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Abstract: The application of information technology in online training (ICT) based 
on Internet communication technology has been developing strongly in distance learning, 
self-study and is considered as one of eff ective tools to provide people with regular and 
lifelong learning opportunities. Online training requires diff erent resources from traditional 
materials in many ways. Because of these diff erences, online training materials are becoming 
the object of interest and research of many authors so that they can build and develop learning 
materials in the most useful way. This article outlines the concepts, characteristics, and role 
of e-learning materials, thereby makes recommendations in the development of e-learning 
materials for online training, thereby, the higher education institutions may refer and apply 
in building e-learning materials.
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Tóm tắt: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến (ĐTTT) dựa trên 
công nghệ truyền thông mạng Internet phát triển mạnh mẽ trong đào tạo từ xa, tự học, được 
coi là một trong những công cụ hữu hiệu để cung cấp cho mọi người cơ hội học tập thường 
xuyên, học suốt đời. ĐTTT đòi hỏi nguồn học liệu khác với học liệu truyền thống trên nhiều 
phương diện. Chính khác biệt đó học liệu cho ĐTTT đang trở thành đối tượng quan tâm và 
nghiên cứu của nhiều tác giả để có thể xây dựng, phát triển một cách hữu ích nhất. Bài viết 
này đưa ra khái niệm về học liệu điện tử (HLĐT), đặc điểm, vai trò của HLĐT, từ đó đưa ra 
những đề xuất trong việc xây dựng HLĐT cho ĐTTT nhằm giúp cho các các cơ sở giáo dục 
đại học có thể tham khảo và vận dụng trong hoạt động xây dựng HLĐT.

Từ khóa: Học liệu điện tử, thiết kế, xây dựng học liệu điện tử, đào tạo trực tuyến.
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1. Khái niệm học liệu, học liệu liệu 
điện tử (HLĐT)

1.1. Khái niệm “học liệu”

Thuật ngữ “học liệu” ngày càng trở 
nên phổ biến, xuất hiện trong các nghiên 
cứu, bài viết, nhiều trung tâm nghiên cứu, 
sản xuất học liệu được hình thành. Theo 
từ điển Greenwood: “học liệu là những vật 
thể được sử dụng để giúp cho việc truyền 
thụ kiến thức hoặc phát triển kỹ năng. Ví 
dụ như sách giáo khoa, các nguồn tài liệu 
nghe nhìn, các chương trình máy tính và 
thiết bị thí nghiệm” (trang 181), trong đó 
không kể các thiết bị bổ trợ. Trong tiếng 
Anh, “học liệu” được dùng bằng thuật ngữ 
“Courseware”, có thể hiểu đó là các tài 
liệu dạy và học bằng điện tử, gắn với dạy 
học trên máy tính và trên mạng [4]. Bên 
cạnh đó, trong tiếng Anh còn có một số 
thuật ngữ khác được sử dụng có liên quan 
đến “học liệu” đó là: “Learning materials” 
(tài liệu học tập), “Teaching materials” (tài 
liệu giảng dạy), “Instructional materials” 
(tài liệu dạy học),... 

1.2. Học liệu điện tử

Một số chuyên gia và trường đại 
học đưa ra khái niệm “học liệu điện tử” là: 
“các tài liệu được số hóa theo một cấu trúc, 
định dạng và kịch bản nhất định, được lưu 
trữ trên máy tính nhằm phục vụ việc dạy 
và học qua máy tính. Dạng thức số hóa 
có thể là văn bản, slide, bảng dữ liệu, âm 
thanh, hình ảnh, video số, các ứng dụng 
tương tác v.v… và cả tài liệu hỗn hợp gồm 
các dạng thức nói trên” [2] [3]. Hao Shi 
(2010) cho rằng học liệu điện tử là tập hợp 
các tài liệu dưới dạng điện tử phục vụ dạy 
và học, bao gồm: sách giáo trình, sách giáo 
khoa, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra đánh 
giá, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp 

âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện 
tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo [5]. 

Có thể hiểu “học liệu điện tử” là các 
tài liệu chứa nội dung thông tin kiến thức 
đã được số hóa để phục vụ dạy và học qua 
máy tính. Dạng thức số hóa có thể là văn 
bản (text), slide, bảng dữ liệu, âm thanh, 
hình ảnh, video,... và hỗn hợp các dạng 
thức nói trên. Với sự phát triển của CNTT, 
học liệu điện tử cần đáp ứng tính “mở” 
với phương pháp, cách thức và công nghệ 
đa dạng, phong phú như tình huống dạy-
học, học và luyện tập thông qua trò chơi, 
ứng dụng mô phỏng, thí nghiệm ảo, công 
nghệ trí tuệ nhân tạo… Và như vậy HLĐT 
bao gồm các định dạng về kỹ thuật và các 
dạng thức thiết kế nội dung.

Từ khái niệm nêu trên có thể nhận 
thấy HLĐT có những đặc điểm sau:

- HLĐT sử dụng những thành tựu 
trong công nghệ do vậy nhiều tiềm năng 
tương tác, đa phương tiện và có tính tích 
hợp nhằm hỗ trợ người học trong quá trình 
tự học.

- HLĐT được sử dụng trên máy 
tính cá nhân giúp học viên khắc phục 
được khoảng cách về thời gian và không 
gian để nâng cao hiệu quả học tập và 
giảm chi phí.

- HLĐT đa dạng về hình thức và có 
phạm vi dung lượng lớn: HLĐT với các 
định dạng có thể được ghi trên đĩa CD, 
VCD, hoặc dưới dạng fi le, kích thước gọn 
nhẹ, dễ dàng sử dụng và “vận chuyển”, dễ 
dàng đến mọi nơi thông qua email hoặc 
truyền tệp trên mạng, dễ dàng đưa vào 
các thư viện điện tử. HLĐT có thể được 
sử dụng mọi nơi, mọi lúc, sử dụng nhiều 
lần, lặp lại từng phần tùy nhu cầu cá nhân 
người học. 
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- HLĐT đa nguồn, dễ dàng cập nhật, 
điều chỉnh, mang tính quốc tế, dễ dàng 
chia sẻ.

1.3. Vai trò của học liệu điện tử

HLĐT chứa đựng nội dung dạy-học, 
lượng kiến thức cần thiết, với phương pháp 
sư phạm, truyền tải đến người tự học, có 
thể nói đóng vai trò như một người thầy.

HLĐT là nguồn cung cấp kiến thức 
chủ yếu mà học viên chủ động học tập [1]. 
Vai trò của HLĐT đối với ĐTTT được 
thể hiện bằng sự đóng góp về nội dung và 
phương pháp dạy-học. 

HLĐT đóng vai trò tạo mối tương 
tác giữa người dạy và nội dung học tập, 
hệ thống học liệu, giúp sinh viên đạt được 
hiệu quả của khóa học. Bàn về các mối 
tương tác trong khóa học ĐTTT, Moore 
và cộng sự cũng cho rằng có ba mối tương 
tác quan trọng, trong đó có mối tương 
tác học viên - nội dung học mà khóa học 
ĐTTT cần tạo điều kiện cho tất cả các mối 
tương tác này được phát huy hiệu quả và 
đạt được mong muốn của học viên một 
cách tốt nhất [6].

Với vai trò của HLĐT trong ĐTTT, 
học tập sẽ là hoạt động chủ yếu, HLĐT 
và phương pháp tổ chức quản lý khai thác 
học liệu sẽ là các yếu tố trọng tâm.

Tuy nhiên, học liệu điện tử có một 
số hạn chế sau:

-  Người sử dụng để có thể mở học 
liệu điện tử ra để học cần phải có thiết bị 
hoặc cả mạng internet.

-  Việc xây dựng học liệu điện tử cần 
đầu tư nhiều nguồn lực như đội ngũ giảng 
viên, kỹ thuật, phương pháp, thời gian, 
kinh phí, và có liên quan một số vấn đề 
về quản lý như vấn đề bản quyền, yêu cầu 
đảm bảo về chuyên môn, kỹ thuật-công 

nghệ xây dựng học liệu tương thích với 
các thiết bị sử dụng,…

Ngày nay, với xu thế phát triển của 
e-learning, HLĐT là thành tố không thể 
thiếu được. Cho dù học liệu điện tử được 
xây dựng ở mức độ, phạm vi nào thì cũng 
ít nhiều phát huy những lợi thế để áp dụng 
trong phương thức đào tạo trực tuyến.

2. Đề xuất xây dựng học liệu điện 
tử cho đào tạo trực tuyến

Với vai trò của HLĐT trong ĐTTT 
và dựa trên những mô hình thiết kế giảng 
dạy vận dụng trong xây dựng HLĐT, nhóm 
tác giả xác định những yêu cầu chung đối 
với HLĐT và đưa ra một số đề xuất cụ 
thể trong việc xây dựng HLĐT cho ĐTTT 
như sau:

2.1. Yêu cầu chung đối với học liệu 
điện tử trong đào tạo trực tuyến

- Đáp ứng mục tiêu đào tạo.

- Tạo thuận lợi cho việc học tập cho 
các nhóm người học, khuyến khích sự 
phát triển các kỹ năng học tập, nghiên cứu 
và quản lý tri thức có hiệu quả, đồng thời 
cần hiểu rằng việc học tập là một quy trình 
vận động và tri thức cần phải được khám 
phá và tri thức có thể thay đổi cập nhật.

- Khuyến khích việc học tập linh 
hoạt, chủ động của người học, đáp ứng 
được các nhu cầu đa dạng của người học.

- Đảm bảo sự kết nối giữa việc tạo 
ra tri thức và truyền đạt tri thức.

- Khả năng tái sử dụng: Chỉ có các 
nội dung được biên tập theo chuẩn mới 
có thể tái sử dụng nhiều lần cho các bài 
giảng, giáo trình... khác nhau, hoặc cho 
phép người dùng dễ dàng sửa đổi, phát 
triển chúng để sử dụng cho công việc 
của mình. 
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- Bền vững: Cho phép vẫn có thể 
sử dụng được các nội dung học liệu đã 
có ngay cả khi công nghệ nền tảng về 
e-learning thay đổi. 

- Đảm bảo yêu cầu bản quyền đối 
với nội dung kiến thức và các công cụ 
soạn thảo bài giảng.

2.2. Cấu trúc và thành phần học 
liệu điện tử

Cấu trúc học liệu điện tử: Cấu trúc 
của học liệu được xác định dựa trên tổ 
chức và tính tương tác của nó, nhằm hấp 
dẫn người dùng và dễ tiếp cận các nguồn 
thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
truy cập sử dụng. Việc cấu trúc học liệu 
cần tính đến các yếu tố sau:

- Thông tin: Xác định các phần và 
hoạt động có trong tài liệu.

- Phân loại tài liệu: Sắp xếp siêu dữ 
liệu để giúp người học tìm thấy tài liệu họ 
cần, khi họ cần. 

- Điều hướng: Mô tả cách thức nội 
dung di chuyển từ điểm này sang điểm 

khác trong tài liệu khóa học để đảm bảo 
rằng nội dung có thể truy cập được cho 
người học trong một loạt các biểu mẫu. 

- Thiết kế: Rõ ràng, thẩm mỹ và gọn 
gàng: Kết hợp hình ảnh và văn bản, trình 
bày thông tin theo cách rõ ràng, chuẩn và 
có nhãn, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và cô 
đọng trong các văn bản, sử dụng màu sắc 
phù hợp, có các biểu tượng giúp người 
học hình dung và nhớ lại thông tin thường 
xuyên. Với sự ra đời của các công cụ mới, 
các nhà thiết kế có thể dễ dàng tạo ra các 
hoạt động tương tác ở các định dạng khác 
nhau, như trò chơi chữ, trò chơi hình ảnh, 
điền vào các tác vụ trống, nhiều mục lựa 
chọn, câu đố, mê cung, bản đồ tư duy, 
video và tệp âm thanh. 

Thành phần của học liệu điện 
tử: Để tạo ra bộ HLĐT có tính đa dạng, 
thuận tiện và đáp ứng nhu cầu người 
học qua mạng, HLĐT khi sử dụng cho 
các khóa học trực tuyến trên hệ thống 
đào tạo trực tuyến được đề xuất với các 
thành phần sau:

Bảng 1: Thành phần của học liệu điện tử

STT Thành phần học liệu Mô tả
1 Kế hoạch học tập lớp 

môn
Là tài liệu cung cấp cho sinh viên các thông tin tổng thể về lớp 
môn học, cấu trúc bài học, các hoạt động và nhiệm vụ học tập của 
sinh viên.

2 Hướng dẫn tự học Chỉ dẫn người học về nội dung, bố cục HLĐT và phương pháp tự 
học hiệu quả, yêu cầu thời gian hoàn thành, giới thiệu những tài liệu, 
nguồn thông tin tham khảo để mở rộng kiến thức.

3 Bài giảng điện tử đa 
phương tiện

Là bài giảng điện tử được tích hợp Video, Audio, Slide, Câu hỏi trắc 
nghiệm có đánh giá tự động được tổ hợp để truyền tải đến người học 
những tri thức và kỹ năng một cách tốt nhất.

4 Ngân hàng câu hỏi Hệ thống ngân hàng câu hỏi dưới dạng lựa chọn phương án tốt nhất 
và có phản hồi trực tiếp và giải thích.

5 Bài giảng Text Là bài giảng thể hiện nội dung tương tự như bài giảng đa phương tiện 
được trình bày chi tiết hơn dưới dạng văn bản. Bài giảng hỗ trợ cho 
sinh viên khiếm thính học tập.
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6 Bài giảng Audio Là bài giảng thể hiện nội dung tương tự như bài giảng đa phương tiện 
được thu âm. Bài giảng Audio được dùng để cung cấp trên sóng phát 
thanh của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV). Bài giảng còn sử dụng để 
hỗ trợ cho sinh viên khiếm thị học tập. 

7 Bài giảng chuyên đề bổ 
trợ (video)

Các video bài giảng theo chuyên đề (không trùng lặp với bài giảng 
điện tử) bổ sung kiến thức thực tiễn cho sinh viên tham khảo, học 
bổ trợ

8 Giáo trình/Tài liệu 
online (e-book)

Giáo trình dạng số, có mục lục để sinh viên dễ dàng tra cứu online. 
Giáo trình số này có thể được dùng thay thế cho giáo trình in.

9 Tình huống dạy-học Kiến thức được dẫn dắt, minh họa và truyền tải dưới hình thức vận 
dụng tình huống thực tế, được mô tả và giải quyết. Tình huống dạy-
học có thể được sử dụng để đăng tải lên diễn đàn, phục vụ cho sinh 
viên tự nghiên cứu hoặc có thể thảo luận trên diễn đàn.

10 Tình huống thảo luận Kiến thức được dẫn dắt, minh họa và truyền tải dưới hình thức vận 
dụng tình huống thực tế. Các tình huống thực tế được đặt ra để sinh 
viên nghiên cứu, phân tích và tìm cách giải quyết, dưới sự dẫn dắt, hỗ 
trợ của giảng viên theo kịch bản đã xác định trước.

11 Câu hỏi thường gặp Các câu hỏi thường gặp được tập hợp trong quá trình giảng viên giải 
đáp, ôn tập; được biên tập lại, đóng gói trên ứng dụng thuận tiện giúp 
sinh viên học tập qua câu hỏi và giải đáp (FAQ).

12 Từ điển thuật ngữ Cung cấp và giải thích các thuật ngữ liên quan đến môn học được thể 
hiện trong HLĐT, giúp người học có thể tra cứu các khái niệm, phục 
vụ tự học.

Bên cạnh các thành phần HLĐT trên, các thành phần sau được gợi ý được sử dụng bổ trợ:

Bảng 2: Học liệu bổ trợ
STT Loại học liệu Mô tả

1 Giáo trình đa phương tiện 
(M-book)

Là một hình thức đóng gói nội dung có tính tương tác cao có thể 
dùng thay thế Bài giảng đa phương tiện.
Bài giảng được thiết kế và biên soạn gồm tổ hợp văn bản, audio, 
hình ảnh, hoạt hình, video, và những nội dung mang tính tương 
tác cao, được đóng gói dạng quyển sách giúp sinh viên có thể học 
online, có thể đóng gói nội dung dùng trên các ứng dụng.

2 Các ứng dụng games làm 
bài tập, luyện tập

Ứng dụng/game/phần mềm miễn phí/phần mềm mã nguồn mở sử 
dụng kết hợp với phần bài tập để hỗ trợ cho sinh viên luyện tập, 
thực hành.

3 Bài giảng, bài luyện tập 
mô phỏng

Ứng dụng phần mềm mô phỏng đối với những môn học thực hành.

4 Bài giảng trực tuyến được 
ghi lại

Bài giảng trực tuyến được lựa chọn và biên tập lại để tạo sự đa dạng 
cho học liệu và tài liệu tham khảo cho sinh viên sử dụng.

5 Tài liệu tham khảo Tài liệu dưới dạng in ấn và danh mục các nguồn/liên kết thư mục 
bổ sung cho nội dung môn học (thư viện điện tử và các nguồn/liên 
kết tin cậy và có bản quyền).
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2.3. Quy trình xây dựng học liệu 
điện tử

Quy trình xây dựng HLĐT được đề 
xuất vận dụng mô hình ADDIE với 5 giai 
đoạn và bổ sung thêm giai đoạn “Lập kế 
hoạch và xác định nguồn tài nguyên”. Quy 
trình tổng thể được gợi ý như Hình 1. 

(1) Lập kế hoạch và xác định nguồn 
tài nguyên: Là giai đoạn xác định nội dung 
chuyên môn, nguồn tài nguyên đáp ứng 
yêu cầu của môn học và nhu cầu xây dựng 
HLĐT, từ đó lập kế hoạch thực hiện. 

(2) Phân tích: Là giai đoạn thu thập 
thông tin về đối tượng mục tiêu, môi 
trường, nhiệm vụ được thực hiện. Thông 
tin cần được phân loại để có thể áp dụng 
nội dung vào việc thiết kế sau này. 

(3) Thiết kế: Là giai đoạn sử dụng 
thông tin thu thập được từ giai đoạn phân 

tích, kết hợp với lý thuyết và phương pháp 
sư phạm giảng dạy để diễn giải cách thực 
hiện hiện hoạt động học tập. 

(4) Phát triển: Là giai đoạn triển 
khai những hoạt động đã được thiết kế, lắp 
ráp những bản thiết kế ở giai đoạn trên, 
tập trung tạo học liệu.

(5) Nghiệm thu: Là giai đoạn thực 
hiện sau khi đã phát triển thông qua việc 
kiểm tra các học liệu đã được phát triển về 
nội dung, kỹ thuật và sản phẩm học liệu 
hoàn thiện nhằm đảm bảo các chức năng 
và phù hợp với đối tượng mục tiêu.

(6) Đánh giá: gồm đánh giá quá 
trình và đánh giá tổng thể để đảm bảo 
học liệu đạt được mục tiêu mong muốn, 
cung cấp dữ liệu dùng để sửa đổi và cải 
tiến thiết kế.

Hình 1: Quy trình xây dựng HLĐT và vai trò của các đối tượng tham gia
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Để thực hiện xây dựng học liệu điện 
tử cần sự tham gia của các nhân sự sau:

Giảng viên chuyên môn - SMEs 
(Subject Matter Experts): chịu trách 
nhiệm và cung cấp kiến thức chuyên môn 
của môn học, cung cấp các tài nguyên cần 
thiết cho bộ phận thiết kế giảng dạy.

Người thiết kế giảng dạy - IDs 
(Instructional Designers): là người có 
kiến thức sư phạm e-learning và am hiểu 
kỹ thuật làm nhiệm vụ thiết kế giảng dạy - 
kết hợp kiến thức chuyên môn và các yếu 
tố kỹ thuật công nghệ để tạo ra kịch bản 
kỹ thuật (storyboard), đây là bản phác hoạ 
của học liệu điện tử, đồng thời xác định 
các định dạng và hình thức học liệu được 
xây dựng đi kèm với bài giảng điện tử.

Người phát triển nội dung – MDs 
(Media Developer): thực hiện xây dựng 
và phát triển dữ liệu đa phương tiện, các 
thành phần tương tác, sản xuất các học 
liệu theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật. Sản 
phẩm là học liệu điện tử ở các định dạng 
khác nhau CD-Rom, SCORM, HTML5, 
video… Người phát triển nội dung còn 
thực hiện các công việc ghi âm, ghi hình 
tại trường quay.

Người quản lý (Manager): là người 
lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và điều hành 
toàn bộ quá trình xây dựng HLĐT đảm bảo 
đúng quy trình, yêu cầu chất lượng, thực 
hiện kết nối các nhân sự tham gia và giải 
quyết những phát sinh. Đồng thời người 
quản lý thực hiện giám sát quá trình và 
kiểm tra khi sản phẩm hoàn thành trước khi 
gửi đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu.

3. Kết luận

Việc xây dựng HLĐT không đơn 
thuần là đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà 
còn phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật 
và phương pháp thiết kế bài giảng phù hợp 
với đối tượng và môi trường học tập. Để 

xây dựng được bộ HLĐT cho ĐTTT, bên 
cạnh quy trình xây dựng, thiết kế HLĐT 
còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thường 
xuyên giữa các thành viên của nhóm thực 
hiện (giảng viên, cán bộ thiết kế giảng 
dạy, cán bộ kỹ thuật). Tuy nhiên, các cơ 
sở giáo dục cần xây dựng các tiêu chí cần 
thiết và tiêu chí đánh giá HLĐT một cách 
cụ thể để đảm bảo chất lượng. Đồng thời, 
trong môi trường đào tạo trực tuyến các 
chiến lược sư phạm ngày càng được áp 
dụng, mở rộng và cải tiến thì các cơ sở 
giáo dục cần chú ý đến việc cập nhật, nâng 
cấp HLĐT tương ứng nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo.
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Tóm tắt: Có thể nói sự ra đời của tài nguyên giáo dục mở đã mang lại rất nhiều những 
đóng góp cho sự phát triển giáo dục nói chung và giáo dục suốt đời nói riêng. Tại Việt Nam, 
các tài nguyên này cũng đã được triển khai từ năm 2005, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa đạt 
được những thành công như kỳ vọng ban đầu. Bài viết này đưa ra với mong muốn chia sẻ một 
số khái niệm cơ bản, các kinh nghiệm triển khai tài nguyên giáo dục mở tại các nước trên 
thế giới và một số kiến nghị, đề xuất cho mô hình triển khai tại Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: tài nguyên giáo dục mở, nền giáo dục Việt Nam, đào tạo từ xa, giáo dục suốt đời.

Abstract: It can be said that the introduction of open educational resources has 
contributed much to the development of education in general and lifelong education in 
particular. In Vietnam, these resources have been deployed since 2005, but so far have 
not achieved the success as expected. This article aims to share some basic concepts, 
experiences in deploying open educational resources in countries around the world and some 
recommendations on the deployment model in Vietnam in the coming time. 

Keywords: Open education resources, Vietnamese education, distance learning, lifelong 
education.

* Trường Đại học Mở Hà Nội

Đặt vấn đề

Có thể nói sự ra đời của tài nguyên 
giáo dục mở đã mang lại rất nhiều những 
đóng góp cho sự phát triển giáo dục nói 
chung và giáo dục suốt đời nói riêng. Tài 
nguyên giáo dục mở được cho là đã tồn tại 
được hơn 10 năm qua trên thế giới, có rất 
nhiều đơn vị tổ chức đã đưa ra các định 

nghĩa hay khái niệm về tài nguyên giáo 
dục mở - OER như sau:

Định nghĩa OER của UNESCO:

Tài nguyên giáo dục mở là bất kỳ 
dạng tư liệu giáo dục nào nằm trong 
phạm vi công cộng hoặc được giới thiệu 
với một giấp phépmở. Bản chất tự nhiên 
của các tư liệu mở ngụ ý bất kỳ ai cũng có 
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thểhợp pháp và tự do sao chép, sử dụng, 
tùy biến thích nghi và chia sẻ lại chúng. 
Các OER trải từ các sách giáo khoa cho 
tới các chương trình giảng dạy, đề cương 
bài giảng, ghi chép bài giảng, bài tập, 
bàikiểm tra, dự án, âm thanh, video và 
hoạt hình.

Liên minh Xuất bản Học thuật 
và Tài nguyên Hàn lâm (SPARC) định 
nghĩaOER như sau:

Giáo dục Mở xoay quanh các tài 
nguyên, các công cụ và các thực hành là 
tự do, không có các rào cản về pháp lý, tài 
chính và kỹ thuật và có thể hoàn toàn được 
sử dụng, được chia sẻ và được tùy biến 
thích nghitrong môi trường số.Nền tảng 
của Giáo dục Mở là Tài nguyên Giáo dục 
Mở - OER (OpenEducational Resources), 
chúng là các tài nguyên dạy, học và nghiên 
cứu không có các chi phí và không có các 
rào cản truy cập, và chúng cũng mang sự 
cho phép về pháp lý để sử dụng mở. Thông 
thường, sự cho phép này được trao thông 
qua việc sử dụng một giấy phép mở (ví 
dụ, các giấy phép Creative Commons) cho 
phép bất kỳ ai tự do để sử dụng, tùy biến 
thích nghi và chia sẻ tài nguyên đó - bất kỳ 
lúc nào, bất kỳ ở đâu. Sự cho phép “Mở” 
thường được định nghĩa theo “5R”†:người 
sử dụng được tự do để Giữ lại, Sử dụng lại, 
Làm lại, Pha trộn và Phân phối lại các tư 
liệu giáo dục đó.

Với định nghĩa OER dưới góc độ 
của SPARC là rất mạch lạc. Qua định 
nghĩa đó không chỉ cho thấy mối quan hệ 
chặt chẽ giữa giáo dục mở và OER, định 
nghĩa trên còn đưa ra được nguyên tắc cơ 
bản 5R của OER.

† 5R: Retain, Reuse, Revise, Remix and Redistribute

Trong bản kế hoạch hành động quốc 
gia của Mỹ về chính phủ mở có nêu: “Tài 
nguyên giáo dục mở là một sự đầu tư cho 
phát triển con người một cách bền vững. 
Tài nguyên giáo dục mở giúp tăng cường 
khả năng tiếp cận đến giáo dục chất lượng 
cao và làm giảm giá thành của giáo dục 
trên toàn thế giới” [14]. Tài nguyên giáo 
dục mở (open edu- cational resources - 
OER) đang được xem là một nguồn tài 
nguyên thông tin khoa học hữu hiệu để hỗ 
trợ cho việc phổ cập giáo dục. OER tạo ra 
sự bình đẳng cho người học và người dạy 
trong việc tiếp cận nguồn học liệu giáo 
dục chất lượng cao và miễn phí với giấy 
phép mở, ở mức cao hơn, OER góp phần 
tạo ra sự bình đẳng trong giáo dục. Bất kỳ 
ai, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng có 
thể chia sẻ, sử dụng và tái sử dụng tri thức 
[8]. OER tạo cơ hội để các nước đang phát 
triển tiếp cận đến nguồn tài liệu khoa học 
chất lượng cao. UNESCO là tổ chức cổ 
vũ cho việc phát triển OER trên phạm vi 
toàn cầu, đặc biệt là các nước đang phát 
triển [15].

Ngoài những định nghĩa được nêu 
trên, định nghĩa OER cũng được nêu trong 
một loạt chính sách giáo dục mở và OER 
qua tài liệu khác nhau như: ‘Chỉ dẫn xây 
dựng luật các bang về OER’ (OER) do tổ 
chức Creative Commons Mỹ xuất bản vào 
tháng 01/20185, một trong số đó là định 
nghĩa OER của bang Texax được nêutrong 
luật Texas SB 8106 đã được ban hành năm 
2017, cụ thể về định nghĩa được tóm tắt 
như sau:

Tài nguyên giáo dục mở ngụ ý các 
tài nguyên dạy, học và nghiên cứu nằm 
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trong phạm vi công cộng hoặc đã được 
phát hành theo giấy phép sở hữu trí tuệ 
cho phép tự do sử dụng, sử dụng lại, sửa 
đổi, và chia sẻ với những người khác, 
bao gồm các khóa học đầy đủ, các tư 
liệu khóa học, các module, các sách giáo 
khoa, các video thời gian thực, các bài 
tập,các phần mềm, và bất kỳ các công cụ, 
tư liệu hoặc kỹ thuật nào khác hỗ trợ truy 
cập tới tri thức.

Tóm lại về tài nguyên giáo dục mở 
có thể định nghĩa một cách ngắn gọn 
như sau:

Tài nguyên giáo dục mở (OER) là 
tài liệu khóa học có sẵn và phân phối miễn 
phí. Mặc dù thường xuyên nhấn mạnh vào 
sách giáo khoa truy cập mở, OER có thể 
và bao gồm tất cả các vấn đề về tài liệu, từ 
giáo trình đến thuyết trình hay các tài liệu 
liên quan đến khóa học. Có nhiều định 
nghĩa và giải thích về OER như đã đưa 
ra ở trên, nhưng với mục đích của tài liệu 
này, trọng tâm sẽ được đặt vào các tài liệu 
OER đó là:

có sẵn miễn phí cho giảng viên và 
sinh viên

có thể được sửa đổi bởi các giảng 
viên và / hoặc sinh viên

có thể được phân phối lại bởi các 
giảng viên đã thực hiện các thay đổi cho 
công việc OER ban đầu

Việt Nam đang trong quá trình đổi 
mới giáo dục, trong đó có giáo dục đại 
học, rất cần nguồn học liệu trên cả phương 
diện số lượng lẫn chất lượng. Các nghiên 
cứu gần đây chỉ ra rằng các thư viện đại 
học Việt Nam chưa đáp ứng tốt nhu cầu 
về học liệu của giảng viên, sinh viên và 
nhà nghiên cứu [1]. Việc thiếu hụt các tài 

nguyên học tập đã ảnh hưởng không nhỏ 
đến chất lượng đào tạo và nghiên cứu của 
đại học Việt Nam. Trong điều kiện không 
đủ kinh phí để mua các nguồn học liệu 
cần thiết, nguồn OER và miễn phí trên 
thế giới còn hạn chế, cũng như việc bản 
địa hoá nguồn học liệu này không thực sự 
dễ dàng, thì việc các trường đại học Việt 
Nam cùng hợp tác xây dựng OER nội sinh 
có thể coi là một giải pháp hữu hiệu cho 
vấn đề này.

1. Vai trò của tài nguyên giáo 
dục mở 

1.1.  Vai trò chung của tài nguyên 
giáo dục mở

Tài nguyên giáo dục mở (OER) có ý 
nghĩa rất quan trọng vì nhiều lý do. Một lý 
do, như biểu đồ trên minh họa, là chi phí 
của sách giáo khoa, đang tăng với tốc độ 
cao hơn hầu hết các hàng hóa tiêu dùng 
khác. Do chi phí học phí tăng ở nhiều cơ 
sở, nhiều sinh viên đơn giản là không thể 
mua sách giáo khoa. OER là một cách để 
đảm bảo mọi sinh viên đều có quyền truy 
cập vào tài liệu khóa học, với chi phí được 
đưa ra khỏi phương trình. 

OER cũng cho phép giảng viên tạo 
tài liệu được tùy chỉnh cho các lớp học của 
họ. Trong đó hầu hết các sách giáo khoa sẽ 
có điểm mạnh và điểm yếu, tài liệu OER 
cho phép một giảng viên chỉ kéo tài liệu 
mạnh vào lớp học của họ.

OER cũng đại diện cho một cơ hội 
để nâng cao tài liệu của chính mình. Bằng 
cách cho phép sửa đổi tài liệu bởi các 
giảng viên khác trên khắp thế giới, một 
người tạo OER có cơ hội thấy tài liệu được 
sử dụng theo những cách không bao giờ 
tưởng tượng được. Các phần và chương 
mới có thể được thêm vào và nâng cao tạo 
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ra một tác phẩm mạnh hơn bản gốc. Loại 
tiếp xúc và cộng tác đó đơn giản là không 
thể với tài liệu sống trên máy tính cục bộ 
hoặc chỉ in.

Cuối cùng, OER cung cấp cho giảng 
viên nhiều loại tài liệu để rút ra cho các 
lớp học của riêng họ. Hãy tưởng tượng 
bạn được giao một bài tập vào phút cuối 
cho một lớp học xa lạ - một cuốn sách giáo 
khoa có thể giúp bạn tăng tốc nhưng còn 
về giáo trình thì sao? Các bài tập? Những 
bài kiểm tra? OER cung cấp nhiều loại vật 
liệu để xây dựng một lớp mà không phải 
bắt đầu từ đầu.

OER rất quan trọng vì nó cung cấp 
tài liệu giá cả phải chăng cho sinh viên, 
cho phép giảng viên nâng cao công việc 
của chính họ và cung cấp cho giảng viên 
nội dung cho các lớp học.

1.1.1.  Vai trò của tài nguyên giáo 
dục mở - OER với học tập suốt đời

Mở  ra cơ hội học tập cho tất cả  mọi 
người. OER tạo ra cơ hội để tất cả người 
học và người dạy tiếp cận đến nguồn học 
liệu chất lượng cao. Thông qua đó tạo ra 
sự bình đẳng trong tiếp cận tri thức và 
giáo dục. 

Tăng cường chất lượng đào tạo và 
nghiên cứu của cá c trường đại học. Chất 
lượng đào tạo và nghiên cứu của các trường 
đại học sẽ được nâng cao khi có nhiều 
nguồn thông tin chất lượng miễn phí và dễ 
truy cập. OER thúc đẩy các trường đại học 
mạnh dạn đổi mới nội dung chương trình 
đào tạo và phương pháp giảng dạy. 

Giả m giá  thành phá t triển học liệu 
của cá c trường đại học. Về tổng thể OER 
sẽ giảm giá thành xây dựng và phát triển 
học liệu của các trường đại học và tăng 

tính hiệu quả trong sử dụng kinh phí đầu 
tư. Nếu các trường đại học cùng hợp tác 
xây dựng OER thì mỗi một trường đại học 
chỉ phải đầu tư cho một phần học liệu của 
mình, họ sẽ chia sẻ và sử dụng chung các 
phần học liệu của các trường đại học khác. 

Giả m giá  thành giá o dụ c. Ở cấp độ 
quốc gia có thể giảm giá thành đào tạo do 
người dùng có thể tự học tập, các tổ chức 
đào tạo và các trường đại học không phải 
bỏ một khoản ngân sách lớn của Chính 
phủ để phát triển học liệu. 

Tri thức luôn được cập nhật và phá t 
triển. Với tính mở của mình, một tài liệu 
như giáo trình, bài giảng hay sách tham 
khảo luôn được tái sử dụng và được phép 
sửa 5 đổi kịp thời cho phù hợp với sự phát 
triển của khoa học và công nghệ cũng như 
sự thay đổi của kinh tế xã hội. 

Cung cấp nguồn học liệu có chất 
lượng. Với tính mở của mình, chất lượng 
các tài liệu được kiểm soát và đánh giá bởi 
cộng đồng và chuyên gia. Khi thực hiện 
việc xuất bản mở, tác giả sẽ nhận được 
những phải hồi, đánh giá của cồng đồng 
các chuyên gia, những phản biện này sẽ 
giúp nâng cao chất lượng của tài liệu đó. 

