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NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM VÀ ĐỘC
TÍNH CẤP CỦA CAO CHIẾT CỒN LÁ CÂY THÓC LÉP
(DESMODIUM GANGETICUM)
STUDY ON ANTI-INFLAMMATORY EFFECT AND ACUTE TOXICITY
OF ETHANOL EXTRACT OF THE LEAVES
OF DESMODIUM GANGETICUM (L.) DC.
Cao Sơn Tùng*, Ngọ Thị Phương†, Phương Anh Tuấn†, Nguyễn Tuấn Anh*,
Đỗ Thị Thảo‡, Trịnh Thị Thu Hằng§, Lê Minh Hà†
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/11/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/5/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 27/5/2020
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu tác dụng kháng viêm cho thấy cao chiết cồn của lá cây
Thóc lép (Desmodium gangeticum (L.) DC.) liều 100 mg/kgP thể hiện tác dụng chống viêm
cấp mạnh và kéo dài hơn so với liều 300 mg/kg trên mô hình gây phù chân chuột thực nghiệm
bằng carrageenin. Ở 2 liều nghiên cứu 100 và 300 mg/kgP mẫu nghiên cứu đều có tác dụng
chống viêm mạn trên mô hình gây u hạt thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu độc tính cấp cho
thấy cao chiết cồn của lá cây Thóc lép không gây chết và không ảnh hưởng đến quá trình
phát triển bình thường của động vật thí nghiệm với liều tối đa là 5.000 mg/kgP theo đường
uống. Đây là lần đầu tiên hoạt tính kháng viêm in vivo và độc tính cấp của cây Thóc lép Việt
Nam được nghiên cứu.
Từ khóa: Thóc lép, Desmodium gangeticum, kháng viêm, độc tính cấp.

Abstract: The results showed that the alcohol extract of the leaves of Desmodium
gangeticum (L.) DC. at a dose of 100 mg/kgP showed a stronger and lasting acute antiinflammatory eﬀect than a dose of 300 mg/kgP in carrageenan-induced paw edema. At
studied doses of 100 and 300 mg/kgP, the sample has a chronic anti-inflammatory eﬀect
on the experimental granulomatous model. The studied sample did not cause death and did
not aﬀect the normal development process of experimental animals with a maximum dose
of 5000 mg/kgP orally. This is the first time anti-inflammatory eﬀect and acute toxicity of
Desmodium gangeticum were reported.
Keywords: Desmodium gangeticum (L.) DC, anti-inflammatory, acute toxicity.
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1. Đặt vấn đề

Cây Thóc Lép có tên khoa học là
Desmodium gangeticum (L.) DC., thuộc họ
Đậu (fabaceae). Là loài cây cổ nhiệt đới,
mọc hoang ở vùng đồi núi, trên các bãi cỏ,
ven đường đi từ Bắc tới Nam. Trong y học cổ
truyền Việt Nam, y học cổ truyền các nước
châu Á đặc biệt là Trung Quốc, các bộ phận
của Thóc lép đc sử dụng như một phương
thuốc để giải nhiệt, tiêu hóa, cầm máu, giảm
đau, sát khuẩn, trị các bệnh viêm da, viêm
da thần kinh, viêm ngực, trị sốt thương hàn,
hen suyễn, viêm phế quản, dùng trong việc
điều trị rắn cắn, chống nôn, ngộ độc và sỏi
thận [1,2]. Các nghiên cứu về hóa học trên
thế giới đã chỉ ra Thóc lép giàu các lớp chất
ﬂavonoid, alkaloid, sterol và glycolipid [2].
Trong các nghiên cứu trước đây, chúng tôi
đã phân lập và xác định cấu trúc của 10 hợp
chất từ lá cây Thóc lép ở Việt Nam: (6S,9R)roseoside, nicotiﬂorin, rutin, luteolin,
luteolin tetramethyl ether, protocatechuic
acid,
N,N-dimethyltetradecan-1-amine,
(+)-pinitol, stigmasterol và daucosterol
[3,4]. Tuy nhiên cho tới nay, hầu như chưa
thấy có nghiên cứu về hoạt tính sinh học của
cây Thóc lép Việt Nam được công bố. Để
tiếp nối các nghiên cứu trước đây và nhằm
làm sáng tỏ tác dụng chữa bệnh của cây
Thóc lép trong dân gian, trong bài báo này
chúng tôi trình bày các kết quả nghiên cứu in
vivo về tác dụng kháng viêm và độc tính cấp
của cao chiết cồn của lá cây Thóc lép.
2. Thực nghiệm
2.1. Tạo cao chiết cồn
2,0 kg bột lá cây Thóc lép được chiết
với cồn 96 độ, ở 50oC, 3 lần, mỗi lần 5 giờ.
Dịch chiết được gom lại, lọc và cất loại
dung môi dưới áp suất giảm thu được 85,0
g cao chiết cồn (ký hiệu là TL) được dùng

cho các nghiên cứu về hoạt tính tiếp theo.
2.2. Nghiên cứu về hoạt tính kháng
viêm của Thóc lép.
2.1.1. Động vật thí nghiệm
- Chuột cống trắng, cả 2 giống,
khoẻ mạnh, trọng lượng 150 ± 20 gam (để
nghiên cứu tác dụng chống viêm), đạt tiêu
chuẩn thí nghiệm do Viện Vệ sinh dịch tễ
Trung ương cung cấp.
- Động vật được nuôi trong điều kiện
đầy đủ thức ăn và nước uống tại phòng thí
nghiệm từ 3 - 5 ngày trước khi nghiên cứu
và trong suốt thời gian nghiên cứu.
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu
2.1.2.1. Tác dụng kháng viêm cấp
theo đường uống
Chuột cống trắng, cả 2 giống, khoẻ
mạnh, trọng lượng 150 ± 20 gam. Được
tiến hành trên mô hình gây phù chân
chuột bằng carrageenin theo phương
pháp Winter. Chuột cống trắng được chia
ngẫu nhiên thành 4 lô, mỗi lô 10 con.
Lô 1 (lô chứng sinh học): uống nước cất
1,0ml/100g. Lô 2 (lô chứng dương): uống
aspirin 150 mg/kg/ngày. Lô 3 (lô TL liều
thấp): uống TL 100 mg/kg/ngày. Lô 4 (lô
TL liều cao): uống TL 300 mg/kg/ngày
(các thuốc chuẩn hoặc thuốc thử được pha
trong nước cất, cho chuột uống với lượng
1,0 ml/100g ). Chuột được gây viêm bằng
cách tiêm carrageenin 1% (pha trong nước
muối sinh lý) 0,05 ml/chuột vào gan bàn
chân sau, bên phải của chuột. Đo thể tích
chân chuột (đến khớp cổ chân) bằng dụng
cụ chuyên biệt (Plethysmometer) vào các
thời điểm: trước khi gây viêm (V0), sau
khi gây viêm 2 giờ (V1), 4 giờ (V2), 6 giờ
(V3) và 24 giờ (Vt) để đánh giá tác dụng
chống viêm của thuốc.
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Kết quả được tính theo công thức
của Fontaine.
- Độ tăng thể tích chân của từng
chuột được tính theo công thức:
ΔV% = 100x (Vt-V0)/Vx
Trong đó: V%: độ tăng thể tích
chân chuột.
viêm.
viêm.

V0: thể tích chân chuột trước khi gây
Vt: thể tích chân chuột sau khi gây

dưới da gáy của chuột viên amiant đã
nhúng vào carrageenin 1%. Sau khi cấy
amiant, chuột được uống thuốc trong
5 ngày liền. Ngày thứ 6, gây mê chuột
bằng ether, bóc tách khối u hạt, sấy ở
nhiệt độ 56oC/18 giờ. So sánh trọng
lượng trung bình của khối u hạt (đã trừ
trọng lượng amiant) giữa các lô uống
thuốc và lô chứng. Tác dụng chống viêm
được biểu thị bằng tỉ lệ % giảm trọng
lượng khối u.
2.1.3. Phương pháp xử lý số liệu

- Tác dụng chống viêm của thuốc
được đánh giá bằng khả năng ức chế phản
ứng phù (I%).
Trong đó: I%: khả năng ức chế phản
ứng phù (%).
: trung bình độ tăng thể tích
chân chuột ở lô chứng (%).
: trung bình độ tăng thể tích
chân chuột ở lô uống thuốc (%).
2.1.2.2. Tác dụng chống viêm mạn tính
Được tiến hành trên mô hình gây
u hạt thực nghiệm bằng amiant. Gây u
hạt thực nghiệm theo phương pháp của
Ducrot, Julou và cộng sự trên chuột cống
trắng. Amiant được viên thành hạt hình
cầu nhỏ trọng lượng 30,0 ± 1,0 mg, tiệt
khuẩn bằng nhiệt độ cao (160oC / 2 giờ)
trước khi cấy vào cơ thể chuột cống.
Chuột cống trắng được chia ngẫu
nhiên làm 4 lô, mỗi lô 8 con. Lô 1 (lô
chứng sinh học): uống nước cất. Lô 2
(lô chứng dương): uống prednisolon
5,0 mg/kg/ngày. Lô 3 (lô TL liều thấp):
uống TL 100 mg/kg/ngày. Lô 4(lô TL
liều cao): uống TL 300 mg/kg/ngày. Gây
viêm mạn cho chuột bằng cách cấy vào

Các số liệu được xử lý trên Excel,
thuật toán thống kê student t’test, F’test
và phương pháp phân tích phương sai một
nhân tố ngẫu nhiên (one way ANOVA)
để kiểm tra sự sai khác có ý nghĩa so với
đối chứng âm, với p < 0.05 được coi là sai
khác có ý nghĩa.
2.2. Thử nghiệm hoạt tính gây độc
tính cấp trên chuột
2.2.1. Động vật thí nghiệm
- Chuột nhắt trắng thuần chủng dòng
BALB/c với tổng số lượng chuột được thí
nghiêm là 42 con mỗi con có cân nặng 20
± 2g.
- Động vật thí nghiệm được nuôi
ở phòng Thử nghiệm sinh học, Viện
Công nghệ sinh học, nuôi trong điều kiện
chuồng thoáng mát, đảm bảo vệ sinh, chế
độ ăn uống theo nhu cầu của chuột. Tất cả
động vật thí nghiệm trước khi tiến hành
đều được xác định cân nặng.
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nguyên tắc: Cho chuột thử nghiệm
uống cùng liều mẫu nghiên cứu trong điều
kiện ổn định như nhau, quan sát các phản
ứng xảy ra trong 72h.
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2.2.2.1 Thử sơ bộ

