 
tôi nhận thấy có sự tương đồng tuyệt đối về 
ánh xạ trong các AD hạ danh giữa hai ngôn 
ngữ: mỗi ánh xạ tìm được trong miền nguồn 
con người được sử dụng để phóng chiếu sang 
miền đích SP ở tiếng Việt đều được tìm thấy 
trong tiếng Anh. Nhiều dụ dẫn mô tả dáng vẻ, 

cảm xúc, hành động và năng lực cũng có sự 
tương đồng cao giữa hai ngôn ngữ, cho thấy 
tính phổ quát của AD ý niệm với vai trò của 
công cụ phản ánh tư duy. 

Tuy nhiên, khi nhìn vào các dụ dẫn cụ 
thể của mỗi AD bậc dưới, chúng tôi nhận thấy 
các đặc trưng văn hóa dân tộc được phản ánh 
qua ngôn ngữ khá rõ nét. Thứ nhất là khác 
biệt trong quan điểm về cái đẹp của người 
Việt so với người Anh: 

•	PS chải sạch sâu được thiết kế với cổ 
cong ba ngấn và lông bàn chải hình chữ V dễ 
dàng chạm đến mọi ngóc ngách – [Bàn chải PS]

•	Forever sexy and irresistibly fresh 
with hints of blossoms and juicy berries – 
[Nước hoa Victoria’s secrets]

Trong QC trên, bàn chải PS được mô 
tả trong dáng vẻ của một thiếu nữ với vẻ đẹp 
mong manh đặc trưng cho phụ nữ phương 
Đông trong khi nước hoa Victoria’s secret 
có nét đẹp sexy phóng khoáng của phụ nữ 
phương Tây. Phương thức tư duy ý niệm này 
không những giúp người đọc dễ dàng hình 
dung ra các đặc điểm của SP thông qua việc 
liên hệ với các đặc điểm của con người mà 
còn làm diễn ngôn QC trở nên ấn tượng và 
hấp dẫn đối với người đọc. 

Thứ hai là khác biệt trong việc sử dụng 
các bộ phận để truyền tải cảm xúc. Trong QC 
tiếng Anh và tiếng Việt, các nhà thiết kế sử 
dụng tay, đầu, chân để diễn đạt cảm xúc. Đây 
đều là những bộ phận trọng yếu trong cơ thể 
người, được sử dụng nhiều trong kho tàng 
thành ngữ của cả hai ngôn ngữ. Tuy nhiên 
điều khác biệt là ở chỗ trong tiếng Việt, lòng 
được sử dụng để truyền tải cảm xúc, trong 
khi tiếng Anh sử dụng tim để diễn tả (ví dụ 
người Việt nói “từ đáy lòng” nhưng người 
Anh diễn tả “from the bottom of my heart” 
– từ đáy của trái tim tôi, hoặc người Anh nói 
“Pour one’s heart to someone” – “rót trái tim 
ra với ai” nhưng dịch ra tiếng Việt thành “trải 
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lòng với ai”). Sự khác biệt này cũng được thể 
hiện rõ trong QC:

•	Trao tấm lòng, gửi vị ngon – [Bánh 
Trung thu Phúc Long]

•	Luxury in the heart of the city. 
A stylish collection of 1, 2 & 3 bedroom 
apartments in London’s most eclectic quarter 
– [Bất động sản Prime Central]

Thứ ba là sự khác biệt mang tính tổng 
quát giữa hai ngôn ngữ. Trong số 6 AD hạ 
danh, chúng tôi thống kê được 3 AD (dáng 
vẻ, tính cách và cảm xúc) có số dụ dẫn và 
lượt xuất hiện của dụ dẫn trong tiếng Việt 
vượt trội so với tiếng Anh, 3 AD còn lại 
(năng lực, hoạt động và bộ phận) có số dụ 
dẫn và lượt xuất hiện của dụ dẫn trong tiếng 
Anh nhiều hơn nhưng không quá vượt trội so 
với tiếng Việt. Sự chênh lệch này cho thấy sự 
phong phú trong ngôn từ AD của người Việt 
và hình thức diễn ngôn chú trọng vào chi tiết. 
Sự khác biệt này phần nào nằm ở văn hóa 
cộng đồng và tính tập thể của người Việt n, 
việc tiếp xúc gần gũi giữa những người cùng 
chia sẻ một cộng đồng sống tạo cho người 
Việt thói quen quan sát tỉ mỉ hơn (Trần Ngọc 
Thêm, 1999); trong khi văn hóa phương Tây 
đề cao sự độc lập giữa các cá thể tồn tại trong 
một cộng đồng, do đó mỗi cá nhân thường 
chỉ quan tâm đến những sự việc, hiện tượng 
mang tính cá nhân mà thôi.

Nằm trong AD sản phẩm là con người, 
chúng tôi tìm được 3 AD hạ danh gồm sp là 
bạn bè với 3 ánh xạ từ miền nguồn hoạt động, 
quan hệ và cảm xúc bạn bè sang miền đích SP, 
ẩn dụ sp là chiến binh với 5 ánh xạ từ miền 
nguồn sức mạnh, chiến đấu, vũ khí, chiến 
thuật và chiến thắng và ẩn dụ sp là vận động 
viên với 3 ánh xạ từ miền nguồn tập luyện, thi 
đấu và chiến thắng của vận động viên. 

Trong ba AD hạ danh này, chúng tôi 
không nhận thấy sự khác biệt đáng kể cả về 
định tính và định lượng trong ẩn dụ SP là bạn 

bè. Chúng tôi đồ rằng vượt lên trên những 
ranh giới địa lý, sự khác biệt về văn hóa giữa 
các quốc gia, TÌNH BẠN luôn là ý niệm 
mang tính phổ quát trong các dân tộc. Dù ở 
đâu, dưới lăng kính văn hóa nào thì tình cảm, 
sự sẻ chia, giúp đỡ và gắn bó giữa bạn bè vẫn 
là những phẩm chất và đặc điểm tiêu biểu 
của tình bạn. Với ẩn dụ SP là vận động viên, 
chúng tôi cũng nhận thấy không có sự khác 
biệt lớn về định tính khi các dụ dẫn được sử 
dụng để hình thành AD tương đối giống nhau. 
Việc miền nguồn VẬN động viên có số lượng 
cao hơn trong tiếng Anh phần nào bắt nguồn 
từ thói quen tập luyện và coi thể thao là một 
phần quan trọng trong cuộc sống của người 
Anh; trong khi đó, một số nhà nghiên cứu cho 
rằng người Việt, đặc biệt là giới trẻ, thường 
lười vận động hơn. Sự khác biệt đáng kể nhất 
là trong AD SP là chiến binh. So sánh về ánh 
xạ cho thấy mặc dù AD chiến binh cùng có 5 
ánh xạ trong cả hai ngôn ngữ nhưng chỉ có sự 
tương đồng ở 4 ánh xạ (chiến đấu, sức mạnh, 
vũ khí và chiến thắng), AD chiến thuật chỉ 
xuất hiện trong QC tiếng Việt nhưng không 
được sử dụng trong tiếng Anh còn AD chiến 
trường chỉ được tìm thấy trong QC tiếng Anh 
mà không được kích hoạt trong tiếng Việt. 
Điều này cho thấy mặc dù cùng chung tư 
duy phổ quát trong xây dựng AD nhưng cách 
người Việt và người Anh lựa chọn nhấn mạnh 
vào các khía cạnh khác nhau của một AD lại 
có sự khác biệt. Đối chiếu định lượng, chúng 
tôi nhận thấy số QC có chứa AD và số BT AD 
trong tiếng Việt cao hơn so với tiếng Anh. Sự 
chênh lệch này một phần xuất phát từ những 
cuộc chiến chống ngoại xâm xuyên suốt chiều 
dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, tạo nên cách 
sử dụng ngôn từ liên quan đến chủ đề này.

3.2. Ẩn dụ sản phẩm là phương tiện 
giao thông

AD SP là phương tiện giao thông 
xuất hiện trong 114 QC của tổng ngữ liệu, 
chiếm tỉ lệ 28,5% với 135 BT AD. Với AD 
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này, chúng tôi xác định được 4 miền nguồn 
gồm điểm xuất phát/đích, chuyển động và 
đường đi được sử dụng để đồ chiếu sang 
miền đích SP. Một số BT tiêu biểu cho AD 
này gồm:

•	Dù bạn là ai và ở nơi đâu 4G Viettel 
sẽ đưa bạn đến với thế giới và mang cả thế 
giới vào trong lòng bàn tay bạn để chắc chắn 
rằng khi công nghệ tiến lên phía trước, sẽ 
không ai bị bỏ lại phía sau – [Viettel]

•	Quick powerful cool with intelligent 
burner technology that cools 1.5 times faster. 
Panasonic AC Inverter has arrived – [Điều 
hòa Panasonic]

SP được đồ chiếu sang các phương tiện 
để liên tục đưa, mang, deliver (giao) tiện ích 
đến với khách hàng. Việc sử dụng các dụ dẫn 
này khiến QC trở nên lạ hơn và do đó dễ nhớ 
hơn đối với người đọc.

Đối chiếu giữa hai ngôn ngữ về định 
lượng, chúng tôi nhận thấy sự tương đồng 
gần như tuyệt đối về số lượng QC, số lượng 
BT và số lượng dụ dẫn giữa hai ngôn ngữ. 
Về định tính, chúng tôi cũng quan sát được 
sự tương đồng trong cơ chế ánh xạ của AD 
phương tiện giao thông, mỗi ánh xạ được xác 
định trong tiếng Việt đều có ánh xạ tương 
đương trong tiếng Anh. Nhìn sâu hơn vào các 
ý niệm được sử dụng để phóng chiếu giữa 
miền nguồn và miền đích, chúng tôi quan 
sát được các động từ tiêu biểu trong nhóm 
động từ chuyển động như đi / go, bước / step, 
mang / deliver, tiến lên / forward... hay các 
danh từ miêu tả đường đi như hành trình / 
journey, con đường / road / path / way... và 
điểm xuất phát và đích đến như khởi đầu / 
start, điểm đến / destination có sự tương đồng 
cao. Nguyên nhân có lẽ nằm ở chỗ phương 
tiện giao thông là một SP cơ khí chính xác, 
do đó ý niệm của con người về phương tiện 
giao thông có tính thống nhất cao; bên cạnh 
đó, chuyển động là nhóm hoạt động căn bản 
của con người, do đó cách mà con người ở 

các vùng miền văn hóa khác nhau tư duy về 
chuyển động không có quá nhiều khác biệt.

3.3. Ẩn dụ sản phẩm là món quà

Một lẽ thông thường, mọi người đều 
thích được tặng quà, do đó việc sử dụng miền 
nguồn MÓN QUÀ để phóng chiếu sang miền 
đích SP là điều hoàn toàn dễ hiểu. Chúng tôi 
tìm được 40 QC có AD sp là món quà, tương 
đương 20,0% với 43 BT AD cùng 3 ánh xạ 
miền nguồn là vật giá trị, tặng quà và cảm 
xúc khi nhận quà cho miền đích SP. Một số 
BT ẩn dụ tiêu biểu gồm:

•	Cuộc sống càng hiện đại, thời gian 
càng quý giá. Hãy để Panasonic tặng bạn 
thêm thời gian bên gia đình và người thân - 
[Đồ gia dụng Panasonic]

•	It is a not a hotel, it is an idea. The 
travel should be brilliant. The promise of 
space is as expensive as your imagination. 
Offering surprises that will change as often 
as you do. [Công ty du lịch Marriot Travel 
Brilliantly]

Các nhà thiết kế QC lựa chọn các dụ 
dẫn trao, tặng cùng những cảm xúc ngạc 
nhiên, vui, hạnh phúc khi được tặng những 
món quà có giá trị cả về vật chất và tinh thần 
như ngọc xanh, báu vật, kiệt tác nhằm tạo ấn 
tượng cho diễn ngôn QC và tác động đến dự 
định mua của khách hàng.

So sánh định lượng ở AD bậc cao cho 
thấy không có sự chênh lệch quá lớn giữa 
hai ngôn ngữ. Tuy nhiên, nếu so sánh số 
lượng các AD bậc thấp có thể thấy sự khác 
biệt tương đối: AD SP là vật có giá trị có số 
lượng QC và BT vượt trội trong tiếng Việt 
so với tiếng Anh trong khi AD mua sp tương 
ứng với được tặng quà có số lượng QC và 
BT tiếng Anh nhiều hơn đáng kể so với tiếng 
Việt. Về định tính, chúng tôi nhận thấy các 
dụ dẫn có sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ. 
Thứ nhất, để mô tả ý niệm SP là vật có giá 
trị, các nhà thiết kế Việt có xu hướng dùng 
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nhiều dụ dẫn mang tính mô tả và đánh giá 
chủ quan (tuyệt tác, kiệt tác, báu vật) trong 
khi các nhà thiết kế Anh dùng các dụ dẫn có 
tính “đo lường” và định danh hơn (vàng, kho 
báu). Sự khác biệt này một phần bắt nguồn từ 
văn hóa: người Việt Nam có lối tư duy lưỡng 
hợp (dualisme), tư duy thiên về kinh nghiệm 
cảm tính hơn là duy lý (Lê Văn Toan, 2016), 
trong khi đó người Anh chuộng các hình thức 
diễn ngôn rõ ràng, tránh khái quát hóa khi 
đưa ra quan điểm về một vấn đề (O’Drisoll, 
1995). Thứ hai, với AD mua sp ứng với được 
tặng quà, sự khác biệt định lượng nghiêng về 
tiếng Anh phần nào xuất phát từ văn hóa Anh 
coi việc tặng quà trong các sự kiện không 
chỉ là một hành động mang tính cá nhân mà 
còn thuộc về lễ nghi xã hội, là một phần của 
văn hóa – được gọi tên là văn hóa tặng quà 
(O’Drisoll, 1995).

3.4. Ẩn dụ sản phẩm là món ăn

Ăn uống là hoạt động cơ bản và thường 
xuyên giúp duy trì sự tồn tại của con người, 
do đó MÓN ĂN là miền nguồn được sử dụng 
phổ biến (Kovecses, 2002). Việc sử dụng 
miền nguồn này giúp khách hàng liên tưởng 
các phẩm chất của SP với các đặc điểm quen 
thuộc trong món ăn. Một món ăn, nhất là 
món ăn ngon, luôn kích thích cảm giác thèm 
ăn của con người, thúc giục họ tìm cách thỏa 
mãn nhu cầu ăn uống, từ đó tạo ra mối liên 
hệ giữa mong muốn ẩm thực và mong muốn 
sở hữu SP.

AD SP là món ăn có 3 ánh xạ từ miền 
nguồn hương vị, nguyên liệu và thưởng thức 
sang miền đích SP. Một số BT tiêu biểu gồm:

•	Ngồi trước Bravia 4K HDR và thưởng 
thức, hình ảnh tuyệt mỹ chân thật sẽ đưa bạn 
đến thăm địa danh mơ ước! – [Tivi Sony]

•	This shampoo contains nourishing 
natural ingredients, and it repairs dry and 
rough hair to make it strong and beautiful. – 
[Dầu gội Nyle]

Bằng những dụ dẫn như thưởng thức, 
tận hưởng / enjoy, hương vị, ingredients 
(nguyên liệu), SP hiện lên trong ý niệm của 
người đọc như những món ăn ngon lành, hấp 
dẫn. Bên cạnh việc kích thích liên tưởng, 
các từ vựng này còn góp phần làm ‘lạ hóa’ 
ngôn ngữ QC, khiến QC trở nên ấn tượng với 
người đọc.

Đối chiếu định lượng cho thấy số lượng 
AD và dụ dẫn trong tiếng Anh cao hơn so với 
tiếng Việt, đặc biệt QC tiếng Việt không sử 
dụng ẩn dụ linh kiện sp là nguyên liệu chế 
biến món ăn. Điều này phần nào phản ánh sự 
khác biệt trong tâm thức ý niệm hóa của hai 
dân tộc. Chúng tôi đồ rằng việc coi chuyện 
bếp núc là chuyện gia đình trong văn hóa Việt 
có thể là lý do khiến các diễn ngôn tiếng Việt 
không sử dụng ý niệm này trong các ngữ cảnh 
chính thống như trong tiếng Anh. Đối chiếu 
định tính cho thấy tư duy AD sp là món ăn 
được hình thành dựa trên sự kết nối hai miền ý 
niệm SP và món ăn có sự tương đồng giữa hai 
ngôn ngữ - một lần nữa khẳng định tính phổ 
quát của AD ý niệm. Các dụ dẫn trong tiếng 
Anh và tiếng Việt có nhiều điểm tương đồng 
nhưng dụ dẫn tiếng Anh có mức độ phong phú 
hơn nhiều so với tiếng Việt. Sự khác biệt này 
thể hiện tính biến thiên của AD phù hợp với 
nền văn hóa mà ở đó AD được hình thành.