Thúc đẩy sự minh bạch trong học 
thuật. Các kết quả nghiên cứu (đề tài, luận 
văn, luận án…), các bài giảng, giáo trình 
hay tài liệu tham khảo được công khai, 
được cộng đồng sử dụng và đánh giá và 
ghi nhận. Bất cứ sự gian lận trong kết quả 
nghiên cứu, sự sao chép đều dễ dàng bị 
phát hiện. Cơ sở dữ liệu của tài nguyên 
giáo dục mở sẽ sử dụng làm công cụ phòng 
chống đạo văn trong các trường đại học. 

Giả i quyết được vấn đề bả n quyền 
trong quá  trình sử dụ ng và chia sẻ học 
liệu. Áp dụng hệ thống giấy phép cho các 
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tài liệu được tạo mới cũng như phái sinh sẽ 
giúp OER loại bỏ việc vi phạm bản quyền, 
đồng thời qua đó thúc đẩy việc chia sẻ tri 
thức trong cộng đồng. 

Tạo nền tả ng cơ sở  phá t triển bền 
vững và tự chủ cho cá c trường đại học. 
OER tạo nền tảng vững chắc cho phát 
triển bền vững của các trường đại học Việt 
Nam. Sử dụng công nghệ mở và cung cấp 
các dịch vụ trên nền tảng mở là xu hướng 
chủ đạo của các trường đại học trên thế 
giới. Trong xu thế tự chủ của các trường 
đại học, hợp tác cùng phát triển để giảm 
giá thành đầu tư và mang lại hiệu tốt nhất 
sẽ là lựa chọn của các trường đại học

2. Kinh nghiệm triển khai tài 
nguyên giáo dục mở trên thế giới

2.1. Kinh nghiệm triển khai tài 
nguyên giáo dục mở tại các nước châu Âu

Bộ Giáo dục Mỹ phát động chiến 
dịch khuyến khích các trường học Đi với 
Mở (#GoOpen) bằng các Tài nguyên Giáo 
dục năm 2015. Chiến dịch #GoOpen nhằm 
khuyến khích các bang, các khu trường 
học và các nhà giáo dục sử dụng các tư 
liệu giáo dục được cấp phép mở. Như một 
phần của chiến dịch, Bộ đang đề xuất một 
quyết định mới có thể yêu cầu tất cả tài 
sản sở hữu trí tuệ có bản quyền được tạo 
ra từ các nguồn tiền trợ cấp của liên bang 
sẽ có giấy phép mở. “Để đảm bảo rằng tất 
cả các học sinh - bất kể mã ZIP của họ - 
có sự truy cập tới các tài nguyên học tập 
chất lượng cao, chúng tôi khuyến khích 
các khu trường và các bang chuyển khỏi 
các sách giáo khoa truyền thống và hướng 
tới các tư liệu truy cập được tự do, được 
cấp phép mở”, Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
Mỹ Arne Duncan nói. “Các khu trường 
trên khắp đất nước đang chuyển tiếp việc 

học tập bằng việc sử dụng các tư liệu có 
thể được cập nhật liên tục và được tinh 
chỉnh để đáp ứng được các nhu cầu của 
các học sinh”.

Cùng với chính sách được đề xuất, 
Bộ đã ra nhập cùng với Bộ Lao động Mỹ, 
USAID, Bộ Ngoại giao, và các cơ quan 
khác của Liên bang trong việc dẫn dắt các 
sáng kiến chính phủ mở của Chính quyền. 
Sau khi chính sách đề xuất được xuất 
bản trong Đăng ký Liên bang (Federal 
Register), các thành viên nhà nước có thể 
đệ trình các bình luận trong vòng 30 ngày 
“Bằng việc yêu cầu một giấy phép mở, 
chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các tài nguyên 
chất lượng cao được tạo ra thông qua các 
khoản tiền trợ cấp nhà nước của chúng tôi 
sẽ được chia sẻ với công chúng, vì thế đảm 
bảo sự truy cập công bằng cho tất cả các 
giáo viên và học sinh bất kể địa vị hoặc 
nền tảng của họ”. Bên cạnh đó, Bộ giáo 
dục Mỹ còn thuê cố gấn về giáo dục mở 
đầu tiên của bộ để làm việc các lãnh đạo 
khu trường, các nhà cung cấp công cụ, các 
tổ chức phi lợi nhuận, và các thành viên 
liên minh giáo dục mở để mở rộng nhận 
thức về các tài nguyên giáo dục được cấp 
phép. 

Sau chiến dịch đã có công ty, tổ chức 
và các khu trường cam kết làm nhiều hơn 
để đảm bảo các trường học có sự truy cập 
các tài nguyên giáo dục mở. Một số nhóm 
các Khu trường Đại sứ của #GoOpen 
(#GoOpen Ambassador Districts) đã cam 
kết giúp các khu trường khác chuyển 
sang các tư liệu được cấp phép mở. Các 
Khu trường Đại sứ của #GoOpen hiện 
đang sử dụng các tư liệu được cấp phép 
mở và sẽ giúp các khu trường khác hiểu 
cách thức để phát hiện và giám tuyển các 
tài nguyên đó một cách có hiệu quả như 
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trường Bethel School District, Spanaway, 
WA; Bethel School District, Spanaway, 
WA; Chesterfi eld County Public Schools, 
Chesterfi eld, VA; Bristol Tennessee 
Schools, Bristol, TN…

2.2. Kinh nghiệm triển khai tài 
nguyên giáo dục mở tại châu Á

Ấn Độ là nơi của các trường đại học 
mở lớn nhất thế giới Site OpenCourseWare 
của Đại học Capilano là tài nguyên giáo 
dục tự do và mở cho giáo viên, sinh viên 
và những người tự học khắp thế giới, đây 
là trường đại học tích cực trong việc triển 
khai OER. Sự tích cực của đất nước Ấn 
độ về OER đã đóng góp rất nhiều và sự 
khao khát có tính mở ở nơi đây. Ví dụ, 
năm 2008 Ủy ban Tri thức Quốc gia 
của Chính phủ Ấn Độ - NKC (National 
Knowledge Commission) đã có tuyên bố: 
Thành công của chúng ta trong nền kinh 
tế tri thức xoay quanh mức độ lớn trong 
việc nâng cấp chất lượng của, và việc cải 
thiện sự truy cập tới, giáo dục. Một trong 
các cách thức có hiệu quả nhất trong việc 
đạt được điều này có thể là khuyến khích 
phát triển và phổ biến các tư liệu Truy cập 
Mở - OA (Open Access) có chất lượng và 
Tài nguyên giáo dục Mở”.

Một dự án khác tại Ấn Độ cũng 
vô cùng nổi bật về các sáng kiến OER 
nhằm phục vụ cho các cộng đồng học 
tập đa dạng và kéo gần các khoảng 
cách về tri thức như dự án TESS-India 
(Teacher Education through School-
based Support). Dự án đã được Bộ Phát 
triển Quốc tế - DFiD (Department for 
International Development) của Chính 
phủ Anh trợ cấp và đang làm việc trong 
quan hệ đối tác với một số bang của Ấn 
Độ và Chính phủ quốc gia Ấn Độ để tạo 

ra một mạng lưới tài nguyên giáo dục của 
các giáo viên có chất lượng cao, cùng sự 
phối hợp với các nhà nghiên cứu hàn lâm 
của Anh và Ấn Độ, được sử dụng dưới 
dạng sách in hoặc trực tuyến. OER của 
TESS-India bao gồm các đơn vị phát triển 
giáo viên - TDUs (Teacher Development 
Units) trong các môn toán học, khoa 
học và tiếng Anh các trường tiểu học 
và trung học cơ sở, cũng như các đơn vị 
phát triển lãnh đạo - LDUs (Leadership 
Development Units) cho các giáo viên và 
các lãnh đạo các trường học. Các TDU 
là các phương tiện pha trộn, bao gồm cả 
văn bản, hình ảnh và video, và đã và đang 
được phát triển bằng việc sử dụng một 
hệ thống nội dung có cấu trúc để xúc tác 
cho tính mềm dẻo và sự phân phối chúng 
ở nhiều định dạng. TESS-India nhằm sử 
dụng các TDU cả trong việc tập huấn các 
giáo viên mới và trong việc cải thiện thực 
hành của các giáo viên đang có.

TESS-India đã trải qua sự thực thi 
định hình lại khuôn khổ ở phạm vi rộng 
vào đầu năm 2014, nhằm cải thiện sự truy 
cập của các nhà giáo dục là các giáo viên, 
các nhà giáo dục hàng đầu và các nhà giáo 
dục về các tư liệu giáo dục chất lượng cao, 
tự do. Dự án lan rộng sang nhiều bang và 
các tài nguyên của Ấn Độ với sự đa dạng 
về văn hóa và ngôn ngữ, vì thế, đòi hỏi 
sự bản địa hóa để đáp ứng được các nhu 
cầu đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và sự 
phạm. TESS-India đã áp dụng mô hình 
bản địa hóa 2 lớp. Một giấy phép CC BY-
SA cho tất cả các tài nguyên cho phép 
những người sử dụng tùy miễn là tác giả 
ban đầu được công nhận về bản quyền và 
tài nguyên đó được chia sẻ theo cùng giấy 
phép y hệt như phiên bản gốc ban đầu. Dự 
án TESS-India đã góp phần giúp cho Ấn 
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Độ nâng cao chất lượng giáo dục mở, bám 
theo sự phát triển OER của quốc tế.

Ngoài dự án TESS-India, tại Ấn 
Độ cũng phát triển rất nhiều các dự án về 
OER,  có thể kể đến như Đại học Mở quốc 
ga Indira Gandhi - IGNOU (Indira Gandhi 
National Open University) là một đại học 
mở quốc gia chào giáo dục từ ở xa và mở 
ở Ấn Độ và các nước khác. IGNOU đã 
khởi tạo thành lập một Kho Số Quốc gia 
các tài nguyên học tập eGyankosh. Kho 
này có kế hoạch lưu trữ, đánh chỉ số, lưu 
giữ, phân phối và chia sẻ các tài nguyên 
học tập số của các cơ sở học tập mở và 
từ ở xa (ODL) của nước này. Kho hỗ trợ 
trong suốt sự tổng hợp và tích hợp các tài 
nguyên học tập trong các định dạng khác 
nhau như các tư liệu học tập tự hướng dẫn, 
các chương trình tiếng - nghe nhìn, và các 
kho lưu trữ các phiên tương tác sống động 
dựa vào radio và truyền hình. Có thể nhắc 
đến dự án Chương trình Dạy học Kinh 
tế học Fulbright (Fulbright Economics 
Teaching Program - FETP) tại Việt Nam.  
FETP OpenCourseWare là tài nguyên cho 
những người làm việc hoặc nghiên cứu 
trong các lĩnh vực có liên quan tới chính 
sách để nâng cao tri thức và khai thác các 
tiếp cận mới cho sự phát triển học tập và 
chương trình giảng dạy. Những người chỉ 
dẫn được khuyến khích tùy biến thích 
nghi các tư liệu chương trình giảng dạy 
của FETP để sử dụng trong các khóa học 
của riêng họ. Các sinh viên có thể sử dụng 
các tư liệu của FETP để chỉ dẫn nghiên 
cứu độc lập. Các kế hoạch học tập của 
khóa học, các ghi chép bài giảng, các danh 
sách đọc và các tập hợp các vấn đề được 
sử dụng trong nhiều chương trình giữa sự 
nghiệp trong 1 năm và các khóa học giáo 
dục lãnh đạo là có sẵn trên trực tuyến.

3. Thực trạng triển khai tài 
nguyên giáo dục Mở tại Việt Nam

Từ 2008 tới nay, số lượng các 
trường đại học có các hệ thống học tập 
điện tử dựa vào hệ thống phần mềm 
nguồn mở Moodle đã gia tăng. Cùng 
với sự phát triển của học tập điện tử ở 
Việt Nam, các OCW/OER đóng vai trò 
quan trọng trong việc giúp các giảng 
viên và sinh viên có thể truy cập tự do 
tới các tài nguyên có giá trị trên môi 
trường trực tuyến.

Theo các nghiên cứu và tham khảo 
trên thế giới, trang web OER (www.voer.
edu.vn) cho cộng đồng giáo dục Việt 
Nam, dựa vào phần mềm Connexions, đã 
được khởi xướng đầy đủ vào năm 2008 
để chia sẻ tiếp các tư liệu giáo dục. Sau 4 
năm vận hành, đội chương trình OER Việt 
Nam (VOER) đã phổ biến tập huấn phần 
mềm cho hơn 1.000 giáo viên ở khoảng 
25 trường đại học. Hiện nay, trang web đó 
lưu trữ hơn 20.000 module, cho phép các 
giảng viên dễ dàng tìm kiếm và truy xuất 
các tư liệu tài nguyên thích hợp để xây 
dựng các bài giảng hoặc các cuốn sách 
giáo khoa của họ. Các tư liệu đó sẵn sàng 
tự do theo giấy phép Creative Commons 
Attribution (CC BY phiên bản 3.0) và đã 
được chuyển ngữ thành công sang ngôn 
ngữ tiếng Việt vào năm 2007.

Theo các thống kê qua các hội thảo 
và toạ đàm về tài nguyên giáo dục mở trên 
cả nước, chủ yếu hình thức và kết quả 
triển khai tại các trường Đại học tại Việt 
Nam mới đang ở mức tập huấn tìm kiếm, 
sử dụng, đào tạo nâng cao nhận thức và 
từng bước tạo lập OER và hầu hết từ năm 
2015 cho tới nay. Một số hoạt động nổi 
bật như:
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- Dự thảo Luật Giáo dục với “Hệ 
thống Giáo dục Mở” được đưa vào và 
đang trong giai đoạn góp ý.

- Các hội thảo Quốc tế về OER do Đại 
học Khoa học Xã hội Nhân văn – ĐHQG 
Hà Nội (Trung tâm Thông tin – Thư viện) 
chủ trì vào các năm 2015-2016-2017

- Hội thảo Quốc gia Giáo dục mở do 
AVNUC tổ chức vào 16/05/2018

- Hội thảo Giáo dục Nghề nghiệp 
Mở do VVTA tổ chức từ 3-5/10/2018

- Hội thảo Giáo dục Nghề nghiệp 
Mở do Cục Việc làm, Bộ LĐ – TB – XH 
tổ chức vào 22/11/2018

- Và một loạt các chương trình toạ 
đàm, hội thảo tổ chức trong năm 2019

Việt Nam có thể tận dụng đầy đủ các 
cơ hội để cải tiến hệ thống giáo dục của 
mình với chi phí thấp nhất [3]. Cùng với 
sự phát triển của các dịch vụ giải trí công 
nghệ cao và các dịch vụ giá trị gia tăng 
khác, các trò chơi trực tuyến trên các mạng 
xã hội đã nắm bắt được mối quan tâm của 
công chúng và thời gian trực tuyến của họ. 
Kết quả là, có nhu cầu ngày một gia tăng 
về tầm nhìn lâu dài cho việc sử dụng công 
nghệ để hỗ trợ cho các mục tiêu giáo dục 
và huấn luyện. Việt Nam cần nhận diện 
ra những vấn đề chính ảnh hưởng tới hệ 
thống giáo dục và đưa ra sự hỗ trợ nhiều 
hơn cho sự phát triển hệ thống giáo dục 
nói chung.

Tuy nhiên, phần lớn trong các 
trường Đại học, thói quen dạy học của 
giảng viên còn theo phương pháp truyền 
thống, thái độ thờ ơ, sự thiếu chia sẻ là 
các thách thức không nhỏ trong việc sử 
dụng rộng khắp nguồn OER ở Việt nam. 
Mặc dù việc triển khai các hệ thống quản 

lý học tập (LMS) đã có sự gia tăng đáng 
kể trên cả nước nhưng thiếu đi chính sách 
vận hành đào tạo có hiệu quả, không lôi 
cuốn được đội ngũ giảng viên sử dụng hệ 
thống trong việc dạy học hàng ngày của 
họ. Tương tự là các công cụ diễn đàn vẫn 
chưa phát huy hết tác dụng trong việc xây 
dựng một cộng đồng giữa người dạy và 
người học, chủ yếu các diễn đàn chuyên 
biệt về học tập ở trường đại học thì sự 
tham gia của sinh viên là phần lớn, giảng 
viên chưa tham gia nhiều vào các hoạt 
động này cùng sinh viên của họ. Bên cạnh 
đó, rào cản ngoại ngữ của sinh viên khi 
tham khảo các nguồn OER trực tiếp của 
các trường nổi tiếng trên thế giới cũng vô 
hình chung giảm tính khai thác hiệu quả 
và đa dạng về các phương pháp luận dạy 
và học khác nhau.

4. Một số đề xuất cho việc phát triển 
tài nguyên giáo dục mở tại Việt Nam

Để phát triển OER tại các trường 
đại học nói riêng và cho hệ thống giáo dục 
Việt Nam nói chung, chúng tôi đề xuất 
một số vấn đề sau:

- Xây dựng một chính sách quốc 
gia về OER. Hiện nay, chúng ta chưa có 
một văn bản có tính pháp lý nào về phát 
triển OER. Do vậy, việc cần làm ngay là 
xây dựng văn bản pháp lý về OER, đó sẽ 
là “mỏ neo” để các trường đại học, các 
doanh nghiệp và cá nhân cùng tham gia 
phát triển OER. Việc xây dựng chính sách 
có thể do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối 
hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực 
hiện trên cơ sở tập hợp các chuyên gia về 
OER tại Việt Nam, cũng như tham khảo 
kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế.

- Thành lập một Uỷ ban quốc gia về 
OER. Uỷ ban này có trách nhiệm thúc đẩy 
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và đưa OER vào đời sống thực tế thông 
qua các hoạt động xây dựng chính sách, 
tìm kiếm nguồn tài trợ, tổ chức hội thảo và 
hướng dẫn triển khai OER tại trường đại 
học và các tổ chức nghiên cứu.

- Thực hiện chiến dịch quảng bá 
rộng rãi trong cộng đồng về OER. Mục 
tiêu là giúp các bên có liên quan như 
các nhà làm chính sách, lãnh đạo các 
trường đại học, lãnh đạo các thư viện, 
các giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh 
viên hiểu rõ hơn OER. Đồng thời, kêu 
gọi sự tham gia tích cực của các trường 
đại học và các doanh nghiệp trong việc 
cung cấp nội dung và phát triển công 
nghệ cho OER.

- Xây dựng mô hình hợp tác phát 
triển OER phù hợp với điều kiện Việt Nam. 
Chúng tôi khuyến cáo kết hợp mô hình lai 
giữa tập trung và phân tán. Đó là có sự đầu 
tư cơ bản của nhà nước, của các trường đại 
học lớn, bên cạnh đó kêu gọi sự tình nguyện 
đóng góp của cộng đồng, với điều kiện đảm 
bảo quyền lợi giữa các bên. Trên cơ sở đó, 
có thể thiết lập một mô hình kinh doanh để 
đảm bảo cho sự phát triển bền vững OER.

- Tạo lập một hệ sinh thái OER cho 
các trường đại học Việt Nam bao gồm: 
cộng đồng phát triển và sử dụng, nguồn 
học liệu/ nội dung mở, các dịch vụ và sản 
phẩm, các nhà/ kênh phân phối thông tin. 
Hệ sinh thái này là sự cộng sinh giữa các 
bên cung cấp nội dung (các trường đại 
học, giảng viên), bên cung cấp giải pháp 
công nghệ (các công ty kinh doanh công 
nghệ mở) và người sử dụng.

- Triển khai áp dụng hệ thống giấy 
phép của CC tại Việt Nam. Để áp dụng hệ 

thống giấy phép này cũng cần có sự chỉ 
đạo và hướng dẫn của các cơ quan quản 
lý. Việc áp dụng hệ thống giấy phép này 
cho OER là bắt buộc.

5. Kết luận

OER đang tạo ra cơ hội lớn cho giáo 
dục đại học Việt Nam, mà cụ thể là các 
trường đại học trong việc tiếp cận đến 
nguồn học liệu có chất lượng với chi phí 
thấp nhất để nâng cao chất lượng đào tạo 
và nghiên cứu. Tuy nhiên, đây là vấn đề 
mới, chưa được tiếp cận một cách đầy đủ, 
hơn nữa chưa có một cơ chế pháp lý cụ thể 
dẫn đến OER chưa phát triển được. Xây 
dựng OER phải đối mặt với nhiều thách 
thức liên quan đến vấn đề pháp lý, chính 
sách, tài chính, công nghệ, phát triển nội 
dung và sự hợp tác giữa các bên. Sự phối 
hợp giữa các cơ quan quản lý, các trường 
đại học và các doanh nghiệp là điều cần 
thiết để tạo ra một hệ sinh thái cho OER. 
Một trong những yếu tố quan trọng là xây 
dựng được hành lang pháp lý và chiến 
lược phát triển OER ở cấp độ quốc gia để 
làm cơ sở nền tảng cho triển khai OER tại 
Việt Nam.
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Bằng phương pháp quan sát, thống kê phân tích thực trạng ứng dụng CNTT của cán bộ Trung 
tâm PTĐT để đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Từ khóa: tuyển sinh không chính quy, đào tạo từ xa, vừa làm vừa học, năng lực ứng dụng công 
nghệ thông tin, quản lý tuyển sinh, cách mạng công nghiệp 4.0.

Abstract: The industrial revolution 4.0 has had a great impact on the development of 
society in general and of education in particular. In order to keep up with the development 
and increase competitiveness in the digital age, the Center of Education Development (CED) 
– Hanoi Open University (HOU) is non-exception to the tendency, it is the application of 
information technology (IT) in the management of non-formal enrollment system. The paper 
focuses on the theoretical foundations of IT in the fi eld of educational management and the 
role of IT application in the management of non-formal enrollment system, mainly the distance 
and in-service learning by observing and making statistical analysis from the IT application of 
CED’s staff  to give specifi c solutions in order to enhance their IT application competency.

Keywords: non-formal, competency, information technology, enrollment management, 
industrial revolution 4.0.
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1. Đặt vấn đề

Ngành giáo dục Việt Nam trong bối 
cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
trải qua những ảnh hưởng nhất định bởi 
đội ngũ lao động và hệ thống cơ sở vật 
chất chưa đáp ứng kịp thời. Tuy nhiên 
đó cũng là cơ hội hội nhập để phát triển 
giúp thay đổi tư duy và năng lực quản lý 
giáo dục bằng cách ứng dụng các thành 
tựu nổi bật như là loT (Internet kết nối vạn 
vật), Al (dùng trí tuệ nhân tạo), thực tế ảo, 
robot, điện toán đám mây, mạng xã hội, số 
hóa hay bigdata. Chính vì vậy mà ngày 25 
tháng 01 năm 2017 Thủ tướng chính phủ 
đã ban hành quyết định số 117/QĐ-TTg 
phê duyệt đề án “Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ 
trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu 
khoa học góp phần nâng cao chất lượng 
giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, 
định hướng đến năm 2025” [12]. Song 
song với việc tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin Thủ tướng chính phủ cũng 
đã ban hành quyết định số 89/QĐ-TTg 
ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc phê 
duyệt đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ 
giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo 
dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai 
đoạn 2019 – 2030” [13], trong đó có tập 
trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực công 
nghệ thông tin cũng là một nhiệm vụ trọng 
tâm của đề án này. Để có thể thích ứng 
với thời đại kỹ thuật số đòi hỏi cán bộ, 
giảng viên luôn học hỏi, nâng cao trình độ 
hiểu biết và năng lực ứng dụng công nghệ 
thông tin vào công việc chuyên môn, đặc 
biệt là công tác quản lý tuyển sinh. Có thể 
thấy rõ là Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng 
như đa số các trường đại học ở Việt Nam 
chỉ tập trung cho hệ thống quản lý tuyển 

sinh hệ chính quy mà chưa đầu tư cho việc 
quản lý tuyển sinh hệ không chính quy (từ 
xa, vừa làm vừa học).

Trong phạm vi bài viết này, tác giả 
làm rõ khái niệm năng lực ứng dụng công 
nghệ thông tin, đánh giá thực trạng ứng 
dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm 
PTĐT – Trường ĐHMHN trong quản lý 
tuyển sinh hệ không chính quy, xây dựng 
khung năng lực ứng dụng CNTT trong 
quản lý tuyển sinh hệ không chính quy, từ 
đó đưa ra một số đề xuất và khuyến nghị 
về khung năng lực đối với cán bộ tuyển 
sinh không chính quy và giải pháp tăng 
cường ứng dụng CNTT trong quản lý 
tuyển sinh hệ không chính quy tại Trường 
ĐHMHN.

2. Năng lực ứng dụng CNTT trong 
quản lý tuyển sinh hệ không chính quy

Theo các nhà sư phạm nghề Đức 
[14] thì cấu trúc chung của năng lực hành 
động được mô tả là sự kết hợp của 4 năng 
lực thành phần sau:

Mô hình cấu trúc năng lực trên đây 
có thể cụ thể hoá trong từng lĩnh vực 
chuyên môn, nghề nghiệp khác nhau. Mặt 
khác, trong mỗi lĩnh vực nghề nghiệp 
người ta cũng mô tả các loại năng lực 
khác nhau. Ví dụ năng lực của cán bộ 
tuyển sinh bao gồm những nhóm cơ bản 
sau: Năng lực tư vấn tuyển sinh, năng lực 
xử lý hồ sơ, năng lực thẩm định văn bằng 
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gốc, năng lực quản lý dữ liệu đầu vào, 
năng lực phát triển nghề nghiệp và phát 
triển quy mô tuyển sinh. Từ cấu trúc của 
khái niệm năng lực cho thấy giáo dục định 
hướng phát triển năng lực không chỉ nhằm 
mục tiêu phát triển năng lực chuyên môn 
bao gồm tri thức, kỹ năng chuyên môn 
mà còn phát triển năng lực phương pháp, 
năng lực xã hội và năng lực cá thể. Những 
năng lực này không tách rời nhau mà có 
mối quan hệ chặt chẽ. Năng lực hành động 
được hình thành trên cơ sở có sự kết hợp 
các năng lực này.

Theo Luật Công nghệ thông tin 
của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, số 67/2006/QH11 ngày 
29 tháng 06 năm 2006 [2], tại điều 4 giải 
thích về CNTT là “Công nghệ thông tin 
là tập hợp các phương pháp khoa học, 
công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để 
sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu 
trữ và trao đổi thông tin số” và ứng dụng 
CNTT là “Ứng dụng công nghệ thông tin 
là việc sử dụng công nghệ thông tin vào 
các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã 
hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các 
hoạt động khác nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả của các hoạt động 
này”. Tại điều 34 quy định cụ thể về việc 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo.

Tìm hiểu về khái niệm quản lý 
tuyển sinh hệ không chính quy. Trong bài 
viết này, tác giả tập trung vào đại học hệ 
đào tạo không chính quy gồm hệ đào tạo 
nghiên cứu vấn đề quản lý tuyển sinh đầu 
vào bao gồm các dữ liệu trong quá trình 
tuyển sinh từ văn bản thủ tục pháp lý, hồ 
sơ đăng ký xét tuyển, kết quả thẩm định 
văn bằng gốc, danh sách sinh viên và các 

quyết định tuyển sinh liên quan, giấy báo 
nhập học, hợp đồng tư vấn tuyển sinh, thẻ 
sinh viên, số liệu tuyển sinh, đơn vị liên 
kết (ĐVLK)/ Trạm đào tạo từ xa (ĐTTX), 
cộng tác viên (CTV), tập huấn tư vấn 
tuyển sinh. Do vậy, dựa trên cơ sở lý luận 
về năng lực và ứng dụng CNTT ở trên 
thì có thể hiểu năng lực ứng dụng CNTT 
trong quản lý tuyển sinh hệ không chính 
quy là khả năng sử dụng các công cụ công 
nghệ để thu thập, tạo ra, lưu trữ, quản lý, 
trao đổi và chia sẻ dữ liệu tuyển sinh hệ 
không chính quy theo yêu cầu thực tế của 
công việc.

Một số khung năng lực ứng dụng 
CNTT liên quan tới lĩnh vực giáo dục 
trong và ngoài nước đã được công bố mà 
tác giả tham khảo được liệt kê cuối bài 
viết này, tuy nhiên có hai khung năng lực 
ứng dụng CNTT có liên quan tới giáo dục 
tác giả thấy có sự tương đồng là khung 
năng lực ứng dụng CNTT cho giáo viên 
của Unesco và khung năng lực ứng dụng 
CNTT cho giảng viên ngoại ngữ gồm: 
Khung năng lực ứng dụng CNTT cho 
giáo viên của UNESCO (Unesco ICT 
Competency Framwork for Teachers) [5] 
và Khung năng lực ứng dụng CNTT cho 
giảng viên ngoại ngữ [7].

Các khung năng lực ứng dụng CNTT 
đã được công bố cũng phần lớn tập trung 
vào đối tượng giáo viên/giảng viên hoặc 
học sinh/ sinh viên trong công tác giảng 
dạy và học tập. Hiện chưa có tài liệu được 
công bố nào nghiên cứu dành riêng cho 
đối tượng cán bộ tuyển sinh (CBTS)Thực 
trạng ứng dụng CNTT trong quản lý tuyển 
sinh hệ không chính quy tại Trường Đại 
học Mở Hà Nội.
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3. Thực trạng ứng dụng CNTT 
trong quản lý tuyển sinh hệ KCQ tại 
Trường Đại học Mở Hà Nội.

Tại Trường ĐHMHN đơn vị đầu 
mối thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh không 
chính quy là Trung tâm PTĐT, gồm các 
nhiệm vụ quy định tại Quy trình tuyển 
sinh đại học hệ không chính quy ngày 20 
tháng 02 năm 2019 [11] được ban hành 
kèm theo Quyết định số 318/QĐ-ĐHM 
ngày 26 tháng 08 năm 2017 và Quyết định 
số 320/QĐ-ĐHM ngày 26 tháng 08 năm 
2017 của Viện trường Viện Đại học Mở 
Hà Nội về Quy định đào tạo vừa làm vừa 
học và đào tạo từ xa trình độ đại học. 

Việc ứng dụng CNTT vào quá trình 
quản lý tuyển sinh tại Trung tâm PTĐT 
được thống kê phân loại theo hình thức sử 
dụng các phương tiện kỹ thuật công nghệ 
như sau: 

 Sử dụng các phương tiện kỹ thuật, 
thiết bị công nghệ: Máy tính cá nhân (PC), 
Máy tính xách tay (Laptop); Máy Scan; 
Máy in thẻ nhựa Sunlight Lux, Sunlight 
Star, Máy in văn phòng (đen trắng); Máy 
photocopy; Điện thoại thông minh; Máy 
chiếu; Màn hình led, màn chiếu.

 Sử dụng mạng internet để tìm 
kiếm, khai thác thông tin tuyển sinh: Trình 
duyệt Web (Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Cốc cốc, Opera, Safari, Internet 
Explorer, UC Browser); Website giáo dục, 
Cổng thông tin tuyển sinh...

 Sử dụng các ứng dụng, phần mềm 
quản lý và hiệu chỉnh dữ liệu tuyển sinh

i. Ứng dụng văn phòng (Word, 
Excel, Power Point, Access) là công cụ 
dùng để soạn thảo, chỉnh sửa, thiết kế các 
loại văn bản tuyển sinh nói chung; biên 

bản xác nhận điều kiện đảm bảo chất 
lượng, bản thống kê điều kiện đặt trạm, 
thông báo tuyển sinh…; xây dựng biểu 
mẫu danh sách sinh viên, báo cáo tuyển 
sinh theo các tiêu chí khác nhau, biểu mẫu 
thanh toán phí hỗ trợ tuyển sinh…; hợp 
đồng tư vấn tuyển sinh; bản câu hỏi khảo 
sát sinh viên; tạo dữ liệu làm thẻ sinh viên; 
tài liệu tập huấn tư vấn tuyển sinh, hướng 
dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý 
tuyển sinh không chính quy;…

ii. Phần mềm Microsoft Visual Fox 
Pro: là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu trực 
quan (Database Management System – 
DBMS), phần mềm quản lý dữ liệu tuyển 
sinh đầu vào hệ Từ xa sử dụng từ năm 
1994 đến năm 2014, có một số hạn chế 
nhất định trong việc thống kê, báo cáo và 
xuất dữ liệu. Hiện nay, vẫn đang được sử 
dụng để tra cứu dữ liệu sinh viên nhập học 
trong giai đoạn 1994-2014 đăng ký xét tốt 
nghiệp và các yêu cầu phát sinh khác. 

iii. Phần mềm Hệ thống quản lý 
tuyển sinh không chính quy: là phần mềm 
hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, giúp quản lý 
hồ sơ tuyển sinh, đăng ký tuyển sinh trực 
tuyến, tra cứu và quản lý dữ liệu tuyển sinh, 
kết quả tuyển sinh, thực hiện thống kê hoặc 
báo cáo số liệu tuyển sinh ... thuận tiện, 
nhanh chóng. Phần mềm này được viết 
trên hệ thống mã nguồn mở, người sử dụng 
phải có thiết bị điện tử được kết nối internet 
(điện thoại thông minh, máy tính bảng, 
máy tính cá nhân) và dùng trình duyệt để 
sử dụng (Google Chrome, Firefox….) 
để truy cập vào hệ thống qua link https://
tuyensinh.hou.edu.vn/admin. Thời gian sử 
dụng từ năm 2015 đến nay. Tuy nhiên trải 
qua các giai đoạn thiết kế, xây dựng, chạy 
thử nghiệm, kiểm thử các đối tượng người 
dùng khác nhau,  Trung tâm PTĐT chính 
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thức nghiệm thu và tiếp nhận bàn giao tài 
sản từ 30/08/2018. Đối với hệ Từ xa dữ liệu 
tuyển sinh đầu vào được cập nhật từ năm 
2015 đến nay. Đối với hệ VLVH đang thực 
hiện nâng cấp phần mềm ở giai đoạn chạy 
thử nghiệm nên dữ liệu được cập nhật từ 
đầu năm 2019.

iv. Phần mềm Hệ thống khảo sát sinh 
viên hệ không chính quy: phần mềm hỗ 
trợ thực hiện khảo sát trực tuyến; giúp tiết 
kiệm chi phí in ấn bảng câu hỏi giấy; giảm 
chi phí di chuyển thực hiện khảo sát bằng 
việc gửi link qua thư điện tử, tin nhắn, các 
ứng dụng liên lạc miễn phí khác; rút ngắn 
thời gian thực hiện và thống kê kết quả 
khảo sát được thuận tiện và nhanh chóng. 
Phần mềm này được viết trên hệ thống mã 
nguồn mở, người sử dụng phải có thiết bị 
điện tử được kết nối internet (điện thoại 
thông minh, máy tính bảng, máy tính cá 
nhân) và dùng trình duyệt để sử dụng 
(Google Chrome, Firefox….) để truy cập 
nội dung khảo sát qua link http://survey.
hou.edu.vn/khao-sat/v2/khao-sat-sinh-
vien-khong-chinh-quy-bP5ZU6Id4dNF.
html.  Thời gian sử dụng từ năm 2018 và 
thực hiện theo kế hoạch 1 lần/ năm.

v. Phần mềm Adobe Photoshop CS2 
sử dụng để chỉnh sửa dữ liệu ảnh thẻ sinh 
viên sau khi scan.

vi. Phần mềm in thẻ nhựa Rainbow 
sử dụng để in ấn thẻ sinh viên từ dữ liệu 
ảnh thẻ và thông tin dạng Access bằng 
máy in thẻ nhựa.