- Cho 6 chuột (50% đực, 50% cái)
nhịn đói ít nhất 12 giờ trước khi cho uống
mẫu nghiên cứu ở liều duy nhất, tối đa có
thể, qua đường uống (thể tích tối đa là 0,2
ml-0,75 ml/10g trọng lượng chuột-theo
“Hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sàng
và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược
liệu” của Bộ y tế ban hành theo quyết định
số 141/QĐ-K2ĐT ngày 27/10/2015) [5].
Theo dõi và ghi nhận cử động tổng quát,
biểu hiện về hành vi, trạng thái lông, ăn
uống, tiêu tiểu và số lượng chết của chuột
trong vòng 72 giờ, chuột không có dấu
hiệu bất thường hoặc chết, tiếp tục theo
dõi trong 14 ngày.
- Cách xử lí và chuẩn bị mẫu thử:
Mẫu ở dạng cao tan kém trong nước mà
tan trong cồn nên được pha trong cồn, sau
đó giảm nồng độ cồn và cho chuột uống
liều tối đa 5000 mg/kg trọng lượng chuột.
- Kết quả thử nghiệm sơ bộ cho thấy
có không có chuột bị chết trong vòng 72
h. Như vậy, thí nghiệm được tiếp tục thực
hiện theo Trường hợp 1.
2.2.2.2. Thử nghiệm chính thức
Có 3 trường hợp có thể xảy ra:
- Trường hợp 1: Sau khi cho chuột
uống mẫu, số chuột trong lô thử vẫn bảo
toàn cho thấy liều cao nhất có thể qua kim
mà không làm chuột chết. Liều này được
kí hiệu là Dmax và liều tương đối an toàn
Ds dùng trong các thử nghiệm dược lý có
thể bằng hoặc lớn hơn 1/5 Dmax.
- Trường hợp 2: Sau khi cho chuột
uống mẫu nghiên cứu, tỉ lệ tử vong là
100% thì thử với liều giảm ½ so với liều
đầu. Tiếp tục thăm dò cho đến khi tìm
được liều tối thiểu gây chết 100% chuột

(LD100) và liều tối đa không gây chết con
nào (LD0). Tiến hành thử nghiệm xác định
LD50 theo phương pháp của Dodehe Yeo
và cộng sự (2012) [6], N’dia Kouadio
Frédéri và cộng sự (2013) [7], Aristide
Traore và cộng sự (2014) [8].
- Trường hợp 3: Sau khi uống mẫu
thử, số chuột tử vong thấp hơn 100%,
không xác định được liều gây chết tuyệt
đối (LD100) dẫn tới không thể xác định
được LD50. Tuy nhiên, trường hợp này
có thể xác định được liều tối đa không
gây chết chuột, gọi là liều dưới liều chết
(LD0). Khi đó liều tương đối an toàn Ds
dùng trong các thử nghiệm dược lý có giá
trị bằng 1/5 hoặc 1/10 liều LD0.
Thực nghiệm được tiến hành như
sau: 36 chuột nhắt trắng dòng BALB/c khoẻ
mạnh, khối lượng khoảng 19-21 gram, không
phân biệt giống, được nuôi tại khu nuôi động
vật của Viện Công nghệ sinh học trong điều
kiện tiêu chuẩn về nhiệt độ, ánh sáng, được
chia làm 6 lô (6 chuột/lô), và bị bỏ đói hoàn
toàn 16 giờ trước khi được uống chế phẩm
GX. Chuột được theo dõi cân nặng và biểu
hiện sinh lý trong khoảng thời gian 2 giờ
sau khi uống và ở các thời điểm trước khi
uống mẫu, ngày 1, ngày 4 và ngày 7. Các
số liệu được xử lí trên Excel, được trình
bày dạng Mean ± SE.
- Lô 1: (đối chứng sinh lý) Uống cồn
thực phẩm pha ở 10% liều 0,3- 0,4 ml/con
- Lô 2: Uống TL liều 1000mg/kg
trọng lượng cơ thể
- Lô 3: Uống TL liều 2000 mg/kg
trọng lượng cơ thể
- Lô 4: Uống TL liều 3000 mg/kg
trọng lượng cơ thể
- Lô 5: Uống TL liều 4000 mg/kg

5

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion
trọng lượng cơ thể
- Lô 6: Uống TL liều 5000 mg/kg
trọng lượng cơ thể
Công thức tính giá trị LD50
Xác định LD50 được tiến hành theo
phương pháp của Karber Behrens [6,9]
(trích theo Dodehe Yeo và cs, 2012 và trích
theo Shetty Akhila J và cs, 2007) như sau:
LD50 = LD100 - Σa×b/N
Trong đó:
LD50: Liều chết 50% động vật thí
nghiệm.
LD100: Liều thấp nhất gây chết 100%
động vật thí nghiệm.
N: Số động vật trong một nhóm.
a: Sự khác biệt về liều giữa hai liều
liên tiếp.

b: Tỷ lệ tử vong trung bình của hai
nhóm liên tiếp.
3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Tác dụng kháng viêm của cao
chiết Thóc lép
3.1.1. Tác dụng chống viêm cấp tính
Tác dụng chống viêm cấp tính
của cao chiết Thóc lép được đánh giá
thông qua việc gây phù chân chuột
bằng carrageenin 1% theo phương pháp
Winter và được theo dõi tại lần lượt các
thời điểm trước khí gây viêm và sau khi
gây viêm 2, 4, 6 và 24h. Tại các mốc thời
gian tương ứng, sử dụng cao chiết Thóc
lép để đánh giá khả năng gây ức chế viêm
với liều lượng 100mg/kg/ngày/chuột và
300mg/kg/ngày/chuột. Kết quả được
trình bày ở bảng 1.

Bảng 1. Độ tăng thể tích chân chuột sau khi gây viêm
Lô nghiên cứu

Độ tăng thể tích chân chuột (ΔV%)
( ± SE)

n

Lô 2
(Aspirin 150 mg/kg)
Lô 3
(TL 100 mg/kg)
Lô 4
(TL 300 mg/kg)

8

19,18 ± 2,40

47,11 ± 4,28

41,29 ± 4,34

6,45 ± 3,81

8

39,61 ± 7,14

35,56 ± 4,00

21,84 ± 6,02

9,47 ± 0,28

9

34,54 ± 4,84

61,08 ± 6,00

42,75 ± 5,73

9,56 ± 1,96

Bảng 2. Mức độ ức chế phản ứng phù chân chuột của mẫu thử TL

Lô nghiên cứu
Lô 2
(aspirin 150 mg/kg)
Lô 3
(TL 100 mg/kg)
Lô 4
(TL 300 mg/kg)

n

Sau 2 giờ

Mức độ ức chế phản ứng phù
(I %) so với lô chứng
Sau 4 giờ
Sau 6 giờ

Sau 24 giờ

8

58,35

41,04

23,57

19,57

8

13,98

55,49

59,58

- 18,10

9

24,99

23,54

20,87

- 19,33
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Nhận xét

Tại thời điểm 2 giờ sau khi gây
viêm, lô uống aspirin thể hiện tác dụng rõ
nhất (ức chế được 58,35% phản ứng phù
viêm). Hai lô uống TL có xu hướng làm
giảm mức độ tăng thể tích chân chuột,
nhưng sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống
kê so với lô chứng.
Tại thời điểm 2 giờ sau gây viêm
cấp bằng carrageenin, độ tăng thể tích
chân chuột chưa có sự khác biệt rõ rệt so
với lô chứng sinh học (p > 0,05). Tại thời
điểm 4 giờ sau gây viêm, độ tăng thể tích
chân chuột ở cả 2 lô uống TL đã giảm rõ
rệt so với lô chứng sinh học với mức độ
ức chế phản ứng phù là 55,49% ở lô uống
TL 100 mg/kg (p < 0,05) và 23,54% ở lô
uống TL liều 300 mg/kg (p < 0,001) g. Tại
thời điểm 6 giờ sau gây viêm, chỉ có lô
TL liều thấp (100 mg/kg) còn tác dụng
chống viêm với mức độ ức chế phản ứng
phù là 59,58% (p < 0,01), cao hơn lô uống
aspirin. Như vậy, TL liều 100 mg/kg có

tác dụng chống viêm mạnh hơn và kéo dài
hơn so với TL liều 300 mg/kg.
Aspirin thể hiện tác dụng chống
viêm mạnh nhất tại thời điểm 2 giờ sau
khi gây viêm, phù hợp với đặc điểm dược
động học và tác dụng của aspirin. Mức độ
ức chế phản ứng phù tại thời điểm 2 giờ là
58,35%, cao hơn cả 4 lô uống thuốc thử
TL. Sau đó, mức độ ức chế phản ứng phù
của aspirin giảm dần ở các thời điểm sau.
Tại thời điểm 24 giờ sau khi gây
viêm, không có sự khác biệt về độ tăng thể
tích chân chuột giữa tất cả các lô nghiên
cứu (p > 0,05).
Kết quả nghiên cứu cho thấy tác
dụng chống viêm cấp của cao chiết TL
trên mô hình gây phù chân chuột thực
nghiệm bằng carrageenin.
3.1.2. Tác dụng chống viêm mãn tính
Trên mô hình gây viêm mạn thực
nghiệm bằng cấy amiant, xác định trọng
lượng khối u hạt của các lô chứng và các lô
uống thuốc, kết quả thu được như sau:

Bảng 3. Trọng lượng trung bình u hạt thực nghiệm
Lô nghiên cứu

n

Trọng lượng
u hạt (mg)

Lô 1 (chứng sinh học)
Lô 2 (Prednisolon 5 mg/kg)
Lô 3 (TL 100 mg/kg)
Lô 4 (TL 300 mg/kg)

8
8
8
8

( X ± SE)
89,4 ± 11,2
50,9 ± 4,4
56,5 ± 4,3
55,8 ± 4,9

Nhận xét
Kết quả ở bảng trên cho thấy:
Trọng lượng u hạt ở 4 lô uống thuốc
thử và lô uống prednisolon đều giảm rõ
rệt so với lô chứng sinh học (p < 0,05 và
p < 0,01). Không có sự khác biệt rõ rệt về
trọng lượng u hạt giữa các lô uống thuốc
thử và prednisolon.

Tỉ lệ giảm
trọng lượng
u hạt (%)

p so
với
lô 1

75,68
58,19
60,31

< 0,05
< 0,05
< 0,05

Thí nghiệm này nhằm đánh giá tác
dụng chống viêm mạn của thuốc thử thông
qua khả năng làm giảm quá trình tăng sinh
tổ chức, giảm khối lượng u hạt tạo thành
khi cấy amiant đã nhúng carragenin vào
dưới da chuột. Amiant là một vật lạ không
có khả năng tiêu khi đưa vào cơ thể.
Carrageenin có bản chất là polysaccharid,
có khả năng kích thích quá trình viêm. Cấy
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amiant đã nhúng carragenin vào dưới da
chuột sẽ kích thích quá trình viêm mạnh
hơn chỉ cấy amiant đơn thuần. Khi đó cơ
thể sẽ phản ứng viêm bằng cách tập trung
nhiều tế bào, tạo ra mô bào lưới, nguyên
bào sợi bao quanh vật lạ, tạo nên hình ảnh
u hạt của mô hình viêm gan thực nghiệm.

chứng sinh học (p < 0,05 và p < 0,01), với
tỉ lệ giảm trọng lượng u hạt ở lô uống TL
thứ tự là 36,80% và 37,58%, ở lô uống
prednisolon là 43,06 %. Không có sự khác
biệt có ý nghĩa thống kê giữa trọng lượng
u hạt của các lô uống thuốc thử so với nhau
và so với lô uống prednisolon (p > 0,05).

Thuốc có tác dụng chống viêm mạn
sẽ ức chế sự tạo thành u hạt, làm giảm
khối lượng u hạt tạo thành so với nhóm
chứng không dùng thuốc. Thông qua việc
so sánh trọng lượng u hạt giữa các lô uống
thuốc thử và lô đối chứng, có thể đánh giá
được thuốc có tác dụng chống viêm mạn
trên thực nghiệm hay không.