3.5. Ẩn dụ sản phẩm là nguồn năng lượng

Hình ảnh năng lượng luôn gợi cho 
người đọc cảm giác về sức sống, năng động, 
trẻ trung, mạnh mẽ. Do đó, năng lượng 
thường được các nhà thiết kế QC sử dụng 
làm miền nguồn để phóng chiếu sang miền 
đích SP nhằm giúp khách hàng cảm nhận 
được sức sống của SP. Có 34 QC có ad nguồn 
năng lượng, chiếm 8,5% với 45 BT. Với AD 
này, chúng tôi xác định được 3 ánh xạ miền 
nguồn ánh sáng, sự sống và nhiên liệu sang 
miền đích SP với các BT tiêu biểu sau:

•	Hòa Phát – Bừng sáng không gian 
của bạn – [Nội thất Hòa Phát]
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•	Fuel the fire in you. – [Nước tăng lực 
Monster].

Đối chiếu định lượng giữa hai ngôn 
ngữ, chúng tôi nhận thấy số lượng AD SP là 
nguồn năng lượng có sự chênh lệch đáng kể 
nghiêng về tiếng Anh. Với sự phong phú hơn 
về dụ dẫn và tần suất xuất hiện cao hơn trong 
QC, nguồn năng lượng, đặc biệt là nhiên 
liệu có vẻ là miền nguồn quen thuộc hơn với 
người Anh, có lẽ bởi cuộc cách mạng công 
nghiệp và các lĩnh vực khai khoáng và khí đốt 
có lịch sử phát triển lâu dài hơn ở các nước 
phương Tây. Về định tính, chúng tôi nhận 
thấy sự tương đồng về mô thức xây dựng ý 
niệm dựa trên các miền nguồn ánh sáng, sự 
sống và nhiên liệu, có lẽ bởi các miền nguồn 
này, đặc biệt là ánh sáng và nhiên liệu, có 
chút gì đó mang tính ‘kỹ thuật’, do đó các 
đặc điểm của miền nguồn này dường như có 
độ chính xác về khái niệm cao hơn so với các 
miền nguồn liên quan đến hành vi con người, 
bởi thế mà tư duy ý niệm của con người ở các 
vùng miền văn hóa khác nhau không có quá 
nhiều khác biệt.

3.6. Ẩn dụ sản phẩm là liều thuốc

Sức khỏe luôn là một trong những của 
cải quý báu nhất của con người, là mục tiêu 
mà mỗi người luôn hướng tới. Do sự gần gũi 
của khái niệm sức khỏe đối với cuộc sống 
nên việc SỨC KHỎE trở thành một trong 
những MN phổ biến trong AD ý niệm là điều 
dễ hiểu (Kovecses, 2002). Từ miền nguồn 
sức khỏe, chúng tôi xác định được AD SP là 
liều thuốc trong ngữ liệu nghiên cứu. Về số 
lượng, AD SP là liều thuốc xuất hiện trong 
32 QC (8,0%) với 46 BT được xây dựng trên 
3 ánh xạ về chức năng chữa bệnh, chức năng 
phòng bệnh và chức năng chăm sóc của thuốc 
cho miền đích SP. Một số BT tiêu biểu gồm:

•	Nhớ uống 2 chai Probi mỗi ngày để 
tăng cường sức khoẻ cho cả nhà bạn nhé! Hỗ 
trợ miễn dịch đường ruột, tăng sức đề kháng 
cơ thể – [Sữa chua Probi]

•	Get advanced thickening treatment to 
repair two years of damage in two minutes. – 
[Dầu gội Pantene]

Các SP trên được miêu tả với các công 
năng tiêu biểu như chăm sóc sức khỏe, chữa 
trị và ngăn ngừa bệnh tật của thuốc. Bằng việc 
khắc họa SP là liều thuốc, nhà QC truyền tải 
đi thông điệp rằng cũng giống như sự an tâm 
mà bệnh nhân có được khi gặp được thuốc 
hay, SP đang được QC sẽ là những liệu pháp 
mang đến sự an tâm cho khách hàng khi đối 
mặt với các rắc rối trong cuộc sống, từ đó tác 
động đến thái độ của khách hàng với SP.

Đối chiếu về định lượng, số lượng QC, 
BT và dụ dẫn giữa hai ngôn ngữ khá tương 
đồng. Tuy nhiên có sự khác biệt về số lượng 
AD bậc thấp: chúng tôi không tìm được AD 
chức năng của sp là chức năng chữa bệnh 
trong tiếng Việt. Về định tính, chúng tôi nhận 
thấy sự trùng hợp đáng kể về phương thức 
ý niệm hóa của AD này, ngoại trừ một sự 
khác biệt: trong tiếng Việt, các dụ dẫn miêu 
tả chức năng phòng và chữa bệnh của SP một 
cách cụ thể hơn (ví dụ tăng sức đề kháng và 
hỗ trợ miễn dịch) trong khi tiếng Anh chỉ 
nói chung về chức năng chữa trị (treat) của 
SP. Lối hành ngôn chú trọng đến chi tiết của 
người Việt (Trần Ngọc Thêm, 1999) có lẽ là 
nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt ở AD bậc 
thấp này.

3.7. Ẩn dụ sản phẩm là điều kỳ diệu

Theo chiết giải, điều kỳ diệu là “cái gì 
vừa rất lạ lùng như không cắt nghĩa nổi, vừa 
làm cho người ta phải ca ngợi, phải khâm 
phục” (Từ điển Hoàng Phê, 2016). Bởi sự 
bí hiểm mà tuyệt vời đó, con người thường 
có tâm lý hứng thú, thậm chí tò mò trước 
những điều kỳ diệu, từ đó có động cơ muốn 
tìm hiểu, khám phá. Việc các nhà thiết kế QC 
sử dụng ĐIỀU KỲ DIỆU làm miền nguồn sẽ 
khiến khách hàng liên tưởng đến những giá 
trị tuyệt vời tiềm ẩn trong SP, từ đó nghiên 
cứu kỹ càng hơn để có được thông tin về SP. 
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AD này xuất hiện trong 24 QC, chiếm 6%, 
với 33 BT được xây dựng trên 2 ánh xạ miền 
nguồn điều bí ẩn và khám phá điều KỲ diệu 
sang miền đích SP. Một số BT tiêu biểu gồm:

•	Hãy sẵn sàng chờ đón những khoảnh 
khắc bất ngờ và khám phá di sản, kỳ quan 
của những nền văn minh độc đáo bậc nhất 
châu Á – [SunWorld Đà Nẵng]

•	Strange things happen here in the 
Bermuda Triangle. Those legends about 
the Bermuda Triangle are true – [Du lịch 
Bermuda]

So sánh định lượng cho thấy có một 
sự tương đồng lớn giữa hai ngôn ngữ trên cả 
4 tiêu chí: số lượng QC, số lượng BT AD, 
số dụ dẫn cũng như số lượt xuất hiện của dụ 
dẫn, mặc dù có phần nghiêng về tiếng Anh. 
Đối chiếu định tính giữa hai ngôn ngữ, chúng 
tôi một lần nữa nhận thấy sự tương đồng gần 
như tuyệt đối về nội dung các BT ngôn ngữ 
và cách thức mà các nhà thiết kế sử dụng dụ 
dẫn để hình thành AD. Rõ ràng, với vai trò 
của một công cụ biểu hiện tư duy, AD ý niệm 
một lần nữa cho thấy sự tương đồng trong 
cách thức mà con người ở các vùng văn hóa 
khác nhau cảm nhận về bức tranh thế giới.

4. Kết luận

AD cấu trúc được hình thành dựa trên 
mô hình ánh xạ ý niệm các thuộc tính của 
miền đích sang miền nguồn, giúp việc lĩnh 
hội miền đích trở nên dễ dàng và hiệu quả 
hơn. AD này được sử dụng rất phổ biến trong 
các QC của cả hai ngôn ngữ. 

Về tư duy hình thành AD, nhìn chung 
có sự tương đồng đáng kể trong các AD ý 
niệm được tìm thấy trong khối liệu nghiên 
cứu. Ở mỗi miền nguồn được sử dụng để 
phóng chiếu sang miền đích, chúng tôi đều 
tìm thấy các ánh xạ tương đương trong hai 
ngôn ngữ trong các AD bậc cao. Điều này 
cho thấy với bản chất là công cụ phản ánh 
phương thức tư duy và quá trình tri nhận của 

con người về thế giới khách quan, AD ý niệm 
có tính phổ quát cao. Tuy nhiên nếu nhìn vào 
các ý niệm cụ thể ở các AD bậc thấp hơn, 
chúng tôi quan sát được nhiều sự khác biệt 
về cách sử dụng ý niệm và các BT ngôn ngữ 
thể hiện các AD ý niệm đó. Những khác biệt 
này cho thấy sự biến thiên văn hóa dựa trên 
nền tảng tư duy dân tộc của những người tạo 
ra các AD ý niệm đó.
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KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG 
MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

FOREIGN CURRENCY BUSINESS OF VIETNAMESE COMMERCIAL 
BANKS IN THE COMPONENT CONTEXT OF INTERNATIONAL TRADE

Lương Văn Hải*

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 6/02/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 7/8/2019

Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/8/2019

Tóm tắt: Nền kinh tế Việt Nam nói chung, hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) 
Việt Nam nói riêng đang hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế và thị trường tài chính 
quốc tế. Các hoạt động thương mại, đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, xuất khẩu lao động, du 
lịch quốc tế, kiều hối, du học.... của Việt Nam với thế giới ngày càng phát triển mạnh. Theo 
đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối của các NHTM tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh, 
nhất là các NHTM của Việt Nam có thế mạnh về lĩnh vực này và các ngân hàng nước ngoài 
tại Việt Nam. Trong gần 2 năm: 2018 và từ đầu năm 2019 đến nay, thị trường ngoại hối quốc 
tế có sự biến động mạnh, đặc biệt là USD và Nhân dân tệ (NDT – CNY), với tác động của 
căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài, sự mất giá mạnh của NDT, FED 3 
lần tăng lãi suất trong năm 2018 và giữ nguyên từ đầu năm 2019 đến nay, giá dầu thô diễn 
biến 2 chiều: tăng khá nhưng cũng giảm đáng kể, đàm phán Brexit kéo dài và Quốc hội Anh 
chưa thông qua các điều khoản Brexit... Vậy trong bối cảnh năm 2018 và từ đầu năm 2019 
đến nay dưới tác động của căng thẳng quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc thường xuyên 
gia tăng, thương mại quốc tế diễn biễn phức tạp, hoạt động kinh doanh ngoại hối của các 
NHTM Việt Nam ra sao? Bài viết xin được phân tích về chủ đề này.

Từ khóa: kinh doanh ngoại hối, ngân hàng thương mại, thương mại quốc tế, diễn biến phức tạp

Abstract: Vietnam’s economy in general and the system of Vietnamese commercial 
banks in particular are deeply integrated with the international community and international 
financial market. Commercial activities, direct investment, indirect investment, labor 
export, international tourism, overseas remittances, study abroad... is growing strongly. 
Accordingly, foreign currency business of Vietnamese commercial banks are growing 
strongly too, especially banks with strengths in this field and foreign banks in Vietnam. 

* Khoa Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Mở Hà Nội

Tạp chí Khoa học - Viện Đại học Mở Hà Nội 58 (08/2019) 52-60
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1. Đặt vấn đề

Ngoại hối bao gồm tất cả các phương 
tiện thanh toán được sử dụng trong các giao 
dịch trao đổi và thanh toán quốc tế. Xét trong 
phạm vi từng quốc gia thì ngoại hối bao gồm: 
Ngoại tệ, các giấy tờ có giá ghi bằng ngoại tệ 
(Bao gồm: Séc, trái phiếu, hối phiếu...), vàng 
tiêu chuẩn quốc tế, đồng nội tệ do người không 
cứ trú nắm giữ. Tuy nhiên trên thực tế, trên thị 
trường ngoại hối người ta chỉ giao dịch mua bán 
ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn quốc tế, còn các giấy 
tờ có giá ghi bằng ngoại tệ không được giao 
dịch trực tiếp trên thị trường ngoại hối. Muốn 
trở thành ngoại tệ để giao dịch trên thị trường 
ngoại hối, thì trước hết phải bán (chiết khấu) 
các giấy tờ có giá để có ngoại tệ, sau đó mới 
tiến hành mua bán trên thị trường ngoại hối.

Thị trường ngoại hối là nơi mua bán 
ngoại tệ giữa các ngân hàng. Giao dịch trên 
thị trường ngoại hối có các nghiệp vụ, như: 
Nghiệp vụ ngoại hối giao ngay, nghiệp vụ 
ngoại hối kỳ hạn, nghiệp vụ hoán đổi ngoại 
hối, nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ, nghiệp vụ 
tiền tệ tương lai.

Thị trường ngoại hối có vai trò và vị 
trí rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế 
của các quốc gia theo hướng mở. Thông qua 
thị trường ngoại hối, các giao dịch mua bán 
ngoại tệ được tiến hành một cách thuận lợi, 
qua đó, thúc đẩy hoạt động thương mại và 
đầu tư quốc tế phát triển. Cùng với sự phát 
triển của kinh tế đối ngoại, thì các hoạt động 
trao đổi trên thị trường ngoại hối cũng ngày 

càng gia tăng. Do vậy, nếu như thị trường 
ngoại hối hoạt động lành mạnh và hiệu quả 
sẽ là tiền đề rất quan trọng để thúc đẩy kinh 
tế đối ngoại của một quốc gia phát triển lành 
mạnh và hiệu quả.

Kinh doanh ngoại hối là việc mua và 
bán các loại tiền tệ với mục đích kiếm lợi 
nhuận từ những thay đổi trong giá trị của 
chúng. Kinh doanh trên thị trường ngoại hối 
là một nghiệp vụ khó, đòi hỏi các nhà đầu tư, 
đầu cơ và nhà phân tích thị trường phải hiểu 
rõ sự vận động của thị trường ở các thời điểm 
khác nhau, khung thời gian khác nhau, phân 
tich và dự báo những biến động và nhân tố 
tác động đến sự biến động đó. 

2. Nội dung nghiên cứu

Thời gian giao dịch trên thị trường 
ngoại hối

Không giống như các thị trường tài 
chính khác. Thị trường ngoại hối là thị 
trường hoạt động 24 giờ và được kết nối bằng 
hệ thống điện tử trong một mạng lưới của 
các ngân hàng trên toàn cầu tham gia hoạt 
động này. Để biết được thời gian tốt nhất để 
giao dịch thì nhà kinh doanh ngoại hối cần 
biết được sự hoạt động trong 24 giờ của thị 
trường là như thế nào? Thị trường ngoại hối 
được chia thành bốn phiên giao dịch chính: 
Sydney, Tokyo, London và phiên New York. 
Tham khảo bảng hoạt động của thị trường 
dưới đây (Bảng số 1):

For nearly 2 years, since 2018, the international forex market has had a strong fluctuation, 
especially in USD and Yuan, with the impact of prolonged trade tension between the US 
and China, the devaluation strong of Yuan, 3 times of FED raising interest rates in 2018 
and maintaining from the beginning of 2019 until now, crude oil price has changed in 2 
ways: much increased but also significantly reduced, prolonged Brexit negotiations and 
British Parliament not yet passed the Brexit terms... In the context of this complicated 
international trade, what are the business activities of Vietnamese commercial banks? The 
article will analyze on this topic.

Keywords: foreign exchange, commercial banks, international trade, business activities.
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Bảng số 1: Thời gian giao dịch 4 phiên chính của thị trường ngoại hối quốc tế tính 
theo giờ GMT

Thời gian giao dịch GMT
Sydney (Mở cửa)
Sydney (Đóng cửa)

22:00
07:00

Tokyo (Mở cửa)
Tokyo (Đóng cửa)

00:00
09:00

London (Mở cửa)
London (Đóng cửa)

08:00
17:00

NewYork (Mở cửa)
New York ( Đóng cửa)

12:00
22:00

Nguồn: Tổng hợp của tác giả theo [4]

Nếu quy đổi thời gian giao dịch của 4 phiên giao dịch nói trên của thị trường ngoại hối 
quốc tế sang giờ Việt Nam thì có thể thấy như sau (xem bảng số 2):

Bảng số 2: Thời gian giao dịch 4 phiên chính của thị trường ngoại hối theo múi giờ Việt Nam

AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sydney
Tokyo

London
New York

  New York
Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác giả theo [4]

Qua bảng giờ giao dịch của thị trường 
ngoại hối, có thể thấy rằng ở mỗi phiên, 
có một khoảng thời gian mà hai phiên mở 
cửa cùng một lúc. Thời điểm từ 7:00AM-
2:00PM, cả thị trường Tokyo và Sydney đều 
mở cửa; từ 7:00PM-12:00PM cả thị trường 
London và New York cùng mở cửa. Thời 
điểm từ 3:00PM-4:00PM phiên Tokyo và 
phiên London cùng mở cửa. Đương nhiên, 
đây là những thời gian nhộn nhịp nhất của 
thị trường bởi vì có nhiều giao dịch với khối 
lượng lớn được thực hiện tại thời điểm này. 
Các NHTM Việt Nam tham gia kinh doanh 
trên thị trường ngoại hối quốc tế cũng phải 
theo dõi sát diễn biến tỷ giá và tham gia giao 
dịch theo các khoảng thời gian và các phiên 
giao dịch nói trên.