Sử dụng các công cụ công nghệ 
kỹ thuật để liên lạc, chia sẻ dữ liệu

i. Lắp đặt hệ thống mạng LAN nội 
bộ cho các máy tính cá nhân.

ii. Kết nối Internet cáp quang tốc độ 
cao cho hệ thống mạng LAN.

iii. Kết nối Wifi  tốc độ cao cho điện 
thoại thông minh, máy tính bảng.

iv. Thư điện tử (Email).

v. Mạng xã hội (Facebook).

vi. Ứng dụng nhắn tin, gọi điện miễn 
phí (Zalo, Viber, Facebook Messenger, 
Facetime).

Bằng phương pháp quan sát trực 
tiếp, thu thập thông tin, thống kê phân 
tích tác giả đánh giá thực trạng ứng dụng 
CNTT trong quản lý tuyển sinh hệ không 
chính quy cụ thể theo từng nhiệm vụ 
chuyên môn trong bảng dưới đây:

Bảng 2. Đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT tại Trung tâm PTĐT
Stt Công việc Thực trạng ứng dụng cntt
1 Văn bản thủ tục pháp lý 

(Công văn, Thông báo 
tuyển sinh, QĐ thành 
lập Trạm, Biên bản kiểm 
tra CSVC, hợp đồng tư 
vấn tuyển sinh …)

 - Ứng dụng CNTT qua việc sử dụng máy tính cá nhân 
kết nối Internet cáp quang tốc độ cao cho hệ thống mạng 
LAN, máy in văn phòng, máy scan; ứng dụng Word, Excel.
 - Đánh giá: sử dụng thành thạo, thường xuyên, hàng ngày; chưa tích 
hợp với phần mềm Hệ thống quản lý tuyển sinh KCQ, quản lý dữ 
liệu theo phân loại tệp trên máy tính, lưu trữ bản cứng, chưa thực 
hiện việc lưu trữ dữ liệu điện tử đối với văn bản sau khi đã ký đóng 
dấu. Đa số các văn bản được soạn thảo trên ứng dụng Word, trừ hợp 
đồng tư vấn tuyển sinh được quản lý dữ liệu và soạn thảo trên ứng 
dụng Ecel.
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2 Thẩm định hồ sơ, đánh 
mã, quản lý và lưu trữ 
hồ sơ

 - Ứng dụng CNTT qua việc sử dụng máy tính cá nhân kết nối 
Internet cáp quang tốc độ cao cho hệ thống mạng LAN, máy 
in văn phòng, máy scan; ứng dụng Word, Excel; các trình duyệt 
Web, phần mềm Hệ thống quản lý tuyển sinh KCQ; thư điện tử, 
 - Đánh giá: sử dụng thành thạo, thường xuyên, hàng ngày; tuy nhiên 
đối với việc lưu trữ hồ sơ còn thực hiện thủ công chưa tích hợp với 
phần mềm Hệ thống quản lý tuyển sinh, chưa lưu trữ dưới dạng thư 
viện điện tử hoặc lưu trữ hồ sơ bằng phần mềm. 

3 Quyết định tuyển sinh 
(QĐ thành lập hội đồng, 
giấy báo nhập học, QĐ 
trúng tuyển, QĐ công 
nhận SV…)

 - Ứng dụng CNTT qua việc sử dụng máy tính cá nhân kết 
nối Internet cáp quang tốc độ cao cho hệ thống mạng LAN, 
máy in văn phòng, máy scan; ứng dụng Word, Excel; các trình 
duyệt Web, phần mềm Hệ thống quản lý tuyển sinh KCQ
 - Đánh giá: sử dụng thành thạo, thường xuyên, hàng ngày; đã tích 
hợp với phần mềm Hệ thống quản lý tuyển sinh KCQ, tuy nhiên chỉ 
thực hiện lưu trữ bản cứng, chưa thực hiện việc lưu trữ dữ liệu điện 
tử đối văn bản sau khi đã ký đóng dấu.

4 Thẩm định văn bằng 
gốc

 - Ứng dụng CNTT qua việc sử dụng máy tính cá nhân kết nối 
Internet cáp quang tốc độ cao cho hệ thống mạng LAN, máy in văn 
phòng, máy scan; máy photocopy; ứng dụng Excel; các trình duyệt 
Web, phần mềm Hệ thống quản lý tuyển sinh KCQ; thư điện tử; 
 - Đánh giá: sử dụng thành thạo, thường xuyên, hàng ngày; đã tích 
hợp với phần mềm Hệ thống quản lý tuyển sinh KCQ tuy nhiên dữ 
liệu chưa được cập nhật đầy đủ vào hệ thống do việc phân công 
nhiệm vụ chưa thống nhất giữa các đơn vị thực hiện.

5 Làm thẻ sinh viên  - Ứng dụng CNTT qua việc sử dụng máy tính cá nhân kết nối 
Internet cáp quang tốc độ cao cho hệ thống mạng LAN, máy in 
thẻ Sunlight Star, máy Canonscan LiDE210; ứng dụng Excel, 
Access; các trình duyệt Web, phần mềm Hệ thống quản lý tuyển 
sinh KCQ; phần mềm Adobe Photoshop CS2, Rainbow; thư điện tử; 
 - Đánh giá: sử dụng rập khuôn theo hướng dẫn của kỹ thuật viên, 
thường xuyên, hàng ngày; chưa tích hợp in trực tiếp với phần mềm 
Hệ thống quản lý tuyển sinh KCQ. Còn phụ thuộc vào nhân viên kỹ 
thuật khi có sự cố kỹ thuật xảy ra về in lỗi hay máy in không hoạt 
động.

6 Thanh toán phí hỗ trợ 
tuyển sinh

 - Ứng dụng CNTT qua việc sử dụng máy tính cá nhân kết nối 
Internet cáp quang tốc độ cao cho hệ thống mạng LAN, máy 
in văn phòng, máy scan; ứng dụng Excel; các trình duyệt Web, 
phần mềm Hệ thống quản lý tuyển sinh KCQ;  thư điện tử; Zalo;
 - Đánh giá: sử dụng thành thạo, thường xuyên, hàng ngày; đã tích 
hợp với phần mềm Hệ thống quản lý tuyển sinh KCQ xuất một số 
biểu mẫu dữ liệu liên quan; tuy nhiên ghi nhận và thống kê việc 
thanh toán chưa được sử dụng hiệu quả nên đang thực hiện theo dõi, 
báo cáo trên ứng dụng Excel.
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7 Báo cáo tuyển sinh  - Ứng dụng CNTT qua việc sử dụng máy tính cá nhân kết 
nối Internet cáp quang tốc độ cao cho hệ thống mạng LAN, 
máy in văn phòng; ứng dụng Excel; các trình duyệt Web, 
phần mềm Hệ thống quản lý tuyển sinh KCQ; thư điện tử; 
 - Đánh giá: sử dụng thành thạo, thường xuyên, hàng tháng/ quý/ 
năm; đã tích hợp với phần mềm Hệ thống quản lý tuyển sinh KCQ 
xuất được một số báo cáo theo những tiêu chí cụ thể căn cứ vào 
quyết định sinh viên giúp số liệu báo cáo được chính xác như quyết 
định đã ban hành.

8 Quản lý ĐVLK/ Trạm 
ĐTTX/ CTV 

 - Ứng dụng CNTT qua việc sử dụng máy tính cá nhân kết nối 
Internet cáp quang tốc độ cao cho hệ thống mạng LAN; các trình 
duyệt Web, phần mềm Hệ thống quản lý tuyển sinh KCQ; thư 
điện tử; ứng dụng nhắn tin, gọi điện miễn phí (chủ yếu là Zalo).
 - Đánh giá: sử dụng thành thạo, thường xuyên, hàng tuần; đã tích 
hợp với phần mềm Hệ thống quản lý tuyển sinh KCQ xuất được một 
số báo cáo cập nhật kịp thời tình hình tuyển sinh của ĐVLK/ Trạm 
ĐTTX/ CTV; sử dụng các phương tiện công nghệ kỹ thuật để liên 
lạc, trao đổi và chia sẻ dữ liệu hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên 
số lượng các công cụ được ứng dụng chưa nhiều.

9 Khảo sát sinh viên 
không chính quy

 - Ứng dụng CNTT qua việc sử dụng máy tính cá nhân kết nối Internet 
cáp quang tốc độ cao cho hệ thống mạng LAN; các trình duyệt Web, 
phần mềm Khảo sát sinh viên KCQ; ứng dụng Excel; thư điện tử;
 - Đánh giá: sử dụng thành thạo, 1 lần/ năm; xuất được báo cáo theo 
yêu cầu; sử dụng các phương tiện công nghệ kỹ thuật để liên lạc, trao 
đổi và chia sẻ dữ liệu thực hiện khảo sát nhưng chưa hiệu quả một 
phần do sinh viên không tích cực và chủ động thực hiện khảo sát do 
không có tính bắt buộc dưới dạng văn bản quy định.

10 Tập huấn tư vấn tuyển 
sinh không chính quy

 - Ứng dụng CNTT qua việc sử dụng máy tính cá nhân kết 
nối Internet cáp quang tốc độ cao cho hệ thống mạng LAN, 
màn hình Led, máy chiếu; các trình duyệt Web, cổng thông tin 
tuyển sinh, phần mềm Hệ thống quản lý tuyển sinh KCQ; ứng 
dụng Word, Power Point; thư điện tử; mạng xã hội facebook.
 - Đánh giá: tập huấn tư vấn tuyển sinh hiện đang trong quá trình xây 
dựng kế hoạch, việc ứng dụng CNTT đang thực hiện trong việc soạn 
thảo tài liệu tư vấn tuyển sinh và tài liệu hướng dẫn sử dụng phần 
mềm; thực hành các phương tiện công nghệ kỹ thuật cần thiết phục 
vụ cho buổi tập huấn. Tư vấn tuyển sinh trực tuyến, đăng tải thông 
thông báo tuyển sinh hàng ngày, thành thạo qua phần mềm và cổng 
https://tuyensinh.hou.edu.vn/ và fanpage https://www.facebook.
com/TuyenSinh.HOU/. Tuy nhiên chủ yếu vấn sử dụng các công 
cụ truyền thống để tuyển sinh KCQ như truyền miêng, tuyên truyền 
qua các sư kiện của Trường, pano, áp phích treo tại các ĐVLK/ Trạm 
ĐTTX.
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4. Giải pháp tăng cường ứng dụng 
CNTT trong quản lý tuyển sinh hệ KCQ 
tại Trường Đại học Mở Hà Nội.

Nghiên cứu thực trạng tại Trường 
ĐHMHN, tác giả đưa ra một số giải pháp 
tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý 
tuyển sinh hệ KCQ tại Trường ĐHMHN 
như sau:

Thứ nhất, nghiên cứu một số tài 
liệu trong và ngoài nước và thực trạng 
tại Trường ĐHMHN, tác giả nhận thấy 
chưa có công bố nào về chuẩn năng lực 
ứng dụng CNTT của cán bộ quản lý tuyển 
sinh. Đa số các trường đại học đẩy mạnh 
ứng dụng CNTT trong hoạt động giảng 

dạy, truyền thông và quảng bá hình ảnh 
khi tuyển sinh chính quy hàng năm. Song 
song với tuyển sinh chính quy thì tuyển 
sinh không chính quy cũng là một nhiệm 
vụ quan trọng, đặc biệt là với một trường 
đại học đặc thù về đào tạo mở như Trường 
ĐHMHN. Do vậy, ứng dụng CNTT trong 
quản lý tuyển sinh không chính quy đã 
và đang được quan tâm xây dựng và triển 
khai trong những năm gần đây. Từ các 
khung năng lực đã nghiên cứu trong các 
tài liệu tham khảo, tác giả đề xuất khung 
năng lực ứng dụng CNTT trong quản lý 
tuyển sinh hệ không chính quy, đặc biệt áp 
dụng có điều chỉnh từ Thái Hoài Minh và 
Trịnh Văn Biểu [5] như sau:

Bảng 3. Khung năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ tuyển sinh trong quản lý tuyển sinh hệ 

không chính quy tại Trường Đại học Mở Hà Nội

STT Năng lực thành phần Biển hiện của cán bộ tuyển sinh (CBTS)
1 Năng lực phân tích, đánh 

giá các vấn đề về ứng 
dụng CNTT trong quản 
lý tuyển sinh hệ không 
chính quy

1.1. Cập nhật và phân tích được các xu hướng và chính sách ứng dụng 
CNTT trong công tác quản lý dữ liệu trên thế giới và trong nước.
1.2. Đề xuất các phương án ứng dụng CNTT vào quá trình thực 
hiện nghiệp vụ chuyên môn theo quy trình tuyển sinh hệ không 
chính quy phù hợp với những điều kiện khách quan và chủ quan.

2 Năng lực sử dụng các 
phương tiện công nghệ kỹ 
thuật

2.1. Sử dụng phương tiện công nghệ kỹ thuật thông thường như 
máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh… trong quản lý 
tuyển sinh không chính quy.

3 Năng lực ứng dụng CNTT 
trong thẩm định hồ sơ 
đăng ký xét tuyển. thẩm 
định văn bằng gốc, làm 
thẻ sinh viên và tập huấn 
tư vấn tuyển sinh không 
chính quy

3.1. Sử dụng mạng internet tìm kiếm, khai thác và quản lý thông 
tin phục vụ cho việc thẩm định hồ sơ và văn bằng gốc, làm thẻ sinh 
viên, tập huấn tư vấn tuyển sinh như mẫu phôi bản sao THPT, mẫu 
xác nhận tốt nghiệp, mẫu công nhận của cục quản lý chất lượng…
3.2. Sử dụng bộ ứng dụng văn phòng, các phần mềm thiết kế, hiệu 
chỉnh, soạn thảo các tư liệu thẩm định hồ sơ, thẩm định văn bằng 
gốc, làm thẻ sinh viên, tập huấn tư vấn tuyển sinh như soạn thảo văn 
bản pháp lý, scan ảnh thẻ, biên tập tài liệu tập huấn tuyển sinh …
3.3. Kết hợp việc ứng dụng CNTT với các phương pháp tư vấn 
tuyển sinh tích cực theo định hướng phát triển năng lực cán bộ 
tuyển sinh hệ không chính quy.

4 Năng lực ứng dụng CNTT 
trong đánh giá, báo cáo 
kết quả tuyển sinh không 
chính quy

4.1. Sử dụng các phần mềm hỗ trợ xây dựng, thiết kế và 
quản lý dữ liệu tuyển sinh đầu vào hệ không chính quy.
4.2. Ứng dụng CNTT để sử dụng đa dạng các hình thức báo cáo, 
theo dõi tiến độ tuyển sinh từng ĐVLK/ Trạm ĐTTX, CTV để 
cung cấp kịp thời số liệu và tình hình tuyển sinh các khu vực.
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5 Năng lực ứng dụng CNTT 
trong quản lý ĐVLK/ 
Trạm ĐTTX, CTV

5.1. Sử dụng công cụ CNTT để quản lý ĐVLK. Trạm ĐTTX, CTV
5.2. Sử dụng các công cụ CNTT để liên lạc, theo dõi, quản lý và hỗ 
trợ ĐVLK/ Trạm ĐTTX, CTV.

6 Năng lực ứng dụng 
CNTT trong bồi dưỡng 
chuyên môn và nghiệp vụ 
quản lý tuyển sinh không 
chính quy

6.1. Sử dụng internet và các công cụ tìm kiếm nâng cao để 
cập nhật thông tin liên quan đến lĩnh vực nghề nghiệp của 
bản thân như các thông tin về văn bản quy định trong lĩnh 
vực giáo dục, marketing online, các kênh digital marketing...
6.2. Sử dụng các công cụ CNTT để tham khảo, chia sẻ tài nguyên, 
làm việc cộng tác với đồng nghiệp tại Trung tâm PTĐT, cán bộ 
tuyển sinh các ĐVĐT trong Trường ĐHMHN và các ĐVLK/ Trạm 
ĐTTX, CTV tuyển sinh hệ không chính quy.

Dựa trên khung năng lực ứng dụng 
CNTT cho cán bộ tuyển sinh trong quản lý 
tuyển sinh hệ không chính quy tại Trường 
Đại học Mở Hà Nội được đề xuất ở trên, 
tác giả đề xuất kèm theo các mức độ đánh 
giá với mỗi biểu hiện cụ thể như sau:

Mức 0: chưa có năng lực: CBTS 
không có biểu hiện này trong các hoạt 
động quản lý tuyển sinh.

Mức 1: Có năng lực ở mức độ 
thấp: CBTS có biểu hiện nhưng không 
thường xuyên và không tích cực (áp dụng 
theo hướng dẫn, không có sự phản hồi 
trong quá trình làm việc, ít có sáng tạo 
riêng của bản thân).

Mức 2: Có năng lực ở mức độ 
trung bình: CBTS biểu hiện khá thưỡng 
xuyên và tích cực (có đưa ra sự đánh giá, 
nhận xét, phản hồi và sáng tạo riêng của 
bản thân).

Mức 3: Có năng lực ở mức độ cao: 
CBTS biểu hiện thường xuyên và tích cực 
(có đưa ra sự đánh giá, nhận xét, phản hồi 
và sáng tạo riêng của bản thân), đồng thời 
có thể hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm 
với người khác.

Xây dựng khung năng lực ứng dụng 
CNTT và việc thực hiện đánh giá mức 
độ ứng dụng CNTT trong quản lý tuyển 

sinh không chính quy đóng vai trò quan 
trọng trong việc nâng cao năng suất lao 
động trong các nghiệp vụ cụ thể trong 
quy trình tuyển sinh, ví dụ như hoàn thiện 
văn bản pháp lý, thẩm định hồ sơ đăng 
ký xét tuyển, làm thẻ sinh viên, báo cáo 
tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh trực tuyến … 
Thông qua đó giúp cán bộ tuyển sinh nhận 
thức được tầm quan trọng và lợi ích của 
việc ứng dụng CNTT trong công tác quản 
lý tuyển sinh không chính quy.

Thứ hai, đầu tư xây dựng phòng 
tuyển sinh không chính quy được trang bị 
đầy đủ máy móc, thiết bị công nghệ hỗ trợ 
công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến. Bên 
cạnh đó kết hợp với việc phát triển đội ngũ 
cộng tác viên tuyển sinh không chính quy. 
Thành lập đội ngũ công tác viên làm việc 
theo hợp đồng khoán việc. Thường xuyên 
tuyển dụng, tập huấn để đảm bảo số lượng 
lao động cố định từ 15-20 người. Kế 
hoạch tập huấn được thực hiện theo quý, 
tại 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và 
miền Nam. Quá trình tập huấn ứng dụng 
các phương tiện công nghệ, kỹ thuật như 
gửi tài liệu tập huấn qua thư điện tử, liên 
lạc qua zalo giải đáp thắc mắc, tập huấn 
trực tiếp sử dụng bài giảng dưới định dạng 
power point, trình chiếu qua máy tính kết 
nối màn hình led và clip về giới thiệu về 
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tuyển sinh không chính quy, hướng dẫn 
truy cập hệ thống thực hiện trực tiếp trên 
máy tính. Tài liệu tập huấn chi tiết (tư vấn 
tuyển sinh và hướng dẫn sử dụng hệ thống 
quản lý tuyển sinh không chính quy) được 
gửi qua thư điện tử để đội ngũ CTV có thể 
nghiên cứu cụ thể. Một mặt tiết kiệm chi 
phí in ấn mỗi tài liệu có khối lượng 80-
100 trang, mặt khác giúp tăng cường ứng 
dụng CNTT. Sau quá trình tập huấn đảm 
bảo 100% đội ngũ có năng lực ứng dụng 
CNTT trong quản lý tuyển sinh không 
chính quy ở mức 1 trở lên.

Thứ ba, tích cực bồi dưỡng chuyên 
môn công nghệ thông tin cho cán bộ tuyển 
sinh Trung tâm PTĐT nói riêng và các cán 
bộ tuyển sinh cho Trường ĐHMHN nói 
chung thông qua các lớp học cấp chứng chỉ 
Ứng dụng CNTT cơ bản, chứng chỉ Ứng 
dụng CNTT nâng cao, chứng chỉ Tin học 
văn phòng chuẩn quốc tế MOS, chứng chỉ 
Tin học quốc tế IC3… Đồng thời, nghiên 
cứu và cử cán bộ tuyển sinh học các lớp 
nâng cao nghiệp vụ tuyển sinh phù hợp và 
đặc biệt có ứng dụng CNTT như là khóa 
học Marketing online, Max Facebook Ads 
(MFA), Xây dựng hệ thống kênh digital 
-  Digital Marketing Channels…

Thứ tư, ứng dụng CNTT trong 
việc lưu trữ văn bản. Như là ứng dụng 
phần mềm lưu trữ quản lý dữ liệu Crown 
Việt Nam, phần mềm lưu trữ văn bản 
Cloudoffi  ce để lưu trữ các loại văn bản 
thủ tục pháp lý (công văn, quyết định, biên 
bản, hợp đồng ...). Quản lý và lưu trữ hồ 
sơ đăng ký xét tuyển bằng cách xây dựng 
hệ thống lưu trữ điện tử tích hợp với phần 
mềm Hệ thống quản lý tuyển sinh không 
chính quy. Lưu trữ bằng hai hình thức: hồ 
sơ điện tử là scan toàn bộ hồ sơ gốc và 
hồ sơ gốc được tạo mã hồ sơ chính là mã 

sinh viên, sắp xếp theo thứ tự quyết định 
sinh viên tăng dần theo năm. Việc tra cứu 
và tìm hồ sơ tương tự như việc tìm tài liệu 
thư viện truyền thống và thư viện điện tử. 
Đồng thời cũng phải nâng cấp cơ sở vật 
chất cho việc lưu trữ hồ sơ khô thoáng, 
đảm bảo hồ sơ lưu trữ trong suốt quá trình 
đào tạo không bị ẩm mốc, rách hỏng, mất.

Thứ năm, các phần mềm tuyển sinh 
và phần mềm quản lý đào tạo hiện đang 
hoạt động độc lập. Do vậy cần tích hợp 
các phần mềm hiện có giữa đơn vị đầu 
mối tuyển sinh và các đơn vị đào tạo trong 
Trường ĐHMHN để có thể chia sẻ và tìm 
kiếm dữ liệu của sinh viên không chính 
quy xuyên suốt quá trình đào tạo. Tránh 
việc sinh viên đã bị hủy công nhận sinh 
viên nhưng đơn vị đào tạo vẫn tiếp tục 
quá trình đào tạo. Đồng thời có thể quản 
lý tổng hợp các trạng thái của sinh viên 
trong suốt quá trình đào tạo từ khi đăng ký 
học đến khi tốt nghiệp. Giải pháp này giúp 
hiệu quả ứng dụng CNTT đạt kết quả tốt 
hơn trong công việc chuyên môn của từng 
đơn vị trong quá trình đào tạo. 

Thứ sáu, tăng cường ứng dụng 
CNTT trong việc trao đổi, liên lạc và chia 
sẻ dữ liệu tuyển sinh qua một số công cụ 
cơ bản Digital Marketing. Ngoài các công 
cụ và phương tiện công nghệ miễn phí 
đang được áp dụng đơn lẻ đã phân tích 
ở thực trạng, Trường ĐHMHN cần được 
đầu tư thêm những phương tiện đạt hiệu 
quả cao hơn cho Trung tâm PTĐT sử dụng 
đặc biệt cho mục tiêu phát triển quy mô 
tuyển sinh như:

 i. Tổng đài tin nhắn – SMS 
Gateway: là hình thức tương tác hai 
chiều giữa khách hàng (khách hàng gọi 
chung ở đây gồm: người có nhu cầu học, 
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sinh viên, cựu sinh viên, ĐVLK/ Trạm 
ĐTTX, CTV) và Trường ĐHMHN thông 
qua hình thức nhắn tin trên thiết bị điện 
thoại di động cá nhân.

ii. Thư điện tử Marketing - Email 
Marketing: là một hình thứ quảng cáo 
trực tiếp sử dụng thư điện tử để giao 
tiếp, để tăng cường sự gắn kết của 
Trường ĐHMHN tới đối tượng mục 
tiêu chủ yếu là người có nhu cầu học 
tập không chính quy.

iii.  Tiếp thị truyền thông qua mạng 
xã hội – Social Media Marketing: là thực 
hiện thông qua phương tiện truyền thông 
mạng xã hội, phổ biến như là Facebook, 
Instagram, Youtube, Zalo, Viber … Tương 
tác qua mạng xã hội nhằm gia tặng sự 
nhận biết tương hiệu Trường ĐHMHN 
nói chung và chia sẻ dữ liệu tuyển sinh 
nói riêng. 

5. Kết luận.

Ứng dụng tối đa những thành tựu 
khoa học công nghệ kỹ thuật phù hợp từ 
cuộc CMCN 4.0 sẽ góp phần nâng cao 
tính cạnh tranh của Trường Đại học Mở 
Hà Nội nói chung và trong công tác tuyển 
sinh không chính quy nói riêng. Năng lực 
ứng dụng CNTT của mỗi cán bộ tuyển 
sinh cũng thúc đẩy quy trình tuyển sinh 
hoạt động theo đúng thời gian quy định 
và cũng làm cho người học cảm thấy dịch 
vụ tuyển sinh nhanh chóng, thuận tiện 
ngay ở những bước đầu nhập học cũng 
như nâng cao khả năng tuyên truyền tuyển 
sinh. Chính vì vậy, việc thường xuyên bồi 
dưỡng năng lực ứng dụng CNTT cho cán 
bộ tuyển sinh không chính quy cần được 
quan tâm và chú trọng hơn trong những 
năm tiếp theo.
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TÊN NỮ GIỚI VÀ VẤN ĐỀ GIỚI TRONG NGÔN NGỮ HỌC

FEMALE NAME AND GENDER IN LINGUISTIC
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Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/01/2020

Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/01/2020

Tóm tắt: Giới tính là một vấn đề liên quan đến nhiều mặt của đời sống con người như 
nhận thức, thói quen, hành vi ứng xử , xã hội, văn hóa v.v… Mối quan hệ giữa giới tính với 
ngôn ngữ không thể chỉ xem xét trong nội bộ ngôn ngữ ở các bình diện ngữ âm, ngữ pháp, 
từ vựng mà phải nhìn rộng ra theo cách tiếp cận ngôn ngữ - xã hội liên quan đến hàng loạt 
vấn đề khác như địa vị, vai trò trong gia đình và xã hội của mỗi giới. Ngôn ngữ cũng là một 
hiện tượng xã hội. Sự biến đổi của ngôn ngữ chịu sự ảnh hưởng của các nguyên nhân về kinh 
tế, văn hóa, xã hội cũng như những ảnh hưởng của tôn giáo, phong tục, tập quán của xã hội 
đó. So với tên chung thì tên riêng và đặc biệt là tên nữ giới có lẽ phản ánh một cách khá rõ 
nét những biến động của các yếu tố xã hội. Tên nữ giới thuộc hệ thống tên người, do đó tên 
nữ giới cũng gồm các bộ phận như âm, hình, nghĩa...mà các bộ phận này đều có liên quan 
tới ngữ âm học, từ vựng học, ngữ nghĩa học, phương ngôn học, tu từ học...thuộc phạm vi của 
ngành ngôn ngữ học. Khi nghiên cứu, có thể tìm hiểu được những vấn đề liên quan như lịch 
sử, kết cấu, quá trình phát triển hay diễn biến của ngôn ngữ... Những vấn đề được nêu trên 
đều là những vấn đề đang được nghiên cứu trong phạm vi ngôn ngữ học.

Từ khóa: giới tính, ngôn ngữ, ngôn ngữ học xã hội, tên nữ giới

Abstract: Gender is an issue related to many aspects of human life such as awareness, 
habits, behavior, society, culture, etc. The relationship between gender and language cannot 
only be considered in internal language in terms of phonetics, grammar, vocabulary. It must 
be connected with the linguistic - social approach related to the role in family as well as in 
the society of each gender. Language is also a social phenomenon. The transformation of 
language is infl uenced by economic, cultural and social factors as well as the infl uences of that 
society’s religion, customs and practices. Compared to the common name, the female names 
probably refl ect quite clearly the fl uctuations of social factors. The female name belongs to 
the human name system, so the female name also includes the parts such as sounds, pictures, 
meanings ... which are all related to phonetics, vocabulary, semantics, linguistics, rhetoric ... 
within the fi eld of linguistics. When researching, it is possible to learn the related issues such 
as history, structure, development or evolution of language. The mentioned above issues are 
being studied in linguistics.

Keywords: gender, language, social linguistics, female name. 
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1. Vấn đề giới trong ngôn ngữ học 
xã hội

Ngay từ khi chuyên ngành ngôn ngữ 
học xã hội (sociolinguistics) ra đời, vấn đề 
mối quan hệ giữa ngôn ngữ và giới tính là 
một nội dung được quan tâm. Nhiều nội 
dung xoay quanh đề tài này với hàng loạt 
công việc được triển khai, như: các hình 
thức ngôn ngữ của nam giới và nữ giới; 
mô thức giới trong ngôn ngữ học xã hội; 
biểu hiện của sự kì thị về giới tính trong 
ngôn ngữ; phong trào nữ quyền với sự cải 
cách ngôn ngữ về giới; giới với tư cách là 
nhân tố trong nghiên cứu giao tiếp; v.v...

Trước hết phải kể đến công 
trình Ngôn ngữ học xã hội - Những vấn 
đề cơ bản của tác giả Nguyễn Văn Khang. 
Trong công trình của mình, ông đã dành 
hẳn chương 7 bàn về vấn đề Ngôn ngữ và 
giới tính. Có thể tóm lược tinh thần của 
chương này qua các luận điểm chính sau: 
a) Phong cách ngôn ngữ mà mỗi giới sử 
dụng chỉ xuất hiện ở sau tuổi thứ năm thứ 
sáu; b) Hiện nay các nhà nghiên cứu đầu 
tiên về phong cách ngôn ngữ của mỗi giới 
đều tập trung vào khảo sát phong cách 
ngôn ngữ nữ tính và gọi là “phong cách 
nữ tính”hay ngôn ngữ nữ tính. Tuy vậy 
nói đến phong cách ngôn ngữ nữ tính cũng 
là ngầm nói phong cách ngôn ngữ “nam 
tính”. Bởi muốn nêu ra đặc trưng ngôn 
ngữ của giới này thì tất phải có sự so sánh 
dù là không công khai với đặc trưng ngôn 
ngữ của giới kia. Nữ tác giả đi tiên phong 
trong hướng tiếp cận này là nhà ngôn ngữ 
học Mĩ R. Lakoff ; c) Khảo sát sự khác 
biệt về giới tính trong ngôn ngữ không thể 
tách rời ngữ cảnh giao tiếp. Trong quan hệ 
giao tiếp - theo nghĩa rộng là hoàn cảnh xã 
hội, theo nghĩa hẹp, là văn cảnh cụ thể các 
nhân tố như nghề nghiệp, trình độ văn hoá, 

tuổi tác, tính cách, mục đích của người sử 
dụng ngôn ngữ đều có thể ảnh hưởng đến 
phong cách người nói. Vì thế không thể 
lấy một vài đặc điểm của lời nói có tính 
chất nữ tính để quy nạp thành sự khác biệt 
giới tính trong ngôn ngữ (3, tr.155-158).

Bài viết của Lương Văn Hy cũng 
có điểm lại ý kiến của Robin Lakoff . Bà 
đã đưa ra nhận xét về cách sử dụng tiếng 
Anh của giới phụ nữ trung lưu trong môi 
trường bà sống và làm việc có những 
khuynh hướng như sau: a) Âm: Lên giọng 
ở cuối câu khẳng định (như để trả lời câu 
hỏi What time is dinner ready- Mấy giờ 
rồi? Phái nữ có khuynh hướng lên giọng 
cuối câu: around six o’clock - khoảng sáu 
giờ - tương tự như thêm chữ nhé); b) Từ 
vựng: Dùng những từ làm nhẹ ý diễn đạt 
(như hơi hơi - sort of) hay ở một thái cực 
khác là nhấn mạnh nhiều (như cực kì 
thông minh- so intelligent); c) Cú pháp: 
Dùng những câu hỏi kèm sau khẳng định 
(như He has already left, hasn’t he?) và 
những câu cực kì lịch sự (Would you mind 
closing the door thay vì chỉ là Close the 
door); d) Đặc điểm khác: Thiếu óc hài 
hước trong lúc nói chuyện (2, tr.14-15). 
Bốn đặc điểm trên đây đã làm nên sự khác 
biệt về cách nói giữa nữ giới với nam giới.

Tiếp sau công trình trên đây là một 
số bài viết nghiên cứu về giới tính ở từng 
phạm vi hẹp. Có thể kể tên các bài báo đó 
như sau:

Trần Xuân Điệp với bài Sự kì thị 
giới tính trong ngôn ngữ qua những danh 
hiệu và những từ tôn xưng (1, tr.37-42). 
Theo tác giả, sự kì thị giới tính (KTGT) là 
sự đối xử không bình đẳng giữa nam giới 
và nữ giới thể hiện trong việc dùng ngôn 
ngữ”. Trong tiếng Việt có hiện tượng sử 



32 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

dụng ngôn ngữ thể hiện thái độ kì thị giới 
tính, thể hiện: a) Tập quán dán nhãn cho 
những phụ nữ đã có chồng hoặc còn độc 
thân là phục vụ những mục đích kì thị giới 
tính. Ví dụ, hiện tượng dùng bà với nghĩa 
là “vợ của...”, như trong cách nói: bà 
Duy nghĩa là vợ của ông Duy; b) Trong 
nhiều ngôn ngữ, sự kì thị giới tính được 
thể hiện bằng một tập quán rất phổ biến là 
sử dụng thiếu cân xứng những chức danh 
(danh hiệu chỉ nghề nghiệp chức vụ). Điều 
này cũng diễn ra cả trong tiếng Việt, như 
“bà trong bà bác sĩ, bà giám đốc, bà bộ 
trưởng dùng để đánh dấu giới tính nữ của 
những người mang chức danh ấy, trong 
khi đó nếu những chức danh ấy mà thuộc 
về đàn ông thì thường là không có hình 
thức đánh dấu giới tính gì cả” (1, tr.40).

Tác giả Nguyễn Hữu Thọ, trái lại, 
xem sự kì thị giới tính ở Việt Nam lại diễn 
ra đối với nam chứ không phải đối với 
nữ, hay nói đúng ra thì đối với nam mạnh 
hơn. Ý kiến này được thể hiện trong bài 
viết Thêm một cách nhìn về một số biểu 
hiện của sự kì thị giới tính trong việc sử 
dụng tiếng Việt (Tài liệu tra trên mạng 
Internet) thì tác giả lại chứng minh hình 
ảnh người phụ nữ trong tâm thức người 
Việt: “Người Việt từ xưa đã nhìn người 
phụ nữ với con mắt đặc biệt ưu ái, đặt cho 
họ một vai trò hết sức quan trọng cả về gia 
đình cũng như xã hội.”