Kết quả nghiên cứu tác dụng chống
viêm mạn của mẫu thử TL cho thấy mẫu
thuốc thử với 2 liều đã dùng đều có tác
dụng chống viêm mạn trên mô hình gây u
hạt thực nghiệm.
3.2. Kết quả thử nghiệm độc tính
cấp của cao chiết Thóc lép

Với sự bố trí thí nghiệm ở trên
Kết quả ở bảng 3 cho thấy các lô
chúng tôi thu được kết quả độc tính cấp
uống TL (liều 100 mg/kg và liều 300 mg/
theo đường uống của mẫu nghiên cứu
kg) đều có tác dụng ức chế sự tạo thành
u hạt sau khi gây viêm rõ rệt so với lô
như sau:
Bảng 4. Số lượng chuột chết, biểu hiện bên ngoài của chuột khi uống mẫu thử TL
Lô

Mẫu TL (mg/
kg)

số chuột chết
trong 72 giờ

1

Đối chứng

0

2

1000

0

3

2000

0

4

3000

0

5

4000

0

6

5000

0

Biểu hiện bên ngoài trong vòng
0-72 giờ
Sau khi uống nước chuột di chuyển và ăn uống bình
thường, phản xạ ánh sáng và âm thanh tốt
Sau khi uống mẫu thử TL chuột di chuyển và ăn uống bình
thường, phản xạ ánh sáng và âm thanh tốt
Sau khi uống mẫu thử TL chuột di chuyển và ăn uống bình
thường, phản xạ ánh sáng và âm thanh tốt
Sau khi uống mẫu thử TL chuột di chuyển và ăn uống bình
thường, phản xạ ánh sáng và âm thanh tốt
Sau khi uống mẫu thử TL chuột di chuyển và ăn uống bình
thường, phản xạ ánh sáng và âm thanh tốt
Sau khi uống mẫu thử TL chuột di chuyển và ăn uống bình
thường, phản xạ ánh sáng và âm thanh tốt

Kết quả thí nghiệm trên cho thấy:
mẫu TL không gây chết động vật thí
nghiệm theo đường uống trong thí nghiệm
này với liều tối đa là 5000 mg/kg.
Theo dõi khối lượng cơ thể chuột
Kết quả theo dõi khối lượng cơ thể
chuột ở nhóm chứng và nhóm thử được

thể hiện trong các bảng 5. Kết quả theo dõi
khối lượng trung bình của chuột trong quá
trình thử nghiệm 7 ngày cho thấy:
- Trước khi uống mẫu thử: Khối
lượng trung bình của chuột ở các nhóm thử
trước khi đưa vào thử nghiệm không có sự
khác biệt so với nhóm chứng (P>0,05).
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- Sau khi uống mẫu thử 1 ngày, 4
ngày và 7 ngày: Chuột thí nghiệm ở nhóm
chứng và nhóm thử không có sự khác biệt

(P>0,05). Kết quả thu được chứng tỏ mẫu
nghiên cứu không ảnh hưởng đến quá trình
phát triển bình thường của chuột thí nghiệm.

Bảng 5. Kết quả theo dõi khối lượng của chuột ở các lô
Lô
(mg/kg)
ĐC
1000
2000
3000
4000
5000
P

Khối lượng trung bình của chuột thí nghiệm
Trước khi uống
ngày 1
ngày 4
20,63± 0,27
20,67 ± 0,39
21,87 ± 0,32
20,71 ± 0,30
20,70 ± 0,27
21,93 ± 0,41
20,48 ± 0,25
20,51 ± 0,32
21,63 ± 0,38
20,62 ± 0,31
20,63 ± 0,26
22,63 ± 0,33
20,47 ± 0,28
20,50 ± 0,35
21,56 ± 0,24
20,57 ± 0,34
20,54 ± 0,32
21,53 ± 0,30
>0,05
>0,05
>0,05

ngày 7
22,95 ± 0,26
23,05 ± 0,26
21,76 ± 0,30
22,78 ± 0,28
22,49 ± 0,33
22,52 ± 0,42
>0,05

Ghi chú: * P<0,05 là có sự sai khác thống kê so với lô đối chứng

Tiêu thụ thức ăn và nước uống của
chuột
- Nhóm chứng: Hoạt động và ăn
uống bình thường.
- Các nhóm thử: theo dõi trong 7
ngày thửtất cả các con chuột đều ăn uống
bình thường so với nhóm chứng.
Quan sát dấu hiệu ngộ độc
- Sau khi uống mẫu thử TL không
thấy có chuột chết ở tất cả các lô thử
nghiệm và lô đối chứng.
Theo phân loại chất độc theo đường
uống của tổ chức WHO (WorldHealth
Organization, 1993), Tổ chức Hợp tác và
Phát triển kinh tế thế giới (Organization for
Economic Cooperation and Development
- OECD), và GHS (Globally Harmonized
System of Classiﬁcation and Labelling
of Chemicals) [10] các mẫu thử nghiệm
không gây độc ở liều tối đa, không xác
định được giá trị LD50 hoặc có giá trị LD50
> 5000 mg/kg thể trọng theo đường uống
thì được coi là không độc hoặc không phân
loại (unclassiﬁed). Dựa trên kết quả thu

được của thử nghiệm này có thể kết luận
mẫu thử TL trong thí nghiệm này thuộc
nhóm không gây độc theo đường uống.
4. Kết luận
Cặn chiết ethanol của lá cây Thóc
lép (ký hiệu mẫu là TL) liều 100 mg/
kg có tác dụng chống viêm cấp mạnh
hơn và kéo dài hơn so với TL liều 300
mg/kg trên mô hình gây phù chân chuột
thực nghiệm bằng carrageenin. Kết quả
nghiên cứu tác dụng chống viêm mạn
của mẫu thử TL cho thấy mẫu thuốc
thử với 2 liều đã dùng đều có tác dụng
chống viêm mạn trên mô hình gây u hạt
thực nghiệm. Mẫu TL không gây độc
theo đường uống với liều tối đa là 5000
mg/kg và không ảnh hưởng đến quá
trình phát triển bình thường của chuột
thí nghiệm. Các kết quả đạt được là cơ
sở khoa học cho việc có thể sử dụng cao
chiết cồn của lá cây Thóc lép để điều trị
các bệnh liên quan tới viêm nhiễm. Đây
là lần đầu tiên hoạt tính kháng viêm in
vivo và độc tính cấp của cây Thóc lép
Việt Nam được công bố.
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Hoàng Thị Yến*, Võ Thị Minh Hà†
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Ngày bài báo được duyệt đăng: 27/5/2020
Tóm tắt: Kho tàng tục ngữ của một dân tộc hàm chứa giá trị giáo huấn và phê phán
sâu sắc, được đúc kết cô đọng và truyền từ đời này sang đời khác. Tục ngữ so sánh tiếng Hàn
có yếu tố chỉ con giáp chuyển tải những bài học và kinh nghiệm để thế hệ sau tu dưỡng về
đạo đức, cách ứng xử trong giao tiếp, nếp sinh hoạt nhằm hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó,
trong tục ngữ còn có những bài học và kinh nghiệm trong phán đoán tình hình và xử lí công
việc, trong cách đối nhân xử thế... để con người có được hiệu quả tốt nhất trong công việc và
thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong cuộc sống. Tục ngữ so sánh cũng có giá trị cảnh
báo cho con người về hậu quả của những thói quen hoặc tính cách, phẩm chất xấu, cảnh báo
về các mối nguy hiểm trong xã hội và tự nhiên. Giá trị giáo huấn và truyền kinh nghiệm giúp
con người sống tốt hơn, tránh được những rủi ro, thất bại.
Từ khóa: giá trị giáo huấn, tục ngữ so sánh, tiếng Hàn, con giáp.

Abstract: The proverbial treasure of a nation contains profound values of education
and criticism, condensed and transmitted from generation to generation. Korean Zodiac
comparative proverbs impart lessons and experiences for the next generation to cultivate
morality, communication behaviors, lifestyle in order to improve themselves. Furthermore,
proverbs impart lessons and experiences about analyzing situations, dealing with problems,
treating people so that people have the best eﬀiciency in both career and life. Comparative
proverbs also warn people about the consequences of habits and bad behaviors, the dangers
in society and nature. The education values help people live better, avoid risks and failures.
Keywords: Education values, comparative proverbs, Korean, Zodiac.

* Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
† Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
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1. Đặt vấn đề
Nghiên cứu tục ngữ, thành ngữ
được các nhà ngôn ngữ đặc biệt quan tâm
nghiên cứu. Đặc biệt, ở Hàn Quốc có khá
nhiều công trình tiếng Hàn nghiên cứu
về tục ngữ liên quan đến động vật nói
chung, tiêu biểu là công trình của Jang Jae
Hwan (2009), Kim Myung Hwa (2011),
Ho Nyung Nyung (2011)... Tại Việt Nam,
gần đây có các nghiên cứu của Trần Văn
Tiếng (2006), Lê Thị Thương (2009),
Nguyễn Thùy Dương (2013), Nguyễn Thị
Hồng Hạnh (2013), Lê Thị Hương (2015),
Hoàng Thị Yến (2017, 2018). Tuy nhiên,
các nghiên cứu đi sâu phân tích về đặc
điểm cấu trúc và ngữ nghĩa của nhóm tục
ngữ so sánh tiếng Hàn có yếu tố chỉ con
giáp trong mối liên hệ với tiếng Việt còn
thiếu vắng.
Trong bối cảnh mối quan hệ giao
lưu và hợp tác giữa hai nước Việt Hàn
hiện đang được phát triển mạnh mẽ như
hiện nay, nhu cầu của xã hội về nguồn
nhân lực tiếng Hàn cũng như nhu cầu của
nguồn nhân lực tiếng Hàn đối với những
công trình nghiên cứu về ngôn ngữ và văn
hóa Hàn Quốc (trong mối liên hệ với Việt
Nam) ngày càng tăng. Trong bài viết này,
chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích
thành tố nghĩa, phương pháp miêu tả định
tính để phân tích giá trị giáo huấn, truyền
kinh nghiệm của tục ngữ so sánh tiếng
Hàn có yếu tố chỉ con giáp trên tư liệu tục
ngữ trong công trình của Song Jae Seun
(1997). Ngữ liệu tiếng Việt được dùng
để liên hệ, so sánh dựa chủ yếu vào công
trình của tác giả Vũ Ngọc Phan (2008),

Nguyễn Văn Nở (2008), Nguyễn Lân
(2016)... Tuy nhiên, do số lượng các đơn
vị tục ngữ so sánh có yếu tố chỉ con giáp
trong tiếng Việt là khá hạn chế, để làm rõ
hơn đặc trưng văn hóa và phương thức tư
duy của hai dân tộc, khi thực hiện thao tác
liên hệ với tiếng Việt, chúng tôi đưa vào
phân tích i) các đơn vị tục ngữ so sánh
tiếng Việt không có yếu tố chỉ con giáp; ii)
một số các đơn vị thành ngữ tiếng Việt có
ý nghĩa so sánh tương đương.
Trong từ điển tiếng Hàn, giáo huấn
và kinh nghiệm được định nghĩa như sau:
1) 교훈 敎訓: 앞으로의 행동이나
생활에 지침이 될 만한 것을 가르침. 또는
그런 가르침‡ dạy những điều đáng trở

thành kim chỉ nam cho hành động hoặc
cuộc sống sau này. hoặc lời giáo huấn đó;
2) 경험

經驗: 자신이 실제로
해 보거나 겪어 봄. 또는 거기서 얻은
지식이나 기능§. Chỉ việc bản thân mình

đã thử làm hoặc trải qua trong thực tế, và
những tri thức hay kĩ năng nhận được từ
việc đó.
Trong Từ điển Tiếng Việt (2006),
hai từ trên được định nghĩa như sau:
1) giáo huấn (động từ hoặc danh
từ): dạy bảo điều hay lẽ phải. (tr.394);
2) kinh nghiệm (danh từ). Điều
hiểu biết có được do tiếp xúc với thực tế,
do từng trải. Giàu kinh nghiệm. Rút kinh
nghiệm. Những bài học kinh nghiệm.
(tr.529)
Như vậy, giáo huấn là những bài
học về điều hay, lẽ phải, có thể trở thành