Ngoại tệ chủ đạo trên thị trường 
ngoại hối

Hiện nay, vai trò của USD trên thị 
trường ngoại hối và thị trường tài chính toàn 
cầu là quá lớn so với tỷ trọng kinh tế và thương 
mại của Mỹ so với toàn thế giới. Cụ thể là, 
nền kinh tế Mỹ chỉ chiếm khoảng 25% GDP 
và thương mại chiếm khoảng 20% giao dịch 
hàng năm trên toàn thế giới. Trong khi đó, 
USD chiếm tỷ trọng trong dự trữ tới 3/5 và 
USD cũng là một trong hai đồng tiền được sử 
dụng tới gần 85% trong các giao dịch ngoại 
hối. Từ khi đồng EUR xuất hiện, có một phần 
ảnh hưởng đến danh mục đầu tư và cơ cấu dự 
trữ ngoại hối. Mới đây, NDT cũng được IMF 
quyết định nằm trong giỏ SDR, nên lại tiếp 
tục có sự chia sẻ đó với USD.
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Vị thế của Nhân dân tệ trên thị trường 
tài chính quốc tế

Ngày 1/10/2016, NDT chính thức gia 
nhập vào rổ tiền tệ quốc tế của IMF cùng với 
các đồng USD của Mỹ, Euro của EU, Yen 
Nhật và Bảng Anh. Đây là những loại tiền 

tệ các nước có thể nhận được thông qua các 
khoản vay của IMF. NDT cũng là một trong 
5 đồng tiền dự trữ toàn cầu nói trên trong giỏ 
tiền SDR của IMF, với tỷ trọng 10,92% trong 
giỏ tiền tệ. Đây cũng là một cột mốc quan 
trọng trong sự phát triển kinh tế Trung Quốc 
trong suốt một thập kỷ qua.

Tỷ trọng NDT còn cao hơn so với Yên 
Nhật trong biểu đồ tại hình 1. Tỷ trọng này 
được dùng để xác định số tiền của mỗi đồng 
tiền được định giá trong rổ SDR mới có hiệu 
lực từ ngày 01/10/2016.

Tại châu Á, các nước Malaysia, 
Philippines, Thái Lan đã đưa NDT vào hệ 
thống dự trữ quốc gia. Sau khi IMF tuyên bố 
đưa đồng NDT vào giỏ SDR, rất nhiều nước 

như Singapore, Tanzania... đã tuyên bố đưa 
đồng NDT vào dự trữ ngoại hối.

Hàn Quốc cũng đang xem xét đa dạng 
hóa nguồn dự trữ ngoại tệ của mình, trong 
đó có tính đến đồng NDT. Ở châu Âu, tháng 
1/2017, Hội đồng quản trị của Ngân hàng 
Trung ương châu Âu (ECB) quyết định bổ 
sung NDT vào thành phần hiện tại của kho 
dự trữ ngoại hối (gồm: USD, Yên Nhật, 



56 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

NDT, vàng và SDR). Theo đó, ECB đã bán 
một phần nhỏ lượng nắm giữ USD của mình 
(tương đương 500 triệu Euro) để đầu tư vào 
đồng NDT.

Một số NHTW các nền kinh tế khác, 
như: Ngân hàng Trung ương Pháp, Ngân 
hàng Trung ương Đức cũng đã xác nhận nắm 
giữ NDT trong cơ cấu dự trữ ngoại hối từ 
tháng 1/2017. Anh chấp nhận thanh toán với 
Trung Quốc bằng NDT và đang xem xét đưa 
thêm NDT vào rổ dự trữ ngoại tệ. Tại châu 
Phi, Nigieria đã tuyên bố xem xét tăng tỷ 
lệ dự trữ đồng NDT thêm 5% - 10%. Trước 
thời điểm 1/10/2016, vào cuối năm 2015, sau 
hơn 5 năm tập trung tăng cường vị thế của 
Nhân dân tệ, Trung Quốc đã ký hợp đồng 
hoán đổi tiền tệ với gần 30 nước và có ngân 
hàng thanh toán tại gần 10 quốc gia. Theo 
số liệu của Ngân hàng Thanh toán quốc tế 
(BIS), từ năm 2013, NDT đã lọt top 10 đồng 
tiền được giao dịch nhiều nhất toàn cầu, nhờ 
tốc độ tăng trưởng GDP cao, cán cân thanh 
toán và vãng lai liên tục thặng dư cùng chính 
sách nới lỏng mạnh tay của Ngân hàng Trung 
ương Trung Quốc (PBOC) suốt từ năm 2009, 
thời điểm nước này nhận ra mình đang “mắc 
bẫy USD”.

Từ cuối năm 2017, khi căng thẳng 
thương mại Mỹ và Trung Quốc bắt đầu căng 
thẳng và liên tục gia tăng lớn cho đến nay, 
NDT đã thường xuyên biến động mạnh theo 
hướng giảm giá. Nhân dân tệ tại thị trường 
Trung Quốc ngày 3/8/2018 giảm xuống mức 
thấp nhất 15 tháng, với 6,8724 Nhân dân tệ 
đổi 1 USD, nếu so với mức tỷ giá 6,2352 
Nhân dân tệ/USD hồi tháng 3, đồng Nhân dân 
tệ hiện đã giảm giá 10%. Cuối tháng 9/2018 
tỷ giá Nhân dân tệ đóng cửa tại thị trường 
Thượng Hải ở mức 6,8725 Nhân dân tệ/USD, 
có thời điểm lên tới 6,9182 NDT/USD. Từ 
đầu năm 2019 đến nay, cuối tháng 6/2019, 

Nhân dân tệ tiếp tục diễn biến theo xu hướng 
giảm giá, thời điểm ngày 10/6/2019 tại thị 
trường đại lục có lúc giảm còn 6,9352 tệ đổi 
1 USD, mức thấp nhất kể từ đầu năm tới nay. 
Tại thị trường Hồng Kông, tỷ giá Nhân dân 
tệ trong buổi sáng có lúc đứng ở mức 6,9538 
tệ đổi 1 USD.

Thực trạng kinh doanh ngoại hối của 
các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Để thấy rõ thực trạng hoạt động kinh 
doanh ngoaị hối của các NHTM Việt Nam 
hiện nay trong bối cảnh tác động của cằng 
thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc, bài viết 
xin đưa ra số liệu và hiệu quả kinh doanh này 
được công bố trong Báo cáo tài chính hết 
quý I/2019 của 24 NHTM cho thấy, số lượng 
ngân hàng có lợi nhuận tăng chiếm đa số. 
Xét về giá trị tuyệt đối, Vietcombank vẫn là 
NHTM có lợi nhuận cao nhất ngành. Trong 
quý 1, thu nhập lãi thuần của Vietcombank 
đạt trên 8.498 tỷ đồng (xếp thứ 2 trong ngành 
sau BIDV), tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 
trước. Trong khi hoạt động mua bán chứng 
khoán kinh doanh và hoạt động khác giảm 
lần lượt 76% và 27% thì lãi từ hoạt động dịch 
vụ cũng như kinh doanh ngoại hối và vàng 
đều tăng. Hoạt động dịch vụ đạt lãi thuần 
trên 1.069 tỷ đồng, tăng 21%, hoạt động kinh 
doanh ngoại hối và vàng cũng đạt 928 tỷ 
đồng, tăng 51%. 

Đối với BIDV, đây cũng là NHTM có 
thu nhập lãi thuần cao nhất trong ngành với 
8.545 tỷ đồng trong quý 1. Ở các mảng hoạt 
động khác, dù các hoạt động như dịch vụ, 
kinh doanh ngoại hối và vàng cùng hoạt động 
khác đều có sự tăng trưởng về lãi thuần tuy 
nhiên hoạt động mua bán chứng khoán kinh 
doanh chỉ đạt 38,7 tỷ lãi thuần, giảm 93%, 
ngoài ra hoạt động mua bán chứng khoán đầu 
tư còn lỗ trên 389 tỷ.
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Do đó, lợi nhuận trước thuế của BIDV 
chỉ tăng nhẹ 1,4% lên 2.520 tỷ đồng. Ngân 
hàng này vẫn nằm trong top 5 ngân hàng có 
lợi nhuận lớn nhất ngành trong quý 1.

Nhìn lại trong năm 2018, dựa trên báo 
cáo tài chính hết quý 3/2018, kết quả tổng 
hợp cho thấy, 20 ngân hàng có lãi thuần từ 
kinh doanh ngoại hối, đạt hơn 4.200 tỷ đồng 
trong 9 tháng đầu năm 2018, tăng 32% so với 
cùng kỳ năm 2017, cho thấy đây vẫn là mảng 
kinh doanh hấp dẫn; đồng thời các NHTM 
cũng chủ động, linh hoạt, có kinh nghiệm 
hơn và phòng ngừa rủi ro tốt hơn.

Tổng số 20 NHTM được đề cập, đó là 
Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, MBB, 
VPBank, Techcombank, HDBank, ABBank, 
VietCapitalBank, SeABank, VietBank, 
Saigonbank, Kienlongbank, Bac A Bank, 
TPBank, VietABank, LienVietPostBank, VIB, 
NCB. Tổng hợp con số đầy đủ thì lãi thuần 
từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 4.293 
tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Riêng quý 
3/2018, 20 ngân hàng này có lãi 1.290 tỷ đồng 
từ kinh doanh ngoại hối. Đây là quý có sự 

biến động mạnh nhất của NDT và VND so với 
USD, tức là có mức độ rủi ro lớn nhất, nhưng 
các NHTM Việt Nam vẫn duy trì được số lãi 
ổn định từ hoạt động kinh doanh này.

Trong số đó, có 16 trên tổng số 20 
NHTM Việt Nam được tổng hợp, phân tích 
có tăng trưởng dương ở mảng kinh doanh 
ngoại hối trong 9 tháng đầu năm 2018, cá biệt 
có một số ngân hàng có tốc độ tăng trưởng 
rất cao trên 100%. VPBank cùng kỳ năm 
2017 bị lỗ tới 43 tỷ đồng thì 9 tháng đầu năm 
2018 có lãi tới 251 tỷ đồng; VietCapitalBank 
hoạt động kinh doanh ngoại hối có lãi 115 
tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 
ngoái, đây là động lực chính cho tăng trưởng 
lợi nhuận hợp nhất cùa ngân hàng này trong 
3 quý đầu năm 2018. BIDV, một trong những 
NHTM Việt Nam có thị phần lớn nhất trên 
thị trường ngoại hối cũng có tăng trưởng 
lãi kinh doanh ngoại hối tới 55% đạt 797 tỷ 
đồng. Tham khảo số liệu so sánh kết quả kinh 
doanh ngoại hối trong 2 năm qua 2017-2018 
của 10 NHTM Việt Nam được lựa chọn ở 
hình vẽ dưới đây:

Hình 3

Nguồn: [9]. Đơn vị: tỷ đồng 
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Bên cạnh một số NHTM có kết quả kinh 
doanh ngoại hối tăng trưởng cao, thì một số 
NHTM khác, như: Vietcombank, Sacombank, 
BacABank và LienVietPostBank lại giảm so 
với cùng kỳ, riêng LienVietPostBank còn bị 
lỗ gần 7 tỷ đồng. Đối với riêng Vietcombank 
cho dù bị giảm 6% so với cùng kỳ năm 2017, 
nhưng Vietcombank vẫn có mức lãi từ kinh 
doanh ngoại hối đạt hơn 1.600 tỷ đồng, dẫn 
đầu các NHTM Việt Nam và có khoảng cách 
rất xa so với các NHTM khác. Trong nhiều 

năm gần đây, Vietcombank vẫn luôn giữ 
được thế mạnh truyền thống, có thị phần lớn 
nhất trong hoạt động kinh doanh ngoại hối. 

Tham khảo số liệu về lĩnh vực kinh 
doanh này 2 năm trước đó: 2016 – 2017 của 
Vietcombank cũng thấy rõ điều đó. Tính 
đến hết năm 2017, Vietcombank đạt doanh 
số kinh doanh ngoại tệ tăng 27,22% so với 
cùng kỳ và đạt 120,3% mục tiêu đề ra trong 
kế hoạch kinh doanh của năm 2017; Chuyển 
tiền kiều hối tăng 14,9% so với cùng kỳ 2016.

Hình 4: Diễn biến doanh số kinh doanh ngoại tệ và chuyển tiền kiều hối của Vietcombank 
các năm 2016 - 2017

Nguồn: [7]
Cũng trong khoảng thời gian nói trên, 

Vietcombank liên tục duy trì vị trí hàng đầu 
về mua bán ngoại tệ trên thị trường. Nhóm 
NHTM Việt Nam có thị phần lớn tiếp theo 
đó là BIDV, VietinBank, Sacombank, 
Techcombank, ACB, MBB, Eximbank và 
VPBank cũng đang tham gia cạnh tranh 
mạnh mẽ trên thị trường ngoại hối. 

Tại VPBank, kinh doanh ngoại hối vốn 
không phải là thế mạnh nhiều năm trước khi 
thường xuyên bị lỗ nặng: năm 2017 bị lỗ 159 
tỷ đồng, năm 2016 lỗ 319 tỷ đồng, năm 2015 
lỗ 290 tỷ đồng. Nhưng năm 2018 VPBank 
đang có bước thay đổi mạnh mẽ khi không 
chỉ thoát lỗ mà còn có lãi tới 251 tỷ đồng 

trong 9 tháng đầu năm ở mảng kinh doanh 
này. Kinh doanh ngoại hối thậm chí còn trở 
thành một trong những yếu tố cứu cánh cho 
tăng trưởng lợi nhuận của VPBank khi thu 
nhập từ tín dụng tăng chậm lại, hoạt động 
dịch vụ và mua bán chứng khoán sụt giảm. 

Ngoài các NHTM nói trên, thì trong 9 
tháng đầu năm 2018 một số NHTM khác của 
Việt Nam cũng đạt số lãi từ hoạt động kinh 
doanh ngoại hối ở mức khá, như: Sacombank 
đạt lãi 313 tỷ đồng, ACB đạt 308 tỷ đồng, 
MB đạt 302 tỷ đồng, Techcombank 247 tỷ 
đồng. Những NHTM này thậm chí còn phải 
cạnh tranh gay gắt với những ngân hàng nước 
ngoài có ưu thế về nguồn ngoại tệ dồi dào, 
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kinh nghiệm trên thị trường tài chính quốc 
tế, khách hàng là các nhà xuất khẩu lớn. Ví 
dụ, đến nay chưa thấy công bố kết quả kinh 
doanh 9 tháng, tuy nhiên 6 tháng đầu năm 
2018 tại HSBC Việt Nam, đã có lãi từ kinh 
doanh ngoại hối đạt tới 347 tỷ đồng, chỉ đứng 
sau Vietcombank, BIDV và tương đương với 
VietinBank.

Trên thực tế, hoạt động kinh doanh 
ngoại hối là một mảng nhiều rủi ro, lên xuống 
khá thất thường, ngay cả ở những Ngân hàng 
lớn, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, các NHTM 
Việt Nam cũng sẽ không bỏ qua mảng kinh 
doanh có nhiều triển vọng, nhiều tiềm năng 
bởi nhu cầu chi tiêu ngoại tệ cho các hoạt 
động du lịch, du học, định cư,...ở nước ngoài 
ngày càng lớn. Lượng kiều hối về Việt Nam 
cũng tăng nhanh theo từng năm. Đồng thời, 
các NHTM Việt Nam còn phải cạnh tranh với 
mua bán ngoại tệ trên thị trường “chợ đen”, 
chủ yếu là các cửa hàng vàng. Mặc dù các 
NHTM Việt Nam trong nhiều năm qua đưa 
ra không ít chương trình khuyến mại tặng 
quà, tặng tiền cho khách hàng thực hiện giao 
dịch ngoại tệ với ngân hàng,...hay bổ sung 
nhiều tiện ích, như cho phép đổi ngoại tệ tại 
cây ATM, thì thói quen mua bán ngoại tệ trên 
thị trường tự do của người dân vẫn khó thay 
đổi. Đặc biệt là với những giao dịch Nhân 
dân tệ của tư nhân, của cá nhân ở khu vực 
biên giới phía Bắc. 