Tác giả Nguyễn Thị Việt Thanh 
không nghiên cứu biểu hiện sự phân biệt 
giới tính trong tiếng Việt mà trong tiếng 
Nhật, Hiện tượng phân biệt giới tính 
của người sử dụng ngôn ngữ trong tiếng 
Nhật (5, tr.56-62). Tuy tiếng Việt và tiếng 
Nhật là hai ngôn ngữ khác nhau nhưng 
lại có một số biểu hiện phân biệt giới tính 
gần nhau. Ở đây, tác giả cho rằng cần phân 

biệt hai vấn đề: thứ nhất, sự phân biệt (bao 
gồm cả sự kì thị) giới tính thể hiện qua nội 
dung của lời nói và thứ hai, sự phân biệt 
giới tính thể hiện trong cách sử dụng ngôn 
ngữ ở mỗi giới.

Tóm lại, dù những ý kiến trên có 
khác nhau nhưng đều có điểm chung là 
vấn đề giới tính hiện nay là một vấn đề 
mới mẻ, cần được quan tâm nghiên cứu 
nhiều hơn. Bài viết của chúng tôi đi vào 
tìm hiểu biểu hiện văn hoá giới tính trong 
tục ngữ.

Có thể nói, giới tính cùng với tuổi 
tác và nghề nghiệp là ba tác nhân ở thế 
“kiềng ba chân” trong sử dụng ngôn ngữ. 
Chính từ góc nhìn này đã làm cho việc 
nghiên cứu ngôn ngữ vượt ra khỏi phạm 
vi nghiên cứu của ngôn ngữ học truyền 
thống để gắn liền hơn với đời sống xã hội. 
Cùng với các nghiên cứu như xuyên văn 
hoá (cross-cultural), liên văn hoá (inter-
cultural), nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội 
về giới là hướng nghiên cứu đa ngành và 
liên ngành (với xã hội học, dân tộc học, 
văn hoá học,...), góp phần vào giải quyết 
các vấn đề vốn rất hấp dẫn và phong phú 
nhưng không hề dễ dàng về mối quan hệ 
giữa ngôn ngữ và xã hội: Nếu coi xã hội 
con người với các hành vi là một mạng 
các quan hệ, thì ngôn ngữ với tư cách là 
một loại hành vi của con người không 
thể tách rời các hành vi khác. Đó là lí do 
giải thích vì sao vấn đề ngôn ngữ và giới 
trở thành một nội dung quan trọng trong 
nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội: Khi xử 
lí các vấn đề của ngôn ngữ không thể bỏ 
qua các vấn đề về giới và ngược lại, các 
vấn đề về giới luôn gắn với ngôn ngữ ở cả 
hai bình diện là phản ánh về giới và tác 
động vào giới.
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2.  Mối liên hệ giữa ngôn ngữ và giới 

Giới tính là một vấn đề liên quan 
đến nhiều mặt của đời sống con người như 
nhận thức, thói quen, hành vi ứng xử , xã 
hội, văn hóa v.v… Mối quan hệ giữa giới 
tính với ngôn ngữ không thể chỉ xem xét 
trong nội bộ ngôn ngữ ở các bình diện ngữ 
âm, ngữ pháp, từ vựng mà phải nhìn rộng 
ra theo cách tiếp cận ngôn ngữ - xã hội 
liên quan đến hàng loạt vấn đề khác như 
sinh học, địa vị, vai trò trong gia đình cũng 
như trong xã hội của mỗi giới nói chung 
và từng thành viên cụ thể ở mỗi giới.

Có thể thấy ba vấn đề nổi bật về 
ngôn ngữ và giới tính như sau: Thứ nhất, 
sự khác nhau về ngôn ngữ giữa mỗi giới 
là do cấu tạo cơ thể người như vị trí của 
phần “chứa” ngôn ngữ ở trong não cũng 
như đặc điểm về sinh lí cấu âm. Thứ hai, 
sự khác nhau về ngôn ngữ để nói về mỗi 
giới. Hay nói một cách cụ thể, dường như 
trong mỗi ngôn ngữ đều có những từ ngữ 
chỉ dùng cho giới này mà không thể dùng 
cho giới khác. Thứ ba, sự khác nhau về 
ngôn ngữ giữa mỗi giới thể hiện ở ngôn 
ngữ được mỗi giới sử dụng. Đó là sự khác 
nhau về diễn đạt, cách sử dụng ngôn ngữ 
của mỗi giới để biểu thị cùng một vấn đề.

Tác giả Nguyễn Văn Khang (1996) 
đã phân biệt hai góc độ chính để nhìn vấn 
đề giới trong giao tiếp ngôn ngữ, đó là: 
Ngôn ngữ nói về mỗi giới và ngôn ngữ 
của mỗi giới. Tuy nhiên, phần ngôn ngữ 
về mỗi giới, tác giả mới chỉ dừng lại ở một 
nhận xét duy nhất là những từ nhất định 
chỉ dùng cho giới này hoặc giới kia mà 
thôi. Ở phần ngôn ngữ của mỗi giới thì 
tác giả đã chỉ ra rằng: “sự diễn đạt, cách 
sử dụng ngôn ngữ khác nhau của hai giới 
để biểu thị cùng một vấn đề, cùng một nội 
dung giao tiếp” [34]. 

Tác giả Nguyễn Văn Khang cũng đã 
đề cập đến những vấn đề ngôn ngữ có liên 
quan đến giới, đặc biệt tác giả nhấn mạnh 
về “sự phân biệt đối xử về giới tính thể 
hiện trong ngôn ngữ”. Theo tác giả thì 04 
biểu hiện của sự phân biệt đối xử về giới 
đó là:

- Sự biểu hiện ở mặt cấu tạo từ: hàng 
loạt từ được cấu tạo có yếu tố “man/ đàn 
ông” đã phản ánh vị thế xã hội nam quyền 
trong tiếng Anh.

- Dùng đại từ he/his để thay cho she/
her trong tiếng Anh.

- Sự phân biệt đối xử về giới thể 
hiện trong sự giao tiếp ngôn ngữ: như việc 
sử dụng thiếu cân xứng các danh hiệu như 
Mr, Mrs, Miss, quan niệm không cân bằng 
về những tập hợp từ như unwed mother 
(mẹ ngoài giá thú) và unwed father (cha 
ngoài giá thú)…trong tiếng Anh.

- Việc đánh giá về lời nói của từng 
giới: cách nhìn nhận khác nhau về lời nói 
của từng giới.

Như vậy, giữa ngôn ngữ và giới có 
sự quan hệ mật thiết với nhau. Xã hội đã 
phân ra giới nam và giới nữ. Ngôn ngữ 
cũng như vậy, cũng phân định rõ ngôn 
ngữ dành cho nam giới và ngôn ngữ dành 
cho nữ giới. Tên người là một bộ phận của 
ngôn ngữ. Dù không có những qui định 
nghiêm ngặt nhưng phần lớn rất dễ nhận 
biết đâu là tên của nam giới và đâu là tên 
của nữ giới trừ một số trường hợp đặc biệt. 

3.  Tên nữ giới trong ngôn ngữ học 
xã hội

3.1. Ngôn ngữ học xã hội  

Ngôn ngữ học xã hội 
(Sociolinguistics) là ngành học nghiên 
cứu ảnh hưởng của bất kỳ và tất cả các 
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lĩnh vực xã hội, bao gồm các khái niệm 
văn hóa, kỳ vọng và ngữ cảnh, qua cách 
sử dụng ngôn ngữ; và những ảnh hưởng 
của việc sử dụng ngôn ngữ đến xã hội. 
Ngôn ngữ học xã hội khác với xã hội học 
ngôn ngữ (sociology of language) ở điểm 
nó tập trung vào ảnh hưởng của xã hội 
đến ngôn ngữ, trong khi xã hội học ngôn 
ngữ lại tập trung vào ảnh hưởng của ngôn 
ngữ đến xã hội. Ở một số phương diện, 
ngôn ngữ học xã hội trùng lắp với ngữ 
dụng học. Trong lịch sử, ngôn ngữ học 
xã hội có quan hệ nhập nhằng với nhân 
học ngôn ngữ (linguistic anthropology), 
gần đây giới nghiên cứu cũng đặt vấn đề 
đâu là điểm khác biệt đặc trưng giữa hai 
ngành học.

Ngôn ngữ học xã hội cũng nghiên 
cứu sự khác biệt ngôn ngữ giữa các nhóm, 
được phân chia bởi những khác biệt xã 
hội, nhóm tộc người, tôn giáo, thân thế, 
giới tính, trình độ học vấn, tuổi tác, v.v.., 
và cách thức hình thành và duy trì các quy 
luật này trong việc phân loại các cá thể 
trong xã hội hoặc tầng lớp kinh tế xã hội. 
Do ngôn ngữ mỗi nơi mỗi khác, hẳn nó 
cũng khác biệt giữa các tầng lớp xã hội, và 
những ngôn ngữ nhóm xã hội (sociolects) 
này chính là đối tượng nghiên cứu của 
Ngôn ngữ học xã hội.

Các nhà Ngôn ngữ học xã hội 
thường nghiên cứu ngữ pháp, ngữ âm, từ 
vựng, và các phương diện khác của ngôn 
ngữ nhóm xã hội (sociolects) giống như 
các nhà ngôn ngữ địa phương nghiên cứu 
sự tương đồng của tiếng địa phương giữa 
các vùng miền. Nhưng khác với chuyên 
môn nghiên cứu Ngôn ngữ địa phương, 
Ngôn ngữ học xã hội đi tiên phong trong 
việc nghiên cứu sự đa dạng, các biến thể 
của ngôn ngữ ở khu vực thành thị, và tập 

trung vào sự khác biệt giữa các tầng lớp 
xã hội. Ví dụ: Kết quả nghiên cứu thái độ 
xã hội cho thấy một từ quá thông dụng 
được cho là không phù hợp với ngữ cảnh 
của một cuộc đàm phán kinh doanh hoặc 
nghiên cứu khoa học.

Ngôn ngữ cũng là một hiện tượng 
xã hội. Sự biến đổi của ngôn ngữ chịu sự 
ảnh hưởng của các nguyên nhân về kinh 
tế, văn hóa, xã hội cũng như những ảnh 
hưởng của tôn giáo, phong tục, tập quán 
của xã hội đó. So với tên chung thì tên 
riêng và đặc biệt là tên nữ giới có lẽ phản 
ánh một cách khá rõ nét những biến động 
của các yếu tố xã hội. 

3.2. Về vấn đề tên nữ giới

Tên nữ giới là đối tượng của 
ngôn ngữ học và được nghiên cứu 
trong một chuyên ngành riêng biệt đó 
là môn tên riêng hay Nhân danh học 
(Anthroponomastics).  Tên nữ giới chiếm 
một vị trí rất quan trọng trong hệ thống 
tên riêng, chính vì thế trong “Từ loại danh 
từ trong Tiếng Việt hiện đại”, Nguyễn Tài 
Cẩn (1975) đã xem tên người (trong đó 
có tên nữ giới) là “…mảng quan trọng 
nhất” trong tên riêng Việt Nam. Như vậy, 
về tổng thể, tên nữ giới là một bộ phận 
của Nhân danh học. Tên nữ giới trong hệ 
thống tên riêng của mỗi ngôn ngữ không 
chỉ thể hiện đặc trưng của ngôn ngữ đó 
mà còn thể hiện những khía cạnh văn hoá 
xã hội được phản ánh thông qua nó. 

Tên nữ giới thuộc loại tên riêng, là 
một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống 
từ vựng của ngôn ngữ học. Tên nữ giới 
thuộc  hệ thống tên người, do đó tên nữ 
giới cũng gồm các bộ phận như âm, hình, 
nghĩa...mà các bộ phận này đều có liên 
quan tới ngữ âm học, từ vựng học, ngữ 



35Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

nghĩa học, phương ngôn học, tu từ học...
thuộc phạm vi của ngành ngôn ngữ học. 
Khi nghiên cứu nhân danh học, các nhà 
nghiên cứu có thể tìm hiểu được những 
vấn đề liên quan như lịch sử, kết cấu, quá 
trình phát triển hay diễn biến của ngôn 
ngữ, thực tiễn của ngôn ngữ... những vấn 
đề được nêu trên đều là những vấn đề 
đang được nghiên cứu trong phạm vi ngôn 
ngữ học.

Trong hệ thống ngôn ngữ, tên nữ 
giới thuộc lớp từ vựng tên riêng. Trong tên 
riêng chỉ người (thuộc bộ môn  nhân danh 
học) có nhiều loại tên khác nhau như pháp 
danh, hiệu danh, nghệ danh, biệt danh, bút 
danh, bí danh, tên hiệu, tên tự, tên thụy, 
tên tục, tên chính…Những tên gọi khác 
nhau này không chỉ mang theo nhiều ý 
nghĩa lịch sử, truyền thống, văn hóa của cả 
cộng đồng nói chung mà nó còn phản ánh 
đặc điểm tâm lý, tính thẩm mỹ của mỗi 
cá nhân. Các loại tên này giúp ta xác định 
tương đối rạch ròi các giai đoạn lịch sử 
khác nhau, thành phần xã hội khác nhau, 
tôn giáo khác nhau…

 Nếu xét ngôn ngữ học là một chỉnh 
thể thì tên nữ giới là một bộ phận, nhưng 
bộ phận không hoàn toàn nằm trong chỉnh 
thể vì bộ phận đó còn bị ảnh hưởng bởi 
nhiều yếu tố khác như lịch sử, truyền 
thống văn hóa, xã hội. Do đó, khi nghiên 
cứu về tên nữ giới, không chỉ nghiên cứu 
về phương diện từ vựng nói chung mà cần 
phải đặt trong mối quan hệ với các ngành 
khoa học xã hội khác. Điều này có thể 
thấy khi nghiên cứu về cấu tạo của tên nữ 
giới, tuy không phải là đối tượng nghiên 
cứu chủ yếu của ngôn ngữ học xã hội hay 
sử học nhưng những thay đổi trong cấu 
tạo của tên nữ giới trong những giai đoạn 
lịch sử và xã hội khác nhau lại phản ánh 

những đặc trưng văn hóa, lịch sử, xã hội 
ở những giai đoạn đó. Ví dụ, ở Việt Nam 
vào thế kỷ 18, 19 khi tiếng Hán có những 
ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội, có nhiều 
văn tự chính thức viết bằng chữ Hán nên 
đa phần tên nữ giới thời kỳ đó xuất phát 
là những từ Hán – Việt. Đến cuối thể kỷ 
19, chữ quốc ngữ xuất hiện, tên thuần Việt 
được sử dụng nhiều hơn. Hay trước năm 
1975, người Việt có xu thế đặt tên có phân 
biệt giới tính rõ ràng qua cách đặt tên đệm 
cho nam là Văn và nữ là Thị. Theo Dương 
Xuân Đống (2002) hai chữ này được sử 
dụng rộng rãi trong việc làm tên đệm trong 
tên người Việt Nam qua nhiều thế kỷ. Văn 
nghĩa là người có học, nhà nho. Thị có 
nghĩa là đàn bà. Tuy nhiên, cách phân biệt 
giới tính thông qua tên gọi này không còn 
được người thời nay ưa chuộng lắm. Do 
đó, người Việt nay có khuynh hướng chọn 
những tên đệm khác mang tính thẩm mỹ 
cao hơn và có sự kết hợp ý nghĩa sâu sắc 
hơn với tên họ và tên cá nhân. 

Còn ở Anh, tỉ lệ đổi tên họ theo họ 
chồng sau khi kết hôn của phụ nữ Anh 
cũng thay đổi theo xu hướng ngày càng 
giảm đi do phong trào nữ quyền đòi hỏi 
quyền bình đẳng cho phụ nữ nổi lên mạnh 
mẽ ở các nước châu Âu. Như vậy, khi 
nghiên cứu về tên người không chỉ nghiên 
cứu về mặt ngôn ngữ học mà phải đặt đối 
tượng nghiên cứu trong tương quan với 
các ngành khoa học khác.

Việc đặt tên người cũng giống các 
hiện tượng ngôn ngữ học khác đều chịu  
những ảnh hưởng không nhỏ của đặc trưng 
giai cấp. Trong cuốn Ngôn ngữ học xã 
hội – Những vấn đề cơ bản, Nguyễn Văn 
Khang đã chỉ ra rằng: “…bản thân ngôn 
ngữ không có tính giai cấp, nhưng những 
giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau có 
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ảnh hưởng tới việc sử dụng ngôn ngữ và 
làm cho ngôn ngữ trong sử dụng vừa phản 
ánh vừa mang tính đặc thù giai cấp hoặc 
đặc thù của tầng lớp xã hội nào đó. Đây 
chính là nguyên nhân nảy sinh ra sự phân 
tầng xã hội trong sử dụng ngôn ngữ…”. 
Như vậy, tên người mà cụ thể ở đây là tên 
nữ giới đều chịu những ảnh hưởng của các 
yếu tố xã hội như nghề nghiệp, trình độ 
văn hóa, kinh tế, môi trường sống. Theo 
khảo sát của Vũ Thị Kim Thoa (2005), tên 
đệm Thị trong cấu trúc tên của nữ nông 
dân chiếm 97,75 %, trong đó tên đệm này 
chỉ chiếm 77% ở nữ công nhân và giảm 
xuống còn  53 % ở tên của nữ trí thức. 
Đối với tên cá nhân, số lượng tên đơn của 
nữ nông dân chiếm 99,6 %, nữ công nhân 
chiếm 89,2% và nữ trí thức chiếm 62,9 %.

 3.3  Chức năng của tên nữ giới

Cũng như tên riêng của nam giới, 
tên riêng của nữ giới cũng mang đầy đủ 
những chức năng của tên riêng chỉ người.

Tác giả Đỗ Hữu Châu (1981) cho 
rằng tên riêng có chức năng xưng hô. Tác 
giả Đào Tiến Thi thì cho rằng tên riêng có 
chức năng duy trì bản sắc văn hóa.

 Còn theo Trần Ngọc Thêm, họ và 
tên người Việt Nam có 5 chức năng: 

(1) Chức năng phân biệt: đây là chức 
năng chính, chủ đạo. Bởi vì tên gọi nói 
chung  xuất hiện là do nhu cầu phân biệt.

 (2) Chức năng phân biệt giới (phân 
biệt nam, nữ): Sự phân biệt này mạnh hay 
yếu tùy thuộc vào những đặc trưng về 
ngôn ngữ, tập quán của mỗi dân tộc.

  (3) Chức năng thẩm mỹ: là chức 
năng tồn tại trong tên gọi của mọi dân tộc. 
Việc đặt tên người cũng thể hiện những thị 
hiếu riêng.

(4) Chức năng bảo vệ: chọn tên để 
tránh những tai họa hay để được thần linh 
phù hộ.

(5) Chức năng xã hội: trong xã hội 
cũ giữa các tầng lớp vua quan với dân 
thường có sự phân biệt rõ rệt.

Trong khi đó, Lê Trung Hoa (2002) 
thì cho rằng tên riêng chỉ có 2 chức năng 
đó là: chức năng phân biệt và chức năng 
thẩm mỹ.

(1) Chức năng phân biệt để phân 
biệt người này với người khác. Riêng tên 
chính và tên đệm có chức năng phân biệt 
giới tính.

(2) Chức năng thẩm mỹ: tên đệm, 
tên chính, bút danh, nghệ danh, pháp 
danh…có chức năng thẩm mỹ rất rõ vì 
thường được lựa chọn rất kỹ về mặt ngữ 
âm và ngữ nghĩa.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng trong 
năm chức năng của tên người theo cách 
phân tích của Trần Ngọc Thêm thì chức 
năng phân biệt (1) và chức năng phân biệt 
giới (2) có phần trùng lặp, không cần thiết 
phải tách riêng. Xét ở khía cạnh nào đó thì 
chức năng xã hội (5) đã bao hàm chức năng 
bảo vệ (4). Còn theo cách phân tích của Lê 
Trung Hoa chỉ có 2 chức năng, theo chúng 
tôi việc phân tích hai chức năng như vậy 
chưa đủ khái quát hết các chức năng của 
tên riêng chỉ người nói chung và tên riêng 
nữ giới nói riêng. 

Do đó, chúng tôi cho rằng tên nữ 
giới có 3 chức năng như sau:

 i. Chức năng phân biệt: để phân 
biệt người nữ này với người nữ khác, ví 
dụ: Sam, Louisa, Anne,… (trong tiếng 
Anh) hay Hà, Phương, Thu,… (trong 
tiếng Việt); hay phân biệt giới tính nam và 
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nữ ở tên đệm và tên cá nhân ở tên người 
Việt là tên đệm Văn dành cho nam giới và 
tên đệm Thị dành cho nữ giới. Ngoài tên 
đệm Thị, qua khảo sát, chúng tôi thấy còn 
những tên đệm khác cũng dành riêng cho 
nữ như Thùy, Thúy, Diễm…

ii. Chức năng thẩm mỹ: khi đặt tên 
con gái, bố mẹ thường chọn những từ hay, 
mang nghĩa biểu trưng thể hiện sự đẹp đẽ, 
tốt lành hay đức tính tốt đẹp với mong 
ước con gái lớn lên có cái tên hay, tên đẹp 
gắn suốt cuộc đời như: Lily, Rosy, Julie,…
(trong tiếng Anh) và  Hoa, Tuyết, Diễm,… 
(trong tiếng Việt).

iii. Chức năng xã hội: mỗi giai đoạn 
lịch sử xã hội khác nhau có những cách đặt 
tên khác nhau mang theo những định kiến 
xã hội khác nhau, ví dụ: trong xã hội phong 
kiến, tên nữ chịu ảnh hưởng của tư tưởng 
trọng nam khinh nữ nên có tên xấu như 
Hĩm, Đẹt, Mẹt…; Chức năng xã hội còn 
thể hiện ở tên của những tầng lớp, giai cấp 
xã hội và vùng miền khác nhau như tên nữ 
ở vùng nông thôn, con của nông dân ít học 
thì thường dùng từ thuần Việt đặt tên như 
Lúa, Dâu, Mì, Bưởi…, còn ở những gia 
đình có học ở thành thị thì thường dùng 
những từ Hán Việt mang ý nghĩa tượng 
trưng cho cái đẹp như: Nguyễn Xuân Lan, 
Phan Thu Thủy, Lê Bạch Tuyết…; Chức 
năng xã hội còn thể hiện ở xu hướng đặt 
tên, chọn tên cho hợp tuổi, hợp số mệnh 
với hi vọng cái tên mang lại những điều 
tốt đẹp cho tương lai.

4.  Kết luận

Trong hệ thống tên riêng chính danh 
của các ngôn ngữ, tên riêng của nữ giới 
cũng đóng vai trò rất quan trọng. Theo 
tác giả Nguyễn Văn Khang “Phương ngữ 
giới tính là một biểu hiện của sự phân chia 

hai nửa đàn ông và đàn bà trong xã hội. 
Là công cụ quan trọng bậc nhất của con 
người, ngôn ngữ không chỉ có chức năng 
phản ánh thực tại xã hội mà còn có chức 
năng củng cố và duy trì tồn tại xã hội”. 
Do đó, việc nghiên cứu tên nữ giới góp 
phần làm phong phú thêm khía cạnh nào 
đó trong ngôn ngữ học xã hội về giới.

Trần Xuân Điệp đã cho rằng: “Ngoài 
chức năng đánh dấu giới, tên riêng của 
con trai và con gái thường phản ánh những 
đặc điểm rập khuôn về tính nam và tính nữ 
phổ biến trong một nền văn hóa hay một 
xã hội nhất định. Chẳng hạn những em 
trai thường được đặt những tên có nghĩa 
liên tưởng tới những khái niệm như: sức 
mạnh, quyền lực, lòng can đảm… trong 
khi đó tên của các em gái thường phản ánh 
sự uyển chuyển, sắc đẹp (đặc điểm cơ thể, 
loài hoa đẹp, đồ trang sức), tính kiên nhẫn, 
niềm hy vọng, sự phục tùng (đức tính)”. 
Như vậy, tên của nam giới thường gắn 
với những từ có nghĩa biểu trưng cho sự 
mạnh mẽ, thành công như: Hùng, Cường, 
Dũng, Thắng, Chiến…Trong khi đó, tên 
của nữ giới thường gắn với những từ  có 
nghĩa biểu trưng cho sắc đẹp, sự tao nhã 
như Hiền, Hoa, Hạnh, Dung, Lan, Tuyết... 
Tuy nhiên, ngoài những từ ngữ miêu tả vẻ 
đẹp để dùng đặt tên cho nữ thì cũng có 
những từ ngữ biểu thị sự yếu ớt, kém cỏi 
như Mẹt, Thị Mẹt, Tẹt, Đĩ,…

Một nét tiêu biểu trong việc phân 
biệt giới tính trong tên người Việt Nam đó 
là tên đệm Văn dùng cho nam giới và tên 
đệm Thị dùng cho nữ giới. Theo Huard & 
Durand (1992), Thị vốn được dùng để đặt 
tên nữ giới vì đó là lời ước nguyện mong 
có đông con nhiều cháu, còn Văn được 
dùng cho nam giới diễn tả mong ước đỗ 
đạt cao. Về vấn đề tên đệm cho từng giới, 
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Trần Xuân Điệp cho rằng: Văn và Thị có 
thể được xem là dấu hiệu về tính kì thị 
giới tính trong tên truyền thống của người 
Việt (…). Sở dĩ Văn và Thị có ý nghĩa kỳ 
thị giới là do xã hội truyền thống của Việt 
Nam vốn mang nặng tính phụ hệ nên quan 
niệm phụ nữ chỉ có bổn phận sinh con đẻ 
cái, còn quyền được học hành đỗ đạt cao 
phải thuộc về nam giới”.   
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ĐỐI CHIẾU GIỚI TỪ ĐỊA ĐIỂM TRONG TIẾNG ĐỨC 
VOR (TRƯỚC)/ HINTER (SAU) VỚI TIẾNG VIỆT

COMPARING LOCATIONAL PREPOSITION  IN GERMAN 
VOR (BEFORE) / HINTER (AFTER) AND VIETNAMESE

Nguyễn Thị Nương*
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Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 2/01/2020

Ngày bài báo được duyệt đăng: 27/01/2020

Tóm tắt: Bài báo tập trung tìm hiểu về những giới từ chỉ địa điểm tĩnh tại trong tiếng 
Đức gồm những giới từ: “vor (trước)/ hinter (sau)”, đối chiếu với tiếng Việt. Qua đó, bài viết 
cho thấy sự giống nhau và khác nhau trong cách sử dụng những giới từ chỉ địa điểm mang 
nghĩa không gian (tri nhận) trong tiếng Đức và tiếng Việt. Những giới từ này không dễ sử 
dụng và thường gây nhầm lẫn và lúng túng cho người học. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng 
những kết quả nghiên cứu của bài viết sẽ giúp người học hiểu biết rõ ràng hơn về cách sử 
dụng cũng như phân loại giới từ theo các đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của nó.

Từ khóa: giới từ, tri nhận, tương đồng, khác biệt, tiếng Đức, tiếng Việt. 

Abstract: The article focuses on the prepositions of static locations in German including 
the prepositions: “vor (front) / hinter (after)”, in reference to Vietnamese. Thereby, the article 
shows the similarities and diff erences in the use of spatial prepositions with spatial meaning 
(cognition) in German and Vietnamese. These prepositions are not easy to use and are often 
confuse the learners. Therefore, we hope that the research results of the article will help 
learners to better understand the use and classifi cation of prepositions according to their 
semantic and grammatical characteristics.

 Keywords: prepositions, cognition, similarities, diff erences, German, Vietnamese.

* Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Tạp chí Khoa học - Viện Đại học Mở Hà Nội 63 (1/2020) 39-47

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay trong bối cảnh hội nhập, 
hợp tác quốc tế, tiếng Đức trở thành một 
ngôn ngữ và phương tiện thật sự quan 
trọng và cần thiết. Đặc biệt trong lĩnh vực 
hợp tác giữa Việt Nam và Đức về lĩnh vực 
y học, hợp tác đưa điều dưỡng của Việt 

Nam sang Đức làm việc tại các bệnh viện 
cũng như trại dưỡng lão thì tiếng Đức 
ngày càng trở nên phổ biến. Một người có 
trình độ chuyên môn vững vàng, cùng với 
việc sử dụng tiếng Đức tốt giúp họ có ưu 
thế vượt trội hơn so với những người có 
trình độ chuyên môn và dễ dàng có công 
việc với thu nhập cao tại một nước phát 
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triển là nước Đức. Vì vậy thông qua ngôn 
ngữ, con người có thể bày tỏ ý kiến, trao 
đổi với nhau những giá trị vật chất cũng 
như giá trị tinh thần và tìm hiểu về nền 
văn hóa cũng như những tập tục của đất 
nước mình. Hay nói cách khác, ngôn ngữ 
cũng chính là phương tiện để truyền tải và 
gìn giữ những truyền thống tốt đẹp, giá trị, 
phong tục, văn hóa và tập quán của mỗi 
dân tộc. Mỗi đặc điểm ngôn ngữ của mỗi 
quốc gia đều có những nét tương đồng và 
khác biệt và hàm chứa những nét văn hóa 
đặc trưng. Chính những sự khác biệt về 
đặc điểm ngôn ngữ, đặc biệt khi dùng các 
giới từ chỉ không gian khi nói về sự vật 
sự việc chính là rào cản ảnh hưởng đế quá 
trình giao tiếp hoặc trong văn bản và dịch 
thuật. Vì vậy, việc nghiên cứu so sánh đặc 
điểm giữa các ngôn ngữ nhằm mục đích 
chỉ ra những nét tương đồng và khác biệt 
là việc làm cần thiết và có ý nghĩa góp 
phần nâng cao hiệu quả giao tiếp. 

Đồng thời trong quá trình sử dụng 
ngôn ngữ giúp cho người đọc và người 
học nhận thấy cách sử dụng đúng trong 
câu cũng như hiểu rõ được các loại hình 
giới từ, cấu trúc câu, cấu tạo từ, chức 
năng ngữ pháp và ngữ nghĩa của giới từ. 
Qua đó cũng giúp người dùng tránh hiểu 
nhầm cách dùng giới từ trong tiếng Đức 
và phân biệt được một cách rõ ràng trong 
các trường hợp và ngữ cảnh khác nhau. 

Giới từ là từ loại chỉ mối liên quan 
giữa các từ, cụm từ trong câu. Giới từ 
trong tiếng Đức được phân loại và hệ 
thống thành các dạng bao gồm: giới từ chỉ 
địa điểm, giới từ chỉ thời gian, giới từ chỉ 
cách thức, nguyên nhân hoặc mục đích. 
Giới từ dùng để chỉ sự tương quan về vị 
trí, thời gian, kiểu cách, nguyên nhân giữa 
các vật thể, sự vật, con người được nhắc 
đến trong câu.

Nhưng ở đây tác giả chỉ đề cập đến 
đặc điểm những giới từ không gian là các 
giới từ chỉ địa điểm tĩnh  trong tiếng Đức 
và đối chiếu với tiếng Việt.

Trong tiếng Đức cũng như tiếng 
Việt, giới từ xuất hiện tương đối thường 
xuyên trong câu. Tuy nhiên, giới từ không 
được sử dụng giống nhau trong các ngôn 
ngữ khác nhau vì sự khác nhau về văn hóa 
và các đặc điểm ngôn ngữ khác nhau. Việc 
thiếu kiến thức sử dụng giới từ dẫn đến 
các tình huống hiểu nhầm. Ví dụ người 
Việt Nam nói: Bức tranh treo trên trường 
và thường được dịch sang tiếng Đức là 
Das Bild hängt auf der Wand (Bức tranh 
treo trên trường), trong câu này nên được 
viết là Das Bild hängt an der Wand. (Bức 
tranh treo trên trường)

Nguyên do của những lỗi điển hình 
này là người nói chỉ dịch đơn giản từ “trên” 
thành từ “auf” mà không biết rằng trong 
trường hợp này người Đức sử dụng cách diễn 
đạt khác. Chính vì vậy việc hiểu chức năng 
cũng như ý nghĩa của các loại hình từ vựng 
là rất quan trọng. Khi tiếp nhận ngôn ngữ, 
người học tiếng Đức thường gặp khó khăn 
khi sử dụng giới từ chỉ không gian hay địa 
điểm. Tuy nhiên cho đến ngày nay vẫn chưa 
có công trình nghiên cứu rõ ràng nào về chủ 
đề “giới từ chỉ không gian”, do đó chúng tôi 
lựa chọn chủ đề “Đối chiếu giới từ địa điểm 
trong tiếng Đức vor (trước)/ hinter (sau) với 
tiếng Việt” để nghiên cứu làm rõ nghĩa hơn.

2. Nội dung

2.1. Giới từ chỉ địa điểm trong 
tiếng Đức

Một nhóm từ với ý nghĩa địa điểm 
tạo thành phần chính trong giới từ tiếng 
Đức. Theo  Schröder, giới từ chỉ địa điểm 
trong tiếng Đức được chia thành hai nhóm. 
Giới từ chỉ địa điểm tĩnh tại không mô tả 
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sự thay đổi địa điểm, trong khi đó giới từ 
chỉ hướng chuyển động lại mô tả sự thay 
đổi địa điểm. Tuy nhiên, không dễ để xác 
định liệu một giới từ nhất định thuộc về 
một nhóm này hay nhóm nào khác, do đó 
việc mô tả địa điểm của giới từ không phải 
dễ dàng. Ở đây khái niệm địa điểm đóng 
một vai trò quan trọng, khái niệm này liên 
quan đến nhận thức. Nhận thức  và mô tả  
địa điểm còn phụ thuộc vào các khía cạnh 
của người nhận thức và hướng đến mặt 
đất. Sau đó, các nhân tố này dẫn đến sự 
khác nhau khi sử dụng giới từ trong tiếng 
Đức và tiếng Việt. Phần quan trọng của 
luận văn là đề cập đến các giới từ thay đổi 
mà ý nghĩa của chúng được xếp vào giới 
từ chỉ địa điểm tĩnh tại hoặc giới từ chỉ 
phương hướng chuyển động bằng cách 
thay đổi cách. Ich war heute im Park (hôm 
nay tôi ở công viên) khác với Ich gehe jetzt 
in den Park (Bây giờ tôi đang đi đến công 
viên). Ví dụ một mô tả việc ở lại một khu 
vực, khi đối cách được sử dụng thì hướng 
và sự mở rộng lên cái gì được mô tả. Ở 
một số ngữ cảnh tặng cách cũng diễn tả 
sự chuyển động tuy nhiên chỉ trong không 
gian giới hạn. Trong câu Ich gehe im Park 
spazieren (tôi đi dạo trong công viên) chỉ 
ra rằng chủ ngữ Ich chuyển động nhưng 
khu vực Park mà không dời khỏi đó.

2.1.1. Giới từ chỉ địa điểm tĩnh tại

Hầu hết giới từ chỉ địa điểm tĩnh 
tại đi với tặng cách. Theo mô hình của 
Würfels von Schröder có sự phân chia tiếp 
của giới từ chỉ địa điểm tĩnh tại [Vgl. Edb. 
(1988): 26] 

- Trên trục ngang (a) có giới từ: vor, 
hinter, gegenüber.

- Trên trục ngang (b) có giới từ 
neben.

Mối quan hệ ngang phụ thuộc chặt 
chẽ vào các khía cạnh của người nhìn, có 
nghĩa là tùy theo địa điểm mà người nhìn 
đứng, một đối tượng được mô tả là vor 
(trước) hoặc hinter (sau) đối tượng khác. 
Gegenüber (đối diện) cũng có thể được 
hiểu như là vor (trước) hai lần. Neben 
(bên cạnh) được mô tả trên trục ở bên so 
với trục-vor-hinter.