‡ https://ko.dict.naver.com/search.nhn?query=%EA%B5%90%ED%9B%88&kind=all, 02/10/2018
§ https://ko.dict.naver.com/search.nhn?query=%EA%B2%BD%ED%97%98&kind=all, 02/10/2018
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kim chỉ nam cho cuộc sống. Bên cạnh đó,
những bài học giáo huấn cũng cảnh báo
cho chúng ta những nguy cơ có thể xảy ra,
những mối nguy hiểm cận kề hoặc nguy
cơ tiềm ẩn. Kinh nghiệm là trải nghiệm
thực tế và những tri thức, kĩ năng có được
từ thực tiễn đó. Những kinh nghiệm được
đúc kết cô đọng trong kho tàng thành ngữ
và tục ngữ sẽ giúp chúng ta thuận lợi và dễ
dàng hơn trong trải nghiệm thực tế, có thể
thực hiện và đạt được hiệu quả công việc
như mong muốn hoặc tránh được những
thất bại hoặc thiệt hại trong cuộc sống.
2. Giá trị giáo huấn của tục ngữ so
sánh tiếng Hàn
Trong tục ngữ so sánh tiếng Hàn, bài
học giáo huấn thường liên quan đến cách
ứng xử, thái độ sống biết quan tâm đến
người xung quanh; khuyên răn con người
cần phải sống chăm chỉ, tiết kiệm; bài học
về sự tỉnh táo, sáng suốt trong công việc;
bài học về nhận thức di truyền và tư tưởng
thân phận; giáo huấn đối với người sống
xa rời thực tế, suy nghĩ hoang đường. Tục
ngữ so sánh cũng chuyển tải ý nghĩa cảnh
báo đối với các mối nguy hiểm, cảnh báo
về luật nhân quả nhằm răn dạy con người
nên sống thiện tâm, biết tu tâm, tích đức.
2.1. Giáo huấn về cách ứng xử,
quan tâm đến người khác
Các dân tộc của các quốc gia vùng
Đông Bắc Á và Việt Nam đều chịu ảnh
hưởng của chữ Hán và văn hóa chữ Hán.
Họ quan niệm “Đời người như bóng câu
qua cửa» 인생 백년이 말 달리듯 한다
nhân sinh trăm năm như ngựa chạy. Vì
thế, con người nên sống thiện lương달걀
같은 세상 호박 같이 살랬다 hãy sống
như bí ngô trong thế giới như quả trứng:
khuyên con người sống tròn đầy phúc hậu
(như quả bí) trong thế giới nhiều hiểm
nguy (như quả trứng). Có thể nói, ý thức

cộng đồng là nét văn hóa nổi bật của các
dân tộc thuộc vùng nông nghiệp lúa nước.
Trong đó, ý thức quan tâm và biết giúp
đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc
sống là một nét đẹp truyền thống: 같은
값이면 과부집 돼지를 사랬다 nếu cùng
giá thì sẽ mua lợn nhà góa phụ: cùng một
điều kiện thì sẽ xem xét, giúp đỡ, dành sự
ưu tiên cho những người khó khăn, đáng
thương hơn. Người Việt thể hiện phẩm
chất cao đẹp này qua khá nhiều các câu
tục ngữ, ca dao: Thương người như thể
thương thân, Lá lành đùm lá rách, Bầu ơi
thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống
nhưng chung một giàn...
2.2. Giáo huấn về cách sống cần kiệm
Tư tưởng Nghèo cho sạch, rách cho
thơm của người Việt có nhiều nét tương
đồng với cách nghĩ của người Hàn: con
người nên sống lương thiện, có thể phải
lao động, kiếm tiền vất vả (như chó) nhưng
vẫn phải sống đàng hoàng (như tể tướng):
개 같이 벌어서 정승 같이 산다 kiếm như
chó, sống như tể tướng. Con người có thể
kiếm sống bằng nghề nghiệp thấp kém
nhưng vẫn sống tốt, đàng hoàng thì sẽ được
tôn trọng. Cả hai dân tộc Hàn, Việt đều đề
cao tầm quan trọng của việc ăn uống. Nếu
người Việt có câu: có thực với vực được
đạo, thì người Hàn nói: 금강산도 식후경
có đi núi Geumgang cũng phải ăn đã. Tuy
nhiên, khác với cách nghĩ của người Việt:
ăn hết nhiều chứ ở (ngủ) hết bao nhiêu,
người Hàn coi trọng chỗ ngủ hơn cái ăn:
먹는 것은 개같이 먹어도 잠자리는 가려서
자랬다 dù ăn như chó nhưng chỗ ngủ phải

chọn mà ngủ: ăn có thể tùy tiện qua loa
nhưng ngủ phải tìm chỗ thoải mái mà ngủ.
Cả hai dân tộc đều chăm chỉ làm việc,
tiết kiệm trong chi dùng và luôn cổ súy
cho tinh thần đó: 소 같이 벌어서 쥐 같이
먹어라 hãy kiếm như bò, ăn như chuột:
câu này khuyên con người hãy làm việc
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chăm chỉ (để kiếm nhiều tiền) như bò,
nhưng ăn uống tiết kiệm (ăn ít như chuột)
mới nhanh giàu. Người Việt có câu thắt
lưng buộc bụng để khuyên răn con người
nên biết tiết kiệm, câu có làm thì mới có
ăn, không dưng ai dễ mang phần cho ta
răn dạy con cháu phải chăm chỉ làm việc,
không ỷ lại, sống bám vào người khác.
2.3. Giáo huấn về sự tỉnh táo, sáng
suốt trong cuộc sống, công việc
Trong cuộc sống nhiều khó khăn,
cạm bẫy, con người cần sáng suốt, tỉnh
táo cân nhắc để có thể xử lí công việc một
cách hiệu quả. Trong những trường hợp
quan trọng, không nên đánh mất lợi thế
của mình, nếu không sẽ ảnh hưởng đến
cục diện, bất lợi cho bản thân: 사나운
범이 숲 밖으로 나온 격이다 như hổ dữ
ra khỏi rừng: Hổ là chúa sơn lâm, nếu
ra khỏi rừng sẽ mất lợi thế, sẽ gặp nguy
hiểm. Trước khi làm việc gì đó, chúng ta
cần thận trọng, dự tính trước hậu quả có
thể xảy ra. Câu 쥐 잡으려다가 쌀독 깨는
격이다 như cách định bắt chuột rồi làm vỡ
bình gạo là sự liên tưởng đến tình huống
con người định phòng hại nhỏ nhưng lại
bị tổn thất lớn hơn. Người Việt có câu
đánh rắn động cỏ, rút dây động rừng... với
cùng một thông điệp giáo huấn như vậy.
Trong cách đánh giá và dùng người, người
Việt có câu trông mặt mà bắt hình dong.
Người Hàn khuyên: 도둑개 못 믿듯 한다
như không thể tin chó ăn vụng: không
thể tin người không đáng tin, người vốn
có thói quen hoặc tật xấu nào đó. Trong
thuật dùng người, người xưa thường nói:
Nếu không tin thì không nên dùng, mà đã
dùng thì phải tin. Chính vì vậy, trong việc
đánh giá người cần có cái nhìn công bằng
và sáng suốt để có thể nhận chân giá trị
của con người. Nếu không có cơ sở để tin,
còn nghi ngờ thì tốt hơn hết là không mạo
hiểm dùng...
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Đôi khi, dù rất cẩn thận dự đoán
trước, nhưng trong thực tế cuộc sống hoặc
công việc, vẫn thi thoảng có trường hợp
phát sinh những vấn đề mà không ai ngờ
tới hoặc do không để ý, quán xuyến được
hết. Để biểu đạt ý nghĩa trên, người Hàn
liên tưởng đến hình ảnh rất quen thuộc ở
vùng nông thôn: 삭은 바자 구멍에 노랑개
주둥이 내밀듯 한다như mõm chó vàng
thò qua lỗ hàng rào rơm mục. Người Hàn
dùng hình ảnh 두 절에서 기르는 개 굶듯
한다 như chó đói nuôi ở hai chùa biểu đạt
ý nghĩa hai bên đùn đẩy nhau, hoặc nghĩ
là có bên kia lo rồi nên không chu đáo,
không quan tâm, cuối cùng chó bị bỏ đói.
Cũng như vậy, người thờ hai vua không
được lâu bền, người nhiều vợ sẽ cô đơn,
vì đối với cả đôi bên đều không thể trọn
tình, trọn nghĩa... Trong tình yêu, gười
Việt không khuyến khích bắt cá hai tay
bởi vì dễ dẫn đến tình trạng lắm mối tối
nằm không, vì tình cảm đôi lứa vốn không
thể sẻ chia, cần chung thủy.
Trong tục ngữ so sánh tiếng Hàn có
yếu tố chỉ con giáp chứa đựng khá nhiều
bài học bổ ích về cách phán đoán công
việc, cách ứng xử... Người Hàn cho rằng,
việc gì làm cũng sẽ để lại dấu vết, chứng
cứ như các câu tục ngữ sau: 똥 먹은 개
구린내 풍기듯 한다 như chó ăn phân tỏa
mùi hôi thối; hay 토끼 입에 콩가루 묻은
것 같다 như thỏ dính bột đỗ ở miệng; 범벅
먹은 고양이 손 같다 như tay mèo ăn bánh
putdinh... Với ý nghĩa tương tự, người
Việt dùng hình ảnh: cái kim lâu ngày trong
bọc cũng lòi ra, giấu đầu hở đuôi, ăn vụng
không biết chùi mép. Có những việc chúng
ta cần cân nhắc về mức độ cần thiết trước
khi làm nhằm tiết kiệm thời gian, tài vật
và nhân lực: 원숭이에게 나무 오르는 재주
가르치는 격이다 như dạy kĩ thuật trèo cây
cho khỉ: việc làm không cần thiết vì khỉ
sinh ra đã biết trèo và trèo cây rất giỏi.
Cần cân nhắc về khả năng thành công,
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hiệu quả của hành động như trong trường
hợp: 범에게 고기를 구걸하는 격이다 như
xin hổ thịt: chúng ta không có hi vọng có
thể xin được hổ thức ăn nó yêu thích, đặc
biệt khi nó đói. Cũng như vậy, khó có thể
yêu cầu một người nào đó, từ bỏ cái mà họ
yêu quí...
Bên cạnh đó, tục ngữ Hàn cũng
khuyên con người ta không nên có những
yêu cầu vô lí, khó chấp nhận đối với người
khác, tối kị khi những yêu cầu đó lại gây
thiệt hại, thậm chí có thể đe dọa mạng sống
của họ. Câu 호랑이에게 가죽을 달라는
격이다 như nài hổ cho da: thể hiện ý nghĩa
yêu cầu việc không thể được vì nếu cho da
thì đồng nghĩa với việc hổ cũng phải chết.
Mặt khác, hổ là thú dữ, có sức mạnh, nếu
có cưỡng ép thì cũng khó mà giết được hổ
lấy da. Chúng ta cũng nên cân nhắc khi
tiếp xúc với các đối tượng giao tiếp, đặc
biệt là hạn chế tiếp xúc với kẻ thù, nếu
không cần thiết thì không nên mạo hiểm:
쥐가 고양이 만난 격이다 như cách chuột
gặp mèo: đơn vị tục ngữ này hàm chứa hai
ý nghĩa: i) gặp người không nên gặp, ii)
kẻ yếu gặp kẻ mạnh thì chỉ có đường chết.
2.4. Giáo huấn về nhận thức di
truyền và tư tưởng thân phận
Di truyền là một trong những yếu
tố quan trọng trong xã hội phong kiến của
hai dân tộc Hàn - Việt. Người Việt có câu
hát: Con vua thì lại làm vua, con sãi ở
chùa lại quét lá đa. Trong cái nhìn mang
nặng tư tưởng phân biệt giàu nghèo, sang
hèn của giai cấp thống trị thì người Việt
cho rằng: đũa mốc không thể chòi mâm
son, người Hàn cũng quan niệm: 용 못된
이무기다 trăn không thành rồng: người
nghèo hèn không thể gia nhập giai cấp quí
tộc giàu sang được. Nếu muốn có sự thay
đổi về thân phận, người Việt cho rằng,
cần có cuộc cách mạng: Bao giờ dân nổi
can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa.