Hành lang pháp lý tạo cơ hội cho các 
Ngân hàng thương mại Việt Nam mở rộng 
kinh doanh mua bán Nhân dân tệ trong bổi 
cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại 
Mỹ - Trung gia tăng, nhiều dự báo sẽ chỉ ra 
rằng, các cơ hội gia tăng quan hệ thương 
mại, đầu tư, du lịch quốc tế của Việt Nam 
và Trung Quốc sẽ lớn hơn, giao dịch bằng 

NDT sẽ lớn hơn, tập trung là khu vực biên 
giới. Đây là một mảng thị trường kinh doanh 
ngoại hối mà nhiều NHTM đang mở rộng 
cơ hội. Trong các báo cáo tài chính của các 
NHTM CP Việt Nam được đề cập nói trên, 
phần kinh doanh ngoại hối chỉ đề cập chung, 
tổng thể, không có thuyết minh chi tiết giao 
dịch mua bán NDT. Tuy nhiên, trong thực tế 
hoạt động này có phát sinh tại một số NHTM 
Việt Nam và đạt kết quả kinh doanh khá.

Về cơ sở pháp lý, NHNN Việt Nam 
đã kịp thời ban hành Thông tư số: 19/2018/
TT-NHNN, hướng dẫn về quản lý ngoại hối 
đối với hoạt động thương mại biên giới Việt 
Nam - Trung Quốc, có hiệu lực thi hành từ 
12/10/2018. Đây là điều kiện cho các NHTM 
Việt Nam đẩy mạnh cạnh tranh về giao dịch 
mua bán NDT ở khu vực biên giới, nhất là 
trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ - 
Trung Quốc chưa giảm bớt căng thẳng.

Theo quy định pháp lý nói trên, các đối 
tượng được sử dụng Nhân dân tệ trong thanh 
toán gồm thương nhân, cư dân biên giới Việt 
Nam, Trung Quốc có hoạt động thương mại 
biên giới giữa 2 nước; các ngân hàng thương 
mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được 
phép kinh doanh ngoại hối.

Cùng với đồng Nhân dân tệ, VND và 
ngoại tệ tự do chuyển đổi cũng được dùng 
trong các giao dịch thanh toán ở biên giới. 
Phương thức thanh toán bao gồm thanh toán 
qua ngân hàng, bằng VND hoặc Nhân dân tệ 
(CNY) tiền mặt. Ngoài ra, thông tư cũng quy 
định một số hoạt động ngoại hối khác, như: 
ủy thác thanh toán bằng đồng CNY, hoạt 
động xuất khẩu, nhập khẩu CNY tiền mặt và 
VND tiền mặt.

3. Kết luận và khuyến nghị

Dự báo, dù diễn biến quan hệ thương 
mại Mỹ - Trung Quốc tới đây như thế nào đi 
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chăng nữa, thì quan hệ thương mại, đầu tư, 
du lịch, dịch vụ hành không,... giữa Việt Nam 
và Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng lớn, các 
giao dịch về thanh toán, chuyển tiền, chuyển 
đổi tiền tệ của doanh nhân, cá nhân người 
Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục ở quy mô 
lớn hơn và NDT sẽ có những biến động khó 
lường. Bên cạnh đó, với việc CPTPP chính 
thức có hiệu lực từ 30/12/2018, các hiệp định 
thương mại khác giữa Việt Nam và các khối, 
các nước khác được thực thi, quan hệ thương 
mại, đầu tư, dịch vụ, du lịch, lao động, chuyên 
gia, thanh toán, chuyển tiền, giao dịch vốn,... 
của Việt Nam với cộng đồng quốc tế sẽ tiếp 
tục phát triển lên các mức độ mới. Thị trường 
tài chính quốc tế tiếp tục diễn biến với những 
tác động kinh tế, chính trị, thiên tai,....bất 
thường. Đó là những cơ hội và thách thức lớn 
đối với các NHTM Việt Nam. Tuy nhiên với 
kinh nghiệm rút ra trong thời gian qua, đặc 
biệt là trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 
2019, chắc chắn hoạt động kinh doanh ngoại 
hối của các NHTM Việt Nam sẽ có kết quả 
bền vững hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế của đất nước. 

Vấn đề đặt ra cho các NHTM Việt 
Nam, đó là tiếp tục tăng cường đào tạo cán 
bộ, thực hiện tốt các nghiệp vụ phòng ngừa 
rủi ro theo thông lệ kinh doanh ngoại hối 
quốc tế, chủ động và linh hoạt mua bán ngoại 
tệ trên thị trường, chú trọng đến các nghiệp 
vụ phái sinh.
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NGOÀI CÔNG LẬP

FACTORS IMPACT TO THE WORKING MOTIVATION
OF ADMINISTRATIVE OFFICIALS IN NON-PUBLIC UNIVERSITIES

Nguyễn Tiến Hùng*, Vũ Quang†, Trương Đức Thao‡
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Tóm tắt: Nghiên cứu này khái quát cơ sở lý luận về các nhân tố tác động tới động lực làm 
việc của cán bộ hành chính. Tiếp theo, nghiên cứu tiến hành khảo sát thực tiễn và đánh giá mức 
độ tác động của các nhân tố này tới động lực làm việc của các cán bộ hành chính tại trường Đại 
học Thăng Long và trường Đại học Đại Nam. Kết quả của nghiên cứu cho thấy, có 06 nhân tố tác 
động tới động lực làm việc của các cán bộ hành chính với mức độ tác động được xếp theo thứ tự 
giảm dần như sau: Thứ nhất là nhân tố “Tác động từ phía nhà trường”; Thứ hai là nhân tố “Môi 
trường làm việc”; Thứ ba là nhân tố “Quyết định làm việc tại trường”; Thứ tư là nhân tố “Các 
mối quan hệ xã hội”; Thứ năm là nhân tố “Đặc thù công việc hành chính tại trường”; Thứ sáu là 
nhân tố “Năng lực thực hiện công việc”. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất 04 khuyến nghị nhằm 
tăng cường động lực làm việc của cán bộ hành chính tại các nhà trường đại học ngoài công lập.

Từ khóa: Động lực, nhân tố, tác động, khuyến nghị, Đại học ngoài công lập.

Abstract: This study outlines the rationale for factors affecting the motivation of 
administrative officials. Next, the study conducted practical surveys and assessed the 
impact of these factors on the working motivation of administrative officials at Thang Long 
University and Dai Nam University. The results of the study show that there are 6 factors 
affecting the work motivation of administrative officials with the impact level is ranked in 
descending order as follows: The first factor is “Impact from the university”; The second 
is “Working environment”; The third is “Decision to work at the university”; The fourth is 
“Social relations”; The fifth is “Specific administrative work at the university”; The sixth is 
“Competence of work performance”. On that basis, the study proposes 4 recommendations 
to enhance the working motivation of administrative officials at non-public universities.

Keywords: Motivation, factors, impacts, recommendations, non-public universities.
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 1. Đặt vấn đề

Mỗi tổ chức đều có ba nguồn lực quan 
trọng là nhân lực, vốn và công nghệ, trong đó 
nhân tố nhân lực đóng vai trò quan trọng nhất. 
Trong trường đại học, đội ngũ giảng viên là 
yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng đào 
tạo, bên cạnh đó, cán bộ hành chính cũng có 
vai trò không thiếu được trong hoạt động đào 
tạo của nhà trường. Nhận thấy được tầm quan 
trọng của lực lượng lao động hành chính, các 
trường đại học ngoài công lập luôn quan tâm 
và tạo những điều kiện tốt nhất bằng nhiều 
chính sách để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
một trong những chính sách đó là tạo động 
lực làm việc đối với họ. Tuy nhiên, thực tế 
cho thấy, tạo động lực làm việc cho cán bộ 
hành chính của các nhà trường đại học ngoài 
công lập vẫn tồn tại không ít những hạn chế. 
Do vậy, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu 
này nhằm tìm hiểu mức độ tác động của một 
số nhân tố tới động lực làm việc của cán bộ 
hành chính nhằm đề xuất khuyến nghị nhằm 
nâng cao động lực làm việc đối cán bộ hành 
chính trong các trường đại học ngoài công 
lập. Trong nghiên cứu này, do hạn chế về mặt 
nguồn lực nên nhóm tác giả mới chỉ khảo sát 
điển hình tại 02 trường đại học ngoài công 
lập là ĐH Thăng Long và ĐH Đại Nam, do 
đó, kết quả nghiên cứu có thể chưa mang tính 
đại diện cho tổng thể, không hoàn toàn đúng 
cho tất cả các trường ngoài công lập ở Việt 
Nam, nhóm tác giả sẽ tiếp tục mở rộng phạm 
vi, đối tượng nghiên cứu và củng cố nhằm có 
những phát hiện có ý nghĩa hơn ở các nghiên 
cứu tiếp theo liên quan đến vấn đề này. 

2. Tình hình nghiên cứu

2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước

Các nghiên cứu về động lực làm việc 
của con người đã được các học giả nước ngoài 
nghiên cứu từ rất sớm và được chia thành hai 

hướng chủ yếu là: (1) hướng nghiên cứu về 
bản chất của động lực làm việc và (2) hướng 
nghiên cứu về tạo động lực cho người lao 
động. Cụ thể như sau:

•	Hướng nghiên cứu về bản chất của 
động lực làm việc

Các nghiên cứu theo hướng này chỉ ra 
bản chất của động lực làm việc xuát phát từ 
nhu cầu, nhận thức và mục tiêu.

Các nghiên cứu chỉ ra bản chất động 
lực làm việc xuất phát từ nhu cầu: Tiêu biểu 
cho hướng nghiên cứu này là thuyết nhu 
cầu của Maslow (1943), ông chia nhu cầu 
của con người thành 5 thứ bậc từ thấp đến 
cao và con người làm việc để thỏa mãn các 
nhu cầu của mình [20]. Tuy nhiên, nghiên 
cứu này còn hạn chế ở việc sắp xếp nhu cầu 
của con người theo thứ bậc, trong khi cùng 
lúc con người có nhiều nhu cầu khác nhau. 
Alderfer (1972) cũng chỉ ra, nhu cầu tồn tại, 
nhu cầu giao tiếp và nhu cầu tăng trưởng là 
ba yếu tố thúc đẩy con người thực hiện hành 
vi. Tuy vậy, nghiên cứu này gặp hạn chế khi 
không giải thích được những cá nhân có xu 
hướng ổn định, hài lòng với những gì đang 
có trong nghề nghiệp của bản thân và không 
muốn tranh đấu [11]. Cùng quan điểm với 
Alderfer, McClelland cũng chỉ ra ba nhu 
cầu mà con người mong muốn được thỏa 
mãn trong công việc là nhu cầu thành đạt, 
nhu cầu khẳng định và nhu cầu quyền lực, 
nhưng nghiên cứu này chưa đề cập đến sự 
khác nhau về nhu cầu của người lao động 
ở những môi trường làm việc khác nhau, 
văn hóa khác nhau [21]... Herzberg chỉ ra 
rằng, người lao động bị thôi thúc thực hiện 
các hành vi nhằm thỏa mãn các nhu cầu của 
mình như là: Nhu cầu về thành tích, nhu 
cầu về liên kết, nhu cầu về năng lượng [17]. 
Tuy nhiên, tác giả này chưa đề cập đến sự 
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khác biệt của hai nhóm nhân tố này theo 
đặc điểm cá nhân người lao động hay đặc 
thù nghề nghiệp. Các nghiên cứu này đều 
thống nhất với nhau khi chỉ ra nhu cầu bên 
trong con người là nguồn gốc sinh ra động 
lực làm việc.

Các nghiên cứu chỉ ra bản chất động 
lực làm việc xuất phát từ nhận thức: Vroom 
cho rằng, hành vi của con người bị thôi thúc 
bởi sự mong đợi mà con người đặt vào mục 
tiêu và những cơ hội mà họ nhận thức rằng, 
sẽ hoàn thành được những mục tiêu đó [30]. 
Phát triển dựa trên nghiên cứu của Vroom, 
Porter và Lawler xây dựng mô hình động lực 
thúc đẩy, mô hình chỉ ra mức độ của động 
lực làm việc tùy thuộc vào giá trị của phần 
thưởng và khả năng nhận được phần thưởng 
của người lao động [27]. Adams cũng đề 
xuất rằng, những mong đợi về công bằng 
của người lao động có liên quan đến yếu tố 
đầu vào và kết quả của quá trình xã hội hóa 
thông qua việc so sánh với người khác [1]. 
Nghiên cứu này còn hạn chế khi chưa đưa ra 
được những giải pháp để tổ chức có thể khắc 
phục trạng thái nhận thức không công bằng 
trong nhân viên. Các nghiên cứu này đều 
thống nhất, nhận thức của người lao động 
về những yêu cầu từ phía tổ chức sẽ quyết 
định sự hình thành và mức độ động lực làm 
việc của họ. 

Các nghiên cứu chỉ ra bản chất động 
lực làm việc xuất phát từ mục tiêu: Hai tác 
giả Gagné và Deci đã nhận ra rằng, lý thuyết 
về nhu cầu đã quá đề cao động lực xuất phát 
từ bên trong con người, trong khi đó lý thuyết 
nhận thức lại chỉ tập trung vào các nhân tố 
bên ngoài tác động tới sự hình thành động 
lực làm việc [16]. Điều này đã tạo tiền đề 
cho nghiên cứu của Ryan và Deci, họ đã xây 
dựng mô hình lý thuyết tự quyết mà ở đó, 
động lực làm việc được xác định bởi nhu cầu 

và mục tiêu của các cá nhân, và thúc đẩy bởi 
các nhân tố bên trong người lao động cũng 
như các nhân tố bên ngoài môi trường [28]. 
Khi các đòi hỏi từ bên ngoài phù hợp với 
những nhu cầu bên trong, khi các mục tiêu 
của tổ chức có sự phù hợp với mục tiêu bên 
trong mỗi cá nhân, thì động lực làm việc của 
nhân viên sẽ trở nên mạnh mẽ. 

•	Hướng nghiên cứu về tạo động lực 
làm việc

Mô hình tạo động lực nổi tiếng của 
Porter và Lawler (1968) là mô hình được xây 
dựng trên thuyết kỳ vọng [27], toàn bộ sự cố 
gắng hay sức mạnh của động lực thúc đẩy tùy 
thuộc vào giá trị của phần thưởng và xác suất 
nhận được phần thưởng đó. Kovach (1987) 
chỉ ra 10 yếu tố ảnh hưởng đến động lực, trong 
đó công việc thích thú càng quan trọng khi thu 
nhập tăng, còn lương cao quan trọng hơn trong 
nhóm có thu nhập thấp [18]. Mead. R (1994) 
cũng chỉ ra 11 yếu tố bên ngoài tác động tới 
động lực làm việc của người lao động là: 
Lương cao; Đảm bảo công việc; Công việc 
thú vị; Quan hệ đồng nghiệp tốt; Công việc 
phù hợp khả năng; Tự chủ trong công việc; 
Cơ hội thăng tiến; Tính đa dạng trong công 
việc; Điều kiện làm việc tốt; Thời gian làm 
việc thích hợp; Cơ hội học tập, việc tổ chức 
tác động vào những yếu tố này ảnh hưởng 
lớn đến kết quả làm việc của nhân viên [22]. 
Nhìn chung, các nghiên cứu này đều chỉ ra 
các nhân tố tác động tới động lực làm việc 
của người lao động, qua đó đưa ra các giải 
pháp tạo động lực làm việc dựa trên mức độ 
ảnh hưởng của các nhân tố này lên động lực 
làm việc của họ.

2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước

Các nghiên cứu về động lực làm việc ở 
nước ta cũng đã có tương đối nhiều và có một 
sô nghiên cứu điển hình như: 
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Phạm Đức Chính (2016) đã áp dụng 
mô hình động lực làm việc của R. Smith 
(2011) để nghiên cứu về “Mối quan hệ giữa 
động lực làm việc và sự hài lòng công việc 
của cán bộ, công chức ở Việt Nam”, nghiên 
cứu đã đề cập rất nhiều đến mối quan hệ 
giữa động lực làm việc với sự hài lòng công 
việc của đối tượng là cán bộ, công chức ở 
Việt Nam. Nghiên cứu đã chỉ ra có 10 nhân 
tố tác động đến động lực làm việc của cán 
bộ công chức ở Việt Nam [1]. Nguyễn Thị 
Phương Dung (2016) với đề tài “Động cơ 
làm việc của nhân viên khối văn phòng ở 
Việt Nam”. Nghiên cứu được tiến hành dựa 
trên lý thuyết tự quyết được xây dựng bởi 
Ryan và Deci, và đã phát hiện ra nhân tố 
niềm tin của cá nhân vào tổ chức và mối 
quan hệ của cá nhân với đồng nghiệp, với 
lãnh đạo và tổ chức sẽ tác động mạnh mẽ tới 
động cơ làm việc và kết quả hành vi của mỗi 
cá nhân [3].