- Trên trục dọc (c) có các giới từ auf, 
über, oberhalb, unter, unterhalb. “Địa điểm 
trong mối quan hệ auf, über, oberhalb, 
unter, unterhalb được mô tả trên một trục, 
ở đó các mối quan hệ được kết nối thông 
qua trục dọc.”37 [Edb. (1988): 54].

Nhưng ở đây tác giả chỉ đề cập tới 
các giới từ như: „Vor, hinter“ trong tiếng 
Đức sử dụng cho trục này 

- Vor (trước) đi với một danh từ với 
nghĩa là vật thể đó tồn tại trước vật thể 
được đối chiếu, ví dụ:

Nun muss er vor dem Gericht stehen. 
(Bây giờ nó đang đứng trước mặt).

- Hinter (sau) đi với một danh từ 
với nghĩa là vật thể đó tồn tại sau vật thể 
được đối chiếu, ví dụ:

Er sitzt hinter dem Baum. (Nó 
đứng sau cái cây).

Mối tương quan giữa vật thể đối 
chiếu với các vật thể đi với giới từ tương 
quan với vật thể đối chiếu được trình bày 
như sơ đồ sau:
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2.1.2 Giới từ Vor/ hinter (trước/ sau)

Để giải thích mối quan hệ địa điểm 
của vor (trước) và hinter (sau) ta nên hiểu 
khái niệm “tầm nhìn” vì về nguồn gốc nó 
nói về hệ thống trước sau của con người. 
Benveniste cho rằng con người được cho 
như là cột mốc cho sự hình thành ngôn 
ngữ và cột mốc này cần được nhìn thấy 
khi định hướng không gian. [Ly Toan 
Thang (2005): 93; Eisenberg, P. (2006): 
194] “Tất cả các điểm ngoài tòa nhà này 
trong phạm vi lối vào thuộc tầm nhìn của 
tòa nhà” [Mansour, M. A. (1988): 28], 
Lutzeier quan niệm. Vor (trước) liên quan 
đến phần bên trước của tòa nhà, mà được 

xác định thông qua tần nhìn. Nếu cái gì 
đó trong tầm nhìn ngược lại của tòa nhà 
này thì ta dùng hinter. Vor (trước) mô tả 
rằng một đối tượng đứng trong tầm nhìn 
của đối tượng khác, trong khi đó hinter 
(sau) mô tả một đối tượng thấy ở mặt kia 
của tầm nhìn của đối tượng khác. Khoảng 
cách giữa mối quan hệ dẫn đến các mối 
quan hệ khác, cụ thể là: direkt vor (phía 
trước trực tiếp) và direkt hinter (phía sau 
trực tiếp). Đối với direkt vor (phía trước 
trực tiếp) một đối tượng đứng trực tiếp 
trước một đối tượng khác. Đối với direkt 
hinter (phía sau trực tiếp) không có 
khoảng cách thứ ba giữa hai đối tượng. 
[Vgl. Edb. (1988): 29]

Trong diễn đạt này Garage (nhà để 
xe) được mô tả thông qua giới từ hinter (sau)  
như là vị trí của mặt sau ngôi nhà. Ở đây 
với điều kiện rằng mặt trước của ngôi nhà 
cần được nhận biết, mặt trước nhà là mặt mà 
hướng ra đường. [Vgl. Weinrich, H. (2005): 
630] Vor (trước) được phân tích ngược lại.

Eisenberg lại tìm thấy một cách giải 
thích khác. Đối với những vật mà không 
xác định được trước và sau thì cách 
thức định hướng là “chỉ xuất tương tự” 
[Eisenberg, P. (2006): 1994]

Ví dụ:  Der Baum steht vor dem 
Haus (Cái cây đứng trước ngôi nhà), “cái 

cây” có thể đảm nhiệm hai vị trí hoặc là ở 
mặt trước ngôi nhà hoặc giữa ngôi nhà và 
người nhìn.

Đối với những đối tượng mặt trước 
và mặt sau không rõ ràng thì vor (trước) 
và hinter (sau) được hiểu theo từng 
hướng đối với đối tượng tham chiếu. [Vgl. 
Mansour, M. A. (1988): 32]

Ví dụ: Sie sitzt hinter den Baum (Cô 
ta ngồi dưới cái cây)

Vị trí của người nhìn đóng vai trò 
quan trọng trong việc định vị đối tượng.   

[Vgl. Weinrich, H. (2005): 630]. Trong 
ví dụ sau đây, hai giới từ có thể thay đổi 
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cho nhau tùy theo người nhìn đứng đâu: 
“Wir Bankangestellte können uns hinter 
unseren Schaltern nicht unterhalten, 
wenn vor den Schaltern Kunden warten” 
(Chúng tôi, nhân viên ngân hàng, không 
thể nói chuyện sau quầy giao dịch khi 
trước quầy giao dịch khách hàng đang 
đợi.) [Mansour, M. A. (1988): 22]

Đối với hinter (sau) không phải 
luôn luôn định vị chính xác đối tượng 
liên quan đến một đối tượng khác, mà 
diễn đạt rằng đối tượng được định vị bị 
giấu trước tầm nhìn của người nhìn. [Vgl. 
Edb. (1988): 31]

Ví dụ: Ich verriegelte die Tür des 
Badezimmers hinter mir.

(Tôi khóa cái cửa phòng tắm sau tôi)

Vor (trước) cũng xảy ra với đối tượng 
tham chiếu mà bao gồm nhiều người.

[Vgl. Weinrich, H (2005): 643]

Ví dụ: Nun muss sie vor dem Gericht 
stehen 

(Cô ta hiện đang đứng trước tòa)

Tuy nhiên cả hai giới từ vor (trước) 
và hinter (sau) không được sử dụng bởi 
tất cả đối tượng. Đối với những đối tượng 
không có chiều dọc làm đối tượng tham 
chiếu, vor (trước) và hinter (sau) không 
được sử dụng. Trong trường hợp này các 
diễn đạt diesseits và jenseits là phù hợp. 

[Vgl. Mansour, M. A. (1988): 32f] 

Ví dụ: Die Frau sitzt hinter dem 
Fluss (Người phụ nữ ngồi sau dòng sông)

Giải thích tiếp theo của hinter (sau) 
là, mặt sau mà hinter (sau) diễn đạt trong 
nhiều tình huống được coi như là cản trở 
sự nhìn. Do đó có nhiều cách diễn đạt ẩn 
dụ. [Vgl. Weinrich, H (2005): 631]

Ví dụ: Das Gesicht hinter der Maske 

(Khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ)

Der Neid hinter seinen freundlichen 
Worten 

(Sự đố kỵ đằng sau lời nói thân mật 
của anh ta)

Trái ngược với vor (trước) và hinter 
(sau) truyền tải cảm giác đe dọa thông qua 
sự nhận thức của cơ thể, theo đó vor hợp 
với một động từ phản thân như là cơ sở. 

[Vgl. Weinrich, H. (2005): 643]

Ví dụ: Die Mutter schützt das Kind 
vor dem Hund

(Người mẹ bảo vệ đứa trẻ trước 
con chó)

Ngoài ra vor (trước) và hinter (sau) 
có thể kết hợp với her để diễn đạt rằng 
cả hai đối tượng chuyển động cùng một 
hướng. [Vgl Mansour, M. A. (1988): 34]

Ví dụ: Die Kinder laufen der Mutter 
hinterher. 

(Những đứa trẻ chạy đằng sau mẹ)

2.2. Giới từ chỉ địa điểm trong 
tiếng Việt

Phù hợp với giới từ được phân 
tích trong tiếng Đức, các giới từ chỉ 
địa điểm trong tiếng Việt sau đây được 
chúng tôi nghiên cứu như: trên, dưới, 
trong, ngoài, trước, sau, giữa, bên, lên, 
xuống, ra, vào.

2.2.1 Giới từ chỉ địa điểm tĩnh tại

Giới từ chỉ địa điểm tĩnh tại trong 
tiếng Việt xuất hiện trước danh từ, đại từ 
nhân xưng, từ phiếm và nêu ra hành động/
sự kiện diễn ra ở đâu. Các giới từ sau thuộc 
loại này là: trên, dưới, trước, sau.

2.2.2. Giới từ "trước, sau" (vor, hinter)
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Giới từ trước đứng trước danh từ và đại từ nhân xưng và diễn rả một đối tượng thấy ở 
mặt trước  của đối tượng khác. Đối tượng tham chiếu có điều kiện là phải xác định được đâu 
là mặt trước và mặt sau. Hướng chuyển động của con người thông thường đi lên trước. Do đó 
mặt trước và mặt  sau của một người được xác định.

Trước mắt chúng tôi là biển cả. (Vor uns liegt das Meer.)

Nhà được xác định mặt trước là mặt có cửa và hướng ra đường. Mặt khác mà được xây 
song song với mặt trước được gọi là mặt sau.

Chiếc ô tô đỗ trước nhà (Das Auto wird vor dem Haus geparkt)

Dĩ nhiên không thể xác định mặt trước và mặt sau của tất cả các đồ vật. Trong trường 
hợp này một đối tượng đứng trước hoặc sau một đối tượng khác phụ thuộc vào mối quan 
hệ không gian giữa người nhìn, đối tượng tham chiếu và đối tượng được định vị. Lý Toàn 
Thắng cho rằng người Việt Nam thường sử dụng chiến lược “ego-facing” để mô tả mối quan 
hệ không gian trước và sau của đối tượng, có nghĩa là đối tượng mà ở gần người nhìn/người 
nói hơn, thì đứng trước đối tượng khác.

Cậu bé đứng sau gốc cây     Cậu bé đứng trước gốc cây

(Der Junge steht hinter dem Baum)   (Der Junge stehr vor dem Baum)

Trong ví dụ này, đối tượng cụ thể là 
cậu bé trong tiếng Việt được định vị khá 
chi tiết thông qua gốc cây. Trong tiếng 
Đức ta thường nói cậu bé đứng sau/trước 
cái  cây, mặc dù ta hiểu rằng trong trường 
hợp này cái cây biểu tượng cho gốc cây, 
vì cậu bé dĩ nhiên không thể lơ lửng trên 
trong không khí và ta thấy không thể ở đâu 

khác ngoài ở cạnh gốc cây. Ý nghĩa này 
không được hiểu trong tiếng Việt mà phải 
được diễn đạt thông qua từ gốc. Đặc điểm 
này thường xuất hiện khi sử dụng giới từ 
chỉ địa điểm trong tiếng  Việt, đặc biệt là 
giới từ trước và sau. Trong một số trường 
hợp thậm chí  có sự thay đổi ý nghĩa nếu 
đặc điểm chi tiết này được loại bỏ.
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Thông qua từ mặt  trong ví dụ (1)  
ta  có thể hiểu rằng chị ấy và tôi đứng đối 
diện nhau và có lẽ nói  chuyện với nhau, 
trong khi đó ở ví dụ (2) người nghe tự giới 
thiệu rằng chị  ấy và tôi đứng ở một hàng 
và “chị ấy” chỉ cho “tôi” cái lưng.

Giới từ trước /sau được sử dụng 
theo cách nhìn thông qua trên/dưới.

Ví dụ 3a: Ba lô trên lưng (Rucksack 
auf dem Rücken)

Ví dụ 3b Ba lô sau lưng (Rucksack 
auf dem Rücken)

Ví dụ (4a): Huân chương  trên ngực 
(Medaille vor der Brust)

Ví dụ (4b): Huân chương  trước 
ngực (Medaille vor der Brust)

Trong các ví dụ (3a) và (4a) lưng 
và ngực được coi là một mặt phẳng mà 
ta có thể dựa những đồ vật vào. Cả hai bộ 
phận cơ thể đều thuộc phần trên của con 
người do vậy theo nguyên tắc “hình thái 
tiêu chuẩn”, chúng ta sử dụng giới từ trên. 
Ngược lại lưng và ngực trong ví dụ  (3b) 
và (4b) như là các bộ phận của đối tượng 
có mặt trước và mặt sau. Lưng là ở mặt 
sau và cần giới từ sau. Ngực thuộc mặt 
trước và cần giới từ trước.

3. Kết luận

Khi nghiên cứu về các giới từ trong 
tiếng Đức thì động lực nghiên cứu các giới 
từ chỉ địa điểm “vor (trước)/ hinter (sau)” 
trong hệ thống giới từ chỉ không gian 
trong tiếng Đức đối chiếu với tiếng Việt 

của tôi dựa trên các thiếu sót về so sánh 
đối chiếu giữa tiếng Đức và tiếng Việt nói 
chung và giới từ chỉ địa điểm trong hai 
ngôn ngữ nói riêng. Phù hợp với mục đích 
nghiên cứu, các kết quả của nghiên cứu 
viết bài báo được tóm tắt sau đây: Những 
đặc điểm về sự giống nhau và khác nhau 
của giới từ chỉ địa điểm trong tiếng Đức 
đối chiếu với tiếng Việt.

Giới từ trong tiếng Đức là một phạm 
trù từ loại căn bản, đứng trước danh từ, 
cụm danh từ hoặc đại từ, để biểu thị mối 
quan hệ giữa những từ này với những 
từ khác trong câu. Do đặc điểm về vị 
trí, giới từ tiếng Đức dùng thuật ngữ 
Präpositionalgruppe tức là “nhóm từ 
đứng trước”.

Việc phân loại các giới từ trong tiếng 
Đức căn bản dựa vào hai tiêu chí là ngữ 
nghĩa và ngữ pháp. Phân loại theo ngữ 
nghĩa chỉ thuần túy phân thành các nhóm 
nhỏ theo nội dung ý nghĩa, ít có tác dụng 
sử dụng. Tuy nhiên cách phân loại 361 
giới từ tiếng Đức của Helbig, G./ Buscha, 
J (2001) thành các nhóm nhỏ hơn dựa vào 
ý nghĩa mang nhiều giá trị khoa học. Cách 
phân loại theo ngữ pháp gắn liền với phạm 
trù cách tức là giới từ đòi hỏi các từ đi sau 
nó theo các cách: cách 4 (Akkusativ) là 
đối cách ; cách 3 (Dativ) là tặng cách và 
cách 2 (Genitiv) là sở hữu cách có ý nghĩa 
thiết thực, đặc biệt cho việc dạy và học 
tiếng Đức với tư cách là một ngoại ngữ.

Giới từ chỉ địa điểm trong tiếng Đức 
và tiếng Việt giống nhau ở cách phân loại 
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và mặt ngữ nghĩa. Giới từ chỉ địa điểm ở 
hai ngôn ngữ được chia thành hai nhóm là 
giới từ chỉ địa điểm tĩnh tại và giới từ chỉ 
phương hướng chuyển động. 

Giới từ chỉ địa điểm tĩnh tại diễn 
tả mối quan hệ không gian không có sự 
thay đổi địa điểm hoặc không hướng đến 
điểm đích. Ngược lại giới từ chỉ phương 
hướng chuyển động nêu ra rằng một đối 
tượng chuyển động hoặc được chuyển 
động từ một nơi đến một nơi khác. Trong 
hai ngôn ngữ, đối với từng tình huống nói, 
một hoặc nhiều giới từ chỉ địa điểm nhất 
định được sử dụng để diễn tả mối quan hệ 
không gian giữa các đối tượng. Trong hầu 
hết trường hợp việc chuyển nghĩa mang 
lại những câu nói phù hợp, tuy nhiên vì 
nhận thức không gian và việc sử dụng giới 
từ chỉ địa điểm khác nhau nên dẫn đến văn 
bản bị sai hoặc hiểu sai, không hiểu. 

Nhận thức về không gian mà được 
miêu tả thông qua chính giới từ chuyển 
đổi tiếng Đức và bản dịch của chúng sang 
tiếng Việt cũng mang những điểm giống 
nhau và sự khác nhau. Trong bài báo này 
tôi đã nghiên cứu và đã làm rõ nghĩa hơn 
những giới từ chỉ địa điểm vor (trước) và 
hinter (sau) mang nghĩa không gian trong 
tiếng Đức và đối chiếu với tiếng Việt.
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MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VAI TRÒ CỦA 
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

SOME RECOMMENDATIONS TO IMPROVE THE ROLE 
OF CIVIL JUDGMENT ENFORCEMENT AGENCIES
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Tóm tắt: Thi hành án dân sự là công việc có nhiều khó khăn, phức tạp nhưng có ý nghĩa 
rất quan trọng trong việc bảo vệ pháp chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, 
duy trì kỷ cương phép nước. Hiệu quả của việc thi hành án dân sự phụ thuộc rất lớn vào vai 
trò của cơ quan thi hành án dân sự. Bài viết sau đây sẽ nghiên cứu về vai trò của cơ quan 
thi hành án dân sự trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện nay, từ đó đề xuất một số kiến 
nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về vấn đề này.

Từ khóa: vai trò, cơ quan thi hành án dân sự, kiến nghị, quy định của pháp luật.

Abstract: The execution of civil judgments is a diffi  cult and complex task, but it is very 
important in protecting the law, protecting the legitimate rights and interests of citizens, and 
maintaining the discipline of the country. The eff ectiveness of civil judgment enforcement 
execution depends greatly on the role of civil judgment enforcement agencies. The following 
article will research the role of civil judgment enforcement agencies based on the current  
provisions of law, thereby proposing some recommendations to complete the provisions of 
law on this issue.

Keywords: roles, civil judgment enforcement agencies, recommendations, the provisions 
of laws.

* Khoa Luật, Trường Đại học Mở hà Nội

Tạp chí Khoa học - Viện Đại học Mở Hà Nội 63 (1/2020) 48-53

1. Vai trò của cơ quan thi hành án

Một là, đảm bảo hiệu lực thi hành 
của bản án, quyết định về mặt thực tế. Để 
đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho các đương 
sự cũng như đảm bảo hiệu lực thi hành của 
bản án, quyết định, cơ quan thi hành án 
phải áp dụng các biện pháp thi hành án để 
tổ chức thi hành các phán quyết này. Việc 

áp dụng các biện pháp THADS của cơ quan 
thi hành án là để đảm bảo: “Bản án, quyết 
định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp 
luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân 
tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu 
quan phải nghiêm chỉnh chấp hành” theo 
đúng quy định tại Điều 106 Hiến pháp năm 
2013. Với tính chất đặc thù của THADS 
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là hoạt động liên quan đến nhiều tổ chức, 
cá nhân khác nhau trong xã hội và thường 
liên quan đến quyền sở hữu tài sản của 
công dân. Vì vậy, THADS dễ dẫn đến xâm 
phạm quyền con người, quyền công dân, 
do đó cần phải có cơ chế giám sát, kiểm 
tra đối với hoạt động THADS. Theo quy 
định của pháp luật Việt Nam, hiện nay có 
rất nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức thực 
hiện việc kiểm tra, giám sát, như: Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Ban 
chỉ đạo thi hành án..., bên cạnh đó là quyền 
kiểm sát của Viện kiểm sát, điều này đảm 
bảo cho hoạt động thi hành án được thực 
hiện có hiệu quả, đúng pháp luật, song cần 
có quy định phù hợp hơn, hạn chế sự can 
thiệp không có căn cứ pháp luật vào hoạt 
động thi hành án của chấp hành viên.

Hai là, thi hành án dân sự là công cụ 
quan trọng để bảo vệ quyền lợi của người 
được thi hành án được xác định trong bản 
án, quyết định. Pháp luật THADS quy định 
và bảo vệ quyền được tự nguyện, quyền 
được thỏa thuận trong thi hành án cho các 
đương sự, bởi thực chất của việc THADS 
là việc tổ chức và thực thi các phán quyết 
có nguồn gốc về pháp luật nội dung là 
luật tư. Trong mọi giai đoạn của quá trình 
thi hành án, đương sự đều có quyền thỏa 
thuận, định đoạt các vấn đề liên quan đến 
việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong 
bản án, quyết định. Đây là một quyền 
quan trọng của đương sự trong THADS. 
“Vấn đề dân sự, thương sự cốt ở hai bên, 
đó là nguyên tắc xuyên suốt, chỉ yêu cầu 
Nhà nước can thiệp khi họ không thể tự 
giải quyết. Việc tự giải quyết không chỉ 
làm giảm gánh nặng của cơ quan thi hành 

† Claude Brenner, Gs trường Đại học tổng hợp Panthéon - Assas, Cộng hòa Pháp (2006), “Lựa chọn 
mô hình tổ chức thi hành án phù hợp với điều kiện của mỗi quốc gia”. Nguồn: Vụ pháp luật dân sự - 
kinh tế, Bộ Tư pháp, Tài liệu tham khảo dự thảo Luật Thi hành án dân sự.

án, mà còn làm tăng tình đoàn kết giữa hai 
bên. Nhất là truyền thống của Việt Nam 
khuyến khích hòa giải ở bất kỳ giai đoạn 
nào. Do đó, cần giữ nguyên tắc để các bên 
thi hành án tự nguyện thi hành, khi bên 
phải thi hành cố tình không thực hiện, bên 
được thi hành án có yêu cầu thì cơ quan 
thi hành án mới vào cuộc”. Không giống 
như nhiều nước trên thế giới quy định Tòa 
án là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định 
thi hành án, ở Việt Nam, thẩm quyền này 
được giao cho cơ quan THADS. Mặc dù 
thẩm quyền ra quyết định và tổ chức thi 
hành án khác nhau, tuy nhiên, điểm chung 
trong pháp luật các nước, đó là đảm bảo 
kiểm soát việc sử dụng biện pháp chế 
tài trong THADS - chỉ Nhà nước mới có 
quyền thực hiện cưỡng chế thi hành án. 
Nhà nước giao cho cơ quan THADS, chấp 
hành viên thực hiện. Mọi cá nhân, tổ chức 
khác không được phép sử dụng quyền lực 
để buộc người khác thực hiện nghĩa vụ 
của họ nếu pháp luật không cho phép.

Khi bàn về cưỡng chế thi hành án, 
Giáo sư Claude Brenner, trường Đại học 
Panthéon - Assas cho rằng: “Trong một nhà 
nước pháp quyền, cơ quan quyền lực nhà 
nước là cơ quan duy nhất có thẩm quyền 
thực hiện cưỡng chế thi hành án. Do đó, 
cưỡng chế thi hành án chỉ liên quan đến 
các cơ quan quyền lực nhà nước. Khi tiến 
hành cưỡng chế thi hành, cơ quan quyền 
lực nhà nước cần có sự hỗ trợ của quyền 
lực công. Các cá nhân không thể thao túng 
hoạt động này, cũng như không thể làm sai 
lệch việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thi 
hành theo quy định của pháp luật. Bởi đây 
là hoạt động dựa trên cơ sở quyền lực”† 
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Ba là, góp phần nâng cao chất lượng 
của bản án, quyết định. Thông qua kết quả 
thi hành án, công tác xét xử được củng cố, 
bản án, quyết định được đảm bảo thi hành 
trong thực tế, đồng thời thông qua việc áp 
dụng các biện pháp thi hành án, nếu có sai 
sót trong bản án, quyết định được thi hành, 
cơ quan thi hành án sẽ có những kiến nghị 
thích hợp, giúp cho cơ quan ra bản án, 
quyết định có thể rút ra được những bài 
học kinh nghiệm trong việc áp dụng pháp 
luật, nhằm nâng cao chất lượng của bản 
án, quyết định.

Bốn là, nâng cao ý thức pháp luật 
trong nhân dân. Việc tự nguyện thi hành 
án, đặc biệt là những trường hợp đương sự 
thỏa thuận được với nhau trong việc thực 
hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định, sẽ 
tác động tích cực đến quyền lợi của các bên 
đương sự: Bên được thi hành án sớm khôi 
phục lại quyền lợi của mình; bên phải thi 
hành án có thể giảm được một phần nghĩa 
vụ theo bản án, quyết định, giảm được các 
thiệt hại so với trường hợp cơ quan thi 
hành án tổ chức thi hành, như giảm các chi 
phí cưỡng chế thi hành án, lãi suất chậm 
thi hành án. Với những ý nghĩa như vậy, 
sẽ thúc đẩy các đương sự ý thức tự nguyện 
trong việc thi hành án, cũng như thái độ, 
ý thức khi thỏa thuận với nhau trong việc 
thực hiện quyền, nghĩa vụ trong bản án, 
quyết định, đồng thời nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật trong nhân dân.

2. Những kiến nghị và hướng hoàn 
thiện pháp luật thi hành án

Chính phủ nhiệm kỳ mới đã và đang 
chuyển mình với quyết tâm xây dựng 

‡ Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 
8 năm 2017

“Chính phủ kiến tạo, hành động và liêm 
chính”‡. Ngành tư pháp nói chung, hệ thống 
THADS nói riêng phải tập trung khắc 
phục những hạn chế, yếu kém, phát huy 
tốt nhất thời cơ, thuận lợi, đoàn kết vượt 
qua khó khăn, thách thức, không ngừng nỗ 
lực vươn lên giải quyết tốt những vấn đề 
bức thiết của cuộc sống, góp phần duy trì, 
củng cố tính nghiêm minh của pháp luật 
với mục tiêu cuối cùng là “công lý phải 
được thực thi”. Theo tinh thần đó, chúng 
tôi nghĩ cần hoàn thiện hệ thống THADS, 
từ đó hoàn thiện vai trò của cơ quant hi 
hành án dân sự theo hướng sau:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, kiến 
nghị Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện 
chính sách và thể chế pháp lý nhằm bảo 
đảm sự đồng bộ, thống nhất, tiếp tục nâng 
cao hiệu quả công tác THADS như các 
quy định về sử dụng tiền mặt, kiểm soát 
tài sản, thu nhập cá nhân, về thẩm định 
tài sản, bán đấu giá tài sản và về áp dụng 
các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá 
trình tố tụng. Tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về THADS 
nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các 
cấp ủy và chính quyền địa phương, sự 
đồng thuận của hệ thống chính trị và sự 
ủng hộ của nhân dân.

 Thứ hai, tập trung chỉ đạo quyết 
liệt việc tổ chức thi hành án, nhất là đối 
với những vụ việc trọng điểm, phức tạp, 
những vụ án liên quan đến tham nhũng, 
tín dụng, ngân hàng, những địa bàn, địa 
phương có lượng án lớn. Có giải pháp cụ 
thể, hữu hiệu thu hẹp dần lượng án tồn 
đọng hằng năm, chú trọng nâng cao hiệu 
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quả  thu hồi tài sản trong các vụ án tham 
nhũng, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ THADS, hành chính được Quốc 
hội giao tại Nghị quyết số 111/2015/QH13 
ngày 27/11/2015.

Thứ ba, tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, tiếp tục triển khai sâu 
rộng, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 
số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Cán bộ, công chức, người lao động 
THADS phải không ngừng tu dưỡng, rèn 
luyện hết sức vững vàng về phẩm chất 
chính trị, đạo đức, lối sống và đặc biệt 
là bản lĩnh nghề nghiệp.  Về công tác tổ 
chức, cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 
chuyên môn nghiệp vụ: 

+ Kiện toàn công chức có chức danh 
tư pháp, đảm bảo đủ về số lượng và chất 
lượng; kiện toàn tổ chức, cán bộ trong toàn 
hệ thống; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ 
Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ tổ chức thi tuyển 
chức danh lãnh đạo và kiện toàn Lãnh đạo 
các đơn vị thuộc Tổng cục; tiếp tục triển 
khai Đề án vị trí việc làm trong hệ thống. 
Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan THADS 
sau khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế 
đặc biệt được ban hành; Thực hiện công tác 
đánh giá và rà soát, bổ sung quy hoạch các 
chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 
- 2021 và xây dựng Quy hoạch chức danh 
lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026. 
Rà soát lại đội ngũ lãnh đạo cấp trưởng, 
nguồn cấp trưởng của các cơ quan THADS 
cấp tỉnh và cấp huyện trọng hệ thống. Báo 
cáo Ban cán sự Đảng về phương án, định 
hướng nhân sự đối với những nhân sự cần 
thay thế do nghỉ hưu hoặc có yêu cầu về 
công tác cán bộ;  

+ Tổ chức triển khai có hiệu quả 
chủ trương luân chuyển, biệt phái, 
chuyển đổi vị trí công tác đối với công 
chức THADS thuộc thẩm quyền giai 
đoạn 2018 - 2021. Biệt phái công chức 
các cơ quan THADS địa phương có kinh 
nghiệm về Tổng cục làm công tác liên 
quan đến giải quyết đơn thư khiếu nại, 
tố cáo; (4) Tổng kết đánh giá kết quả 
thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-BCSĐ 
ngày 14/3/2014 của Ban cán sự Đảng 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác tổ chức cán bộ các cơ quan 
THADS giai đoạn 2014 - 2016 kết hợp 
với sơ kết công tác luân chuyển, chuyển 
đổi vị trí công tác, công tác biệt phái; 

+ Tổ chức các kỳ thi: tuyển dụng 
công chức; Chấp hành viên sơ cấp; nâng 
ngạch Chấp hành viên trung cấp, Thẩm tra 
viên chính, Chấp hành viên cao cấp, Thẩm 
tra viên cao cấp. Phối hợp với Vụ Tổ chức 
cán bộ Bộ Tư pháp tổ chức kỳ thi nâng 
ngạch lên chuyên viên và tương đương 
cho công chức THADS. Thực hiện tinh 
giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/
NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ 
và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

+ Phối hợp với Học viện Tư pháp và 
các đơn vị liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng 
Nghiệp vụ THADS tạo nguồn bổ nhiệm 
Chấp hành viên; tổ chức lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ Chấp hành viên trung cấp, Chấp 
hành viên cao cấp, nghiệp vụ Thư ký thi 
hành án, nghiệp vụ Thẩm tra viên; xây 
dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ 
Thẩm tra viên chính. Cử công chức, viên 
chức tham gia đào tạo về lý luận chính trị, 
bồi dưỡng về quản lý nhà nước, chuyên 
môn, nghiệp vụ. Xây dựng phần mềm cơ 
sở dữ liệu nhân sự các cơ quan THADS.
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Thứ tư, quyết liệt triển khai các 
nhiệm vụ cải cách hành chính và ứng 
dụng công nghệ thông tin, thực hiện cơ 
chế một cửa và cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến trong hoạt động THADS, 
nâng cao trách nhiệm giải trình, tính 
công khai, minh bạch, phòng ngừa 
nhũng nhiễu, tiêu cực, xây dựng hình 
ảnh đẹp về tinh thần, thái độ, tác phong 
phục vụ người dân và doanh nghiệp. 
Tăng cường minh bạch hóa thông tin và 
công tác truyền thông để nhân dân biết, 
chia sẻ và giám sát hoạt động THADS. 
Tổng hợp, phân tích Báo cáo thống kê 
THADS trong việc thực hiện chỉ tiêu, 
nhiệm vụ THADS. Tiếp tục quản lý và 
cập nhật và khai thác các dữ liệu điện 
tử về THADS. Triển khai và xây dựng 
phương án hỗ trợ sử dụng phần mềm 
quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành 
án và báo cáo thống kê THADS. Xây 
dựng và triển khai phần mềm cơ sở dữ 
liệu điện tử người phải thi hành án chưa 
có điều kiện thi hành. Triển khai phần 
mềm hỗ trợ trực tuyến THADS). Triển 
khai Hội nghị trực tuyến đến cấp Chi 
cục THADS. Quản lý, vận hành Cổng 
thông tin điện tử về THADS; hướng dẫn 
các cơ quan THADS địa phương vận 
hành Trang thông tin điện tử. Đăng tải, 
cập nhật thông tin về việc không chấp 
hành án hành chính theo quy định.

Thứ năm, ngành tư pháp, hệ thống 
THADS tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 
các ban, bộ, ngành, đặc biệt là Viện 
KSND, TAND, cơ quan công an và các 
cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, 
hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt 
động THADS được triển khai ngày càng 
tích cực, hiệu quả, góp phần thực hiện 
thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và 
từng địa phương.

Thứ sáu, công tác phòng, chống 
tham nhũng:  Rà soát, tổng hợp, xây dựng 
báo cáo kết quả công tác nội chính (nếu 
có), báo cáo kết quả công tác phòng chống 
tham nhũng trong THADS. Tiếp tục triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 
05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ 
quan hành chính nhà nước các cấp. Tăng 
cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 
phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức gắn 
với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị 
quyết Trung ương 6, khóa XII; Nghị quyết 
số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính 
phủ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 
của Bộ Chính trị; Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 
08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ bảy, cải cách hành chính: Thực 
hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, 
theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế 
một cửa; cung cấp dịch vụ trực tuyến mức 
độ 3, 4 đối với một số thủ tục hành chính; 
theo dõi, tổng hợp, báo cáo nhiệm vụ cải 
cách hành chính, cải cách tư pháp của 
Tổng cục và hệ thống THADS theo quy 
định. Xây dựng Kế hoạch cải cách hành 
chính trong THADS. Xây dựng và áp 
dụng mô hình khung hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 
2008 áp dụng trong hệ thống THADS.

Hoàn thiện pháp luật về vai trò của 
THADS phải được đặt trong những yêu 
cầu, đòi hỏi chung của xã hội, đồng thời 
xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN 
Việt Nam, của dân, do dân, vì dân. Sự 
phát triển của nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN và điều kiện tăng cường 
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hợp tác quốc tế và hội nhập của nước ta 
cũng đặt ra yêu cầu khách quan phải sớm 
hoàn thiện pháp luật THADS. Hoàn thiện 
pháp luật THADS không chỉ dừng lại ở 
việc xây dựng mô hình THA phù hợp hay 
việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn 
bản quy phạm pháp luật về THADS mà 
còn bao hàm cả việc bổ sung, sửa đổi các 
văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 
nhằm bảo đảm tăng cường cơ chế kiểm 
tra, giám sát đối với hoạt động của cơ quan 
THADS. Đồng thời huy động được sự 
tham gia của các cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền trong việc chỉ đạo, phối hợp, giám 
sát, hỗ trợ hoạt động THA nhằm giải quyết 
tình trạng án tồn động, tăng cường hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động của CQTHADS, 
nâng cao trình độ, nghiệp vụ của đội ngũ 
cán bộ, công chức trong cơ quan THADS 
trước những yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
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NGƯỜI TIÊU DÙNG THỰC PHẨM

ENHANCING THE PROTECTION OF FOOD CONSUMERS BY 
IMPROVING THEIR OWN AWARENESS

Trần Hữu Tráng*

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/7/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 2/01/2020
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Tóm tắt: Bài viết phân tích làm rõ khái niệm người tiêu dùng thực phẩm cũng như làm 
rõ thực trạng nhận thức của người tiêu dùng thực phẩm ở Việt Nam. Bài viết đồng thời đề 
cập đến những hạn chế trong nhận thức của người tiêu dùng thực phẩm, từ đó kiến nghị một 
số giải pháp tăng cường bảo vệ người tiêu dùng thực phẩm thông qua việc cải thiện chính 
nhận thức của họ.

Từ khóa: Bảo vệ, người tiêu dùng, thực phẩm, nhận thức, Việt Nam.

Abstract: The article analyzes and clarifi es the concept of food consumers and clarifi es 
the real situation of food consumers’ awareness in Vietnam as well. It also addresses the 
limitations in food consumers’ perceptions, thereby suggesting some solutions to enhance the 
protection of food consumers through improving their own awareness.