Đặc biệt, cả hai dân tộc đều chấp nhận hai
hiện tượng di truyền: hổ phụ sinh hổ tử,
cẩu phụ sinh cẩu tử và ngược lại, đôi khi
cũng có trường hợp cá biệt: hổ phụ sinh
cẩu tử, cẩu phụ sinh hổ tử. Tục ngữ so
sánh tiếng Hàn có câu: 쥐 같은 어머니가
범 같은 자식을 낳는다 mẹ như chuột sinh
con như hổ: ý nói người mẹ nhỏ bé yếu
ớt nhưng lại có thể sinh được đứa con
khỏe mạnh, mạnh mẽ. Ở một số giống
loài, có những đặc trưng di truyền nổi bật,
ví dụ như: i) râu mèo trắng: 고양이는 날
적부터 수염이 희다 râu mèo trắng từ khi
lọt lòng; ii) rồng không có sừng: 뿔 없는
용이다 rồng không có sừng: câu này ý
nói con người không hoàn thiện hoàn mĩ.
Tuy nhiên, khi đánh giá con người, chúng
ta cần chú ý để không chỉ dựa vào hình
thức bên ngoài, bởi những người có thực
lực, có tài nhiều khi lại không bộc lộ ra
bên ngoài: 똥개도 토끼를 잡는다 chó cứt
cũng bắt thỏ: so sánh với người có thực
lực ưu tú, không tầm thường, vô dụng
như mọi người vẫn nghĩ. Bên cạnh đó, tổ
tiên người Hàn xưa cũng nhắc nhở những
người thiếu năng lực muốn làm điều gì
phải cố gắng nhiều hơn so với người khác:
눈 먼 강아지 젖 탐내듯 한다 như chó con
mù tham sữa...
2.5. Giáo huấn đối với người hay
xa rời thực tế, suy nghĩ hoang đường
Bài học giáo huấn chỉ ra cái bất cập
của việc xa rời thực tế, những việc không
tưởng dành cho những người quan liêu, có
thái độ hoặc cách nghĩ, cách xử trí hoang
đường. Trong nhận thức của người Hàn,
đó là những hình ảnh như: 1) hổ cưỡi
ngựa: 호랑이가 말 타고 산천 유람하겠다
chắc hổ cưỡi ngựa du lãm núi non; 2) bò
khát muốn uống nước giếng: 목 마른 소
우물 들여다 보듯 한다như bò khát ngó
xuống giếng. Trong tục ngữ so sánh tiếng
Hàn, có khá nhiều hình ảnh liên quan
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đến tục ngữ chó cũng biểu đạt thông điệp
này: 1) 개꿈이다 giấc mơ chó: việc hoang
đường, thiếu căn cứ hay ý nói giấc mơ vớ
vẩn, lộn xộn; 2) 개발에 놋대갈이다 đóng
đinh đồng trên chân chó: đây là hành động
phi lí bởi người ta chỉ đóng móng cho
ngựa chứ không bao giờ đóng móng cho
chó, kể cả chó kéo xe; 3) 올가미에 삶은
개가 멍멍 짖겠다 chắc chó luộc trong nồi
sẽ sủa gâu gâu mất: nói những điều vô lí
đến nỗi có thể so sánh với việc chó luộc
trong nồi cũng có thể sủa được, hoặc phi
lí đến mức chó chết trong nồi cũng phải
sủa; 4) 개고리 묻어놓고 황모되기 바라는
격이다 như chôn đuôi chó mong thành
lông vàng: chó lông vàng là từ khi sinh ra,
do di truyền nên không thể thay đổi được;
5) 개가 나무에 오르겠다 chắc chó sẽ leo
cây: việc không thể thực hiện được, hoang
đường như việc chó có thể leo cây.
Tục ngữ so sánh tiếng Hàn giáo huấn
về những việc hoang đường cũng có một
số hình ảnh liên quan đến trứng gà như: 1)
곤 달걀 놓고 병아리 기다리듯 한다 như để
trứng gà ung chờ nở gà con: câu này có hai
ý nghĩa: i) chờ việc không thể thành tựu; ii)
nhầm việc gì đó và mong chờ mất công; 2)
곤 달걀이 <꼬끼오> 울거든 nếu trứng ung
kêu cục tác: chuyện không bao giờ xảy ra;
3) 달걀을 부수었다 맞추었다 한다 đập vỡ
trứng rồi lại hàn ghép trứng: việc không
thể cứu vãn được. Với ý nghĩa tương tự,
người Việt dùng hình ảnh như bát nước
hắt đi; 4) 조막손이 달걀 도둑질하기다 gã
cụt trộm trứng: người định làm một việc
bình thường nhưng không thể thực hiện
được vì bản thân có khiếm khuyết, lực bất
tòng tâm...
2.6. Cảnh báo về luật nhân quả
Với những cách sống không đúng
mực, thiếu sáng suốt, con người sẽ phải
trả giá ít nhiều tùy theo mức độ của sự sai
lầm đó. Bài học giáo huấn trong tục ngữ
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cũng chỉ ra những cảnh báo về việc gieo
nhân nào sẽ nhận quả đó như vậy. Tục ngữ
tiếng Hàn cảnh báo những lỗi nhỏ như: 1)
ăn vụng chịu phạt: 도둑 고양이 매 맞듯
한다 như mèo ăn vụng bị roi; 2) không rèn
luyện sức khỏe, yếu nên bị bắt nạt: 여윈
소에 파리 꾀듯 한다 như ruồi nhặng bu
bò gầy yếu; 3) không được dạy dỗ từ bé, sẽ
hỗn từ bé, thói quen nề nếp hình thành từ
bé sẽ theo đến già: 달걀 때 못 가린 놈이다
kẻ không thể phân biệt phải trái từ thời
là trứng... Thậm chí, cảnh báo những sai
lầm nghiêm trọng, có thể sẽ phải trả giá
bằng mạng sống của mình, ví dụ như:
1) kẻ xấu xa đáng chết: 닭의 모가지처럼
비틀어 놓을 놈이다 gã sẽ bị vặn như cổ
gà; 2) người vô duyên, ngốc: 눈치가 안는
씨암탉 잡아먹겠다 sẽ bắt thịt gà mái
giống không tinh ý: người không tinh ý,
hay làm điều người khác ghét; 3) người
thiển cận, thực dụng: 눈치를 보니 알 품은
암탉 잡아먹겠다 sẽ bắt thịt gà mái giống
chỉ nhìn thái độ mà ấp trứng: người không
nghĩ tới tương lai, chỉ nhìn lợi ích trước
mắt, không có lập trường, sống theo ánh
nhìn, thái độ của người khác; 4) người làm
việc mù quáng, thiếu khoa học: 쇠털 같이
많은 날에 일만 하다 죽는다 chỉ làm việc
(không nghỉ) liên tục trong nhiều ngày
(như lông bò) sẽ chết... Ngoài ra, trong tình
huống cấp bách, người xưa cảnh báo con
người cần có năng lực quyết đoán, nhanh
nhạy mới có thể cứu vãn được những tình
thế cấp bách, ngàn cân treo sợi tóc như
trường hợp: 도살장에서 불쌍한 소를 잡지
말라는 격이다 như ngăn không bắt giết bò
tội nghiệp ở lò mổ: ở thời điểm này, nói
không cũng chẳng ích gì, vì đã ở giây phút
sinh tử, cần hành động ngay.
2.7. Cảnh báo đối với nguy hiểm
Cảnh báo nguy hiểm là một trong
những yếu tố quan trọng của giá trị giáo
huấn. Giá trị này được thể hiện nhiều nhất ở
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tục ngữ so sánh tiếng Hàn có yếu tố chỉ hổ.
Điều này có lẽ vì hổ là loài thú dữ, chuyên
ăn thịt, kể cả thịt người. Hành động nguy
hiểm liên quan đến hổ là con người cưỡi
hổ, nắm đuôi hổ, vào hang hổ: 1) 범을 탄
격이다 như cưỡi hổ. Người Việt có câu:
như thế cưỡi trên lưng hổ, hàm ý chỉ ở cái
thế tiến thoái lưỡng nan, không thể xuống
cũng không thể không liều mình theo tới
cùng, bất chấp hiểm nguy; 2) 범의 꼬리를
잡은 격이다 như nắm đuôi hổ: tình thế
lưỡng nan giống như buông tay nắm đuôi
hổ thì chết, cố giữ thì quá mệt. 3) 호랑이
굴에 제 발로 찾아가는 격이다 như tự
mình tìm đến hang hổ: muốn bắt hổ, phải
vào tận hang hổ dù theo lẽ thường, phải
tránh thú dữ, lánh kẻ mạnh kẻo thiệt đến
thân. Tuy nhiên, khi muốn diệt kẻ ác để
trừ hại, thì người chiến sĩ, người thợ săn
không có cách nào khác là phải dũng cảm
tìm đến hang hổ, vào tận sào huyệt của kẻ
thù. Khi các thế lực hung ác lại liên kết với
nhau thì mức độ nguy hại, mối đe dọa đối
với người dân ngày càng tăng: 용꼬리에
범 앉은 것 같다 như hổ ngồi đuôi rồng.
Ngoài ra, tình thế nguy hiểm như: rơi vào
tay kẻ ác/ kẻ thù: 범의 아가리에 떨러진
격이다 như rơi vào miệng cọp cho thấy
tình thế khốc liệt, đối diện với cái chết rất
gần. Hành động thiếu khôn ngoan như: 범
아가리에 날고기 넣는 셈이다 như để
thịt chim vào miệng hổ... cũng chứa đựng
nhiều nguy cơ, bởi hổ đói thì không chỉ ăn
thịt chim mà có thể mình cũng bị vạ lây vì
con chim nhỏ bé không thể đủ no bụng thú
dữ to lớn như hổ. Cả người Hàn và người
Việt đều có một cách nghĩ, cách liên tưởng
về việc cần phải cảnh báo cho việc làm
thiện nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm khó
lường: 범새끼를 기른 셈이다 như nuôi
hổ con: có nguồn gốc từ thành ngữ gốc
Hán dưỡng hổ di họa.
Nếu hổ là chúa sơn lâm thì rồng
được coi là Long vương, vua ở dưới nước,