Mới đây nhất là nghiên cứu về động 
lực làm việc của giảng viên trong các trường 
đại học ngoài công lập của Trương Đức Thao 
(2018), tác giả đã chỉ ra có 10 nhân tố tác 
động tới động lực làm việc của giảng viên 
đại học ngoài công lập, trong đó nhân tố tác 
động mạnh nhất là “Đãi ngộ vật chất” và 
nhân tố yếu nhất là “Sự coi trọng của xã hội”. 
Nghiên cứu đã cung cấp cơ sở lý luận cho 
việc nghiên cứu về động lực và các nhân tố 
tác động tới động lực làm việc của con người 
nói chung và của giảng viên đại học nói riêng 
[6]. Tuy nhiên, trong trường đại học thì động 
lực làm việc của cán bộ hành chính với động 
lực làm việc của giảng viên cũng có những 
khác biệt rất lớn chẳng hạn, động lực làm việc 
của giảng viên sẽ gắn liền với hoạt động giảng 
dạy, sẽ chịu tác động từ phía người học, sẽ chịu 
các tác động từ yêu cầu của nghề nghiệp..., còn 
động lực làm việc của cán bộ hành chính sẽ 

ít chịu tác động của các nhân tố trên. Do vậy, 
việc nghiên cứu riêng về động lực làm việc của 
cán bộ hành chính trong trường đại học là có ý 
nghĩa và cần thiết.

Việc hệ thống hóa các công trình nghiên 
trên cho thấy các nghiên cứu về động lực và 
tạo động lực cho cán bộ hành chính trong các 
tổ chức tư nhân, ngoài nhà nước là chưa có, 
hoặc được nghiên cứu ở những phạm vi rộng 
mà chưa nghiên cứu cụ thể tại các trường Đại 
học ngoài công lập. Như vậy, cho tới thời 
điểm này, chưa có một công trình nào nghiên 
cứu một cách toàn diện và hệ thống về động 
lực làm việc của cán bộ hành chính tại các 
trường đại học ngoài công lập. Do đó, việc 
tiến hành nghiên cứu này là việc làm có ý 
nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn.

3. Cơ sở lý thuyết và phương pháp 
nghiên cứu

3.1. Cơ sở lý thuyết

•	Khái quát động lực của người lao động

Tác giả Vũ Thị Uyên (2008) cho rằng, 
Động lực = Khao khát x Tự nguyện. Qua 
mỗi quá trình lao động sẽ tạo ra một kết quả 
thực hiện công việc nhất định và động lực là 
sự khao khát và tự nguyện của mỗi cá nhân 
nhằm phát huy mọi nỗ lực để hướng bản thân 
đạt được mục tiêu của cá nhân và mục tiêu 
của tổ chức [9].

Tác giả Bùi Anh Tuấn (2002) cho rằng, 
động lực lao động là những nhân tố bên trong 
kích thích con người nỗ lực làm việc trong 
điều kiện cho phép tạo ra năng suất, hiệu quả 
cao. Biểu hiện của động lực là sự sẵn sàng 
nỗ lực, say mê làm việc nhằm đạt được mục 
tiêu của tổ chức cũng như bản thân người lao 
động [7].

Tác giả Trương Đức Thao khẳng định, 
động lực làm việc được sinh ra từ nhu cầu, 
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nhu cầu làm xuất hiện mục tiêu bên trong chủ 
thể, khi đó động lực làm việc được hiểu là 
sự khao khát và tự nguyện của chủ thể trong 
việc thực hiện các hành vi nhằm đạt được 
mục tiêu của mình gắn liền với mục tiêu của 
tổ chức [6].

Từ những quan điểm trên, có thể thấy, 
động lực làm việc là sự khao khát và tự 
nguyện của người lao động trong việc thực 
hiện các hành vi nhằm đạt mục tiêu của cá 
nhân trong sự phù hợp với mục tiêu của tổ 
chức.

•	Các nhân tố tác động tới động lực 
của người lao động

(1) Quyết định làm việc

Quyết định lựa chọn công việc được 
hiểu như là hành vi nhằm thỏa mãn nhu cầu 
và mục tiêu cá nhân của người lao động trong 
việc lựa chọn một nghề nghiệp nào đó. Các 
nghiên cứu động lực làm việc theo lý thuyết 
tự quyết của Ryan, Deci và Gagné..., nhấn 
mạnh, việc tự chủ lựa chọn công việc có ảnh 
hưởng không nhỏ tới mức độ động lực của 
nhân viên [29]. Guo (2007) cũng nhấn mạnh, 
nhân viên tự quyết định công việc sẽ dẫn đến 
có trách nhiệm hơn và vì thế, động lực làm 
việc sẽ rõ ràng hơn [19]. 

(2) Năng lực thực hiện công việc

Jaggi (1979) cho rằng, khả năng và kinh 
nghiệm tác động rất lớn tới động lực làm việc 
của người lao động (trích theo Vũ Thị Uyên, 
2008) [10]. Connolly (2003) cho rằng, năng 
lực thực hiện công việc có thể ảnh hưởng tích 
cực hoặc tiêu cực đến động lực làm việc của 
nhân viên [14]. Smith và cộng sự (2011) nhấn 
mạnh, cảm nhận về khả năng thực hiện công 
việc giúp người lao động tư tin hơn khi làm 
việc và thôi thúc họ làm việc [23].

(3) Đặc thù công việc

Perry và Porter (1982) cho rằng, đặc 
thù công việc liên quan đến những gì mà một 
người cần thực hiện ở nơi làm việc, đây là yếu 
tố quyết định động lực làm việc của người 
lao động [26]. Nel và đồng sự (2001) [24]; và 
Norris (2004) đồng quan điểm rằng, các đặc 
điểm công việc như ổn định hay thách thức, 
sáng tạo hay áp lực..., có tác động không nhỏ 
tới động lực [25]. Trương Đức Thao (2018) 
chỉ ra, đặc điểm công việc và trách nhiệm đối 
với công việc là các nhân tố tác động tới động 
lực làm việc của người lao động [5].

(4) Tác động từ phía nhà trường

Phạm Đức Chính (2016) cho rằng, các 
tác động từ phía tổ chức có thể là: (1) các tác 
động về thu nhập như, lương, thưởng, phúc 
lợi, thăng tiến...; (2) môi trường làm việc như, 
bầu không khí tâm lý nơi làm việc, thời gian 
làm việc, điều kiện làm việc...; (3) các yếu tố 
quá trình như, cơ hội phát triển nghề nghiệp, 
được trao quyền tự chủ, sự công nhận...; và 
các yếu tố khác như, tầm quan trọng của 
công việc đối với xã hội, với cộng đồng...
[1]. Ellickson (2002) hay Borzaga và cộng 
sự (2006) cho rằng, cơ hội thăng tiến, phát 
triển nghề nghiệp và sự tham gia vào chính 
sách, chiến lược của tổ chức sẽ tác động tới 
động lực của nhân viên [13],[ 15]. Visser – 
Wijnveen và cộng sự (2012) nhấn mạnh vai 
trò tác động của nhà trường ảnh hưởng tới 
động lực làm việc của cán bộ giảng viên ở 
bậc đại học [31]. Tác giả Vũ Thị Uyên (2008) 
cho rằng, để tạo động lực cho người lao động 
thì tổ chức cần gắn phần thưởng với thành tích 
[10]. Trương Đức Thao (2018) nhấn mạnh, 
các đãi ngộ về vật chất mà tổ chức đáp ứng 
cho nhân viên chính là điều kiện để duy trì 
và phát triển động lực làm việc của nhân viên 
[5]. 

(5) Môi trường làm việc
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Ellickson (2002) và Borzaga (2006) 
đã chỉ ra rằng, môi trường làm việc có ảnh 
hưởng không nhỏ tới sự hài lòng và động lực 
làm việc của nhân viên [13],[ 15]. Badubi 
(2017) đề cập, môi trường làm việc của các 
tổ chức khác nhau sẽ tác động khác nhau tới 
động lực làm việc của nhân viên [12]. Tác 
giả Vũ Thị Uyên (2008) nhấn mạnh, cần phải 
tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người 
lao động để kích thích họ làm việc và hoàn 
thành công việc một cách tốt nhất. Nói cách 
khác thì môi trường làm việc có ảnh hưởng 
lớn tới động lực làm việc và thành tích công 
việc của họ [8],[ 10]. Tác giả Trương Đức 
Thao (2017) khẳng định, môi trường làm 
việc mô tả bầu không khi tâm lý nơi làm việc, 
giải thích mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, 
quan hệ với đồng nghiệp..., và nhân tố này 
tác động không nhỏ tới động lực làm việc của 
người lao động [5]. 

(6) Các mối quan hệ xã hội

Theo nghiên cứu của Phạm Đức Chính 
(2016), những đòi hỏi từ khách hàng về chất 
lượng của các dịch vụ ngày càng cao, đã đặt 

người làm công tác hành chính trong mối 
quan hệ tương tác đầy trách nhiệm về mọi 
mặt: chính trị, pháp lý, hành chính, y tế, giáo 
dục... [1]. Các tác giả: Cao Duy Hoàng và Lê 
Nguyễn Hậu (2011) [4], Phạm Đức Chính và 
Nguyễn Xuân An (2015) [2] cùng kết luận, 
năng lực của cán bộ hành chính tác động đến 
sự hài lòng của khách hàng (cộng đồng) và 
ngược lại là sự hài lòng của khách hàng có 
ảnh hưởng không nhỏ tới động lực làm việc 
của cán bộ hành chính. Hay quan điểm của 
Trương Đức Thao trong nghiên cứu “Các 
nhân tố bên ngoài tác động tới động lực làm 
việc của giảng viên đại học ngoài công lập ở 
Việt Nam” cũng đề cập đến, sự coi trọng của 
xã hội đối với nghề nghiệp mà cá nhân theo 
đuổi cũng có tác động không nhỏ tới động 
lực làm việc của người lao động [5]. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu

•	Mô hình nghiên cứu

Từ kết quả nghiên cứu lý luận, nhóm 
tác giả khái quát nên mô hình nghiên cứu 
vấn đề này như sau:

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
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•	Các giả thuyết của mô hình

H1: Quyết định làm việc (X1) có mối 
tương quan thuận với động lực làm việc của 
cán bộ hành chính tại các trường đại học 
ngoài công lập (Y)

H2: Năng lực thực hiện công việc (X2) 
có mối tương quan thuận với động lực làm 
việc của cán bộ hành chính tại các trường đại 
học ngoài công lập (Y)

H3: Đặc thù công việc (X3) có mối 
tương quan thuận với động lực làm việc của 
cán bộ hành chính tại các trường đại học 
ngoài công lập (Y)

H4: Tác động từ phía nhà trường (X4) 
có mối tương quan thuận với động lực làm việc 
của cán bộ hành chính tại các trường đại học 
ngoài công lập (Y)

H5: Môi trường làm việc (X5) có mối 
tương quan thuận với động lực làm việc của cán 
bộ hành chính tại các trường đại học ngoài 
công lập (Y)

H6: Các mối quan hệ xã hội (X6) có 
mối tương quan thuận với động lực làm 
việc của cán bộ hành chính tại các trường đại 
học ngoài công lập (Y)

•	Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu 
sử dụng trong nghiên cứu là số liệu sơ cấp 
được thu thập bằng cách điều tra, khảo sát 
thông qua bảng hỏi soạn sẵn với 06 nhân tố 
và 28 biến quan sát thành phần với thang đo 
Likert 05 mức độ từ 1 đến 5.

•	Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu: 
Mẫu nghiên cứu được chọn theo phương pháp 
điều tra khảo sát ngẫu nhiên các cán bộ công 
tác tại các phòng ban của hai trường là Đại học 
Thăng Long – Trường đại học ngoài công lập 
đầu tiên của Việt Nam và Đại học Đại Nam 
– Trường đại học ngoài công lập được thành 
lập tương đối muộn nhưng đang phát triển 
mạnh mẽ. Với tổng số phiếu phát ra là 200, 
kết quả thu về 156 phiếu khảo sát, trong đó 
có 21 phiếu không hợp lệ do thiếu các thông 
tin điền trên phiếu, còn lại 135 phiếu phù hợp. 
Mẫu khảo sát được mô tả trong bảng sau:

Bảng 1.1: Bảng thống kê về đặc tích mẫu khảo sát

STT Tiêu thức Thang đo Số lượng (người) Tỉ lệ (%)
1 Giới tính Nam 50 37,0

Nữ 85 63,0
2 Độ tuổi ≤30 27 20,0

30-≤50 78 57,8
3 Thâm niên >50 30 22,2

≤10 70 51,9
10-≤20 54 40,0

>20 11 8,1
4 Học vị Cử nhân 81 60,0

Thạc sĩ 37 27,4
Khác 17 12,6

5 Chức danh Nhân viên 115 85,2
Quản lý 20 14,8

Tổng 135 100

(Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả)
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•	Phương pháp xử lý và phân tích: số 
liệu sau khi thu thập về được tác giả sử dụng 
phương pháp phân tích nhân tố khám phá 
EFA kết hợp với phân tích hồi quy bội trên 
ứng dụng phần mềm SPSS 20.

4. Kết quả và thảo luận

4.1. Thực trạng mức độ động lực làm 
việc của cán bộ hành chính trong trường Đại 
học ngoài công lập hiện nay

Để đánh giá mức độ động lực làm việc 
của cán bộ hành chính trong trường đại học 
ngoài công lập, tác giả sử dụng câu hỏi khảo 
sát “Xin Quý ông/bà vui lòng cho biết mức 
độ động lực làm việc của mình tại trường 
ĐHTL hiện nay như thế nào?” với thang đo 
5 mức độ (1. Không có động lực; 2. Động 
lực thấp; 3. Động lực trung bình; 4. Động lực 
cao; 5. Động lực rất cao), kết quả đo được 
như sau:
Bảng 1.2: Giá trị mức độ ĐLLV của cán bộ 

hành chính trường Đại học NCL
ĐLLV

N 135

Giá trị nhỏ nhất 2

Giá trị lớn nhất 5

Giá trị TB 3.76

Độ lệch chuẩn 0.693

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả)

Từ số liệu bảng 1.2 cho thấy, mức độ 
ĐLLV của cán bộ hành chính trong trường 
Đại học NCL hiện nay đang ở mức 3,76 điểm 
(Mức 4: Động lực cao). Tuy nhiên, giá trị này 
không cao trong khoảng giá trị thuộc mức 4 
(3.40 ≤ Mean < 4.20) và rất gần với mức 3. 
Điều này có thể hiểu rằng, ĐLLV của cán 
bộ hành chính nhà trường ĐHNCL hiện nay 
chưa thực sự mạnh mẽ và cần có các biện 
pháp tăng cường trong những năm tới.