Keywords: Protection, consumers, food, awareness, Vietnam.

*Khoa Luật, Trường Đại học Mở Hà Nội

1. Khái niệm người tiêu dùng 
thực phẩm

Người tiêu dùng thực phẩm chỉ 
được định nghĩa trong Luật An toàn thực 
phẩm của một số quốc gia. Một số quốc 
gia không định nghĩa “Người tiêu dùng 
thực phẩm” trong Luật An toàn thực phẩm 
nên khái niệm này phải dẫn chiếu từ định 
nghĩa “Người tiêu dùng” trong Luật bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Khái niệm “Người tiêu dùng thực 
phẩm” ở các quốc gia khác nhau cũng 
có cách định nghĩa khác nhau. Quy định 
số 178/2002 của Nghị viện Châu Âu và 
Hội đồng Châu Âu ngày 28 tháng 1 năm 
2002 (Bản cập nhật ngày 26/7/2019) định 
nghĩa: Người tiêu dùng cuối cùng là người 
cuối cùng tiêu thụ một loại thực phẩm mà 
không sử dụng thực phẩm đó như là một 

Tạp chí Khoa học - Viện Đại học Mở Hà Nội 63 (1/2020) 54-69
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phần của bất kỳ hoạt động kinh doanh 
thực phẩm nào.†

Theo quy định này thì người tiêu 
dùng thực phẩm được xác định bởi hai 
dấu hiệu đặc trưng: (1) Người tiêu dùng 
thực phẩm là các cá nhân, và (2) Người 
tiêu dùng thực phẩm là người trực tiếp tiêu 
thụ một loại thực phẩm nào đó. Như vậy, 
theo định nghĩa này, những người mua 
sản phẩm thực phẩm mà không trực tiếp 
sử dụng (ví dụ người mẹ mua sữa cho trẻ 
nhỏ, người giúp việc mua thức ăn cho gia 
chủ, …) thì không phải là người tiêu dùng 
thực phẩm.  

Đồng quan điểm này, Luật an toàn 
thực phẩm (Food safety law) của Cộng 
hòa Serbia quy định: Người tiêu dùng 
cuối cùng là người tiêu thụ thực phẩm 
mà không sử dụng nó trong bất kỳ hoạt 
động kinh doanh thực phẩm nào (sau 
đây gọi là người tiêu dùng).‡ Định nghĩa 
này cũng nêu rõ hai đặc điểm cơ bản 
của người tiêu dùng thực phẩm: Người 
tiêu dùng thực phẩm là cá nhân và người 
tiêu dùng thực phẩm là người cuối cùng 
tiêu thụ thực phẩm đó mà không sử dụng 
chúng cho bất kỳ hoạt động kinh doanh 
thực phẩm nào. 

† Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 lay-
ing down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety 
Authority and laying down procedures in matters of food safety. Nguồn: https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02002R0178-20190726. Latest consolidated version: 26/07/2019
‡ Article 4 Food safety law of Republic of Serbia. Nguồn: http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/download/
dokumenta/food.pdf. 
§ Điều 3 Food Safety Regulations Fiji Islands 2009. Nguồn: https://www.health.gov.fj/wp-content/
uploads/2014/09/33_The-Food-Safety-Regulations-2009.pdf. 
¶ Điểm f Điều 3 The Food safety and Standards Act India, 2006. Nguồn: https://indiacode.nic.in/
bitstream/123456789/7800/1/200634_food_safety_and_standards_act%2C_2006.pdf. 
** Article 2 Federal comsumer protection law. Nguồn: https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_
lfpc_06062006_ingles.pdf. 

Khác với hai quan điểm trên, Luật 
An toàn thực phẩm của Quần đảo Fi Ji lại 
định nghĩa: Người tiêu dùng thực phẩm 
là các cá nhân và gia đình đã mua thực 
phẩm phục vụ nhu cầu cá nhân của họ.§ 
Định nghĩa này đã mở rộng phạm vi của 
người tiêu dùng thực phẩm. Theo đó, 
người tiêu dùng thực phẩm không chỉ bao 
gồm những người tiêu dùng thực phẩm 
cuối cùng (người trực tiếp tiêu thụ thực 
phẩm) mà còn bao gồm cả những người 
mua thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng 
của cá nhân hoặc gia đình của họ.

Định nghĩa này khá tương đồng 
với định nghĩa trong Luật Tiêu chuẩn và 
An toàn thực phẩm năm 2006 của Ấn 
độ: Người tiêu dùng thực phẩm là những 
người và các gia đình đã mua thực phẩm 
đáp ứng nhu cầu cá nhân của họ.¶ 

Quan điểm của Luật bảo vệ người 
tiêu dùng của Mexico cũng mở rộng 
nội hàm của khái niệm người tiêu dùng, 
nhưng lại mở rộng theo hướng công nhận 
người tiêu dùng không chỉ là cá nhân mà 
cả tổ chức. Luật bảo vệ người tiêu dùng 
Mexico quy định: Người tiêu dùng là cá 
nhân, hoặc pháp nhân mua hoặc sử dụng 
hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ như 
người được thụ hưởng cuối cùng.**
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Các nhà lập pháp Hàn Quốc không 
chỉ công nhận pháp nhân là người tiêu 
dùng mà còn công nhận một số trường 
hợp đặc biệt mua hàng hóa không nhằm 
mục đích tiêu dùng cũng được coi là 
người tiêu dùng. Khoản 1 Điều 2 Luật 
khung về người tiêu dùng của Hàn Quốc 
quy định: Người tiêu dùng là những người 
sử dụng (bao gồm cả việc sử dụng) hàng 
hóa và dịch vụ (bao gồm cả các cơ sở) 
được cung cấp bởi các doanh nghiệp cho 
cuộc sống hàng ngày của họ như người 
tiêu dùng hoặc cho các hoạt động sản 
xuất của họ như người tiêu dùng, những 
người được quy định bằng các Nghị định 
của Tổng thống.††

Nghị định Presidential Decree No. 
19958, Mar. 27, 2007 của Tổng thống 
Hàn Quốc triển khai thực hiện Luật khung 
về người tiêu dùng (được sửa đổi nhiều 
lần mà lần sửa đổi gần nhất là Nghị định 
Presidential Decree No. 28211, Jul. 26, 
2017), tại Điều 2 quy định: “Phạm vi của 
người tiêu dùng quy định tại khoản 1 Điều 
2 của Luật khung về người tiêu dùng được 
hiểu như sau:

(1) Người sử dụng cuối cùng bất kỳ 
hàng hóa hoặc dịch vụ nào (sau đây gọi 
là hàng hóa) được cung cấp cho họ để 
sử dụng như là các nguyên vật liệu thô 
(bao gồm cả nguyên vật liệu trung gian), 
không tính các hàng hóa vốn hoặc những 
nguyên vật liệu khác dùng cho các hoạt 
động sản xuất.

(2) Người sử dụng các hàng hóa 
được cấp cho các hoạt động nông nghiệp 
(bao gồm cả ngành chăn nuôi) và các 

†† Khoản 1 Điều 2 Framework Act on Consumers South Korea. Nguồn: http://www.kca.go.kr/web/
img/kca/eng/laws/Framework_Act_on_Consumers.pdf. 

hoạt động nghề cá, ngoại trừ những người 
tham gia vào hoạt động đánh bắt xa bờ 
sau khi được Bộ trưởng Bộ ngư nghiệp và 
đại dương cho phép theo Điều 6 của Luật 
phát triển nghề đánh bắt từ xa”.

Như vậy, có thể thấy trên thế giới 
hiện có ba quan điểm về người tiêu dùng 
nói chung và người tiêu dùng thực phẩm 
như sau: 

- Quan điểm thứ nhất (đại diện là 
Cộng đồng Châu Âu, Serbia) coi người 
tiêu dùng chỉ là những cá nhân trực tiếp 
tiêu thụ thực phẩm. Theo quan điểm này, 
người tiêu dùng thực phẩm chỉ là những 
cá nhân và những cá nhân này phải là 
người trực tiếp tiêu thụ các sản phẩm thực 
phẩm. Họ chính là những người tiêu dùng 
cuối cùng trong chuỗi sản xuất, cung ứng, 
tiêu thụ sản phẩm. Quan điểm này xuất 
phát từ quan điểm cho rằng chỉ những 
người trực tiếp tiêu dùng thực phẩm mới 
là những người có thể chịu các thiệt hại 
về tính mạng, sức khỏe. Có thể nói, đây 
là quan điểm xác định phạm vi người tiêu 
dùng thực phẩm hẹp nhất. Việc xác định 
như vậy làm cho giới hạn phạm vi bảo vệ 
của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng thực 
phẩm bị thu hẹp. Những người tham gia 
các giao dịch thực phẩm với mục đích tiêu 
dùng (như mua thực phẩm về cho gia đình 
sử dụng hay người mẹ mua sữa cho con) 
không phải là người tiêu dùng thực phẩm. 
Thực tiễn cho thấy, việc thu hẹp phạm vi 
người tiêu dùng thực phẩm theo quan điểm 
này tuy tạo thuận lợi cho việc xác định các 
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thiệt hại trực tiếp về tính mạng, sức khỏe 
của người tiêu dùng thực phẩm, nhưng lại 
bỏ qua những người tham gia các quan hệ 
tiêu dùng thực phẩm. Họ là những người 
tuy không trực tiếp tiêu thụ thực phẩm, 
nhưng là người tham gia các quan hệ mua 
bán thực phẩm, họ sẽ phải chịu những 
thiệt hại về vật chất khi mua phải thực 
phẩm không an toàn, ảnh hưởng đến sức 
khỏe của người thân trong gia đình hoặc 
sức khỏe của đồng nghiệp trong cơ quan, 
tổ chức. Mặt khác, họ là người có quan hệ 
nhất định với những người trực tiếp tiêu 
thụ sản phẩm, nên khi những người trực 
tiếp tiêu thụ thực phẩm phải chịu những 
thiệt hại về sức khỏe, tính mạng thì những 
người này cũng phải chịu những thiệt hại 
về sức khỏe, tâm lý do ảnh hưởng từ tâm 
lý lo lắng cho sức khỏe người thân cũng 
như trách nhiệm do mua phải thực phẩm 
không an toàn, gây nguy hại cho sức khỏe 
của người thân của mình. Quan điểm này 
cũng không thấy được vai trò của những 
người mua thực phẩm trong việc bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng thông qua hành 
vi tẩy chay các loại thực phẩm không an 
toàn hoặc các cơ sở sản xuất, chế biến, 
kinh doanh thực phẩm không an toàn.

- Quan điểm thứ hai (đại diện là các 
quốc gia như Fiji, Ấn độ) cũng xác định 
người tiêu dùng là cá nhân, nhưng mở rộng 
phạm vi không chỉ cá nhân trực tiếp tiêu 
thụ thực phẩm mà cả những người mua 
thực phẩm cũng được xác định là người 
tiêu dùng thực phẩm. So với quan điểm 
trên, quan điểm này khá hợp lý vì trên 
thực tế, do đặc thù của việc tiêu dùng thực 
phẩm nên có rất nhiều trường hợp người 
mua thực phẩm nhưng lại không trực tiếp 

tiêu dùng mà mua cho người khác tiêu thụ. 
Đặc thù của quan hệ tiêu dùng thực phẩm 
là thường một người đi mua thực phẩm 
về cho cả gia đình sử dụng hoặc cho cơ 
quan, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, khẩu 
vị thực phẩm của mỗi người trong gia 
đình lại không giống nhau nên mỗi người 
thích tiêu thụ một loại thực phẩm. Người 
đi mua thực phẩm cho gia đình phải lựa 
chọn nhiều loại thực phẩm khác nhau phù 
hợp cho từng thành viên trong gia đình. 
Khi mua phải thực phẩm không an toàn, 
không chỉ những người trực tiếp sử dụng 
thực phẩm chịu thiệt hại về tính mạng, 
sức khỏe mà những người mua thực phẩm 
cũng phải chịu những thiệt hại, trước hết 
là thiệt hại về vật chất. Ngoài ra, họ còn 
phải chịu thiệt hại về uy tín, thậm chí thiệt 
hại về tâm lý, sức khỏe khi phải quan tâm, 
lo lắng cho sức khỏe của người thân trong 
gia đình hoặc ân hận do đã mua phải thực 
phẩm hỏng, gây ảnh hưởng cho sức khỏe 
của người thân trong gia đình mình.

- Quan điểm thứ ba (đại diện là 
Mexico, Hàn Quốc) xác định người tiêu 
dùng thực phẩm không chỉ là cá nhân mà 
bao gồm cả pháp nhân đã mua hoặc sử 
dụng hàng hóa, dịch vụ. Đây là quan điểm 
mở rộng phạm vi của người tiêu dùng 
không chỉ giới hạn ở cá nhân mà còn cả 
pháp nhân. Đặc biệt, pháp luật của Hàn 
Quốc còn coi cả những người sử dụng bất 
kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được cung 
cấp cho họ như là các nguyên vật liệu thô, 
hoặc người sử dụng các hàng hóa được cấp 
cho các hoạt động nông nghiệp (bao gồm 
cả ngành chăn nuôi) và các hoạt động nghề 
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cá cũng là người tiêu dùng.‡‡ Tuy nhiên, đối 
với tiêu dùng thực phẩm, không có trường 
hợp cung cấp thực phẩm như là các nguyên 
vật liệu thô hoặc hàng hóa cho hoạt động 
nông nghiệp nên sẽ không có người tiêu 
dùng thực phẩm theo nghĩa này. 

Quan điểm mở rộng phạm vi người 
tiêu dùng thực phẩm ra pháp nhân cũng 
có những hạt nhân hợp lý vì một số pháp 
nhân hiện vẫn tham gia các quan hệ tiêu 
dùng thực phẩm, nhất là các pháp nhân 
đặt các suất ăn phục vụ các công nhân của 
mình trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 
Có quan điểm cho rằng, chỉ nên quy định 
người tiêu dùng là cá nhân, không quy 
định người tiêu dùng là tổ chức vì khó xác 
định việc tổ chức mua thực phẩm để “tiêu 
dùng” hay “sinh hoạt”, cũng như khó có 
thể coi việc “tiêu dùng” hay “sinh hoạt” 
của tổ chức có phải là vì hoạt động chức 
năng hoặc nghề nghiệp của tổ chức đó hay 
không. Quan điểm này cũng cho rằng, khi 
tổ chức đứng ra mua thực phẩm hay nước 
uống cho người lao động trong tổ chức 
tiêu dùng thì người lao động mới là người 
tiêu dùng còn tổ chức không phải là người 
tiêu dùng. Do đó, nếu trong quan hệ này có 
thiệt hại xảy ra thì người lao động, với tư 
cách là người tiêu dùng sẽ kiện nhà cung 
cấp thực phẩm, còn cơ quan, tổ chức đã 
mua thực phẩm chỉ có thể kiện nhà cung 
cấp với tư cách người mua trong quan hệ 
hợp đồng thông thường hoặc có thể trở 

‡‡ Điều 2 Presidential Decree No. 19958, Mar. 27, 2007 của Tổng thống Hàn Quốc triển khai thực 
hiện Luật khung về người tiêu dùng (được sửa đổi nhiều lần mà lần sửa đổi gần nhất là Nghị định 
Presidential Decree No. 28211, Jul. 26, 2017).
§§ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nxb. Công an 
nhân dân, 2012, tr. 10 - 12. 
¶¶ Nguyễn Thị Thư, Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay, 
Luận án tiến sỹ luật, Bảo vệ tại Học viện Khoa học xã hội năm 2014, tr.25-35.

thành đại diện của người tiêu dùng mà 
thôi.§§ Quan điểm này là chưa thuyết phục 
bởi vì trường hợp tổ chức mua thực phẩm 
cho người lao động trong tổ chức tiêu thụ 
thì cũng xuất hiện hai chủ thể: Chủ thể 
mua thực phẩm và chủ thể tiêu thụ thực 
phẩm. Khi xảy ra sự cố, ví dụ thực phẩm 
gây thiệt hại đến sức khỏe của người tiêu 
dùng, khi đó, từng người tiêu dùng phải 
chịu thiệt hại về sức khỏe cá nhân, ảnh 
hưởng đến công việc của mình, và tổ chức 
cũng phải chịu thiệt hại, như thiệt hại do 
sản xuất bị đình trệ, thiệt hại do năng xuất 
lao động giảm vì người lao động bị ảnh 
hưởng sức khỏe. 

Bản chất của pháp luật bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng là bảo vệ bên yếu thế 
là người tiêu dùng so với bên cung cấp 
thực phẩm. Quan điểm không công nhận 
pháp nhân là người tiêu dùng cho rằng 
pháp nhân không thể là bên yếu thế, kém 
hiểu biết thông tin và thiếu năng lực tài 
chính. Những đặc điểm này chỉ có ở người 
tiêu dùng là cá nhân. Pháp nhân với đặc 
thù tổ chức không thể bị coi là kém hiểu 
biết thông tin, thiếu năng lực tài chính, vì 
vậy trong quan hệ tiêu dùng pháp luật chỉ 
nên bảo vệ người tiêu dùng là cá nhân.¶¶ 
Những người theo quan điểm này cũng 
cho rằng, việc coi tổ chức là người tiêu 
dùng sẽ dẫn đến những trường hợp mà 
mối quan hệ giữa các chủ thể hoàn toàn 
bình đẳng nhưng vẫn có sự can thiệp và 
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bảo vệ của pháp luật để bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng, sẽ dẫn đến thiệt hại cho 
phía nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ.*** 
Quan điểm như vậy là rất phiến diện khi 
chỉ tính đến hình thức pháp lý của các bên 
tham gia quan hệ tiêu dùng mà chưa xét 
đến bản chất của quan hệ tiêu dùng. Thực 
tiễn cho thấy, không phải pháp nhân mua 
thực phẩm thì họ sẽ có vị trí ngang hàng 
với bên cung cấp mà xuất phát từ bản chất 
mối quan hệ tiêu dùng, pháp nhân cũng 
giống như bất kỳ người mua hàng cá nhân 
nào khác, đều là bên yếu thế hơn hẳn bên 
cung cấp thực phẩm, nhất là trong trường 
hợp bên sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
cố tình vi phạm các quy định về minh bạch 
thông tin về thực phẩm. Hơn nữa, không 
phải lúc nào pháp nhân cũng có đủ khả 
năng để đối mặt được với các vi phạm từ 
phía nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh 
thực phẩm. Khi đó quyền lợi của pháp 
nhân sẽ bị xâm phạm nếu pháp luật bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng thực phẩm 
không coi họ là người tiêu dùng.††† Vì vậy, 
việc công nhận tổ chức là người tiêu dùng 
như quy định trong pháp luật của Mexico, 
Hàn quốc là hoàn toàn hợp lý, bảo đảm 
có thể bảo vệ tối đa lợi ích của người tiêu 
dùng, nhất là người tiêu dùng thực phẩm. 

Khoản 1 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng Việt Nam năm 2010, 
sửa đổi, bổ sung năm 2018 quy định: 
“Người tiêu dùng là người mua, sử dụng 
hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, 

*** Lê Hồng Hạnh, Trần Thị Quang Hồng, Có nên quy định tổ chức là người tiêu dùng? Tạp chí 
Nghiên cứu lập pháp số 20 (181) tháng 10/2010, tr.24-28 (27).
††† Nguyễn Thanh Lý, Bàn về khái niệm người tiêu dùng và cơ sở phát sinh quyền được bảo vệ của 
người tiêu dùng. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1/2019 tr. 70-79  (tr. 72).
‡‡‡ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nxb. Công an 
nhân dân, năm 2012, tr. 13, 14.

sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức”. 
Khi pháp luật đã thừa nhận việc gia đình 
và tổ chức có tiêu dùng thực phẩm, thì 
chính là pháp luật đã thừa nhận tổ chức là 
người tiêu dùng. Điều này sẽ góp phần bảo 
vệ tối đa lợi ích của người tiêu dùng, phù 
hợp với các nguyên tắc bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. Quan điểm không thừa 
nhận tổ chức là người tiêu dùng đành phải 
giải thích: “… khoản 1 Điều 3 Luật bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 đưa 
thêm “mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của 
… tổ chức” là chưa được rõ ràng. Bởi lẽ, 
hoạt động tiêu dùng, sinh hoạt của tổ chức 
không thể xác định được”. Cách lí giải 
này là khá khiên cưỡng và thiếu thuyết 
phục.‡‡‡ Để bảo đảm cách hiểu thống nhất 
về người tiêu dùng thực phẩm, cần thiết 
bổ sung định nghĩa về người tiêu dùng 
thực phẩm trong Luật An toàn thực phẩm 
như sau:

Người tiêu dùng thực phẩm là cá 
nhân, tổ chức đã mua hoặc sử dụng hàng 
hóa thực phẩm cho mục đích tiêu dùng 
của cá nhân, gia đình, tổ chức.

2. Thực trạng nhận thức của 
người tiêu dùng thực phẩm nước ta

- Nhận thức về hệ thống pháp luật 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong 
lĩnh vực an toàn thực phẩm

Việt Nam là một nước nông nghiệp 
lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai 
đoạn tư bản chủ nghĩa, do đó đa số người 
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dân có mức thu nhập thấp, trình độ nhận 
thức chưa cao. Những năm vừa qua, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, nền kinh tế của đất 
nước đã đạt những thành tựu quan trọng, 
trình độ nhận thức và đời sống người dân 
đã được nâng cao đáng kể. Cùng với đó, 
mức độ nhận thức của người dân về quyền 
của người tiêu dùng thực phẩm và pháp 
luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói 
chung, bảo vệ người tiêu dùng thực phẩm 
nói riêng đã có sự cải thiện đáng kể.

Kết quả khảo sát của Cục Quản lý 
cạnh tranh, Bô Công thương năm 2016 
trên 3.000 người ở 12 tỉnh, thành phố trên 
địa bàn cả nước cho thấy, 75% số người 
tiêu dùng được hỏi, cho rằng đã từng nghe, 
hoặc biết đến Luật BVQLNTD trước khi 
nhận được bảng câu hỏi khảo sát.§§§ 

Để đánh giá mức độ nhận thức của 
người tiêu dùng thực phẩm, chúng tôi đã 
tiến hành khảo sát đối với 537 người tiêu 
dùng thực phẩm tại các địa phương Hà 
Nội, Phú Thọ, Hải Phòng, Đà Nẵng và 
thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2019 về 
hiểu biết pháp luật bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng. Kết quả cho thấy có 506 người 
(94,4%) trả lời biết Luật Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng và 440 người (82,1%) 
chọn các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 514 
người (95,9%) chọn Luật An toàn thực 
phẩm và 443 người (82,6) chọn các văn 
bản hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực 
phẩm; có 310 người (57,8%) chọn Bộ luật 
Dân sự, 134 người (25%) chọn các văn 
bản hướng dẫn thi hành Bộ luật dân sự; có 
185 người (34,5%) chọn Bộ luật Tố tụng 
dân sự, 112 (20,9%) chọn các văn bản 

§§§ Cục quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương, Báo cáo kết quả khảo sát người tiêu dùng năm 2016, tr.4. 

hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng dân 
sự; có 107 người (20%) chọn Bộ luật Hình 
sự và 69 người (12,9%) chọn các văn bản 
hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự; có 
106 người (19,8%) chọn Bộ luật tố tụng 
hình sự và 57 người (10,6%) chọn các văn 
bản hướng dấn thi hành Bộ luật Tố tụng 
hình sự. 

Kết quả khảo sát hiểu biết của 927 
sinh viên đang học tập tại Khoa Luật, 
Trường Đại học Mở Hà Nội về các văn 
bản pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng thực phẩm cho thấy, có 700/920 
sinh viên (76,1%) trả lời là Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng; có 673/920 sinh viên 
(73,2%) chọn Luật An toàn thực phẩm các 
văn bản hướng dẫn thi hành Luật An toàn 
thực phẩm; có 419/920 sinh viên (45,5%) 
chọn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
và các văn bản hướng dẫn thi hành; có 
182/920 sinh viên (19,8%) chọn Bộ luật 
Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự; có 92 
sinh viên (10%) chọn Bộ luật Hình sự và 
Bộ luật tố tụng hình sự.

Kết quả này cho thấy, so với năm 
2016, nhận thức của người tiêu dùng nói 
chung, người tiêu dùng thực phẩm nói 
riêng về hệ thống pháp luật bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng đã có sự gia tăng đáng 
kể. Người tiêu dùng thực phẩm đã nhận 
thức rõ hơn, cụ thể hơn hệ thống pháp luật 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất 
là các văn bản luật giữ vai trò trọng tâm 
trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
thực phẩm là Luật Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng và Luật An toàn thực phẩm. 
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Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng khá 
ngạc nhiên vì kết quả trả lời của người 
tiêu dùng thực phẩm đối với hiểu biết về 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bởi 
vì chỉ cần tên của các văn bản này đã nói 
lên mục đích và nội dung điều chỉnh của 
các văn bản pháp luật này. Tuy nhiên chỉ 
có (94,4%) người được hỏi cho rằng đó 
là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
và 82,1% chọn các văn bản hướng dẫn 
thi hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng, trong khi trong nhóm các sinh viên 
được khảo sát lại chỉ có 76,1% nhất trí với 
các văn bản này, trong khi giả định của 
nhóm nghiên cứu phải đạt được câu trả lời 
của 100% số người được hỏi. Mặt khác, 
nhận thức của người tiêu dùng vẫn chưa 
đầy đủ, toàn diện về hệ thống pháp luật 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Người 
tiêu dùng mới chỉ biết một số văn bản luật 
trọng tâm, còn các văn bản luật khác, như 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Bộ 
Luật dân sự, Bộ luật hình sự là những văn 
bản pháp luật cũng có vai trò quan trọng 
trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
thì số người hiểu biết về các văn bản luật 
này còn khá khiêm tốn. Điều đó chứng tỏ 
người tiêu dùng mới chỉ “biết” đến một 
số văn bản theo tên gọi chứ chưa thật sự 
hiểu được nội dung của những văn bản 
quy phạm pháp luật này, cũng như chưa 
vận dụng các văn bản đó phục vụ việc bảo 
vệ lợi ích của mình trong các quan hệ tiêu 
dùng thực phẩm hàng ngày. 

- Nhận thức về các quyền của người 
tiêu dùng thực phẩm

Kết quả khảo sát nhận thức về quyền 
của người tiêu dùng của Cục Quản lý cạnh 
tranh, Bộ Công thương cho thấy, Có 71% 

số người tham gia khảo sát trả lời biết đến 
các quyền cơ bản của người tiêu dùng. Tuy 
nhiên, mức độ hiểu biết của từng nhóm 
quyền lại rất khác nhau. So sánh mức độ 
nhận thức về các quyền trong kết quả khảo 
sát của Cục Quản lý cạnh tranh, khảo sát 
nhóm người tiêu dùng ở 5 địa phương 
và khảo sát nhóm sinh viên cho thấy các 
kết quả sau: Nhận thức quyền được bảo 
đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, 
quyền, lợi ích hợp pháp khác lần lượt là 
12,45%; 74,7%; 58,8%. Nhận thức quyền 
được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ 
về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ lần lượt là 14,02%, 60,9%; 78,3%. 
Nhận thức về quyền được lựa chọn thực 
phẩm, tổ chức, cá nhân kinh doanh thực 
phẩm theo nhu cầu, điều kiện thực tế của 
mình lần lượt là 13,81%; 74,4%; 70,3%. 
Nhận thức về quyền được góp ý kiến với 
tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm 
lần lượt là 11,06%; 69,7%; 53,5%. Nhận 
thức về quyền được tham gia xây dựng 
và thực thi chính sách, pháp luật lần lượt 
là 10,14%; 38,2%; 30,8%. Nhận thức về 
quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại 
lần lượt là 13,39%; 81,7%, 66,7%. Nhận 
thức về quyền được khiếu nại, tố cáo, khởi 
kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi 
kiện để bảo vệ quyền lợi của mình lần 
lượt là 12,5%; 72,6%; 53,1%. Nhận thức 
về quyền được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn 
kiến thức về tiêu dùng lần lượt là 12,1%; 
47,5%; 43,7%.

Kết quả khảo sát trên cho thấy, mức 
độ nhận thức về các nhóm quyền của 
người tiêu dùng thực phẩm theo khảo sát 
của nhóm năm 2019 so với nhận thức về 
các nhóm quyền của người tiêu dùng nói 
chung năm 2016 đã có sự gia tăng vượt 
trội ở tất cả 8 nhóm quyền của người tiêu 
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dùng. Phần lớn người tiêu dùng thực phẩm 
đã hiểu khá rõ các quyền của mình, nhất 
là quyền được yêu cầu bồi thường thiệt 
hại (81,7%); quyền được bảo đảm an toàn 
tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi 
ích hợp pháp khác (74,7%) và quyền được 
khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị 
tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền 
lợi của mình (72,6%).

Trong số 8 nhóm quyền, chỉ có hai 
nhóm quyền là “Được tham gia xây dựng 
và thực thi chính sách pháp luật về bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng” và “Được 
tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về 
tiêu dùng thực phẩm” có tỷ lệ dưới 50% 
số người được khảo sát không biết đó là 
quyền của người tiêu dùng thực phẩm. 
Điều này cho thấy, những năm qua, việc 
tuyên truyền về các quyền cho người tiêu 
dùng đã có những chuyển biến hết sức 
tích cực và đã nâng cao đáng kể hiểu biết 
của người tiêu dùng nói chung, người tiêu 
dùng thực phẩm nói riêng về các quyền 
của mình. Tuy nhiên, việc huy động sự 
tham gia của người tiêu dùng nói chung 
và người tiêu dùng thực phẩm nói riêng 
vào hoạt động xây dựng và thực thi chính 
sách, pháp luật về an toàn thực phẩm còn 
rất hạn chế, vì vậy nhiều người không 
nhận thức được đây là một trong những 
quyền rất quan trọng của mình. Đây cũng 
là một trong những nguyên nhân dẫn đến 
việc nhận thức và thực hiện pháp luật về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thực 
phẩm còn chưa đạt hiệu quả mong muốn. 
Kết quả này cũng cho thấy, phạm vi và 
hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ, hướng 

¶¶¶ Cục quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương, Báo cáo kết quả khảo sát người tiêu dùng năm 2016, 
tr.7, 8.

dẫn kiến thức về tiêu dùng thực phẩm cho 
người tiêu dùng còn khá hạn chế. Có đến 
52,5% số người tiêu dùng thực phẩm và 
56,3% sinh viên không biết được đây là 
một trong các quyền rất quan trọng mà 
pháp luật dành cho người tiêu dùng thực 
phẩm để giúp họ có thể tự do, chủ động 
lựa chọn được những loại thực phẩm phù 
hợp cho sức khỏe của mình, góp phần bảo 
đảm tính mạng, sức khỏe của người tiêu 
dùng thực phẩm.

- Nhận thức về các cơ quan có trách 
nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
thực phẩm

Kết quả khảo sát của Cục quản lý 
Cạnh tranh, Bộ Công thương, cho thấy, có 
48,7% biết cơ quan quản lý các hoạt động 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là Cục 
quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương và 
UBND cấp tỉnh; 20% cho rằng đó là Cục 
an toàn thực phẩm, Bộ Y tế và Sở Y tế các 
tỉnh; 17,2%  cho rằng đó là Tổng cục Tiêu 
chuẩn, Đo lường, Chất lượng, Bộ Khoa 
học và Công nghệ. Về các tổ chức xã hội, 
có 48,6% cho biết đó là Hội Tiêu chuẩn và 
Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và Hội 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp tỉnh, 
huyện, 16,39% cho rằng đó là Trung ương 
Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân 
cấp tỉnh, huyện, xã.¶¶¶

Kết quả khảo sát của nhóm nghiên 
cứu về hiểu biết của người tiêu dùng thực 
phẩm ở 5 tỉnh về các cơ quan có thể giúp 
bảo vệ quyền lợi khi bị xâm phạm thì có 
87,6% cho rằng đó là Ban quản lý chợ, Ban 
quản lý Trung tâm thương mại; có 26,7% 
cho rằng đó là UBND xã, phường, thị trấn; 
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có 16,2% cho rằng đó là UBND huyện, 
quận; có 17,4% cho rằng đó là UBND 
tỉnh, thành phố; 59,9% cho rằng đó là Hội 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh, 
thành phố; 9,8% cho rằng đó là các Trung 
tâm trọng tài tại Việt Nam và 7,6% cho 
rằng đó là các TAND các cấp. Đối với các 
sinh viên của Khoa Luật thì có 76,6% cho 
rằng đó là Ban quản lý chợ, Ban quản lý 
Trung tâm thương mại; có 25% cho rằng 
đó là UBND xã, phường, thị trấn; có 6,7% 
cho rằng đó là UBND huyện, quận; có 
4,1% cho rằng đó là UBND tỉnh, thành 
phố; 40,1% cho rằng đó là Hội bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh, thành 
phố; 2,5% cho rằng đó là các Trung tâm 
trọng tài tại Việt Nam và 3% cho rằng đó 
là các TAND các cấp.

Kết quả trên cho thấy, nhận thức của 
người tiêu dùng thực phẩm được khảo sát 
năm 2019 đã có những tiến bộ hơn nhận 
thức của người tiêu dùng được khảo sát 
năm 2016. Những người tiêu dùng thực 
phẩm đã có những hiểu biết khá rõ về các 
cơ quan có thể bảo vệ quyền lợi của mình 
khi bị xâm phạm. Tuy nhiên, chỉ có chưa 
đến 60% số người tiêu dùng thực phẩm 
biết Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
là tổ chức có thể bảo vệ quyền lợi cho 
mình khi bị xâm phạm là một con số khá 
khiêm tốn. Điều này phần nào cho thấy 
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
Việt Nam chưa thực sự phát huy tốt vai trò 
quan trọng của mình trong bảo vệ người 
tiêu dùng nói chung và người tiêu dùng 
thực phẩm nói riêng. Ảnh hưởng và dấu 
ấn của Hội đối với đời sống tiêu dùng thực 
phẩm còn khá khiêm tốn, chưa đạt được 
hiệu quả như mong muốn.

Kết quả khảo sát này cũng phần nào 
cho thấy vai trò của UBND các cấp trong 

việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
thực phẩm là chưa cao. Điều 49 Luật Bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng đã quy định 
rõ trách nhiệm của UBND các cấp trong 
quản lý hoạt động bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng, tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận 
thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
tại địa phương. Đặc biệt khoản 4 Điều 
49 quy định rõ trách nhiệm của UBND 
trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp 
luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
theo thẩm quyền. Tuy nhiên, theo kết quả 
khảo sát, chỉ có 26,7% người tiêu dùng 
thực phẩm cho rằng UBND xã phường 
có thể giúp bảo vệ quyền lợi cho họ. Con 
số này đối với UBND cấp huyện, quận là 
16,2% và cấp tỉnh, thành phố là 17,4%. 
Mức độ hiểu biết của sinh viên Khoa Luật 
còn thấp hơn, cụ thể là chỉ có 25% cho 
rằng UBND cấp xã phường có thể giúp 
bảo vệ quyền lợi khi bị gây thiệt hại trong 
quan hệ tiêu dùng thực phẩm. Đối với 
UBDN quận, huyện là 6,7% và UBND 
tỉnh, thành phố là 4,1%. Điều này cho 
thấy, vai trò và hiệu quả của UBND các 
cấp đối với hoạt động bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng thực phẩm là rất hạn chế, 
do vậy số người hiểu biết về vai trò này 
của UBND các cấp là rất hạn chế. Phần 
lớn người tiêu dùng thực phẩm gần như 
không nhận thức được UBND các cấp 
chính là cơ quan có vai trò cực kỳ quan 
trọng và chịu trách nhiệm chính trong bảo 
vệ quyền lợi cho người tiêu dùng thực 
phẩm tại các địa phương.