được người dân các nước vùng canh tác
lúa nước sùng bái vì năng lực điều hòa thời
tiết, hô mây gọi gió, tạo mưa tưới mát cho
mùa màng. Tuy nhiên, dáng vẻ của rồng
cũng uy nghiêm, tính cách cũng có phần
hung tợn. Vì thế, người xưa khuyên cần
cẩn trọng khi có ý định tiếp cận quá gần
để tránh nguy hiểm: 1) 검은 용턱에서
여의주 찾듯 한다 như tìm ngọc ở cằm
rồng đen; 2) 용의 수염을 만지고 범의
꼬리를 밟는다 sờ râu rồng, dẫm đuôi hổ.
Tục ngữ so sánh tiếng Hàn có giá
trị cảnh báo cũng đề cập tới tục ngữ mèo/
chuột, ngựa, (trứng) gà, chó: 1) cặp thù
địch trời sinh là mèo và chuột: 고양이
간 데 쥐 죽은 듯한다 như nơi mèo đi
là chuột chết; 2) ngựa mù: 눈 먼 말 타고
벼랑을 간다 cưỡi ngựa mù đi đường
ven vách đá; 3) chất đống trứng: 달걀
무지처럼 위태롭다 nguy hiểm như chất
đống trứng: làm việc nhiều rủi ro, nguy
hiểm, dại dột. Chính vì trứng dễ vỡ nên
người Việt răn: Nâng như nâng trứng,
hứng như hứng hoa. Người Hàn cũng
khuyên phải cẩn thận, nhẹ nhàng: 달걀섬
다루듯 한다 như đối với bao tải trứng;
4) gần chó bẩn: 날 궃은 날 개 사귄 것
같다 như quen chó ngày trời xấu: gần chó
ngày mưa sẽ bẩn áo, quen người phiền
toái, người xấu không có lợi, có nhiều khả
năng sẽ bị vạ lây. Người Việt có câu: gần
mực thì đen, gần đèn thì sáng để răn người
trẻ cần biết chọn bạn mà chơi. Danh ngôn
phương Tây có câu: Hãy cho tôi biết bạn
của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là
người thế nào....
Những bài học giáo huấn trong tục
ngữ so sánh được thể hiện khá đa dạng. Về
đạo đức, phải sống thiện lương, nếp sống
tiết kiệm và coi trọng việc ăn ngủ để đảm
bảo sức khỏe và giữ gìn hình ảnh. Trong
công việc, cần phải tỉnh táo, cẩn trọng,
biết đánh giá đúng tình hình và con người,
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sáng suốt chọn cách xử lí để có được hiệu
quả tốt nhất. Tục ngữ so sánh cũng mang
giá trị cảnh báo cho con người về hậu quả
của những thói quen hoặc tính cách, phẩm
chất xấu, cảnh báo về các mối nguy hiểm
trong xã hội và tự nhiên.
3. Giá trị truyền kinh nghiệm của
tục ngữ so sánh
Tục ngữ chính là kho tàng kinh
nghiệm quí giá mà người đời trước đúc
kết và để lại cho đời sau. Kinh nghiệm của
người Hàn trong tục ngữ thể hiện khá đa
dạng, bao gồm: kinh nghiệm trong ứng
xử, chọn và giao tiếp với bạn bè, làm kinh
tế, thái độ sống và làm việc...
3.1. Kinh nghiệm ứng xử trong
giao tiếp xã hội
Quyền sở hữu tài sản cá nhân, từ
xưa cũng đã được xác định khá rõ ràng
kể từ sau chế độ xã hội thị tộc của loài
người. Với những đồ vô chủ, người ta có
thể thoải mái tự ý chia nhau thụ hưởng:
벼락 맞은 소고기 나누어 멋듯 한다 như
chia nhau thịt bò bị sét đánh. Câu tục ngữ
벼락 맞은 소고기 뜯어먹듯 한다 như gặm
thịt bò bị sét đánh được sử dụng với ý
nghĩa: Ở những cuộc ăn chung, tập thể,
người Hàn cho rằng, người ăn nhanh sẽ có
lợi, những người ăn chậm sẽ chịu thiệt vì
ăn được ít mà thức ăn đã hết. Kinh nghiệm
của người xưa là con người cần thích nghi
với môi trường, hoàn cảnh để có thể tồn
tại, đi ra ngoài, sinh hoạt tập thể cần linh
hoạt để thích ứng và tồn tại. Đây cũng có
thể là một lời phê phán nhẹ nhàng đối với
những người tham lam, thiếu ý tứ trong ăn
uống nơi công cộng, đông người.
Đôi khi, trong cuộc sống, dù không
thoải mái và ngậm đắng nuốt cay nhưng
vẫn phải chấp nhận thực tại không mấy tốt
đẹp. Các đơn vị tục ngữ so sánh Hàn thuộc
nhóm này đều là tục ngữ chó: 1) 개도 안

짖고 도둑을 맞은 셈이다 xem như bị trộm

mà chó không sủa: gặp biến mà không ai
biết, bị trộm mà không có dấu vết, chứng
cứ. Người Việt dùng câu ngậm bồ hòn làm
ngọt để biểu đạt tâm trạng khi gặp tình
huống tương tự hoặc điều gì đó oan ức
nhưng khó giãi bày, giải thích, vẫn phải
vờ như mọi chuyện đều tốt đẹp. 2) 개하고
사귄 셈이다 xem như bạn với chó: bạn với
người không ra gì nên gặp chuyện không
hay vì một người bạn, không còn thể
diện, đành chấp nhận một cách cay đắng,
chua chát vì bản thân mình không sáng
suốt, nhìn lầm người, chọn nhầm bạn. 3)
미친개에게 물린 셈 친다 coi như bị chó
điên cắn: bị nhục, bị hại bởi kẻ không ra
gì, đành nhẫn nhịn, chấp nhận cho qua. 4)
도둑이 개에게 물린 셈 친다 coi như trộm
bị chó cắn: chịu nhục bởi người khác,
nhưng lại do lỗi của mình - bản thân mình
làm sai nên không còn lời để nói, giống
như việc một tên kẻ trộm đi ăn trộm bị chó
nhà chủ cắn.
3.2. Kinh nghiệm làm kinh tế
Về kinh nghiệm làm kinh tế, trong
tục ngữ so sánh xuất hiện trường hợp cụ
thể là nuôi bò đẻ. Theo người Hàn, nếu
như có điều kiện, thì thỉnh thoảng nên đổi
bò giống: 부자 집 소 개비하듯 한다 như
nhà giàu mua bò mới: nhà giàu nhiều tiền,
mua bò tốt, nuôi lâu, lợi nhiều. Nếu giống
bò không tốt, hay bò già, bê con sinh ra sẽ
còi cọc, hiệu quả kinh tế không cao. Trong
thực tế, kinh nghiệm của người xưa cho
thấy, việc kiếm được nhiều tiền thường
đi kèm với tiêu nhiều: 큰 소만큼 벌면 큰
소만큼 쓴다 nếu kiếm như bò lớn thì tiêu
cũng như bò lớn, hàm ý này được người
Việt diễn đạt rõ ràng như sau: kiếm nhiều
tiêu nhiều, kiếm ít tiêu ít. Chính vì thế,
không phải lúc nào người kiếm nhiều tiền
cũng có thể tích lũy nhiều hơn những người
kiếm được ít hơn, bởi nếu năng nhặt chặt
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bị và nếu không chi tiêu có kế hoạch và tiết
kiệm thì miệng ăn núi lở. Việc kiếm nhiều
hay ít không quan trọng bằng việc biết cách
chi tiêu hợp lí trong số tiền mình kiếm được
để có thể vừa trang trải cuộc sống, vừa tích
lũy, dành dụm phòng thân và có dự trữ cho
các kế hoạch khác của gia đình.
3.3. Kinh nghiệm đánh giá và sử
dụng đúng giá trị của sự vật hiện tượng
Về giá trị của con người hay đồ vật,
thường thì việc nhận chân giá trị của sự
vật hay một con người là việc không dễ
dàng. Trong tục ngữ, có thể nhận thấy
quan điểm của người Hàn về giá trị khá
rõ. Họ cho rằng, không chỉ phụ thuộc vào
giá trị thực của sự vật nào đó, giá trị của
một vật còn tùy thuộc vào việc người ta
có nhìn ra chân giá trị và sử dụng nó hay
không. Nếu người tài và vật quí được nhận
chân giá trị và sử dụng thì sẽ giúp ích cho
đời, ngược lại, sẽ trở thành người vô dụng,
hoặc giống như thiên lí mã chết già trong
chuồng, người tài tàn hơi nơi xóm vắng.
Cũng như vậy, người Hàn liên tưởng đến
hình ảnh củ khoai sọ trong câu tục ngữ
so sánh: 개밥통에 토란 굴러다니듯 한다
như củ khoai sọ lăn lóc trong bát cơm
chó: Khoai sọ là món ăn ngon và bổ mát,
nhưng lại không phải là đồ ăn mà chó ưa
thích. Nếu cho chó ăn, chó chỉ ăn những
đồ khác và bỏ lại khoai. Những vật trân
quí như ngọc, ai cũng biết rõ giá trị và
nâng niu, giữ gìn nó. Tuy nhiên, đối với
rồng, nó còn là vật giúp rồng có thêm sức
mạnh phi thường, có thể thăng thiên, hô
mưa gọi gió: 구룡소 늙은 용이 여의주를
어루듯 한다 như rồng già Cửu long vờn
ngọc...
Ở một khía cạnh khác, những người
trẻ, do thiếu kinh nghiệm và non nớt, nên
có đi nhiều nơi, có nhìn, có thấy, có cơ
hội để trải nghiệm nhưng nhiều khi lại
không hiểu gì, không biết gì, giống như:

하룻강아지 서울 다녀온 것 같다 như chó

con mới sinh đi Seoul về: so sánh với người
có tới nơi phồn hoa đô hội cũng không
biết gì. Ngoài ra, quan niệm nhân vô thập
toàn là cách nghĩ khá phổ biến của người
phương Đông. Con người dù có mạnh đến
đâu cũng có điểm yếu범은 병든 것 같이
걷는다 đi như hổ bị bệnh: hổ dũng mãnh
nhưng dáng đi như người ốm; con người
khi hết thời cũng không thể hô mưa gọi
gió: 호랑이도 위험을 잃으면 쥐같이 된다
hổ không còn nguy hiểm thì cũng giống
như chuột: người không còn quyền thế thì
cũng chỉ là thường dân....
3.4. Kinh nghiệm về dấu hiệu thất bại
Một số kinh nghiệm về những việc
ít mang lại thành công và hiệu quả như
mong muốn cũng được đúc kết và truyền
lại trong tục ngữ tiếng Hàn - giống như
những việc mà thế hệ sau cần tránh: 1)
닭이 꿩새끼 기르는 격이다 như gà nuôi gà
gô con (việc làm vô ích vì lớn lên chúng
sẽ bỏ đi): bố mẹ nuôi con, lớn lên không
có đứa nào sống cùng cha mẹ; 2) 밤눈
어둔 고양이가 쥐 구멍 더듬듯 한다 như
mèo không nhìn rõ ban đêm dò dẫm hang
chuột; 3) 개구리 뒤에 실뱀 따라다니듯
한다 như rắn nhỏ đi theo ếch: không chắc
chắn thành công vì sức có hạn cũng như
rắn con không bắt được ếch to, khỏe.
Trong thực tế cuộc sống, đôi khi, có một
số việc chúng ta cần phải làm và nên làm
ngay, nếu chần chừ sẽ hỏng việc vì lỡ
thời cơ, như việc có bệnh phải chữa: 말
병은 사람 병 같이 약을 써야 한다 bệnh
ngựa như bệnh người, phải dùng thuốc.
Tuy nhiên, ngược lại, cũng có những
việc không cần phải chu đáo quá mức:
양주 현감 죽은 말 지키듯 한다 như quan
huyện Dương châu giữ ngựa chết: Câu
tục ngữ này xuất phát từ tích truyện con
ngựa yêu của vua Hiếu Tông trên đường
qua Dương châu thì bị chết. Quan huyện
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Dương châu báo cáo việc này lên nhà vua
và vì đợi lệnh vua mà cho người coi giữ
thi thể ngựa chết 3 ngày. Ở đây, chỉ việc
trung thành và lệ thuộc quá mức không
cần thiết, thiếu bản lĩnh quyết đoán và xử
lí công việc.
3.5. Kinh nghiệm về đánh giá,
phán đoán sự vật hiện tượng
Ngoài ra, chúng ta cần thận trọng
khi nhìn nhận, đánh giá con người hay sự
việc, đặc biệt là khi chưa tìm hiểu lí do,
ngọn nguồn câu chuyện ở phía sau đó. Có
những hành động hay sự việc, nhìn thấy
và tưởng vậy nhưng không phải vậy. Hình
ảnh 원숭이 이 잡아먹듯 한다 như khỉ bắt
rận ăn có thể chỉ đơn thuần là hành động
chải lông cho nhau của loài khỉ, hoặc nhặt
bụi đất, da khô cho nhau. Người Hàn dùng
hình ảnh này để chỉ người đang tìm cái
gì đó rất kĩ. Người Việt có lời khuyên:
trăm nghe không bằng một thấy, trăm
thấy không bằng một làm. Như vậy, người
xưa khuyên: nghe thì biết vậy, thấy chưa
chắc đã là vậy, vì thế, phải tự làm mới có
thể hiểu được bản chất vấn đề. Chúng ta
không nên tin tưởng một cách mù quáng
khi bản thân mình chưa trực tiếp kiểm
chứng hoặc chưa được xác thực.
Việc ăn uống là nhu cầu cần thiết,
không thể thiếu của con người. Nếu như
người không nhịn được đói thì chó cũng
không thể nhịn ăn: 개가 똥을 참겠다 chắc
chó sẽ chịu nhịn cứt. Câu tục ngữ được
người Hàn dùng để nhấn mạnh rằng, không
thể có chuyện nào đó xảy ra. Nếu chuyện
đó xảy ra thì chó vốn thích cứt sẽ không ăn
cứt nữa. Ngoài ra, các kinh nghiệm về cách
nhìn nhận thái độ của con người thể hiện
trong tục ngữ cũng rất đáng chú ý. Đó là,
con người, khi định làm một việc gì không
đàng hoàng, muốn giấu giếm thường có
thái độ, cử chỉ khác thường, lén lút vụng
trộm: ví như: 1) 도둑개 눈치보듯 한다

như chó ăn vụng nhìn thái độ: so sánh với
người luôn để ý đến thái độ người khác
mà sống; 2) 도둑개 헌바자 찌르듯 한다
như chó trộm qua lỗ ở hàng rào cũ: trộm
luôn rình cơ hội chủ nhà sơ xuất để trộm
đồ; 3) 도둑개 헛눈질하듯 한다 như chó
trộm quan sát tình huống: trộm luôn quan
sát, chú ý xung quanh để có thể lấy trộm
đồ và tẩu thoát an toàn; 4) 도둑고양이
흘기듯 한다 như mèo ăn vụng liếc trộm:
mèo có ăn vụng cũng nhìn xem chủ nhân
có để ý không, đó cũng là hình ảnh người
làm việc khuất tất cũng thường lén quan
sát xem có người nào thấy hành động của
mình không.
Kho tàng kinh nghiệm quí giá của
người Hàn trong tục ngữ so sánh gồm có:
kinh nghiệm trong ứng xử, giao tiếp trong
xã hội, cộng đồng; kinh nghiệm biết chấp
nhận và khắc phục, thích ứng với hoàn
cảnh; kinh nghiệm làm kinh tế, biết tiết
kiệm và có kế hoạch trong chi tiêu; kinh
nghiệm về cách nhìn nhận, đánh giá vấn
đề và xác định giá trị; kinh nghiệm về
những bài học cần phải tránh để không bị
thất bại, tổn hại trong cuộc sống.
4. Kết luận
Kho tàng tục ngữ chứa đựng những
bài học giáo huấn, truyền kinh nghiệm sâu
sắc và khá toàn diện. Không chỉ là những
bài học và kinh nghiệm để thế hệ sau tu
dưỡng về đạo đức, cách ứng xử trong giao
tiếp, nếp sinh hoạt mà còn là những bài
học và kinh nghiệm trong công việc để có
được hiệu quả tốt nhất. Tục ngữ so sánh
cũng mang giá trị cảnh báo cho con người
về hậu quả của những thói quen hoặc tính
cách, phẩm chất xấu, cảnh báo về các mối
nguy hiểm trong xã hội và tự nhiên, cảnh
báo về luật nhân quả theo giáo lí nhà Phật.
Giá trị giáo huấn và truyền kinh nghiệm
trong tục ngữ giúp con người biết tu thân,
sống tốt hơn, nhờ vậy, có thể tránh được
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những rủi ro, thất bại. Giá trị nhân văn này
hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội
tốt đẹp, con người có thể sống hạnh phúc
và bình yên.
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Tóm tắt: Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông
tin trong dạy học tiếng Anh, đặc biệt là rèn luyện kỹ năng nói để giúp sinh viên đạt được mức
độ tự tin và hiệu quả trong giao tiếp là vấn đề luôn được người dạy và người học quan tâm.
Thực tế, khi nghiên cứu về thực trạng dạy và học tiếng Anh tại các Trường Đại học nói chung
và Đại học Điện lực nói riêng, sinh viên luôn gặp nhiều khó khăn và trở ngại trong phát triển
kỹ năng nói. Để tăng cường hiệu quả hoạt động dạy học kỹ năng nói, bài báo này giới thiệu
các bước thực hành mô hình Vlog trong phát triển kỹ năng nói với nhiều ưu thế nổi trội cho
sinh viên và giảng viên tại trường Đại học Điện lực, đồng thời đưa ra một số đề xuất để nâng
cao hiệu quả tự học, tự rèn luyện kỹ năng nói.
Từ khoá: Thực hành Vlog, Kỹ năng nói tiếng Anh, giao tiếp hiệu quả, Đại học Điện lực

Abstract: In the wake of industrial revolution 4.0, ultilizing information technology in
teaching and learning English, especialy practicing speaking skills to help learners achieve
a certain level of confidence and eﬀective communication is an important matter that both
teachers and learners are seriously concerned about. As a matter of fact, university students
in general and particularly those at Electric Power University are facing several obstacles
and diﬃculties while learning English, especially in speaking skills. In order to enhance the
eﬃciency of teaching and learning speaking, this article introduces steps to use Vlog practice
model in teaching and drilling speaking skills with advantages for students and lecturers at
the Electric Power University, and at the same time, suggestions to improve the eﬀectiveness
of self-study and self-training speaking skills are recommended.
Keywords: Vlog based practice, English speaking skills, eﬀective communication, Electric
Power University.

* Trường Đại học Điện lực
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1. Đặt vấn đề
Việc học Tiếng Anh có rất nhiều
mục đích, trong đó mục đích để người học
có thể trao đổi trực tiếp với người nước
ngoài trong các giao dịch, hội họp, phỏng
vấn, nghe giảng… luôn được coi trọng.
Tuy nhiên, thực tế khi học tiếng Anh như
là một môn học không chuyên ở Trường
Đại học như Trường Đại học Điện lực,
sinh viên thường gặp nhiều khó khăn nhất
là trong kỹ năng nói. Thông thường, họ
có thể đọc, hiểu và viết tốt nhưng khi nói
tiếng Anh lại chưa đạt hiệu quả cao. Lí do
là vì học trong môi trường phi ngôn ngữ ít
nhiều dẫn đến việc hạn chế cơ hội để rèn
luyên kỹ năng nói. Trong khi đó, kỹ năng
nói là một kỹ năng sản sinh ra ngôn ngữ
mà người học cần phải rèn luyện thường
xuyên mới phát triển và đạt được mức độ
tự tin và hiệu quả giao tiếp nhất định. Hơn
nữa, trong việc học tập tiếng Anh ở bậc
Đại học theo cơ chế tín chỉ thì sinh viên
càng cần phải phát huy tối đa năng lực
tự học, tự rèn luyện và học tập suốt đời.
Chính vì vậy, giảng viên tiếng Anh cần
ứng dụng công nghệ thông tin vào trong
quá trình giảng dạy và hướng dẫn sinh
viên của mình xây dựng kế hoạch học tập,
rèn luyện kỹ năng nói. Có nhiều phương
pháp để tạo ra tình huống cho sinh viên
nói tiếng Anh, trong đó sử dụng công nghệ
là một cách hữu hiệu để giúp sinh viên học
tiếng Anh phục vụ học thuật và giao tiếp
hiệu quả. Với sự phát triển của công nghệ
như hiện nay, thì việc học ngoại ngữ ngày
càng có nhiều thuận lợi. Nhiều ứng dụng
ra đời nhằm giúp người học khám phá
kiến thức bằng nhiều cách học sáng tạo và
ưu việt; trong đó, Vlog được xem là một
trong những hình thức có thể áp dụng cho

việc thực hành ngoại ngữ. Hiệu quả của
Vlog đối với việc tự học, tự rèn luyện kỹ
năng nói tiếng Anh của sinh viên sẽ được
nghiên cứu trong đề tài này bằng phương
pháp nghiên cứu hành động.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm về kỹ năng nói
Có nhiều khái niệm khác nhau về kỹ
năng nói. Tuy nhiên, tác giả chỉ đưa ra một
số khái niệm liên quan đến bài viết. Nói là
một hành động tạo ra âm thanh để nhằm
mục đích chuyển tải biểu đạt ý tưởng và
cảm xúc của mình thông qua việc sử dụng
ngôn ngữ nói và các yếu tố phi ngôn ngữ.
Về mặt lý thuyết, theo O’Grady (1996),
nói đó là một hoạt động trí óc, là một quá
trình tâm lý mà người nói đặt một khái
niệm tinh thần vào một hình thức ngôn
ngữ nào đó như từ, cụm từ và câu được
sử dụng để truyền tải một thông điệp đến
người nghe. Vì vậy, việc sản xuất ra lời
nói là quá trình người nói biến khái niệm
tinh thần của họ thành lời để truyền tải
thông điệp đến người nghe trong tương tác
giao tiếp. Theo Brown (1994) và Burns &
Joyce (1997), nói là quá trình tương tác
nhằm tạo nên ý nghĩa liên quan đến việc
tiếp nhận, xử lý thông tin. Hình thức và ý
nghĩa của lời nói phụ thuộc vào các yếu tố
bối cảnh bao gồm bản thân những người
tham gia, kinh nghiệm sống của họ, môi
trường và mục đích của việc nói. Tóm lại
trong ngôn ngữ nói yêu cầu các kỹ năng,
cấu trúc và quy ước riêng khác với ngôn
ngữ viết (Burns & Joyce, 1997; Carter &
McCarthy, 1995; Cohen, 1996). Người
nói tốt được xem là người biết cách tổng
hợp các kỹ năng và kiến thức để thành
công trong từng hoạt động nói cụ thể.
Theo Burns & Joyce, 1997 các kiến thức
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và kỹ năng cần đề cập đến bao gồm quá
trình tạo ra âm thanh, trọng âm, nhịp điệu
và ngữ điệu của lời nói một cách rõ ràng,
cấu trúc ngữ pháp chính xác, biết lựa chọn
từ vựng phù hợp phù hợp với chủ đề đang
thảo luận và phù hợp với bối cảnh, kết hợp
sử dụng cử chỉ hoặc ngôn ngữ cơ thể.
2.2. Sử dụng Vlog đối với hoạt
động dạy học
Với sự phát triển không ngừng
của công nghệ thông tin và truyền thông
(ICT), trên toàn thế giới hiện nay, việc
tích hợp công nghệ thông tin vào giảng
dạy ngoại ngữ có rất nhiều ưu thế để phát
triển: giảm chi phí, thời gian, và công sức
học tập, giúp nâng cao hiệu quả tiếp thu
kiến thức và rèn luyện kĩ năng cho sinh
viên trên cơ sở ứng dụng web, và các công
cụ đa phương tiện truyền thông như hình
ảnh, âm thanh, video… Việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào giảng dạy sẽ nâng
cao hiệu quả giảng dạy, tạo ngữ cảnh cho
giảng dạy ngôn ngữ giúp tạo hứng thú,
phát triển năng lực giao tiếp, mở rộng kiến
thức cho sinh viên, cải thiện sự tương tác
giữa người dạy và người học.
VLog là viết tắt của video và blog;
blog là viết tắt của web và log. Vlog là
một nền tảng cho phép lưu tài liệu kỹ thuật
số và là một hình thức xuất bản trực tuyến,
mà tất cả mọi người có thể truy cập web
với các ứng dụng tạo video đơn giản chẳng
hạn như máy tính, webcam hoặc một điện
thoại di động có chức năng quay video để
tạo và đăng bài (Molyneaux et al., 2008).
Theo Brokamp et al. (2012), Vlog là một
dạng blog để mọi người có thể chia sẻ
thông tin hoặc ý tưởng của mình trên một
trang mạng.
Đối với việc dạy học tiếng Anh,