4.2. Thực trạng các nhân tố tác động 
đến động lực làm việc của cán bộ hành chính 
trường Đại học ngoài công lập

•	Đánh giá giá trị của các thang đo 

Khi tiến hành kiểm định KMO và 
Bartlett’s Test lần thứ nhất, hệ số KMO = 
0,709 thỏa mãn điều kiện 0.5<KMO<1 và 
giá trị Sig.=0.000, ta kết luận các nhân tố phù 
hợp với dữ liệu khảo sát và các biến quan 
sát có tương quan tuyến tính với nhân tố đại 
diệngiá trị phương sai trích là 61,974% với 
điểm dừng các nhân tố Eigenvalues bằng 
1,159. Điều này cho biết, có tới 61,974% 
thay đổi của các nhân tố được giải thích bởi 
các biến quan sát và 28 biến quan sát được 
nhóm lại thành 7 nhân tố. Tuy nhiên, nhân 
tố mới khám phá thứ 7 chỉ có 01 biến quan 
sát là “TĐNT2 – Trường bố trí công việc phù 
hợp với từng cá nhân” nên có thể chưa đủ độ 
tin cậy để đại diện cho một nhân tố chính, vì 
vậy tác giả loại bỏ biến quan sát này. Sau khi 
loại bỏ biến, nhóm tác giả tiến hành phân tích 
EFA lần thứ hai với 06 nhân tố và 27 biến 
quan sát thì, hệ số KMO = 0,714 thỏa mãn 
điều kiện 0.5<KMO<1 và giá trị Sig.=0.000, 
giá trị phương sai trích là 59,666% với điểm 
dừng các nhân tố Eigenvalues bằng 1,382. 
Điều này cho biết, có tới 59,666% thay đổi 
của các nhân tố được giải thích bởi 27 biến 
quan sát và được nhóm lại thành 6 nhân tố 
chính phù hợp với mô hình lý thuyết. Tuy 
nhiên khi kiểm định độ tin cậy Cronbach’s 
Alpha của các nhân tố thì biến quan sát 
“TĐNT6 - Nhà trường luôn tạo điều kiện 
để cán bộ công nhân viên được đào tạo và 
phát triển bản thân” bị loại bỏ. Nhóm tác giả 
tiến hành phân tích EFA lần ba, hệ số KMO 
= 0,720 thỏa mãn điều kiện 0.5<KMO<1 
và giá trị Sig.=0.000, giá trị phương sai 
trích là 60,678% với điểm dừng các nhân tố 
Eigenvalues bằng 1,369. Điều này cho biết, 
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TT Biến quan 
sát

Trung bình 
thang đo nếu 

loại biến

Phương sai của 
thang đo nếu loại 

biến

Hệ số tương 
quan với biến 

tổng

Hệ số Cronbach’s 
Alpha nếu loại biến

Nhân tố 1: Quyết định làm việc tại ĐHTL (α=0.835)
1 QĐLV 1 9.93 10.600 0.614 0.810
2 QĐLV 2 9.99 10.858 0.673 0.792
3 QĐLV3 9.59 11.109 0.631 0.804
4 QĐLV4 9.55 11.294 0.609 0.810
5 QĐLV5 9.61 10.567 0.659 0.796

Nhân tố 2: Năng lực thực hiện công việc (α=0.731)
1 NLCV1 7.14 5.599 0.538 0.662
2 NLCV2 7.11 5.547 0.499 0.686
3 NLCV3 6.79 5.673 0.557 0.651
4 NLCV4 7.07 6.003 0.496 0.686

Nhân tố 3: Đặc thù công việc hành chính tại ĐHTL (α=0.756)
1 ĐTCV1 11.38 5.998 0.449 0.752
2 ĐTCV2 11.30 5.273 0.478 0.740
3 ĐTCV3 11.60 4.466 0.629 0.655
4 ĐTCV4 11.59 4.483 0.676 0.627

Nhân tố 4: Tác động từ phía nhà trường (α=0.834)
1 TĐNT1 14.90 8.267 0.684 0.786
2 TĐNT3 14.67 8.970 0.600 0.810
3 TĐNT4 14.95 7.945 0.722 0.774
4 TĐNT5 14.96 8.633 0.675 0.790
5 TĐNT6 14.98 9.559 0.495 0.837

Nhân tố 5: Môi trường làm việc (α=0.754)
1 MTLV1 8.09 6.380 0.493 0.720
2 MTLV2 8.24 6.227 0.550 0.700
3 MTLV3 8.18 5.908 0.572 0.690
4 MTLV4 8.52 6.834 0.463 0.730
5 MTLV5 8.07 6.308 0.524 0.709

Nhân tố 6: Các mối quan hệ xã hội (α=0.755)
1 QHXH1 6.23 4.507 0.457 0.746
2 QHXH2 6.30 4.210 0.567 0.693
3 QHXH3 5.97 3.596 0.581 0.685
4 QHXH4 6.13 3.708 0.618 0.660
5 QHXH1 6.23 4.507 0.457 0.746

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phần mềm SPSS)

có tới 60,678% thay đổi của các nhân tố được 
giải thích bởi 26 biến quan sát và được nhóm 
lại thành 6 nhân tố chính phù hợp với mô 
hình lý thuyết. 

Như vậy, sau khi thu thập số liệu và 
phân tích ta thấy, các nhân tố tác động tới 
ĐLLV của cán bộ hành chính trường ĐHNCL 
phù hợp với mô hình lý thuyết và có thể tiến 
hành các bước nghiên cứu ứng dụng tiếp theo.

•	Đánh giá độ tin cậy của thang đo 

Kết quả kiểm định độ tin cậy của các 
thang đo cho thấy, tất cả các nhân tố đều có 
hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0.7 và các 
biến quan sát thành phần đều có hệ số tương 
quan biến tổng lớn hơn 0.3 và hệ số Crobach’s 
Alpha nếu bỏ biến của tất cả các biến quan sát 
đều thấp hơn giá trị Alpha của nhân tố chính. 
Vì vậy, ta không cần bỏ bớt biến nào. 
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•	Thống kê mô tả các nhân tố tác động
(1) Nhân tố: Quyết định làm việc

Bảng 1.3. Thống kê mô tả nhân tố Quyết định làm việc 

TT Biến quan sát N Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

1 Được làm việc trong môi trường giáo dục lành mạnh 135 2.24 1.121
2 Có nhiều điều kiện để hoàn thiện và phát triển bản thân 135 2.18 1.006
3 Đây là công việc này rất ổn định 135 2.58 1.003
4 Có nhiều thời gian dành cho gia đình 135 2.62 0.992
5 Được tiếp xúc với các thế hệ trẻ 135 2.56 1.077

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phần mềm SPSS)
Kết quả này cho thấy, cán bộ hành chính 

làm việc tại nhà trường ĐHNCL yêu thích 
công việc của mình vì họ có thể dành nhiều 
thời gian hơn cho gia đình và đây cũng là công 
việc rất ổn định. Đều này là rất phù hợp, vì 
tỉ lệ cán bộ nữ làm công tác hành chính cao 
hơn số cán bộ nam của nhà trường. Bên cạnh 

đó, cũng có thể thấy, cán bộ hành chính của 
nhà trường cũng rất có hứng thú khi được làm 
việc trong một môi trường thường xuyên tiếp 
xúc với thế hệ trẻ và họ cũng rất tin tưởng vào 
tương lai phát triển của nhà trường khi đánh 
giá đây là công việc có tính ổn định.

(2) Nhân tố 2: Năng lực thực hiện công việc
Bảng 1.4. Thống kê mô tả nhân tố Năng lực thực hiện công việc

TT Biến quan sát N Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

1 Tôi có nhiều kiến thức/kỹ năng phù hợp với công việc hành chính trong 
trường ĐH 135 2.23 1.036

2 Tôi được làm việc đúng chuyên ngành đào tạo 135 2.26 1.092
3 Tính cách cá nhân của tôi phù hợp với công việc hành chính trong 

trường ĐH
135 2.58 0.996

4 Tôi tự tin vào năng lực thực hiện công việc hành chính trong trường ĐH 135 2.30 0.972
(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phần mềm SPSS)

Từ bảng dự liệu có thể thấy, không ít 
cán bộ hành chính nhà trường đang cho rằng, 
kiến thức/kỹ năng của mình chưa thực sự 
phù hợp với công việc hành chính, làm việc 
không đúng với chuyên môn được đào tạo. 

Vì vậy, một số cán bộ hành chính cảm thấy 
thiếu tự tin vào năng lực thực hiện công việc 
và điều đang quyết định năng lực thực hiện 
công việc của họ là do sự phù hợp trong tính 
cách của bản thân với công việc hành chính.

(3) Nhân tố 3: Đặc thù công việc

Bảng 1.5. Thống kê mô tả nhân tố Đặc thù công việc 

TT Biến quan sát N Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

1 Công việc hành chính trong trường không đòi hỏi phải có chuyên 
môn sâu

135 3.91 0.777

2 Công việc hành chính trong trường có tầm quan trọng đối với hoạt 
động của cơ quan

135 3.99 0.962

3 Công việc hành chính trong trường không có nhiều áp lực 135 3.69 1.040
4 Công việc hành chính trong trường ít có sự cạnh tranh giữa các 

nhân viên
135 3.70 0.993

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phần mềm SPSS)
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Như vậy, có thể nói, cán bộ làm công 
việc hành chính của nhà trường ĐHNCL đã 
nhận thức rất tốt về vai trò, nhiệm vụ, tầm 
quan trong của vị trí công việc của mình trong 
hoạt động chung của nhà trường. Bên cạnh 
đó, họ cũng nhận thức được rằng, công việc 

hành chính tại trường không đòi hỏi nhiều về 
chuyên môn, mức độ cạnh tranh cũng thấp, 
và vì thế, áp lực công việc cũng không quá 
lớn. Từ nhận thức đó, sẽ giúp cho người lao 
động hài lòng hơn với công việc hiện tại và 
gắn bó hơn với nhà trường.

(4) Nhân tố 4: Tác động từ phía nhà trường

Bảng 1.6. Thống kê mô tả nhân tố Tác động từ phía nhà trường

TT Biến quan sát N Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

1 Trường có hệ thống mô tả và đánh giá công việc hành chính cụ thể, 
rõ ràng

135 3.71 0.969

2 Chế độ đãi ngộ của trường đối với nhân viên tương xứng với kết 
quả thực hiện công việc

135 3.95 0.900

3 Trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ hành chính thực hiện 
tốt công việc

135 3.67 1.000

4 Nhà trường luôn quan tâm tới đời sống vật chất lẫn tinh thần của 
cán bộ công nhân viên 

135 3.65 0.900

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phần mềm SPSS)
Nhìn chung, hầu hết cán bộ hành 

chính của nhà trường ĐHNCL đều 
đánh giá cao các tác động từ phía nhà 
trường, họ hài lòng với chế độ đãi ngộ 
của trường và các điều kiện làm việc 
mà nhà trường tạo ra. Tuy nhiên, số ít 

cán bộ vẫn cho rằng, họ nhận được ít 
sự tạo điều kiện để được đi đào tạo và 
phát triển bản thân. Điều này có lẽ đến 
từ cơ chế bổ nhiệm, thăng tiến và chế 
độ dành cho cán bộ có trình độ chuyên 
môn cao.

(5) Nhân tố 5: Môi trường làm việc

Bảng 1.7. Thống kê mô tả nhân tố Môi trường làm việc

TT Biến quan sát N Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

1 Lãnh đạo tại trường luôn quan tâm, động viên, khuyến khích và sẵn 
sàng hỗ trợ nhân viên

135 2.19 0.874

2 Bầu không khí tâm lý tại trường luôn thoải mái, thân thiện 135 2.04 0.859
3 Nhân viên luôn có niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp trên 135 2.10 0.921
4 Đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc 135 1.76 0.777
5 Cán bộ, công nhân viên luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong những lúc 

khó khăn của cuộc sống
135 2.20 0.862

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phần mềm SPSS)
Kết quả này phản chiếu bức tranh về 

hoạt động marketing nội bộ trong trường 
ĐHNCL hiện nay còn rất hạn chế, thông 
tin về chính sách hay các quy định của các 
phòng ban, Khoa, Bộ môn..., chưa có sự nhất 

quán, thống nhất và phổ biến rộng rãi. Vì vậy, 
điều này đã gây không ít khó khăn cho cán bộ 
hành chính trong việc giải quyết những vấn 
đề liên quan đến sinh viên, học viên, giảng 
viên và các hoạt động khác.
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(6) Nhân tố 6: Các mối quan hệ xã hội

Bảng 1.8. Thống kê mô tả nhân tố Các mối quan hệ xã hội

TT Biến quan sát N Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

1 Là cán bộ trường, tôi được tôn trọng khi tham gia vào các quan hệ 
xã hội

135 1.98 0.767

2 Tôi cảm thấy vui vẻ khi giải quyết kịp thời thắc mắc của sinh viên 135 1.91 0.767
3 Những phản hồi tích cực của sinh viên về kết quả công việc kích 

thích tôi làm việc hăng say
135 2.24 0.948

4 Đánh giá tích cực của xã hội về nhà trường kích thích tôi làm việc 
hăng say

135 2.08 0.881

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phần mềm SPSS)
Kết quả này phản ánh thực tế rằng, cán 

bộ hành chính của nhà trường ĐHNCL cũng 
chưa thực sự được đánh giá cao khi tham gia 
các quan hệ xã hội, và sinh viên nhà trường 
cũng chưa nhìn nhận hay đề cao vai trò của 
cán bộ hành chính. Thực tế công việc cho 
thấy, sinh viên nhà trường khi giao tiếp với 
cán bộ thường mặc định là phải được phục 
vụ, ít thấy nói cảm ơn hay thường có những 
hành vi giao tiếp chưa chuẩn mực khi làm 
việc với cán bộ. Đặc biệt, sinh viên luôn rất 
thờ ơ với các quy định, quy chế, thiếu trách 
nhiệm với chính quyền lợi của mình..., và khi 
gặp phải sự cố thì mới tìm đến cán bộ giải 
quyết, tạo ra rất nhiều những ức chế, căng 
thẳng cho cả cán bộ lẫn sinh viên.

•	Phân tích kết quả hồi quy đa biến

Tiếp theo, các biến độc lập: (1) QĐLV: 
Quyết định làm việc (X1); (2) NLCV: Năng 
lực thực hiện công việc (X2); (3) ĐTCV: Đặc 
thù công việc hành chính (X3); (4) TĐNT: 
Tác động từ phía nhà trường (X4); (5) MTLV: 
Môi trường làm việc (X5); (6) QHXH: Các 
mối quan hệ xã hội (X6) và biến phụ thuộc 
ĐLLV (Y) được đưa vào phân tích hồi quy 
bội. Giá trị của biến phụ thuộc và các biến 
độc lập trong mô hình được tính theo giá trị 
trung bình đã tính đến trọng số của các quan 
sát (factor score) và đã chuẩn hóa. Kết quả 
phân tích hồi quy được thể hiện như sau:

Bảng 1.9. Bảng kết quả hồi quy của mô hình ĐLLV

Model Hệ số xác định R2 R2 hiệu chỉnh Sai số chuẩn của 
ước lượng Durbin-Watson

1 0.340 0.309 0.831 2.029

a. Predictors: (Constant), NLCV, QHXH, ĐTCV, MTLV, TĐNT, QĐLV.

b. Dependent Variable: ĐLLV
 (Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phần mềm SPSS)

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy hệ 
số xác định R2 = 0.34, điều này nói lên sự 
biến thiên của “ĐLLV của cán bộ hành chính 
trường ĐHNCL” được giải thích bởi sự biến 
thiên của 06 nhân tố tác động nêu trên. 
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Bảng 1.10. Kết quả phân tích hồi quy đa biến

Nhân tố
Hệ số đã chuẩn hóa

t Sig.
Thống kê cộng tuyến

Beta Độ chấp nhận VIF

1

(Const) 0.000 1.000
QĐLV 0.261 3.634 0.000 1.000 1.000
TĐNT 0.309 4.303 0.000 1.000 1.000
MTLV 0.303 4.226 0.000 1.000 1.000
ĐTCV 0.143 1.988 0.049 1.000 1.000
QHXH 0.211 2.936 0.004 1.000 1.000
NLCV 0.142 1.976 0.050 1.000 1.000

a. Dependent Variable: Zscore(ĐLLV)
(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phần mềm SPSS)

Từ kết quả phân tích hồi quy ta có 
mô hình:

ĐLLV = 0.261QĐLV + 0.142NLCV + 
0.143ĐTCV + 0.309TĐNT + 0.303MTLV 
+ 0.211QHXH 

Mô hình trên giải thích được 30,9% (R2 
hiệu chỉnh = 0.309), sự thay đổi của ĐLLV 
của cán bộ hành chính trường ĐHNCL là do 
các biến độc lập trong mô hình tạo ra, còn 
lại 69,1% sự thay đổi được giải thích bởi các 
nhân tố khác ngoài mô hình. Trong mô hình 
có 06 biến độc lập tác động thuận chiều với 
biến phụ thuộc ĐLLV của cán bộ hành chính 
trường ĐHNCL ở mức độ tin cậy đạt không 
dưới 90% (MaxSig=1.000). 

Để kiểm định các giả thuyết nghiên 
cứu, tác giả tiến hành kiểm định sự khác 
không của các hệ số hồi quy β1, β2, β3, β4, 
β5, β6 tương ứng với các giả thuyết H1, H2, 
H3, H4, H5, H6 (Bảng 2.20). Các hệ số hồi 
quy được kiểm định với cặp giả thuyết: (Ho: 
βi = 0; H1: βi ≠ 0). Căn cứ vào ý nghĩa giá 
trị (t) và mức ý nghĩa Sig. (Bảng 1.10), tác 
giả đưa ra kết luận, bác bỏ giả thuyết Ho đối 
với các hệ số β1, β4, β5 với mức ý nghĩa α = 
0,01 (1%); với β3, β6 là mức ý nghĩa α = 0,05 
(5%) và β2 là mức ý nghĩa α = 0,1 (10%).

Các giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, 
H6 đều được chấp nhận. Bên cạnh đó, căn 
cứ vào hệ số Beta cũng cho thấy, mức độ tác 
động của các biến độc làm tới biến phụ thuộc 
“Động lực làm việc của cán bộ hành chính 
tại trường ĐHNCL” được sắp xếp theo thứ tự 
giảm dần như sau: Thứ nhất là nhân tố “Tác 
động từ phía nhà trường” với β4 = 0,309; 
Thứ hai là nhân tố “Môi trường làm việc” β5 
= 0,303; Thứ ba là nhân tố “Quyết định làm 
việc” với β1 = 0,261; Thứ tư là nhân tố “Các 
mối quan hệ xã hội” với β6 = 0,211; Thứ năm 
là nhân tố “Đặc thù công việc hành chính” 
với β3 = 0,143; Thứ sáu là nhân tố “Năng lực 
thực hiện công việc” với β2 = 0,142.