- Hiểu biết về thông tin cụ thể của 
cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
thực phẩm
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Khảo sát mức độ hiểu biết thông tin 
cụ thể về cơ quan có thể bảo vệ quyền lợi 
cho người tiêu dùng thực phẩm, trong số 
385 câu trả lời của người tiêu dùng thực 
phẩm ở 5 tỉnh thành thì có đến 354 người 
(91,9%) trả lời không biết bất cứ địa chỉ 
hoặc số điện thoại cụ thể nào của cơ quan, 
tổ chức có thể giúp họ bảo vệ quyền lợi 
cho mình. Chỉ có 8,1% trả lời là có biết và 
đưa ra được địa chỉ hoặc số điện thoại của 
Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy 
nhiên, trong số 8,1% (31 người) này cũng 
có một số người trả lời có biết địa chỉ hoặc 
điện thoại của cơ quan giúp bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng nhưng lại không đưa 
ra được địa chỉ hoặc số điện thoại cụ thể. 
Đối với các sinh viên Khoa Luật, có đến 
82% không biết bất cứ địa chỉ hoặc số 
điện thoại cụ thể nào của cơ quan, tổ chức 
có thể giúp họ bảo vệ quyền lợi cho mình. 
Chỉ có 18% trả lời là có biết. Tuy nhiên, tất 
cả những người trả lời có biết đều không 
ghi được thông tin cụ thể về tên cơ quan, 
địa chỉ và số điện thoại của cơ quan theo 
yêu cầu của phiếu khảo sát. Điều này làm 
giảm độ tin cậy của thông tin do sinh viên 
cung cấp vì không có bằng chứng đủ tin 
cậy thể hiện họ biết thông tin cụ thể của cơ 
quan, tổ chức này. Kết quả này cho thấy, 
người tiêu dùng thực phẩm gần như không 
biết bất cứ thông tin cụ thể nào về cơ quan 
có thể bảo vệ quyền lợi cho mình khi bị vi 
phạm trong quan hệ tiêu dùng thực phẩm. 

Những kết quả trên chưa mang 
tính đại diện cho toàn bộ nhận thức của 
người tiêu dùng nhưng cũng phần nào 
cho thấy, những năm qua, nhận thức của 
người tiêu dùng thực phẩm về pháp luật 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có 
sự gia tăng đáng kể. Phần lớn người tiêu 
dùng thực phẩm đều biết có những văn 

bản pháp luật Nhà nước ban hành nhằm 
bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng nói 
chung và người tiêu dùng thực phẩm nói 
riêng. Tuy nhiên, phần lớn người tiêu 
dùng thực phẩm lại không biết rõ cơ quan 
nào có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi cho 
mình khi bị xâm phạm và làm thế nào để 
có thể bảo vệ quyền lợi cho mình. 

3. Những hạn chế trong nhận thức 
của người tiêu dùng thực phẩm

Từ thực trạng nêu trên, có thể chỉ ra 
một số hạn chế trong nhận thức của người 
tiêu dùng thực phẩm như sau:

- Chưa nhận thức đầy đủ các 
quyền của mình trong quan hệ tiêu 
dùng thực phẩm

Có thể nói, người tiêu dùng thực 
phẩm có vai trò rất quan trọng trong việc 
bảo đảm thực thi pháp luật bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng thực phẩm. Pháp luật 
đã quy định cho người tiêu dùng thực 
phẩm rất nhiều quyền trong quan hệ tiêu 
dùng thực phẩm. Tuy nhiên, như trên đã 
phân tích, người tiêu dùng thực phẩm gần 
như không biết hết các quyền cơ bản của 
mình. Ngay cả một quyền tối quan trọng 
là quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe 
thì cũng chỉ có 84,7% số người tiêu dùng 
của 5 tỉnh, thành phố được khảo sát và 
58,8% số sinh viên biết mình có quyền 
này. Một số quyền, như quyền được tham 
gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp 
luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng hay quyền được tư vấn, hỗ trợ, 
hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng thực 
phẩm được rất ít người tiêu dùng biết đó 
là quyền của mình. Một khi không nhận 
thức rõ các quyền của mình thì người tiêu 
dùng không thể chủ động trong việc bảo 
vệ quyền lợi của mình được.
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Cùng với các quyền đã được pháp 
luật ghi nhận, một quyền rất quan trọng 
nhưng gần như ít có người tiêu dùng thực 
phẩm nào đòi hỏi đó là quyền được bảo 
đảm quyền được sử dụng thực phẩm an 
toàn. Đây là một quyền tối quan trọng của 
con người trong mỗi quốc gia, vì như đã 
phân tích thực phẩm không an toàn có thể 
gây ra nhiều bệnh tật cho con người ở các 
mức độ nghiêm trọng khác nhau và có 
thể dẫn đến tử vong.****  Tổ chức Lương 
thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc 
đã chỉ rõ, thực phẩm không an toàn có 
chứa nhiều vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng 
hoặc các chất hóa học độc hại, có thể gây 
ra hơn 200 bệnh cho con người, từ tiêu 
chảy đến ung thư.†††† Vì vậy, vấn đề bảo 
đảm an toàn thực phẩm luôn là vấn đề rất 
cấp bách đặt ra cho tất cả các quốc gia 
trên thế giới. Trong thực tiễn hầu hết các 
nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 
phẩm đều có xu hướng tiết kiệm tối đa chi 
phí bằng cách chỉ tuân thủ ở mức độ tối 
thiểu, thậm chí bỏ qua một số quy định, 
quy trình, tiêu chuẩn mà theo họ là không 
cần thiết để giảm thiểu chi phí. Điều đó đã 
làm gia tăng nguy cơ tạo ra các sản phẩm 
thực phẩm không an toàn.‡‡‡‡ Người tiêu 
dùng tự mình rất khó có thể việc phân biệt 
thực phẩm an toàn hay không an toàn. Nói 
chính xác thì việc nhận biết đâu là thực 
phẩm an toàn là hoàn toàn bất khả thi đối 
với người tiêu dùng. Để có được sản phẩm 
thực phẩm an toàn đưa ra thị trường phụ 
thuộc rất lớn vào đạo đức, trách nhiệm và 

**** Elizabeth C. Redmond and Christopher J. Griffi  th, Home Food Safety and Consumer Responsi-
bility, MEDICAL SCIENCES - Vol.II, p..2
†††† Food and Agriculture Organization of the United Nations, Food safety, everyone’s business, A 
Guide to World Food Safety Day 2019, s.2. Nguồn: http://www.fao.org/3/ca4449en/ca4449en.pdf. 
‡‡‡‡ Lorraine Mitchell, Economic Theory and Conceptual Relationships Between Food Safety and 
International Trade, International Trade and Food Safety / AER-828, p..10, 11.

sự tự giác của người sản xuất, chế biến, 
kinh doanh thực phẩm. Trong chuỗi sản 
xuất, cung ứng hàng hóa thực phẩm, chỉ có 
Nhà nước, với đầy đủ sức mạnh và nguồn 
lực của mình, mới có thể bảo đảm nguồn 
thực phẩm hàng hóa đưa ra thị trường an 
toàn cho người tiêu dùng. Chỉ có Nhà 
nước mới có thể bảo đảm quyền được sử 
dụng thực phẩm an toàn cho người tiêu 
dùng thực phẩm. Đây cũng chính là thực 
hiện chức năng quản lý của Nhà nước đối 
với vấn đề an toàn thực phẩm.

- Thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong bảo 
vệ quyền lợi của mình

Sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của 
người tiêu dùng thực phẩm thể hiện trước 
hết ở việc gần như rất ít người tiêu dùng 
biết địa chỉ hay số điện thoại của một cơ 
quan, tổ chức nào có thể bảo vệ quyền lợi 
cho mình khi tham gia các quan hệ tiêu 
dùng thực phẩm.

Khảo sát của chúng tôi cho thấy, 
có đến 354/385 (91,9%) người tiêu dùng 
thuộc 5 tỉnh, thành phố không biết bất kỳ 
địa chỉ hay số điện thoại của cơ quan, tổ 
chức nào có thể bảo vệ quyền lợi cho mình 
khi bị xâm phạm trong quan hệ tiêu dùng 
thực phẩm. Số liệu này trong nhóm sinh 
viên của Khoa Luật là 746/910 (82%) sinh 
viên. Chỉ có 8,1% số người tiêu dùng tại 5 
tỉnh, thành và 18% sinh viên trả lời có biết 
địa chỉ hoặc số điện thoại của cơ quan hay 
tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 
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tuy nhiên những người này lại không đưa 
ra được địa chỉ hay số điện thoại cụ thể 
nào, mặc dù trong phiếu khảo sát có yêu 
cầu. Điều này cho thấy phần lớn người 
tiêu dùng thực phẩm không có thông tin 
cụ thể, cần thiết về cơ quan, tổ chức có thể 
bảo vệ quyền lợi cho họ. Đây vừa cho thấy 
hạn chế trong công tác tuyên truyền, nâng 
cao hiệu quả thực thi pháp luật bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực 
an toàn thực phẩm, vừa thể hiện sự thờ 
ơ, thiếu trách nhiệm của người tiêu dùng 
thực phẩm trong bảo vệ quyền lợi của 
chính mình, bởi chỉ cần gõ từ khóa «Cách 
thức khiếu nại của người tiêu dùng» trong 
google là xuất hiện ngay địa chỉ website 
của Cục Quản lý cạnh tranh, trong đó có 
thông tin hướng dẫn cách thức khiếu nại 
và Danh bạ sở công thương và Danh bạ 
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên 
toàn quốc với đầy đủ thông tin về số điện 
thoại và địa chỉ.

Sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của 
người tiêu dùng còn thể hiện ở chỗ không 
dám đấu tranh chống lại các hành vi xâm 
phạm quyền lợi của mình. Như trên đã 
đề cập, có đến 79,4% số người tiêu dùng 
thực phẩm ở 5 tỉnh được khảo sát, khi bị 
xâm phạm quyền lợi (mua phải thực phẩm 
hỏng hoặc bị cân, đong, đo, đếm sai) đã 
lựa chọn hình thức im lặng, vứt bỏ thực 
phẩm hỏng và coi đó là rủi ro trong cuộc 
sống. Con số này ở nhóm sinh viên được 
khảo sát là 69,4%. Số liệu công bố tại Hội 
nghị tổng kết công tác bảo vệ người tiêu 
dùng khu vực miền Trung, cho thấy có 
đến 40% người tiêu dùng tại Việt Nam đã 

§§§§ Nghi Lộc, Khi thượng đế chọn cách im lặng, đăng ngày 26/3/2018 trên Thời báo Ngân hàng 
online. Nguồn: https://thoibaonganhang.vn/khi-thuong-de-chon-cach-im-lang-74152.html. 

lựa chọn sự im lặng khi xảy ra các tranh 
chấp.§§§§ Chính sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm 
của người tiêu dùng thực phẩm trong 
việc đấu tranh chống các hành vi vi phạm 
pháp luật đã vô tình làm cho những người 
vi phạm tiếp tục coi thường pháp luật. 
Những người có các hành vi vi phạm pháp 
luật không bị phát hiện, không bị xử lý, họ 
sẽ lại tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm 
với tính chất, mức độ nguy hiểm cao hơn, 
nghiêm trọng hơn. Sự thờ ơ, thiếu trách 
nhiệm của những người tiêu dùng thực 
phẩm khi đó vô tình tạo động lực cho các 
hành vi vi phạm tiếp tục gia tăng, biến 
nhiều người tiêu dùng thực phẩm khác trở 
thành nạn nhân của các hành vi vi phạm, 
làm cho thiệt hại không ngừng gia tăng, 
gây ra những hậu quả khôn lường cho 
người tiêu dùng thực phẩm và cho xã hội.

- Chưa thành lập được các tổ chức 
phù hợp đủ mạnh để bảo vệ người tiêu dùng

Đặc thù của quan hệ tiêu dùng thực 
phẩm là các thiệt hại gây ra cho người 
tiêu dùng về kinh tế là không đáng kể, 
nhưng thiệt hại về tính mạng, sức khỏe lại 
rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, không phải 
người tiêu dùng nào cũng nhận thức rõ 
điều đó. Vì vậy, khi bị xâm phạm, người 
tiêu dùng thực phẩm thường có tâm lý bỏ 
qua vì cho rằng thiệt hại gây ra cho mình 
là không đáng kể. Trong khi người tiêu 
dùng thực phẩm lại có số lượng nhiều nhất 
trong các nhóm người tiêu dùng. Có thể 
nói, số lượng người tiêu dùng thực phẩm 
chiếm gần như chiếm số lượng tuyệt đối 
trong dân số. Vì vậy, ngay cả dưới góc 
độ kinh tế, thiệt hại mà hành vi vi phạm 
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quyền lợi đối với từng người tiêu dùng có 
thể không đáng kể, nhưng thiệt hại gây 
ra cho cho toàn bộ người tiêu dùng thực 
phẩm là rất lớn. Vì vậy, bên cạnh các tổ 
chức bảo vệ người tiêu dùng nói chung, 
như Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng Việt Nam, người tiêu 
dùng thực phẩm cần phải có thêm các tổ 
chức tự nguyện của mình, để có thể bảo vệ 
tốt hơn các quyền lợi của họ.

4. Giải pháp tăng cường hiệu quả 
bảo vệ người tiêu dùng thực phẩm

Như trên đã nói, chính sự thiếu hiểu 
biết về quyền hạn về cơ chế bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng thực phẩm và các thói 
quen, tâm lý coi thiệt hại là rủi ro trong 
cuộc sống, ngại mất thời gian, ngại va 
chạm, ngại tiếp xúc với các cơ quan bảo 
vệ pháp luật đã làm hạn chế rất nhiều vai 
trò của người tiêu dùng thực phẩm trong 
tự bảo vệ quyền lợi của mình. Vì vậy nâng 
cao hiểu biết của người tiêu dùng về các 
quyền của mình, hiểu biết về cơ chế bảo 
vệ quyền sẽ giúp người tiêu dùng thực 
phẩm tự tin, chủ động, tích cực trong bảo 
vệ quyền lợi của mình. Cần giáo dục cho 
người tiêu dùng thực phẩm hiểu rõ, việc 
đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp 
luật không những để bảo vệ quyền lợi của 
mình mà chính là đã góp phần làm cho các 
hành vi vi phạm pháp luật phải bị xử lý, 
đem lại công bằng cho xã hội. Từ đó, góp 
phần triệt tiêu động lực của những người 
thực hiện các hành vi vi phạm, góp phần 
ngăn chặn nguy cơ trở thành nạn nhân 
của nhiều người tiêu dùng khác. Đây vừa 
là quyền, vừa là trách nhiệm xã hội của 
người tiêu dùng thực phẩm.

Trước hết cần tăng cường truyền 
thông để bảo đảm 100% người tiêu dùng 

phải hiểu rõ các quyền cơ bản của mình, 
bao gồm quyền được bảo đảm an toàn 
tính mạng, sức khỏe, tài sản khi tiêu dùng 
thực phẩm;quyền được cung cấp thông 
tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân 
kinh doanh thực phẩm để có được sự lựa 
chọn đúng đắn khi tham gia quan hệ tiêu 
dùng thực phẩm; quyền được lựa chọn 
thực phẩm theo nhu cầu, điều kiện thực 
tế của mình; quyền được góp ý kiến với 
tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm 
để bảo đảm lợi ích tối đa cho mình; quyền 
được tham gia xây dựng và thực thi chính 
sách, pháp luật; quyền được yêu cầu bồi 
thường thiệt hại; quyền được khiếu nại, tố 
cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội 
khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình 
và quyền được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn 
kiến thức về tiêu dùng thực phẩm. Đây là 
những quyền tối quan trọng không chỉ góp 
phần bảo vệ tốt nhất cho người tiêu dùng 
mà còn góp phần bảo đảm một môi trường 
kinh doanh lành mạnh.

Cần khuyến khích người tiêu dùng 
sử dụng tốt nhất các cơ chế hiện có trong 
việc bảo vệ quyền lợi của mình, nhất là 
thông qua các cơ quan, tổ chức có trách 
nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 
đặc biệt là Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ 
người tiêu dùng Việt Nam và Hội Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng cấp tỉnh, huyện; 
UBND các cấp; Sở Công thương; Phòng 
Công thương huyện, …Cần tạo thói quen 
giúp người tiêu dùng thực phẩm thường 
xuyên sử dụng các quyền khiếu nại, tố 
cáo, khởi kiện, quyền được yêu cầu bồi 
thường để bảo vệ tốt nhất các quyền và lợi 
ích hợp pháp của họ khi tham gia các quan 
hệ tiêu dùng thực phẩm.

Cần khuyến khích người tiêu dùng 
thực phẩm thành lập được các tổ chức 
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với các mô hình hoạt động phù hợp, có 
mạng lưới kết nối để tạo được sức mạnh 
nhằm ngăn chặn có hiệu quả các hành vi 
vi phạm an toàn thực phẩm thông qua hình 
thức tẩy chay hàng thực phẩm kém chất 
lượng hoặc tẩy chay các cơ sở nuôi trồng, 
chế biến, kinh doanh vi phạm pháp luật.

Quyền tẩy chay của người tiêu 
dùng được thừa nhận và bảo hộ thông qua 
quyền được tự do lựa chọn loại thực phẩm 
phù hợp nhất cho sức khỏe của mình. Lịch 
sử đã có những cuộc tẩy chay của người 
tiêu dùng đối với hàng hóa thực phẩm 
không bảo đảm chất lượng hoặc cơ sở 
sản xuất, kinh doanh vi phạm, như “chiến 
dịch” tẩy chay bột ngọt Vedan do Công ty 
Vedan trong quá trình sản xuất đã không 
tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường, 
gây ô nhiễm trầm trọng sông Thị Vải, triệt 
nguồn sinh kế của hàng nghìn hộ nông 
dân diễn ra năm 2010. Tháng 5 năm 2013, 
người tiêu dùng lại phát động chiến dịch 
tẩy chay Coca-Cola với nghi án chuyển 
giá, trốn thuế. Rõ ràng tẩy chay hàng hóa 
thực phẩm là một vũ khí lợi hại của người 
tiêu dùng thực phẩm bởi sự đông đảo và 
vai trò to lớn của người tiêu dùng đối với 
thị trường hàng thực phẩm. Tuy nhiên, để 
sử dụng được vũ khí này một cách hiệu 
quả, cần phải có cơ chế điều hành thật 
hiệu quả.

Một trong những khó khăn, vướng 
mắc lớn nhất trong bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng thực phẩm khi quyền lợi bị vi 
phạm là vấn đề chứng minh hành vi vi 
phạm, trong đó có việc giữ lại minh chứng 
về giao dịch. Hầu hết người tiêu dùng thực 
phẩm khi mua thực phẩm thường ít khi giữ 
lại các minh chứng về giao dịch, nhất là 
hóa đơn mua hàng. Khảo sát mối quan tâm 
của người tiêu dùng khi mua thực phẩm 

cho thấy, chỉ có 39,9 người tiêu dùng thực 
phẩm ở 5 tỉnh thành phố và 25,3% số sinh 
viên được khảo sát quan tâm đến việc giữ 
lại hóa đơn mua thực phẩm. Điều này 
cho thấy ý thức của người tiêu dùng thực 
phẩm trong việc tự bảo vệ mình là chưa 
cao. Vì vậy, ngoài việc sử dụng vũ khí tẩy 
chay hàng hóa, người tiêu dùng thực phẩm 
cũng cần phải tích cực, chủ động hơn nữa 
trong bảo vệ quyền lợi của mình, từ đó 
mới góp phần quan trọng trong việc ngăn 
chặn các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ 
người tiêu dùng thực phẩm.

Thay đổi nhận thức của người tiêu 
dùng thực phầm là một quá trình không 
dễ, xuất phát từ những tâm lý như ngại 
mất thời gian, ngại va chạm, ngại tiếp xúc 
với các cơ quan nhà nước, tâm lý coi thiệt 
hại là những rủi ro trong cuộc sống, tâm 
lý cam chịu, … mà người tiêu dùng thực 
phẩm thường xuyên bỏ qua các vi phạm 
của người sản xuất, chế biến, kinh doanh 
thực phẩm. Chính điều này lại là động lực 
kích thích làm cho các hành vi vi phạm 
trong lĩnh vực an toàn thực phẩm ngày 
càng trở nên lớn hơn, gây hậu quả nghiêm 
trọng hơn. Đã đến lúc toàn xã hội phải vào 
cuộc tạo nên những đổi mới căn bản trong 
ý thức, tư tưởng của người tiêu dùng thực 
phẩm. Có như vậy, người tiêu dùng thực 
phẩm mới ngày càng được bảo vệ một 
cách tốt hơn.
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Tóm tắt: Các nghiên cứu về truyền thông cho thấy nhu cầu thông tin của con người 
ngày một tăng nhưng thời gian cần cho con người nắm bắt và hưởng thụ thông tin thì ngày 
một hiếm thiếu, Giá của thông tin ngày một tăng cao do chi phí tìm kiếm, xử lý, bảo quản, 
truyền đạt thông tin ngày càng tốn kém. Trong điều kiện đó, ngôn ngữ, với tư cách là một 
phương tiện chuyển tải thông tin, phải tự hoàn thiện, phải tìm cách tối ưu hoá ngôn ngữ của 
mình theo hướng tiết kiệm sao cho với khối lượng ký hiệu tối thiểu, trong thời gian tối thiểu, 
có thể nhận hoặc truyền được một lượng thông tin tối đa, để đạt hiệu quả tối đa trong giao 
tiếp trong tối thiểu về thời gian. Bài viết này đề cập đến thực trạng việc sử dụng “tắt tố” 
trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt, đồng thời đề xuất một số giải pháp giải pháp 
nâng cao hiệu quả của việc sử dụng “tăt tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt.     

Từ khóa: Tắt tố, báo chí, tiêu đề, thực trạng, giải pháp. 

Abstract: Media studies show that the demand for information of people is increasing 
but the time to capture and enjoy information is less and less. The price of information 
is increasing due to the increasing cost of searching, processing, storing and transmitting 
information. Under these conditions, the language, as a means of conveying information, 
must improve itself to optimize its language in such an economical way that with a minimum 
number of symbols, in minimum time, a maximum amount of information can be received 
or transmitted to achieve maximum effi  ciency in communication. This article deals with the 
current situation of using “shortening” in English and Vietnamese newspaper headlines, and 
proposed some solutions to improve the eff ectiveness of using “shortening” in the headlines 
of English and Vietnamese newspapers.
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1. Đặt vấn đề

Hiện nay, các sự vật mới, hiện tượng 
mới, khái niệm mới xuất hiện cần có tên 
gọi, trong khi đó khả năng tạo ra các tên 
gọi ngắn gọn của ngôn ngữ ngày một giảm 
sút. Mặt khác, theo Vũ Quang Hào: “nhu 
cầu thông tin của con người ngày một 
tăng nhưng thời gian cần cho con người 
nắm bắt và hưởng thụ thông tin thì ngày 
một hiếm thiếu, giá của thông tin ngày 
một tăng cao do chi phí tìm kiếm, xử lý, 
bảo quản, truyền đạt thông tin ngày càng 
tốn kém” [01, 147]. Trong điều kiện đó, 
chúng tôi cho rằng ngôn ngữ, với tư cách 
là một phương tiện chuyển tải thông tin, 
phải tự hoàn thiện, phải tìm cách tối ưu 
hoá ngôn ngữ của mình theo hướng tiết 
kiệm sao cho với khối lượng ký hiệu tối 
thiểu, trong thời gian tối thiểu, có thể nhận 
hoặc truyền được một lượng thông tin tối 
đa, để đạt hiệu quả tối đa trong giao tiếp 
trong tối thiểu về thời gian. 

2. Luận bàn về “tắt tố” hay 
“phương thức tắt”   

Việc sử dụng các ký hiệu để biểu 
thị thông tin nhằm giảm tối đa độ dài văn 
bản đặt ra yêu cầu phải rút ngắn độ dài 
của các đơn vị mang tin tối thiểu, hay nói 
cách khác là sử dụng biện pháp “viết tắt” / 
“chữ tắt”. Về vấn đề này, theo Dương Văn 
Quảng: «Chữ tắt được coi là một ứng xử 
văn hoá rất thông minh của loài người đối 
với loài người. Ngôn ngữ là phương tiện 
giao tiếp quan trọng nhất của con người 
mà giao tiếp, về bản chất, là sự trao đổi 
thông tin” [04, 35-38].

Hiện tượng này được coi là một 
trong những cách rút gọn mà điều đặc 
biệt là xuất hiện cả trong phong cách nói, 
viết và diễn ngôn của văn bản, với nhiều 

phương thức rút gọn và nhiều cách gọi 
khác nhau.

Ở Việt Nam, đã có nhiều tác giả 
nghiên cứu hiện tượng này, thường 
được gọi là “tắt tố”. Các tài liệu tiếng 
nước ngoài như «A Course in Modern 
English Lexicology” [06] hay “English 
Lexicology” [07], đều dành một phần 
đáng kể nghiên cứu về các phương thức 
rút gọn (mà trong tiếng Việt, chúng ta gọi 
là phương thức tắt). 

Tập hợp các ý kiến và nghiên cứu 
trên, có thể đưa ra những nhận xét sau đây:

* Phương thức tắt phản ánh quy luật 
tiết kiệm của ngôn ngữ.

* Phương thức tắt trở thành xu thế 
chung, phổ biến đối với mọi ngôn ngữ trên 
thế giới.

* Phương thức tắt tạo ra diện mạo 
mới trong văn bản và làm tăng thêm hiệu 
quả chuyển tải thông tin. 

* Phương thức tắt là một trong 
những con đường làm giàu vốn từ vựng 
cho các ngôn ngữ. 

* Các dạng tắt sử dụng trên báo chí 
hiện nay được hình thành từ hai nguồn: 
cấu tạo từ tiếng Việt (con đường nội sinh) 
và vay mượn từ nước ngoài (ngoại nhập). 
Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Nguyễn 
Ngọc Trâm [05, 2-8], trên văn bản, lượt 
dùng chữ tắt tiếng Việt nhiều gấp năm lần 
lượt dùng chữ tắt tiếng nước ngoài. 

* Khả năng cấu tạo đơn giản, dễ 
dàng của dạng tắt tiếng Việt tạo ra thói 
quen “thích viết tắt” và “viết tắt tuỳ tiện” 
làm nảy sinh quá nhiều đơn vị tắt đồng 
dạng kiểu CN (chủ nhật, công nhân, công 
nghiệp v.v...) hay TS (tiến sỹ, thí sinh 
v.v...). Đây cũng là một trong những hiện 
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tượng ngày càng phổ biến trên báo chí, có 
nhiều tiêu đề báo viết tắt tràn lan không 
tránh khỏi làm độc giả khó chịu.

Phương thức tắt trong tiếng Việt, về 
ngữ nghĩa thường biểu thị những phạm trù 
cơ bản sau: 

- Địa danh nổi tiếng: VN (Việt Nam), 
HN (Hà Nội), ĐNA (Đông Nam Á), HCM 
(Hồ Chí Minh) v.v...

- Nghề nghiệp, địa vị, chức danh: CA 
(công an), SV (sinh viên), GS (giáo sư), TS 
(tiến sỹ), NSƯT (nghệ sỹ ưu tú) v.v...

- Tên các tổ chức chính trị, kinh tế, 
văn hoá, xã hội: TAND (toà án nhân dân), 
PTTH (phổ thông trung học) v.v...

- Tên các hiện tượng và khái niệm cơ 
bản, phổ biến: XHCN (xã hội chủ nghĩa), 
KHKT (khoa học kỹ thuật), KHHGĐ (kế 
hoạch hoá gia đình), PCCC (phòng cháy 
chữa cháy) v.v...

- Những từ ngữ thông thường, tần 
số sử dụng cao: TM (thay mặt), KT (ký 
thay) v.v...

Phương thức tắt trong tiếng Anh, về 
ngữ nghĩa, thường biểu thị những phạm 
trù cơ bản sau:

-  Tên nước hoặc quốc gia: USA 
(United States of America: tên gọi của 
nước Mỹ/Hợp chủng quốc Hoa Kỳ); UK 
(United Kingdom: tên gọi của nước Anh/
Vương quốc Anh) v.v...

-  Tên các tổ chức chính trị, kinh tế, 
văn hoá, xã hội: VOA (Voice of America: 
Đài tiếng nói Hoa Kỳ); WHO (World 
Health Organisation: Tổ chức y tế thế 
giới) v.v...

-  Nghề nghiệp, địa vị, chức danh: 
MP (Member of Parliament: thành viên 

Quốc hội); M.A. (Master of Art: Thạc sỹ) 
v.v...

-  Những từ ngữ thông thường, tần 
số sử dụng cao: Rd. (road: viết tắt cho 
đường); st. (street: viết tắt cho phố) v.v...

3.  “Tắt tố” trong tiêu đề báo chí 
tiếng Anh và tiếng Việt

3.1. Thực trạng việc sử dụng “tắt 
tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và 
tiếng Việt

Hiện nay, phương thức tắt, đặc biệt 
là viết tắt, đang phát triển mạnh và phát 
huy được tính tích cực của nó trong báo 
chí tiếng Anh và tiếng Việt. Bằng phương 
thức này, với một tổ hợp ngữ âm hoặc văn 
tự ngắn gọn, tiết kiệm, có thể chuyển tải 
một lượng thông tin lớn hơn và nhanh 
hơn, đáp ứng yêu cầu của một nhịp sống 
xã hội đang ngày càng phát triển của xã 
hội hiện đại. Hơn nữa, theo nhận xét của 
Nguyễn Ngọc Trâm [05, 8], “viết tắt chỉ 
tác động tới bình diện chính tả của ngôn 
từ ..., cho nên nội dung mà dạng tắt truyền 
đạt là hoàn toàn nguyên vẹn, chính xác”. 

Dạng tắt nảy sinh trong quá trình sử 
dụng ngôn ngữ. Điều kiện để xuất hiện 
một dạng tắt là khi đơn vị nào đó được 
dùng lặp lại nhiều lần trong văn bản. Sau 
đó tuỳ thuộc vào mức độ phổ biến của đơn 
vị đó, nó có thể trở thành một dạng viết tắt 
cố định, bán cố định hoặc chỉ có tính chất 
lâm thời với những mức độ sử dụng khác 
nhau: khi thì dùng tương đối độc lập, khi 
thì phải kèm theo ngữ cảnh hay hoàn cảnh 
xác định và có khi chỉ hạn chế trong một 
văn bản duy nhất.

Các tác giả cũng đã đưa ra một số 
quy định cụ thể nhằm khắc phục những 
bất cập trong việc sử dụng các dạng tắt 
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hiện nay trong đó có gợi ý tới việc chỉ 
nên sử dụng những dạng tắt hoàn toàn cố 
định, không thể gây hiểu lầm như UBND 
(uỷ ban nhân dân), TƯ (trung ương) v.v... 
trên các bảng biểu và tiêu đề báo chí.

Theo tư liệu và sự khảo sát của 
chúng tôi, tiêu đề báo chí tiếng Anh có số 
đơn vị viết tắt ít hơn nhiều so với tiêu đề 
báo chí tiếng Việt. Đôi khi, trong báo chí 
tiếng Anh và tiếng Việt xuất hiện những 
tiêu đề quá lạm dụng phương thức tắt, gây 
khó khăn rất nhiều cho độc giả trong việc 
lĩnh hội thông tin, ví dụ như tiêu đề sau:

CSN & Y “Looking Forward” to 
More Collaborations (CNN)

Trong ví dụ này, CSN & Y viết tắt 
cho David Croshy, Stephen Stills, Graham 
Nash và Neil Young, là tên của bốn thành 
viên của một ban nhạc mà không phải ai 
cũng biết. 

Cũng giống như các tiêu đề nói 
trên trong báo tiếng Anh, các tiêu đề sau 
đây trong báo tiếng Việt cũng lạm dụng 
dạng tắt: 

Kiểm tra VSPC dịch quận Hoàn 
Kiếm (VSPC là vệ sinh phòng chống)

TT-TDTT Gia Lâm tổng kết công 
tác năm 2001 (TT-TDTT viết tắt cho 
Trung tâm thể dục thể thao)

(Nguồn: Nguyễn Quang Hoà, 2002, tr. 94)

Vì tiêu đề báo chí mở đầu cho một 
bài viết nên độc giả không thể đoán ngay 
được nội dung đầy đủ của dạng tắt đó. 
Điều này khác với việc sử dụng một dạng 
tắt ở trong bài báo mà lần đầu tiên thường 
được chú thích tên gọi đầy đủ ngay sau đó 
ở trong ngoặc đơn. Do vậy, người viết bài 
cần tránh gây cho độc giả sự khó chịu khi 
tiếp xúc với tiêu đề ngay từ phút đầu.

Việc sử dụng dạng tắt tuỳ tiện như 
trong những ví dụ trên gây nhiều khó khăn 
cho độc giả mà trong nhiều trường hợp 
còn làm giảm giá trị của bài viết. Theo tư 
liệu của chúng tôi, trong báo tiếng Anh chỉ 
77,53% tiêu đề sử dụng dạng tắt là được 
giải nghĩa trong từ điển viết tắt, trong các 
tiêu đề báo tiếng Việt con số tương ứng 
chỉ là 65,76 % được giải nghĩa trong từ 
điển tiếng Việt hoặc đã khá quen thuộc 
với độc giả (người đọc có thể tự suy đoán 
được). Con số trên cho thấy một thực tế là 
nhu cầu về phương thức tắt ngày càng lớn 
và cần có sự bổ sung những đơn vị tắt đã 
trở nên quen thuộc và được xã hội công 
nhận. Tuy vậy, để tránh gây phiền phức 
cho những đối tượng lĩnh hội thông tin, 
cần thiết phải có sự giải thích cho những 
đơn vị tắt xuất hiện lần đầu trên báo chí 
cũng như trên các văn bản nói chung.

Theo Vũ Quang Hào [01, 150], đối 
với mỗi loại hình truyền thông (báo in, báo 
phát thanh, báo hình, quảng cáo v.v…) thì 
tắt tố phải được ứng xử khác nhau. Nếu nó 
được sử dụng đúng quy luật thì gia tăng 
được tính tiết kiệm của ngôn ngữ báo chí; 
nếu không thì ngược lại, sẽ làm cho truyền 
thông không đạt hiệu quả.

Ngoài các phương thức tắt như đã 
nêu, nhằm mục đích rút gọn cho các tiêu 
đề, các dấu câu, con số và ký hiệu cũng 
được các nhà báo triệt để khai thác. Chẳng 
hạn, về số liệu trên báo chí, Lô-íc Éc-vu-ê 
cho rằng: “Thêm các ví dụ, con số vào bài 
viết cũng có tác dụng y như khi gia giảm 
mắm muối vào món ăn” (dẫn theo Vũ 
Quang Hào, tr. 156). 