5. Khuyến nghị nhằm nâng cao động 
lực đối với cán bộ hành chính tại trường 
đại học ngoài công lập

Khuyến nghị 1: Tăng cường các tác 
động từ phía nhà trường

Khuyến nghị 2: Xây dựng môi trường 
làm việc thân thiện

Khuyến nghị 3: Xây dựng và quảng bá 
danh tiếng của nhà trường đối với xã hội

Khuyến nghị 4: Bố trí, sắp xếp công 
việc cho cán bộ phù hợp với đặc tính cá nhân 
và chuyên môn
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Các khuyến nghị trên giải quyết những 
hạn chế bất cập trong tạo động lực làm việc 
đối với cán bộ hành chính nhà trường và dựa 
trên mức độ tác động của các nhân tố tới 
động lực làm việc của họ. Do vậy, để nâng 
cao động lực cho cán bộ hành chính tại các 
trường ĐHNCL được hiệu quả, đòi hỏi các 
giải pháp phải được thực hiện một cách đồng 
bộ, liên tục và nhất quán.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 
BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

SOME THEORETICAL ISSUES ON DISPUTE RESOLUTION 
BY COMMERCIAL ARBITRATION IN VIETNAM

Đào Lộc Bình*
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Tóm tắt: Trọng tài có lịch sử hình thành từ rất sớm, hình thức giải quyết tranh chấp 
này xuất hiện trước khi có tòa án. Hiện nay, trọng tài thương mại mang tính toàn cầu và là 
phương thức giải quyết tranh chấp được sử dụng khá phổ biến trên thế giới, nhất là những 
nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Tại Việt Nam, trọng tài thương mại tuy mới được 
hình thành nhưng đã góp phần tích cực vào việc giải quyết nhanh chóng, kịp thời các tranh 
chấp trong hoạt động kinh doanh. Pháp luật Việt Nam điều chỉnh lĩnh vực này đang từng 
bước được hoàn thiện theo hướng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và các cam kết của 
Nhà nước ta trong các điều ước quốc tế. Để làm rõ và đánh giá một cách khách quan về 
phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại ở Việt Nam, bài viết tập trung 
phân tích ưu nhược điểm của phương thức giải quyết tranh chấp này từ đó đưa ra một số 
khuyến nghị đối với các bên tranh chấp khi lựa chọn sử dụng phương thức giải quyết này.

Từ khóa: tranh chấp, trọng tài thương mại, khuyến nghị, phương thức.

Abstract: Arbitration has a history of very early formation. Dispute resolution by 
arbitration appears before the court. Currently, commercial arbitration is global and is a 
common method of dispute resolution used in the world, especially those with developed market 
economies. In Vietnam, commercial arbitration has just been formed but has contributed 
positively to the quick and timely settlement of disputes in business operations. The law of 
Vietnam adjusting this field is gradually being improved in accordance with international 
standards and our commitments in international treaties. In order to clarify and objectively 
evaluate the method of resolving disputes by commercial arbitration in Vietnam, the article 
focuses on analyzing the pros and cons of this method, thereby giving some recommendations 
to the disputing parties when choosing to use this method of settlement.

Keywords: disputes, commercial arbitration, recommendations, methods.
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1. Khái quát về trọng tài thương mại

1.1. Khái niệm trọng tài thương mại

Theo từ điển Chính trị vắn tắt của Liên 
Xô thì: “Trọng tài là một hình thức tòa án 
phân xử, trong đó sự tranh chấp được giải 
quyết nhờ một quan tòa (trọng tài) do các 
bên tranh chấp thỏa thuận với nhau bầu ra”† 

Đại từ điển kinh tế thị trường định nghĩa 
trọng tài như sau: “trọng tài là phương pháp 
giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp. Là 
chỉ đôi bên đương sự tự nguyên đem những 
sự việc, những vấn đề tranh chấp giao cho 
người thứ ba có tư cách công bằng, chính 
trực xét xử, lời phán quyết do người này đưa 
ra có hiệu lực rang buộc cả hai bên”‡. Theo 
quy định của Luật Trọng tài thương mại Việt 
Nam năm 2010 thì: “trọng tài thương mại là 
phương thức giải quyết tranh chấp do các 
bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy 
định của luật này”§.

Về thuật ngữ“thương mại”: việc phân 
biệt các hợp đồng được coi là “hợp đồng 
thương mại” và những hợp đồng không phải 
hợp đồng “thương mại” có ý nghĩa quan trọng 
vì nhiều quốc gia chỉ cho phép những tranh 
chấp phát sinh từ hợp đồng “thương mại” 
được đưa ra giải quyết tại trọng tài. Theo 
chú thích Điều 1 (1) Luật Mẫu UNCITRAL, 
thuật ngữ “thương mại” được giải thích theo 
nghĩa rộng để có thể bao hàm các vấn đề phát 
sinh từ tất cả các quan hệ có bản chất thương 
mại, dù có quan hệ hợp đồng hay không. Các 
quan hệ có bản chất thương mại bao gồm 

† Từ điển Chính trị vắn tắt, Nxb. Tiến Bộ Matxcova và NXb. Sự Thật, 1988, In tại Liên Xô
‡ Nguyễn Hữu Quỳnh (1998), Đại từ điển Kinh tế thị trường, Viện nghiên cứu và phổ biến tri thức bách khoa, 
Hà Nội, tr.1989.
§ Khoản 1, Điều 3, Luật Trọng tài thương mại 2010.
¶ Khoản 1, Điều 3, Luật Thương mại năm 2005
** Điều 2, Luật Trọng tài thương mại 2010.

các giao dịch sau: bất kỳ giao dịch nào về 
mua bán hoặc trao đổi hàng hóa hoặc dịch 
vụ; thỏa thuận phân phối; đại diện hoặc đại 
lý thương mại; môi giới; cho thuê; xây dựng; 
tư vấn; kỹ thuật; li xăng; đầu tư; tài chính; 
ngân hàng; bảo hiểm; thỏa thuận khai thác 
hoặc nhượng quyền khai thác; liên doanh 
hoặc các hình thức hợp tác kinh doanh khác; 
vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách bằng 
đường hàng không, đường biển, đường sắt 
hoặc đường bộ. Pháp luật Việt Nam không 
quy định riêng thuật ngữ “thương mại” mà 
quy định về “hoạt động thương mại”, theo 
đó: “Hoạt động thương mại là hoạt động 
nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán 
hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến 
thương mại và các hoạt động nhằm mục đích 
sinh lợi khác”¶. Và Luật Trọng tài thương mại 
năm 2010 quy định về phạm vi thẩm quyền 
giải quyết của trọng tài bao gồm: Tranh chấp 
giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương 
mại; Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong 
đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại; 
Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật 
quy định được giải quyết bằng Trọng tài**. 
Như vậy, có thể thấy thuật ngữ “thương mại” 
ở Việt Nam đang được hiểu theo nghĩa rộng 
tương tự cách hiểu của pháp luật trọng tài 
quốc tế.

Từ các định nghĩa và phân tích nêu 
trên chúng ta có thể rút ra khái niệm trọng tài 
thương mại như sau: Trọng tài thương mại 
là một phương pháp pháp lý để giải quyết 
tranh chấp thương mại ngoài tòa án, theo 
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đó các bên tranh chấp thỏa thuận đưa tranh 
chấp của mình đến một trọng tài viên hay 
một hội đồng trọng tài để giải quyết theo 
quy định của luật áp dụng và chấp nhận 
chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý, tuân thủ 
phán quyết của trọng tài viên hay hội đồng 
trọng tài. Thuật ngữ trọng tài thương mại 
gắn liền với thẩm quyền của trọng tài, đó là 
trọng tài chỉ có thẩm quyền giải quyết các 
tranh chấp thương mại.

1.2. Đặc điểm của trọng tài thương mại

Việc lựa chọn phương thức giải quyết 
tranh chấp nói riêng cũng như mọi vấn đề liên 
quan đến quá trình giải quyết các tranh chấp 
trong kinh doanh, thương mại nói chung dựa 
trên nguyên tắc quan trọng là quyền tự định 
đoạt của các bên. Cơ quan nhà nước và trọng 
tài thương mại chỉ can thiệp theo yêu cầu của 
các bên tranh chấp. Kể cả khi Toà án hoặc 
trọng tài đã can thiệp thì trong quá trình tố 
tụng, quyền tự định đoạt biểu hiện bằng những 
hành vi đơn phương hoặc thỏa thuận của các 
bên vẫn luôn được ghi nhận và tôn trọng. 
Quyền tự định đoạt của các bên được coi là 
một nội dung của quyền tự do kinh doanh và 
được pháp luật bảo hộ. Pháp luật hiện hành 
của Việt Nam, trong các văn bản pháp luật 
quốc gia cũng như trong các Điều ước quốc 
tế mà Việt Nam là thành viên đều đã ghi nhận 
nguyên tắc này. Theo thông lệ quốc tế và quy 
định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các 
phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh 
doanh, thương mại bao gồm: Thương lượng; 
Hòa giải; Trọng tài thương mại và Tòa án.

Từ khái niệm đã nêu cho thấy hình 
thức giải quyết tranh chấp này có các đặc 
điểm sau:

Thứ nhất, trọng tài chỉ có thẩm quyền 
giải quyết một tranh chấp thương mại cụ thể 
nào đó khi các bên tranh chấp tự nguyện thỏa 

thuận lựa chọn trọng tài để giải quyết. Tuy 
nhiên, khi các bên đã thỏa thuận lựa chọn 
trọng tài theo quy định của pháp luật thì việc 
giải quyết tranh chấp bằng trọng tài lại trở 
thành yêu cầu bắt buộc khi có tranh chấp xảy 
ra. Khi đó tòa án sẽ được coi là không có 
thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó nữa.

Thứ hai, trọng tài cũng là hình thức 
giải quyết tranh chấp với sự tham gia của 
bên thứ ba khách quan để giúp các bên giải 
quyết bất đồng. Tuy nhiên, khác với việc bên 
thứ ba làm trung gian hòa giải- người không 
có quyền đưa ra quyết định giải quyết tranh 
chấp có tính chất ràng buộc các bên, quyết 
định của trọng tài (trọng tài viên hoặc hội 
đồng trọng tài) là chung thẩm và có tính chất 
ràng buộc pháp lý đối với các bên tranh chấp 
tương tự như một bản án của tòa án.

Thứ ba, trọng tài là một phương thức 
giải quyết phi nhà nước nên trọng tài không 
mang tính quyền lực nhà nước như Tòa án. 
Tuy nhiên, do phán quyết của trọng tài là 
chung thẩm và ràng buộc các bên như một 
bản án của tòa án nên trọng tài khác với 
phương thức thương lượng hay hòa giải. 
Hiện nay, nhiều quốc gia ban hành những 
quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động 
của trọng tài. Ủy ban Luật Thương mại quốc 
tế của Liên Hiệp quốc (UNCITRAL) cũng đã 
ban hành Luật Mẫu về trọng tài thương mại 
được nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có 
Việt Nam dựa vào để ban hành đạo luật về 
trọng tài thương mại riêng của nước mình.

2. Ưu nhược điểm của phương thức 
giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài 
thương mại

So với các phương thức giải quyết 
tranh chấp khác, phương thức giải quyết 
tranh chấp bằng trọng tài thương mại có các 
ưu điểm như sau: 
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Một là, tính linh hoạt; tiết kiệm thời 
gian; không bị ràng buộc bởi nguyên tắc lãnh 
thổ. Các bên tranh chấp được chủ động lựa 
chọn thời gian, địa điểm cũng như có quyền 
lựa chọn mô hình trọng tài, lựa chọn trọng 
tài viên để giải quyết vụ tranh chấp. Thủ 
tục trọng tài đơn giản, nhanh chóng, không 
trải qua nhiều cấp xét xử như ở toà án, hơn 
nữa các bên có thể thỏa thuận về thủ tục giải 
quyết tranh chấp (miễn là các bên được đối 
xử công bằng, thủ tục giải quyết trọng tài có 
thể được xây dựng phù hợp với những yêu 
cầu cụ thể của tranh chấp, hơn là phù hợp với 
những quy tắc cố định của luật tố tụng) giúp 
cho quá trình giải quyết tranh chấp nhanh 
gọn hơn hạn chế tốn kém về thời gian và chi 
phí cho doanh nghiệp, cũng như cho họ hi 
vọng về một phán quyết thỏa đáng. 

Hai là, tính bí mật của trọng tài thương 
mại. Sự riêng tư của thủ tục trọng tài và tính 
bảo mật bao trùm toàn bộ quá trình tố tụng 
trọng tài là một điểm hấp dẫn đối với các 
doanh nghiệp và các tổ chức có thể bị liên 
quan (thường là trái với ý chí của họ) trong 
các quy trình pháp lý. Ví dụ: Có thể có những 
bí mật kinh doanh hoặc kế hoạch cạnh tranh 
cần được bảo vệ, hoặc có thể chỉ là các bên 
không muốn chi tiết của vụ tranh chấp thương 
mại (hoặc việc đưa ra những quyết định sai 
lầm) trở thành đề tài bàn tán trong dư luận. 
Nguyên tắc trọng tài xét xử không công khai, 
phần nào giúp các bên giữ được uy tín trên 
thương trường. Các bên tranh chấp có khả 
năng tác động đến quá trình trọng tài, kiểm 
soát được việc cung cấp chứng cứ của mình 
và điều này giúp các bên giữ được bí quyết 
kinh doanh. Đây được coi là ưu điểm được 
các bên tranh chấp ưa chuộng nhất.

Ba là, tính trung lập, phương thức trọng 
tài trao cho các bên cơ hội chọn một địa điểm 
“trung lập” và một hội đồng trọng tài”trung lập” 
để giải quyết tranh chấp của họ. Các bên tranh 
chấp có thể có trụ sở ở các địa bàn khác nhau, 

do đó việc lựa chọn phương thức giải quyết 
tranh chấp khác (như tòa án) thì địa điểm xét 
xử các bên sẽ không có quyền lựa chọn mà phải 
theo quy định của pháp luật tố tụng. Ngược lại, 
việc dẫn chiếu tới trọng tài có nghĩa là tranh 
chấp sẽ được phân xử tại một địa điểm trọng 
tài trung lập chứ không phải là sân nhà của một 
trong các bên. Mỗi bên sẽ được trao cơ hội tham 
gia vào việc lựa chọn thành phần của Hội đồng 
trọng tài. Nếu hội đồng trọng tài chỉ gồm một 
trọng tài viên thì trọng tài viên đó sẽ được lựa 
chọn trên cơ sở thỏa thuận của các bên (hoặc 
bằng cách để trung tâm trọng tài lựa chọn nếu 
các bên đồng ý), và trọng tài viên được yêu cầu 
sẽ phải hành xử độc lập và vô tư. Nếu hội đồng 
trọng tài gồm ba trọng tài viên, hai người trong 
số họ có thể được lựa chọn bởi các bên, nhưng 
mỗi người sẽ được yêu cầu phải hành xử độc 
lập và vô tư (đây là đạo đức, uy tín nghề nghiệp 
của họ và trọng tài viên có thể bị bãi nhiệm nếu 
bị chứng minh rằng không hành xử như vậy). 
Như vậy, dù gồm một hay ba trọng tài viên, hội 
đồng trọng tài phải hoàn toàn khách quan và 
“trung lập”.

Bốn là, tranh chấp được giải quyết bởi 
các trọng tài viên là chuyên gia trong lĩnh 
vực liên quan đến vụ việc do chính các bên 
lựa chọn. Việc lựa chọn này rất có lợi cho các 
bên trong tranh chấp vì trọng tài viên được 
lựa chọn là các chuyên gia có chuyên môn, 
có nhiều kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực 
khác nhau như: thuế, xuất nhập khẩu hàng 
hóa, ngân hàng, sở hữu trí tuệ, chứng khoán, 
kiểm toán, kiểm định..., phù hợp để bảo vệ 
lợi ích chính đáng của mỗi bên trong các loại 
tranh chấp có tính chất đặc thù, phức tạp. Khi 
các bên lựa chọn được trọng tài viên giỏi, 
nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc vấn đề 
đang tranh chấp, thì họ có thể đưa ra các phán 
quyết giải quyết tranh chấp nhanh chóng, 
chính xác và công bằng.