Trong tiêu đề báo chí, các số liệu, 
khi được sử dụng, có thể coi như một cách 
chứng minh tính cụ thể và chính xác của 
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thông tin mà người viết đưa ra. Vũ Quang 
Hào cho rằng, “Số liệu là một trong những 
yếu tố không thể thiếu trong thông tin, 
nhất là đối với những thông tin về lượng” 
[01, 156]. Hơn nữa, các số liệu cũng góp 
phần rút ngắn độ dài của tiêu đề. 

Các dấu câu cũng tỏ ra rắt đắc dụng 
trong việc đảm bảo tính ngắn gọn cho các 
tiêu đề báo chí. Cụ thể như sau:

-   Dấu phẩy (,) 

Trong nguồn tư liệu của chúng tôi, 
dấu phẩy (,) được dùng với 3 mục đích:

+ Dấu phẩy thay cho từ “và” như 
trong ví dụ sau:  

China, Malaysia are Hot Spots (TIME)

(dấu “,” thay cho từ “và”)

(Trung Quốc và Ma-lai-xi-a là những 
điểm truy cập mạng in-tơ-nét không dây)

+ Dấu phẩy ngăn cách giữa thông 
tin chính và xuất xứ của thông tin, như:

Antibody Test May Predict Cancers, 
Expert Says (REVIEW)

(dấu “,” thay cho lời dẫn “theo lời”) 

(Theo lời các chuyên gia, kiểm tra 
sức đề kháng của cơ thể có thể dự đoán 
trước bệnh ung thư) 

+ Dấu phẩy thay cho phần giải nghĩa 
cho chủ ngữ, ví dụ như:

Liv 94, thuốc điều trị viêm gan mãn 
tính mới (Báo Đại Đoàn kết)

(dấu “,” thay cho từ “là”) 

-  Dấu hai chấm (:) 

Trong số các tư liệu chúng tôi thu 
thập được, dấu hai chấm (:) được dùng với 
3 mục đích sau đây:

+ Dấu hai chấm (:) thay cho xuất xứ 
thông tin, như trong ví dụ: 

Bắc Giang: Báo động “chảy 
máu cổ vật”  (Báo Giáo dục và Thời 
đại Chủ nhật)

(Bắc Giang đang báo động về tình 
trạng “chảy máu cổ vật”)

+ Dấu hai chấm (:) thay cho động từ 
“nói rằng, cho rằng”. Ví dụ:

GS - TSKH Trần Hữu Nghị: Giáo 
dục Đại học Việt Nam phải hội nhập để 
khẳng định (Báo Giáo dục và Thời đại)

(dấu “:” thay cho động từ “nói rằng, 
cho rằng”)

(GS - TSKH Trần Hữu Nghị cho 
rằng giáo dục Đại học Việt Nam phải hội 
nhập để khẳng định)

+ Dấu hai chấm (:) thay cho dấu 
hiệu giữa một câu hỏi đặt ra và câu trả lời:

Vụ Calisto: cuộc tranh luận không 
đáng có (Báo Lao động)

(Về vụ Calisto? Đây là cuộc tranh 
luận không đáng có)

Thông thường, dấu hai chấm được 
dùng để phân cách chủ từ và nhóm từ mà 
chủ từ đó nói đến. Nó còn có công dụng 
thay thế cho động từ bị lược bỏ và rút ngắn 
ngôn từ. Khi tiếp cận những tiêu đề báo 
chí như vậy, tuỳ vào khả năng, người đọc 
cần tìm các động từ tương ứng để hoàn 
chỉnh câu.  

-  Các ký hiệu thay cho từ, như trong 
các ví dụ:

MIT Fined $ 25,000 for Air Pollution 
Violation (Tạp chí Reuters Health)

(ký hiệu $ thay cho từ “đô la”, đơn 
vị tiền tệ của Mỹ)
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(Học viện công nghệ Ma-sa-chu-
set bị phạt 25 ngàn đô la vì gây ô nhiễm 
không khí)

Doctors Wrote 9% More 
Prescription in 1999   (Tạp chí 
Reuters Health)

(% thay cho từ “percent”)

(Các bác sỹ đã kê số đơn thuốc tăng 
9% (phần trăm) trong năm 1999)

Ghép tạng - công nghệ của y học 
tương lai (Báo Giáo dục và Thời đại)

(dấu “-” thay cho từ “là”)

Dấu gạch ngang (-) nối giữa vấn đề 
và phần giải thích cho vấn đề đưa ra 

So với một số ngôn ngữ khác, một 
số cộng đồng khác và một số nền báo chí 
khác, ở tiếng Việt, ở cộng đồng ngôn ngữ 
Việt, ở báo chí Việt tắt tố chưa trở thành 
một hiện tượng phổ biến và thật quen 
thuộc đối với số đông công chúng báo chí. 
Tuy vậy, thực tế báo chí cho thấy chữ tắt 
trên báo chí tiếng Việt trong chừng mực 
nào đó đã đạt được những hiệu quả nhất 
định, góp phần giảm thiểu lượng từ ngữ 
trên mặt báo mà vẫn đảm bảo đầy đủ nội 
dung thông tin. Mặt khác, thực tế báo chí 
cũng cho thấy một thực trạng đáng quan 
tâm, đó là đôi khi tắt tố, nếu lạm dụng, 
sẽ trở thành rào cản trong việc tiếp nhận 
thông tin của độc giả. Về vấn đề này, Lại 
Thế Luyện [02, 51] cho rằng: “Có những 
danh từ tưởng chừng quá quen thuộc, lặp 
đi lặp lại nhiều lần trên báo chí nên các 
cơ quan báo chí thường xuyên in tắt mà 
không kèm theo chú thích vì chủ quan cho 
rằng độc giả đều hiểu được”.

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu 
quả của việc sử dụng “tắt tố” trong tiêu đề 
báo chí tiếng Anh và tiếng Việt      

Đối với ngôn ngữ báo chí nói 
chung, Vũ Quang Hào [01, 152] đã đưa ra 
một số giải pháp như:

- Chỉ nên đăng tải những chữ tắt có 
tần số xuất hiện cao và tương đối quen 
thuộc đối với số đông: UBND (uỷ ban 
nhân dân), HTX (hợp tác xã), QĐND 
(quân đội nhân dân) v.v…

- Với những chữ tắt là tên các tổ 
chức kinh tế xã hội (cơ quan, công ty) nếu 
thuộc loại chưa nổi tiếng và những chữ tắt 
tiếng Anh ít quen thuộc thì cần in kèm tên 
đầy đủ ít nhất là lần xuất hiện đầu tiên trên 
bài báo.

- Không dùng chữ tắt của riêng cá 
nhân hay tổ chức nào; cũng như không 
dùng những chữ tắt vốn chỉ quen dùng 
trong các văn bản chuyên môn hẹp (như 
giáo trình, bản vẽ… ).

- Không nên dùng chữ tắt quá nhiều 
trong cùng một văn bản báo chí, dễ gây rối 
mắt và làm loãng thông tin.

- Không nên dùng chữ tắt ở tiêu đề 
(kể cả tiêu đề phụ và tiêu đề dẫn) ngoại trừ 
các chữ tắt là tên các tổ chức kinh tế xã hội 
đã quá quen thuộc với số đông độc giả và 
không trùng lặp với những chữ tắt khác.

- Cuối cùng, tác giả gợi ý chỉ nên 
dùng một số chữ tắt khi chúng đi kèm với 
một tên riêng, ví dụ UBND huyện Đông 
Anh, GS…, VS…, v.v… 

4.  Kết luận

Việc sử dụng “tắt tố” được coi là 
một trong những cách rút gọn xuất hiện 
cả trong phong cách nói, viết và diễn ngôn 
của văn bản, đặc biệt là xuất hiện nhiều 
trong các tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng 
Việt, với nhiều phương thức rút gọn và 
nhiều cách gọi khác nhau. Tuy nhiên, thực 
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tế cho thấy nếu bị lạm dụng, “tắt tố”sẽ trở 
thành rào cản trong việc tiếp nhận thông 
tin của độc giả. Trong nguồn ngữ liệu 
nghiên cứu của chúng tôi, để gia tăng hiệu 
quả sử dụng của “tắt tố”, theo chúng tôi, 
cần có sự bổ sung những đơn vị tắt đã trở 
nên quen thuộc và được xã hội công nhận 
trong từ điển viết tắt. Tuy nhiên, khi sử 
dụng, cần thiết phải có sự giải thích cho 
những đơn vị tắt xuất hiện lần đầu trên báo 
chí cũng như trên các văn bản nói chung. 
“Tắt tố”, nếu được sử dụng đúng quy luật 
thì gia tăng được tính tiết kiệm của ngôn 
ngữ báo chí, còn nếu không thì ngược lại, 
sẽ làm cho truyền thông không đạt hiệu 
quả mong muốn.
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Tóm tắt: Cấu trúc thông tin thường được hiểu như một mức độ khác để miêu tả cấu trúc 
câu. Cấu trúc thông tin thường không tính đến cấu trúc cú pháp. Cấu trúc thông tin có nhiều 
tên gọi khác nhau như phân đoạn thực tại câu, phối cảnh chức năng câu, đóng gói thông tin, 
tổ chức theo ngữ cảnh v.v … và được mô tả qua nhiều thuật ngữ khác nhau như đề – thuyết; 
chủ đề– chú giải, tiêu điểm – nền, cho sẵn –  mới v.v… Để xử lý cấu trúc đề - thuyết của trạng 
ngữ trong câu, bài báo đưa ra số liệu thống kê về đề thuyết của trạng ngữ trong câu. Theo đó, 
tác giả nhận thấy rằng một số trạng ngữ luôn xuất hiện trong phần đề, một số khác lại luôn 
xuất hiện trong phần thuyết của câu.

Từ khóa: Cấu trúc thông tin, dụng học, trạng ngữ, phần đề, phần thuyết.

Abstract: Information structure is often understood as a diff erent level to describe 
sentence structure. Information structure doesn’t refer to the syntax structure. Information 
structure has many diff erent names such as: actual divison of the sentence, functional sentence 
perspective; information packaging; contextual organization ... and it is also described by 
diff erent terms such as: theme - rheme; topic - comment, focus - background, given - new ect... 
Dealing with the adverbial in the Theme and Rheme structure of the sentence,the paper off ers 
the statistics of the theme and rheme adverbials of the sentence. Accordingly, the author fi nds 
out that some adverbials almost appear in the Theme but some mainly appear in the Rheme 
of the sentence.

Keywords: Information structure, pragmatics, adverb, theme, rheme.

* Công ty Cổ phần Sara Hà Nội

Tạp chí Khoa học - Viện Đại học Mở Hà Nội 63 (1/2020) 77-84

1. Dẫn nhập 

Theo Nguyễn Thiện Giáp thì “Ngữ 
dụng học là bộ môn nghiên cứu về cách 
sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp, tức là 
cách sử dụng ngôn ngữ trong những ngữ 
cảnh cụ thể để đạt được những mục đích 

cụ thể” [16, tr 11]. Như vậy, đối tượng của 
ngữ dụng học là ngôn ngữ sử dụng trong 
giao tiếp hàng ngày của con người. 

Câu từ góc nhìn của dụng học là 
một thông điệp. Vì vậy, với dụng học, cấu 
trúc thông tin (hay thông báo) của câu là 
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vấn đề được quan tâm hàng đầu, trong 
đó bao gồm các nội dung như: cấu trúc 
đề – thuyết, tin cũ – tin mới, tiêu điểm. 
Tìm hiểu thành phần trạng ngữ từ góc 
nhìn dụng học, chúng ta quan tâm chức 
năng thông tin của trạng ngữ và đặt trạng 
ngữ trong cấu trúc đề - thuyết của câu. Để 
xét được những phương diện này, chúng 
ta quan tâm đến vấn đề ngữ cảnh của câu. 
Vì vậy, chúng ta áp dụng lí thuyết văn bản, 
đặc biệt là lí thuyết về liên kết và mạch 
lạc, để tìm hiểu về khả năng tạo liên kết và 
mạch lạc của trạng ngữ.

2. Bình diện ngữ dụng của trạng 
ngữ tiếng Anh

2.1. Chức năng thông tin của trạng 
ngữ trong tiếng Anh

2.1.1. Trạng ngữ thể hiện một tin cũ 

Tin cũ là phần tin đã biết, tin cho 
sẵn mà ở thời điểm trước khi nói ra câu 
đó, người nói và cả người nghe đã biết 
hoặc có thể liên tưởng và suy ra. Vì vậy, 
nó không cung cấp thêm thông tin mới và 
cũng không phải là trọng tâm thông tin. 

Kết quả khảo sát cho thấy: Khi trạng 
ngữ mang các vai thời gian, không gian, mục 
đích, nhượng bộ, nguyên nhân và được sắp 
xếp ở đầu câu văn, thông thường các trạng 
ngữ đó cũng mang một thông tin cũ.

Khi cung cấp một thông tin cũ, trạng 
ngữ thường là thành phần có vị trí là đứng 
đầu câu văn hoặc đoạn văn, về ý nghĩa 
thường là chỉ khoảng cách thời gian, về 
cấu tạo thường là kết cấu song hành. 

Ví dụ: She had smiled with timid 
liking when she greeted Scarlett and told 
her how pretty her green dress was, and 
Scarlett had been hard put to be even civil 
in reply, so violently did she want to speak 

alone with Ashley. Since then, Ashley had 
sat on a stool at Melanie’s feet, apart from 
the other guests, and talked quietly with her, 
smiling the slow drowsy smile that Scarlett 
loved. What made matters worse was that 
under his smile a little sparkle had come 
into Melanie’s eyes, so that even Scarlett 
had to admit that she looked almost pretty. 
As Melanie looked at Ashley, her plain face 
lit up as with an inner fi re, for if ever a 
loving heart showed itself upon a face, it 
was showing now on Melanie Hamilton’s 
(Gone with the wind, 92)

Ở ví dụ trên, quãng thời gian Since 
then (từ lúc đó) được biểu hiện ở trạng ngữ 
là một thông tin đã biết. Đó chính là quãng 
thời gian bắt đầu từ lúc Melanie Hamilton 
khen Scarlett đẹp và ngồi nói chuyện riêng 
với Ashley. Thông tin này được trình bày 
ở câu trước và được nối với các câu sau 
bởi thành phần trạng ngữ since then.

First, she would be “prideful,” 
as Gerald had commanded. From the 
moment she arrived at Twelve Oaks, she 
would be her gayest, most spirited self. 
No one would suspect that she had ever 
been downhearted because of Ashley and 
Melanie. And she would fl irt with every 
man there. That would be cruel to Ashley, 
but it would make him yearn for her all 
the more. She wouldn’t overlook a man of 
marriageable age, from ginger-whiskered 
old Frank Kennedy, who was Suellen’s 
beau, on down to shy, quiet, blushing 
Charles Hamilton, Melanie’s brother. 
They would swarm around her like bees 
around a hive, and certainly Ashley would 
be drawn from Melanie to join the circle 
of her admirers. Then somehow she 
would  maneuver to get a few minutes 
alone with him, away from the crowd. She 
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hoped everything would work out that 
way, because it would be more diffi  cult 
otherwise. But if Ashley didn’t make the 
fi rst move, she would simply have to do it 
herself. (Gone with the wind, 65)

Quãng thời gian From the moment 
(kể từ giây phút đó) cũng là một quãng 
thời gian đã được xác định nhờ vào ngữ 
cảnh phía trước. Đó là quãng thời gian bắt 
đầu từ lúc cô sẽ là người kiêu hãnh. Vì vậy 
đây cũng là một thông tin cũ.

Khi cung cấp một thông tin cũ, trạng 
ngữ có vị trí là đứng đầu câu văn hoặc 
đoạn văn, về ý nghĩa thường là chỉ khoảng 
cách thời gian. Ví dụ: 

The past year had taken a heavy toll 
on him, but he didn’t appreciate seeing 
proof in the mirror. His usually sharp blue 
eyes looked hazy and drawn tonight. A 
dark stubble was shrouding his strong jaw 
and dimpled chin. Around his temples, the 
gray highlights were advancing, making 
their way deeper into his thicket of coarse 
black hair. (The Da Vinci Code, 6)

Trạng ngữ The past year ở ví dụ là 
thông tin cũ. Đó là năm ông bị tổn hao nhiều 
sức lực. Thông tin cũ này liên kết giữa đoạn 
văn trước đó và đoạn văn chứa nó. 

Ví dụ về trường hợp vai nhượng bộ 
được sắp xếp ở đầu câu văn mang tin cũ:

When the news came, it was a shock, 
even though Tracy had expected it. (If 
Tomorrow Comes,101)

Sự thật là even though Tracy had 
expected it (dù rằng Tracy đã chờ đợi nó) 
không thay đổi được việc Tracy thực  tế 
vẫn bị shok (choáng váng) khi nhận được 

tin tức. Sự không mong muốn này không 
phải thông tin lần đầu tiên người đọc bắt 
gặp khi tiếp xúc với câu. Bởi lẽ, trước đó, 
người viết  đã cắt nghĩa nguyên nhân của 
việc bị sốc (Ernestine – bạn tù thân thiết 
của Tracy được ra tù sau 1 tuần nữa). Như 
vậy mặc dù Tracy đã mong đợi nó là một 
thông tin cũ. 

Vai nguyên nhân được sắp xếp ở đầu 
câu văn mang tin cũ. Ví dụ:

Jeems did not like to jump fences, 
but he had jumped higher ones than this in 
order to keep up with his masters. (Gone 
with the wind,20)

Trạng ngữ chỉ nguyên nhân in order 
to keep up with his masters, được xác 
định là thành phần mang tin cũ. Bởi lẽ, 
Jeems đã được người viết nhắc đến ở phần 
văn bản phía trước cùng với việc đã nhảy 
những cái cao hơn thế này.

Ngoài ra, trạng ngữ biểu đạt thông 
tin cũ cũng xuất hiện sau thành phần nòng 
cốt câu và thường mang các vai nghĩa 
không gian, tình huống, nguyên nhân.

Ví dụ trạng ngữ không gian được 
sắp xếp ở cuối câu văn mang tin cũ:

“He has an estate near Jackson 
Square, but it won’t help to go there, Tracy, 
believe me.”  (Gone with the wind,21)

Trạng ngữ there mang thông tin đã 
biết từ ngữ cảnh cho trước dinh thự kế bên 
quảng trường Jacksón.

Ví dụ trạng ngữ nguyên nhân được 
sắp xếp ở cuối câu văn mang tin cũ:

They were certain they had stumbled 
across God’s building block for the world, 
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and they worshipped Nature because of 
that. (The Da Vinci Code, 81)

Trạng ngữ chỉ nguyên nhân vì lí do 
đó được xác định là trạng ngữ mang tin cũ. 
Bởi lẽ, trong những đoạn văn trước, người 
đọc đã biết về sự việc họ chắc chắn rằng 
Họ chắc chắn rằng họ đã tình cờ tìm thấy 
yếu tố cơ bản mà Chúa Trới dùng để tạo 
nên thế giới này.

2.1.2. Trạng ngữ thể hiện một tin mới

Khác với tin cũ là tin đã được người 
nói, người nghe biết trước; tin mới là thông 
tin tại thời điểm nói, lần đầu tiên được đưa 
vào văn bản và người nghe/người đọc lần 
đầu tiên biết. Tuy nhiên, trạng ngữ là thành 
phần phụ, bổ sung cho nòng cốt câu nên 
thông tin được nêu lên ở trạng ngữ cũng chỉ 
là thông tin thứ yếu. Qua khảo sát, chúng 
tôi thấy, trạng ngữ cung cấp thông tin mới 
thường xuất hiện ở các trường hợp sau:

Trạng ngữ xuất hiện ở câu văn mở 
đầu một tác phẩm sẽ mang thông tin mới.

Ví dụ: In English we call that kind 
of fl ower a lily.” (The Da Vinci Code, 95)

Trong tiếng Anh, chúng tôi gọi loại 
hoa đó là hoa huệ. 

In the seventh week, there came a 
telegram from Colonel Hampton himself, 
and then  a letter, a kind, dignifi ed letter 
of condolence. (Gone with the wind, 120)

Trong tuần thứ bảy, đã có một bức 
điện từ chính Đại tá Hampton, và sau đó 
là một lá thư, một lá thư chia buồn, trang 
nghiêm.

Đây là những trạng ngữ mang thông 
tin về không gian, thời gian lần đầu được 
đề cập nên đó là những tin mới.

Ngoài ra, trạng ngữ chỉ phương tiện 
đứng ở đầu hoặc cuối câu cũng thường 

mang thông tin mới.

Ví dụ: By contrast with his own 
miserable existence, they were well-fed, 
well-clothed and looked after in sickness 
and old age. (Gone with the wind, 45)

 Trong ví dụ trên, thành phần 
trạng ngữ chỉ cách thức phương tiện: By 
contrast with his own miserable existence. 
Sự tồn tại được đề cập ở đầu câu này sẽ 
được bàn tới trong những câu sau. Vì vậy, 
nghĩa thông tin được nêu lên trong trạng 
ngữ ở câu văn trên là một tin mới.

Như vậy, thành phần trạng ngữ có 
thể mang một thông tin đã biết trước từ 
ngữ cảnh hoặc có thể mang một thông tin 
lần đầu tiên được đề cập. Việc mang thông 
tin cũ hay thông tin mới phụ thuộc nhiều 
vào vị trí xuất hiện của trạng ngữ trong 
văn bản, trong đoạn văn, trong câu văn và 
vai nghĩa mà trạng ngữ đó đảm nhận. 

2.2. Trạng ngữ trong cấu trúc đề - 
thuyết của câu

Cấu trúc đề - thuyết là một loại cấu 
trúc quan trọng của ngữ dụng học (theo 
quan điểm của trường phái chức năng 
Praha) hoặc là một trong 3 loại cấu trúc 
(theo quan điểm Ngữ pháp chức năng hệ 
thống của Halliday), dùng để biểu thị nghĩa 
văn bản (textual meaning). Trong cấu trúc 
đề – thuyết, đề là phần từ ngữ được chọn 
làm xuất phát điểm cho câu nói. Phần câu 
được dùng để phát triển phần đề được gọi 
là thuyết. Quan hệ giữa phần đề và phần 
thuyết là quan hệ theo trật tự tuyến tính, 
nghĩa trong câu theo trật tự trước – sau 
phản ánh kinh nghiệm tổ chức thông điệp 
của người nói. Tuỳ theo nội dung của phần 
đề xét trong mối quan hệ với phần còn lại 
của câu, có thể phân biệt các loại đề: Đề - 
đề tài, đề tình thái, đề văn bản. 
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2.2.1. Trạng ngữ thuộc phần đề trong cấu trúc đề - thuyết của câu

 Qua khảo sát, ta thấy hầu hết những câu có trạng ngữ thuộc phần đề là những câu trình 
bày. Tuy nhiên, chức năng đề tiêu biểu trong câu thuộc về chủ ngữ nên trạng ngữ trong những 
câu như vậy là đề đánh dấu. Những trạng ngữ thuộc phần đề của câu thường là những trạng 
ngữ có vị trí trí đứng trước nòng cốt câu. 

Ví dụ: 

In the old movies the butler always came to the rescue with a tray of drinks.(If 
Tomorrow Comes,13)

In the old movies the butler always came to the rescue with a tray 
of drinks

Cấu trúc Đề - thuyết Đề đánh dấu Thuyết

Phần lớn những câu có trạng ngữ thuộc phần đề thường được xắp xếp ngay ở đầu câu 
văn. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp trước trạng ngữ còn xuất hiện loại đề văn bản, 
dùng để nối kết quan hệ nghĩa – logic của câu chứa nó với câu có quan hệ nghĩa với câu đó. 

 Ví dụ về trường hợp trước trạng ngữ xuất hiện loại đề văn bản: 

And now, she thought, it’s going to be a part of my life. (If Tomorrow Comes, 11)

And  now she thought, it’s going to be a part of my life
Cấu trúc đề 
-thuyết

Đề văn bản Đề đề tài
Bội đề Thuyết

Như phần dẫn nhập đã nói, cấu trúc 
đề - thuyết có liên quan mật thiết đến cấu 
trúc tin. Qua khảo sát, có thể thấy: Trạng 
ngữ thuộc phần đề biểu đạt một thông tin 
đã biết từ ngữ cảnh (tin cũ) chiếm số lượng 
ít hơn phần đề biểu đạt một thông tin lần 
đầu tiên xuất hiện trong văn bản (tin mới).

Ví dụ về trường hợp trạng ngữ thuộc 
phần đề biểu đạt tin cũ:

The safe was fi lled with thick 
envelopes and papers, but Tracy 
ignored them. At the back, resting on a 
small shelf, was a chamois jewelry bag. 
(If Tomorrow Comes, 181)

Ví dụ về trường hợp trạng ngữ thuộc 
phần đề biểu đạt tin mới:

In that instant, Sophie felt the ghost 
of her grandfather whispering in her ear. 
(The Da Vinci Code, 112)

Như vậy, có thể thấy, trạng ngữ 
thuộc phần đề biểu đạt thông tin cũ thường 
là những trạng được cấu tạo bởi một kết 
cấu song hành. Đây thường là các trạng 
ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ không 
gian, trạng ngữ chỉ mục đích, trạng ngữ 
chỉ nguyên nhân. Đối với các trạng ngữ 
thuộc phần đề biểu đạt tin mới, thì trạng 
ngữ thường xuất hiện ở câu văn mở đầu 
một tác phẩm và thường là những trạng 
ngữ chỉ cách thức phương tiện. Ở một số 
trường hợp khác của trạng ngữ, mối quan 
hệ giữa phần đề do trạng ngữ đảm nhận 
và cấu trúc tin là khá linh hoạt, có khi vai 
nghĩa của trạng ngữ biểu đạt thông tin 
mới, có khi lại biểu đạt thông tin cũ.

Vai nghĩa thời gian thuộc phần đề 
biểu đạt thông tin mới. Ví dụ:

Their host swept an arm across the 
luxurious salon. “This is your private 
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viewing room. Once I leave the room, you 
may spend all the time you need in here 
to review and modify the contents of your 
safe-deposit box, which arrives... over 
here.” (The Da Vinci Code, 152)

Vai nghĩa thời gian thuộc phần đề 
biểu đạt thông tin cũ. Ví dụ:

Pushing Sophie from his mind, 
Fache stared for a moment at the miniature 
knight standing on Saunière’s desk. Then 
he turned back to Collet. “Do you have 
him?” (The Da Vinci Code, 55)

2.2.2. Trạng ngữ thuộc phần thuyết 
trong cấu trúc đề - thuyết của câu

Những trạng ngữ thuộc phần thuyết 
trong câu thường là những trạng ngữ có vị 
trí giữa câu và cuối câu. Trạng ngữ thuộc 
phần thuyết của câu có thể biểu đạt một 
thông tin cũ cũng có thể biểu đạt một thông 
tin mới. Biểu đạt thông tin cũ trong phần 
thuyết theo tư liệu khảo sát của chúng tôi 
thường là những trường hợp trạng ngữ 
mang các vai nghĩa không gian, tình huống, 
nguyên nhân. Biểu đạt thông tin mới trong 
phần thuyết là những trường hợp trạng ngữ 
mang các vai nghĩa cách thức, phương 
tiện. Vai nghĩa thời gian khi tham gia phần 
thuyết rất linh hoạt về cấu trúc tin, có khi 
thể hiện một thông tin mới, có trường hợp 
lại thể hiện một thông tin cũ.

Trạng ngữ chỉ thời gian thuộc phần 
thuyết trong cấu trúc đề thuyết của câu, 
biểu đạt thông tin mới. Ví dụ:    

“Oh, don’t laugh. It isn’t funny. It 
seems that Miss--this woman, wanted to 
do something for the hospital--can you 
imagine it? She off ered to nurse every 
morning and, of course, Mrs. Elsing must 
have nearly died at the idea and ordered 

her out of the hospital. (Gone with the 
wind, 222)

Trạng ngữ chỉ thời gian thuộc phần 
thuyết trong cấu trúc đề thuyết của câu, 
biểu đạt thông tin cũ. Ví dụ:

He had arranged for a massage in 
one hour, but he planned to fi nish this game 
before then. (If Tomorrow Comes, 240)

Như vậy, qua tìm hiểu có thể thấy, 
trong câu, trạng ngữ có thể thuộc phần đề 
hoặc phần thuyết của câu. Trạng ngữ trong 
cấu trúc đề - thuyết của câu có mối quan 
hệ chặt chẽ với chức năng thông tin của 
trạng ngữ.

2.3. Vai trò của trạng ngữ đối với 
tính liên kết và mạch lạc của văn bản 

Liên kết về hình thức là liên kết 
được thực hiện bằng các phương tiện, dấu 
hiện ngôn ngữ. Đây là các phương thức 
liên kết, các phép liên kết nằm trong các 
câu văn, các đoạn văn, giúp chúng có sự 
thống nhất với nhau về ý nghĩa. Mạch lạc 
là liên kết nội dung. Đó là sự liên kết xét 
về mặt tổ chức bên trong của văn bản đặc 
biệt là sự liên kết về nghĩa. Liên kết nội 
dung bao gồm liên kết lôgic và liên kết 
chủ đề. Một văn bản cần đảm bảo cả tính 
liên kết và tính mạch lạc, nghĩa là cần có 
sự liên kết ở cả mặt nội dung và hình thức.

Trạng ngữ là yếu tố đi kèm, bổ sung 
phương diện nghĩa nào đó (về thời gian, 
không gian, tình huống, cách thức phương 
tiện, nguyên nhân...) cho cả sự việc được 
nói đến trong câu. Tuy nhiên, xem xét 
trong một văn bản, có thể nhận thấy trạng 
ngữ còn có vai trò quan trọng đối với sự 
liên kết và mạch lạc của văn bản. Vai trò 
tạo liên kết và mạch lạc cho văn bản thể 
hiện rõ ở việc có sự lặp lại trạng ngữ trong 
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câu văn trước hoặc sau đó. Ngoài ra, còn 
biểu hiện ở trường hợp trạng ngữ có từ 
hoặc cụm từ lặp lại câu văn đi trước.

2.3.1. Trạng ngữ lặp lại trạng ngữ 
trong câu văn trước đó

Ngoài việc lặp lại thành phấn chính, 
để tạo mối liên kết cho văn bản, các tác giả 
còn lặp lại bộ phận trạng ngữ. Trạng ngữ 
có thể có sự lặp lại trạng ngữ trong câu 
văn trước đó. Ví dụ:

The easy days away from the routine 
of the prison somehow made the nights 
worse. Tracy loathed returning to her 
cell, hated being caged in like an animal. 
She was still unable to get used to the 
screams that came from nearby cells in 
the uncaring darkness. She would grit her 
teeth until her jaws ached. One night at a 
time, she promised herself. I can stand one 
night at a time. (If Tomorrow Comes, 100)

Trạng ngữ One night at a time trong 
câu (One night at a time, she promised 
herself) được lặp lại hoàn toàn trạng ngữ 
One night at a time trong câu văn tiếp 
theo. Sự lặp lại này, có tác dụng tạo liên 
kết, mạch lạc cho đoạn văn. 

Bên cạnh việc lặp lại hoàn toàn 
trạng ngữ trong những câu văn trước, còn 
có trường hợp trạng ngữ không lặp lại 
hoàn toàn mà chỉ lặp lại một phần. Ví dụ: 

“Wait here for me, Harry,” he said. 
“Our examination of the grounds will not 
take long.”

They trooped out in silence past 
him, and closed the door. After a minute 
or so, Harry heard the clunks of Moody’s 
wooden leg growing fainter in the corridor 
below.  (Harry Potter and the Prisoner of 
Azkaban, tr.506)

Trạng ngữ After a minute or so có 
mối liên hệ với will not take long trong 
câu văn trước. Sự lặp lại này có tác dụng 
tạo liên kết, mạch lạc cho các câu văn và 
đoạn văn. 

2.3.2. Trạng ngữ có sự liên hệ với 
trạng ngữ trong những câu văn trước

Ngoài lặp lại trạng ngữ của câu văn 
trước, còn lặp lại trạng ngữ của những câu 
văn trước, ví dụ:

As a boy, Langdon had fallen down 
an abandoned well shaft and almost 
died treading water in the narrow space 
for hours before being rescued. Since 
then, he’d suff ered a haunting phobia of 
enclosed spaces—elevators, subways, 
squash courts. (The Da Vinci Code, 20)

 Trạng ngữ thời gian Since then trong 
câu Since then, he’d suff ered a haunting 
phobia of enclosed spaces—elevators, 
subways, squash courts tuy không phải là 
sự lặp lại trạng ngữ As a boy trong As a boy, 
Langdon had fallen down an abandoned 
well shaft and almost died treading water 
in the narrow space for hours before being 
rescued nhưng sự xuất hiện của trạng ngữ 
Since then đã gợi liên tưởng về As a boy. 
Chính điều này khiến văn bản giữ được 
tính mạch lạc trong việc triển khai ý nghĩa.

Như vậy chính việc sử dụng những 
trạng ngữ mà những trạng ngữ đó là  sự lặp 
lại trạng ngữ trong câu văn trước hoặc có 
sự liên hệ mật thiết với trạng ngữ ở  những 
câu văn trước đó đã góp phần tạo nên tính 
liên kết và mạch lạc cho văn bản. Sự lặp 
lại ấy có thể là sự lặp lại hoàn toàn có thể 
là sự lặp lại không hoàn toàn; có thể là sự 
lặp lại ở những câu văn đứng liên kề nhau, 
cũng có thể  là sự lặp lại ở những câu văn 
có khoảng cách trong văn bản.
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3. Kết luận

Về bình diện ngữ dụng của trạng 
ngữ, chúng ta nghiên cứu những vấn đề là: 
Khả năng thông tin của trạng ngữ; Trạng 
ngữ trong cấu trúc đề thuyết của câu; Vai 
trò của trạng ngữ đối với tính liên kết và 
mạch lạc của văn bản.

Về khả năng thông tin của trạng 
ngữ, qua khảo sát cho thấy thành phần 
trạng ngữ có thể mang một thông tin đã 
biết trước từ ngữ cảnh hoặc có thể mang 
một thông tin lần đầu tiên được đề cập. 
Việc mang thông tin cũ hay thông tin mới 
phụ thuộc nhiều vào vị trí xuất hiện của 
trạng ngữ trong văn bản, trong đoạn văn, 
trong câu văn và vai nghĩa mà trạng ngữ 
đó đảm nhận.

Khả năng thông tin của trạng ngữ có 
sự liên hệ mật thiết với cấu trúc đề - thuyết 
của câu. Qua khảo sát cho thấy có một số 
vai trạng ngữ thường xuất hiện ở phần đề, 
một số vai trạng ngữ lại chỉ thường xuất 
hiện ở phần thuyết của câu. Vai trạng ngữ 
thời gian khá linh hoạt về vị trí, nó có thể 
đứng ở phần đề hoặc phần thuyết của câu, 
biểu đạt một tin cũ hoặc biểu đạt một tin 
mới trong cấu trúc câu.

Trạng ngữ trong câu tuy là thành 
phần phụ, nếu không có nó thì nội dung 
câu cũng không thay đổi nhiều. Nhưng 
tìm hiểu có thể thấy, thành phần trạng ngữ 
góp phần tạo mối liên kết và mạch lạc cho 
văn bản. 
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