Năm là, hiệu lực thi hành của phán quyết 
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trọng tài. Sau khi kết thúc quá trình trọng tài 
(nếu không có thỏa thuận nào được lập giữa 
các bên), hội đồng trọng tài sẽ đưa ra quyết 
định của họ dưới hình thức một phán quyết. 
Trong vấn đề này có ba điểm sau cần chú ý: 
Thứ nhất, Phán quyết này có giá trị ràng buộc 
và không phải là một khuyến nghị mà các bên 
có thể chấp nhận làm theo hoặc từ chối nếu họ 
muốn (như trong phương thức trung gian hay 
hòa giải); thứ hai, phán quyết trọng tài sẽ là 
phán quyết cuối cùng (không giống như bản 
án của Tòa án là nấc thang đầu tiên trong quá 
trình tố tụng từ sơ thẩm đến phúc thẩm và các 
trình tự tố tụng khác) như một quá trình lâu dài 
và phức tạp; thứ ba, một khi phán quyết trọng 
tài (nhất là phán quyết trọng tài quốc tế) đã 
được lập, nó sẽ được Tòa án công nhận hiệu 
lực và có giá trị thi hành cả ở phạm vi quốc gia 
và quốc tế††. Trong khi đó, một bản án của Tòa 
án quốc gia nếu muốn được công nhận và thi 
hành ở nước ngoài cần phụ thuộc vào các điều 
ước quốc tế cụ thể ký kết giữa quốc gia đó và 
quốc gia nơi bản án muốn được thi hành.

Ở Việt Nam, theo quy định của pháp luật 
hiện hành, phán quyết trọng tài là chung thẩm 
và có hiệu lực kể từ ngày ban hành‡‡. Sau khi 
có phán quyết trọng tài một hoặc các bên tranh 
chấp có quyền yêu cầu đăng ký tại Tòa án nơi 

†† Tính tới năm 2018, đã có 159 quốc gia, vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam là thành viên của Công 
ước New York 1958 - Công ước về Công nhận và Thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài.
‡‡ Khoản 5, Điều 61, Luật Trọng Tài thương mại 2010.
§§ Khoản 1, Điều 62, Luật Trọng tài thương mại 2010.
¶¶ Điều 65, 66, 67, Luật Trọng tài thương mại 2010.
*** Theo Biểu phí Trọng tài của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) (Ban hành kèm theo 
Quyết định số 89/QĐ-VIAC ngày 25/01/2016 của Chủ tịch VIAC) thì mức phí thấp nhất là 16.500.000 
đồng đối với các tranh chấp có giá trị dưới 100.000.000 đồng và cao nhất đối với các tranh chấp có giá 
trị trên 500.000.000.000 đồng là 3.609.300.000 + 0,3% số tiền vượt quá 500.000.000.000. Trong khi đó 
mức án phí trong vụ án kinh doanh thương mại của Tòa án ược quy định tại Nghị quyết số 326/2016/
UBTVQH14 ngày 30/12/2016 thấp nhất là 3.000.000 đồng đối với tranh chấp không có giá ngạch và 
tranh chấp có giá trị dưới 60.000.000 đồng; mức án phí cao nhất đối với các tranh chấp có giá trị trên 
4.000.000.000 đồng là 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng.

Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết (việc đăng 
ký hoặc không đăng ký phán quyết trọng tài 
không ảnh hưởng đến nội dung và giá trị pháp 
lý của phán quyết trọng tài), trước khi yêu cầu 
Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ 
chức thi hành phán quyết trọng tài đó§§. Việc 
thi hành phán quyết trọng tài được thực hiện 
trên cơ sở tự nguyện giữa các bên, trường 
hợp hết thời hạn thi hành mà các bên không 
tự nguyện thi hành thì bên được thi hành có 
quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có 
thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài theo 
quy định của pháp luật về thi hành án dân sự¶¶. 
Như vậy, giá trị và hiệu lực pháp lý của phán 
quyết trọng tài được bảo đảm thi hành như đối 
với bản án của Tòa án.

Tuy nhiên, bên cạnh đó phương thức giải 
quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại 
cũng có một số hạn chế (khuyết điểm) sau: 

 Thứ nhất, chi phí cho việc giải quyết 
tranh chấp bằng trọng tài thương mại là khá 
cao (thường cao hơn mức án phí giải quyết 
tranh chấp bằng phương thức tòa án) nên đối 
với các doanh nghiệp vừa và nhỏ như ở Việt 
Nam hiện nay thường khó có khả năng chi 
trả***. Một số lý do khiến cho chi phí trọng 
tài cao hơn, đầu tiên là phí và các chi phí 
cho trọng tài viên (không giống như lương 
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của thẩm phán) phải được trả bởi các bên và 
những khoản chi phí này thường rất lớn (bởi 
các trọng tài viên thường là chuyên gia có uy 
tín trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp); thứ 
hai, các bên có thể phải trả phí hành chính 
cho trung tâm trọng tài, hoặc chi phí cho một 
thư ký được chỉ định để quản lý quá trình tố 
tụng trọng tài; ngoài ra còn có thể có chi phí 
thuê địa điểm, phí dịch vụ ghi biên bản trong 
phiên xử, cũng như các khoản chi phí cho 
các cố vấn pháp lý của các bên và các nhân 
chứng chuyên gia...

Thứ hai, những phán quyết trọng tài 
mâu thuẫn, thiếu chính xác. Khuỵết điểm 
này được phát sinh do các nguyên nhân sau: 
Một là, do tính chất nhanh chóng của cách 
thức giải quyết vụ việc, trọng tài tuyên án chỉ 
sau một cấp xét xử duy nhất nên khó tránh 
khỏi có những sai sót; Hai là, không tồn tại 
một hệ thống án lệ nào có giá trị ràng buộc 
trong tố tụng trọng tài - nghĩa là, không có 
quy định nào về việc một phán quyết trọng 
tài đối với một vấn đề cụ thể, hoặc một tình 
tiết cụ thể, có thể ràng buộc các trọng tài viên 
khác khi họ gặp phải các vấn đề hoặc tình 
tiết tương tự. Mỗi phán quyết trọng tài đều 
độc lập, phán quyết của các hội đồng trọng 
tài trước đó (đối với các vụ việc tương tự), 
nếu có được biết đến (mà điều này thường ít 
có khả năng vì tính bảo mật của trọng tài), có 
thể chỉ có giá trị tham khảo, khuyến nghị chứ 
không hơn không kém. 

Do đó, đôi khi các quyết định của trọng 
tài có thể chưa chính xác hoặc mâu thuẫn, 
gây thiệt hại đối với doanh nghiệp (trong 

††† Điều 68, 69 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.
‡‡‡ Theo thống kê của Tòa án nhân dân tối cao trong năm 2018, Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã xét xử 
16.490 vụ án trong đó có 580 vụ án kinh doanh thương mại; trong 06 tháng đầu năm 2019, Tòa án 
nhân dân cấp tỉnh đã xét xử 5.698 vụ án trong đó có 162 vụ án kinh doanh thương mại (Nguồn: https://
congbobanan.toaan.gov.vn/6tatcvn/Thong-ke),

trường hợp này các bên tranh chấp có quyền 
yêu cầu Tòa án hủy phán quyết trọng tài†††).

Thứ ba, trường hợp các bên không thoả 
thuận sử dụng phương trọng tài thương mại 
để giải quyết tranh chấp kinh doanh trong 
hợp đồng thì khi xảy ra tranh chấp, trọng tài 
không có thẩm quyền giải quyết ngay cả khi 
một trong các bên tranh chấp hoặc cả hai bên 
tranh chấp có ý định hoặc có mong muốn giải 
quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.

3. Kết luận và khuyến nghị

Trên cơ sở, các ưu nhược điểm nêu trên, 
cho thấy giải quyết tranh chấp bằng trọng 
tài thương mại mặc dù vẫn có những nhược 
điểm nhất định nhưng đây là phương thức giải 
quyết có nhiều ưu thế mà các doanh nghiệp 
nên lựa chọn, bởi lẽ khuyết điểm lớn nhất của 
phương thức này có lẽ nằm ở chỗ chi phí khá 
cao. Tuy nhiên, nếu đánh giá dựa trên chỉ số 
tương quan giữa chi phí, thời gian và hiệu quả 
thì đây là nhược điểm có thể chấp nhận được, 
bởi vì phương thức giải quyết tranh chấp bằng 
tòa án tuy án phí có thể thấp hơn nhưng thời 
gian giải quyết kéo dài (do qua nhiều cấp xét 
xử cũng như sự quá tải của hệ thống tòa án về 
số lượng các vụ án‡‡‡). Hơn nữa, các bên sẽ 
không cần phải tiêu tốn thêm chi phi sau khi 
có phán quyết trọng tài như chi phí cho việc 
nộp đơn kháng cáo tại Tòa. Trong khi giá trị 
và hiệu lực của bản án và phán quyết trọng tài 
đều được đảm bảo như nhau.

Trong khi các quan điểm khác nhau còn 
tranh luận về tương quan giữa hiệu quả và chi 
phí khi giải quyết tranh chấp bằng phương 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/6tatcvn/Thong-ke
https://congbobanan.toaan.gov.vn/6tatcvn/Thong-ke
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thức trọng tài, thì điều quan trọng chúng ta 
cần nhớ là mục đích của trọng tài thương mại 
không chỉ đơn giản là kết thúc một vụ tranh 
chấp theo cách càng nhanh và càng rẻ thì càng 
tốt mà mục đích của trọng tài thương mại là 
đưa đến một phán quyết công bằng và hợp lý 
cho tranh chấp, dựa trên cách đánh giá phù 
hợp với hợp đồng có liên quan, sự việc thực 
tế và quy định của pháp luật. Đây cũng là một 
lý do quan trọng mà trong những năm gần đây 
ở Việt Nam các tổ chức, cá nhân và doanh 
nghiệp ngày càng quan tâm đến hoạt động 
trọng tài thương mại và lựa chọn phương thức 
trọng tài để giải quyết những tranh chấp phát 
sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh§§§. 

Trong quá trình hình thành và phát 
triển của trọng tài thương mại, ở Việt Nam 
đã và đang có các tổ chức Trọng tài thương 
mại sau đây:

- Các Trung tâm Trọng tài kinh tế 
thành lập tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương theo Nghị định số 116/CP ngày 
05/9/1994 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 
động của Trọng tài kinh tế. Trước đây, đã có 
06 Trung tâm Trọng tài kinh tế được thành lập 
với thẩm quyền là giải quyết các tranh chấp 
kinh tế không có yếu tố quốc tế. Sự ra đời của 
các Trung tâm Trọng tài kinh tế với tính chất 
và tố tụng trọng tài hoàn toàn khác, đồng thời 
cũng để thay thế cho hệ thống Trọng tài kinh 
tế nhà nước đã tồn tại nhiều năm trước đó (đã 
được giải thể từ tháng 7/1994).

§§§ Theo thống kê của Viac, trong thời gian 20 năm từ 1993 đến 2013, Viac giải quyết tổng cộng 738 
vụ tranh chấp (bình quân 37 vụ/năm), nhưng chỉ trong 04 năm từ 2014 đến 2017 Viac đã giải quyết 
576 vụ tranh chấp (bình quân 144 vụ/năm) tức gấp hơn 4 lần.
Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ năm 2011 đến tháng 6-2015, các trung tâm trọng tài đã thụ lý 897 
vụ việc, ban hành 586 phán quyết. Sau bốn năm triển khai thi hành Luật Trọng tài thương mại, số vụ 
việc thụ lý và giải quyết tại VIAC tăng hơn 30%. (Nguồn: http://plo.vn/kinh-te/quan-ly/khi-dan-va-
doanh-nghiep-nho-co-che-trong-tai-579625.html) 

- Các Trung tâm Trọng tài được thành 
lập tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ 
Chí Minh. Căn cứ vào tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, tại các địa 
phương khác có thể thành lập thêm các Trung 
tâm Trọng tài. Các Trung tâm Trọng tài này 
được thành lập và hoạt động theo Pháp lệnh 
Trọng tài thương mại năm 2003 và Nghị định 
số 25/2004/NĐ-CP ngày 15/01/2004 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp 
lệnh Trọng tài thương mại.

- Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt 
Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam-VIAC (trên cơ sở hợp nhất 
Hội đồng Trọng tài Ngoại thương và Hội 
đồng Trọng tài Hàng hải), được thành lập và 
hoạt động theo Quyết định số 204/TTg ngày 
28/4/1993 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 
chức Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam 
và Quyết định số 114/TTg ngày 16/02/1996 
của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng 
thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của 
Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam.

Các Trung tâm Trọng tài kinh tế và 
Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam là các 
Trung tâm Trọng tài được thành lập trước 
ngày Pháp lệnh Trọng tài thương mại có hiệu 
lực (01/7/2003) không phải làm thủ tục thành 
lập lại nhưng phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ, 
Quy tắc tố tụng trọng tài cho phù hợp với quy 
định của Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 
2003. Đến năm 2010, Quốc hội đã ban hành 

http://plo.vn/kinh-te/quan-ly/khi-dan-va-doanh-nghiep-nho-co-che-trong-tai-579625.html
http://plo.vn/kinh-te/quan-ly/khi-dan-va-doanh-nghiep-nho-co-che-trong-tai-579625.html
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Luật Trọng tài thương mại thay thế cho Pháp 
lệnh Trọng tài thương mại (Luật có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2011). Do đó, các trung tâm trọng 
tài hiện nay đang hoạt động theo quy định của 
Luật Trọng tài thương mại năm 2010¶¶¶.

Theo quy định của Luật Trọng tài 
thương mại năm 2010, hiện nay trọng tài 
thương mại ở Việt Nam được tổ chức theo 
hai mô hình: Thứ nhất, Trọng tài thường trực 
với hình thức thành lập là Trung tâm trọng 
tài thương mại. Mô hình trọng tài thứ hai 
là trọng tài vụ việc (ad hoc), mô hình trọng 
tài này không có trụ sở thường trực, chỉ giải 
quyết các vụ việc theo yêu cầu và tự giải tán 
khi giải quyết xong. Thực tiễn ở Việt Nam, 
mô hình trọng tài này ít hoạt động.

 Một số khuyến nghị đối với các bên 
tranh chấp, các doanh nghiệp trong việc sử 
dụng dịch vụ giải quyết tranh chấp từ các tổ 
chức trọng tài thương mại của Việt Nam hiện 
nay cần chú ý: 

Một là, tất cả các tổ chức trọng tài 
thương mại hiện nay đều là các tổ chức phi 
chính phủ, là các tổ chức xã hội-nghề nghiệp, 
tham gia giải quyết các tranh chấp theo sự 
thỏa thuận, yêu cầu của các bên. Trong hoạt 
động, các tổ chức trọng tài thương mại hiện 
nay không được nhân danh quyền lực nhà 
nước, hoàn toàn khác với hoạt động của hệ 
thống Trọng tài kinh tế nhà nước trước đây. 

Hai là, các tổ chức trọng tài thương mại 
này phần lớn là những tổ chức trọng tài thường 
trực. Các Trung tâm Trọng tài có tư cách pháp 
nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, 
có thể có chi nhánh, văn phòng đại diện, có 
Điều lệ, Quy tắc tố tụng trọng tài, có Ban điều 

¶¶¶  Theo thống kê của Bộ Tư pháp, tính đến tháng 7/2019 cả nước có 15 Trung tâm trọng tài được cấp 
phép hoạt động.động (trong đó Trung tâm Trọng tài Mê Kông mới được cấp phép đầu tháng 7/2019).

hành với danh sách các Trọng tài viên, tồn tại 
độc lập với các tranh chấp.

Tóm lại, giải quyết tranh chấp bằng 
Trọng tài thương mại được đánh giá là phương 
thức giải quyết tranh chấp của hiện tại và 
tương lai với nhiều ưu thế nổi trội. Pháp luật 
Việt Nam về trọng tài thương mại đã có những 
quy định tiến bộ khá phù hợp với quy định của 
pháp luật trọng tài quốc tế. Do vậy, Việt Nam 
muốn hội nhập ngày càng sâu, rộng và bền 
vững vào nền kinh tế thế giới thì phải thường 
xuyên hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung 
và pháp luật về trọng tài nói riêng cho phù hợp 
với xu thế phát triển chung, đồng thời tổ chức 
thực hiện tốt các quy định đã ban hành, tuyên 
truyền để cộng đồng doanh nghiệp thấy được 
những lợi ích của trọng tài thương mại như là 
một phương thức giải quyết tranh chấp hiện 
đại, minh bạch, công bằng và thuận lợi. Hiệu 
quả hoạt động của trọng tài còn phụ thuộc vào 
thái độ của cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, 
việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật trọng tài cũng như nâng cao chất lượng 
dịch vụ của các Trung tâm trọng tài sẽ giúp 
doanh nghiệp hiểu hơn về bản chất và ưu thế 
của trọng tài thương mại, từ đó tạo điều kiện 
cho phương thức giải quyết tranh chấp này 
ngày càng phát triển.
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