Vlog được coi là một giải pháp tích cực
trong việc cải thiện chất lượng nói tiếng
Anh cho người học và các hoạt động dạy
học bởi những lí do sau:
- Vlog giúp sinh viên chia sẻ dễ dàng
các ý tưởng, chia sẻ và mô tả ý kiến theo
cách họ cảm thấy thoải mái nhất.
- Giảng viên có thể thay đổi các
hình thức bài giảng sử dụng nhiều giác
quan hơn để giúp sinh viên có thể hiểu và
thấy được một cách rõ ràng và đặc biệt đối
với những sinh viên có xu hướng học theo
hình thức trực quan.
- Giúp sinh viên hiểu các chủ đề trừu
tượng một cách dễ dàng thông qua xem đi
xem lại video nhiều lần.
- Cơ hội chia sẻ ý tưởng rộng rãi,
sinh viên có thể học hỏi được nhiều chính
từ những người Vlogger chuyên nghiệp
hoặc chính từ bạn bè của mình. Chính
điều này đã giúp cho sinh viên có được
khả năng hợp tác với người khác đồng
thời đảm bảo tính cá nhân riêng tư.
- Sinh viên có thể sử dụng Vlog để
thực hiện một tập hợp các bài luyện tập
nói của mình qua một giai đoạn học tập.
Giảng viên và hoặc chính người học sẽ
thấy và đánh giá được sự tiến bộ về các
mặt của người học qua một thời gian.
- Vlog cho phép sinh viên học tập
và rèn luyện kỹ năng nói của mình ở mọi
lúc, mọi nơi, tại một thời điểm và địa điểm
thuận lợi cho mình, tạo cảm hứng sáng tạo
chứ không nhất thiết ở trong môi trường
trong lớp học.
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1 Bối cảnh nghiên cứu
Ngay từ năm thứ nhất sinh trường
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Đại học Điện lực được lựa chọn học một
trong ba ngoại ngữ đó là tiếng Anh, tiếng
Trung hoặc tiếng Nhật như là một môn
học bắt buộc. Chương trình tiếng Anh
gồm tiếng Anh 1 (4 tín chỉ) và tiếng Anh 2
(3 tín chỉ). Giáo trình chính là Life - PreIntermediate (Vietnam edition) của John
Hughes, Helen Stepheson, Paul Dummett
(2016). Hai học phần tiếng Anh bắt buộc
này được bố trí học toàn bộ vào năm thứ
nhất. Kết thúc mỗi học phần sinh viên thi
trắc nghiệm trên máy tính để làm cơ sơ
đánh giá kiến thức với trọng số là 70%,
còn lại 30% giảng viên đánh giá quá trình
qua các bài kiểm tra và bài tập giao sinh
viên thực hiện trong thời gian học phần.
Năm thứ 2 trở đi sinh viên bắt đầu học
chuyên ngành và chuẩn đầu ra của sinh
viên khi ra trường đạt bậc 3/6 theo khung
năng lực ngoại ngữ Việt Nam, tương
đương B1 theo khung tham chiếu chung
Châu Âu, tương đương IELTS 4.5.
Kết quả khảo sát đầu học kỳ cho
thấy thực trạng và những khó khăn, trở
ngại của sinh viên khi học tập kỹ năng nói
như sau:
- Ý thức của sinh viên về học tập
môn tiếng Anh: 76% chưa có kế hoạch
học tập cho môn ngoại ngữ và chưa xác
định được mục tiêu học tập cho môn
học này để đáp ứng chuẩn đầu ra. 100%
sinh viên có thể truy cập được vào mạng
Iternet từ máy tính hoặc điện thoại thông
minh, chỉ có 27% sinh viên sử dụng các
tiện ích từ đó vào việc học tiếng Anh của
mình. 81,8% sinh viên chưa đủ tự tin để
có thể thực hiện các giao tiếp cơ bản như
làm quen, giới thiệu bản thân, gia đình …
55% sinh viên chưa có cơ hội hoặc chưa
bao giờ giao tiếp được bằng tiếng Anh với
người nước ngoài. Trong 4 kỹ năng nghe,

nói, đọc, viết sinh viên cho biết những
kỹ năng khó nhất đối với họ là Nghe-Nói
(73%). Tuy nhiên phân bổ thời gian học
và rèn luyện kỹ năng nói của sinh viên khá
hạn chế, sinh viên chủ yếu dành thời gian
để hoàn thành các bài tập về đọc viết, ngữ
pháp, phần đa sinh viên hầu như không có
lý do để nói tiếng Anh sau khi ra khỏi lớp
học. Có một số nguyên nhân dẫn đến hạn
chế trong khả năng giao tiếp của sinh viên,
là do môi trường phi ngôn ngữ, không có
điều kiện cho người học được giao tiếp
thường xuyên. Các bài thi cuối kỳ trong
suốt chương trình học của họ thường chỉ
tập trung vào các kỹ năng đọc viết và kiến
thức ngữ pháp dẫn đến việc người học chú
trọng vào đạt điểm số trong kỳ thi mà ít
chú ý đến kỹ năng nói.
Kỹ năng nói là kỹ năng sản sinh đòi
hỏi nhiều yếu tố sáng tạo, cần ý tưởng, cần
vốn từ vựng và kiên trì rèn luyện trong khi
đó đa phần hoạt động nói ở trên lớp thông
thường chưa được giảng viên chú trọng.
Giảng viên thường chú ý nhiều hơn vào kỹ
năng đọc, từ vựng và ngữ pháp, các hoạt
động rèn luyện kỹ năng nói trên lớp chưa
được đầu tư thiết kế và làm hấp dẫn gây
hứng thú học tập cho sinh viên.
Từ những kết quả khảo sát trên có
thể thấy sinh viên có rất ít môi trường ngôn
ngữ để rèn luyện nói hiệu quả, ý thức, động
cơ học tập chưa cao, sinh viên cảm thấy
chán nản, không có phương pháp và thiếu
hứng thú với việc rèn luyện kỹ năng nói.
Trên thực tế, nhu cầu về tiếng Anh ngày
càng trở nên cần thiết cho học chuyên môn
và làm việc, không thể để hiện tượng học
10 năm tiếng Anh mà không thể nói được
tiếng Anh. Với mục đích nhằm tạo ra một
môi trường học có động lực, ý nghĩa, sáng
tạo, gần gũi hơn giữa người học và người
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dạy, nhóm nghiên cứu đã thực nghiệm áp
dụng mô hình Vlog để rèn luyện kỹ năng
nói cho sinh viên năm thứ nhất.
3.2. Mục đích của nghiên cứu
Nghiên cứu này là nhằm giới thiệu
sử dụng Vlog như là một công cụ để tăng
cường việc rèn luyện kỹ năng nói tiếng
Anh cho sinh viên. Nâng cao nhận thức
của sinh viên về tầm quan trọng của việc
tự học, tự rèn luyện.
3.3 Đối tượng nghiên cứu

3.4 Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu ở đây là
phương pháp nghiên cứu hành động bắt
đầu từ việc lập kế hoạch, hành động, quan
sát và phản ánh việc thực hành kĩ năng
nói tiếng Anh qua các Vlog của sinh viên.
Các công cụ thu thập dữ liệu gồm: nhật ký
giảng viên, phỏng vấn ghi âm, phiếu điều
tra. Nhật ký giảng viên: Nhật kí giảng viên
bao gồm việc ghi lại quá trình thực hành
Vlog đang tiến hành và những phản hồi.
Phỏng vấn: Nhằm tìm hiểu nhận thức của
sinh viên sau khi thực hiện Vlog và việc
sử dụng tiếng Anh của họ sau khi thực
hành trên Vlog. Khảo sát điều tra nhằm
để tổng hợp dữ liệu sau khi thực hiện việc
sử dụng Vlog cho sinh viên.

Đối tượng nghiên cứu tập trung về
lý luận về giảng dạy kỹ năng nói, thực
trạng dạy học kỹ năng nói tiếng Anh của
sinh viên tại trường Đại học Điện lực; phân
tích các kết quả từ thực hành Vlog đối với
3.5. Các bước thực hiện áp dụng
việc cải thiện phát âm, độ lưu loát và tự tin
Vlog cho sinh viên
trong nói tiếng Anh của sinh viên. Đánh giá
Để triển khai áp dụng Vlog, nhóm
các tác động của Vlog đối với quá trình rèn
nghiên cứu trực tiếp là giảng viên đã khai
luyện nói tiếng Anh của nhóm gồm 55 sinh
thác ứng dụng Flipgrid. Giảng viên và
viên năm thứ nhất (2019) tại trường Đại
sinh viên hợp tác để thiết kế, phát triển và
học Điện lực thuộc chuyên ngành Tự động
thực hiện 6 chủ đề rèn luyện kỹ năng nói
hoá và điều khiển thiết bị công nghiệp (39
dựa trên các chủ đề trong giáo trình Life
sinh viên) và chuyên ngành Hệ thống điện
để sinh viên xây dựng Vlog. Những chủ
(16 sinh viên). Những sinh viên này đều
đề này mang tính gắn kết các bài học trên
thuộc khối ngành Kỹ thuật, 100% là sinh
lớp với phần hực hành ở nhà. Sau khi có
viên nam, sinh viên đã học xong chương
sự chuẩn bị và rèn luyện kĩ lưỡng, sinh
viên sẽ quay video và tải lên Flipgrid.
trình tiếng Anh phổ thông 10 năm.
Các bước xây dựng Vlog với các hoạt động theo trình tự như sau:
Các bước xây dựng Nội dung các hoạt động
Vlog
Lên ý tưởng
1. Lên ý tưởng về nội dung và cách nói
2. Chọn chủ đề nói phù hợp
3. Tham khảo một số Vlog của người khác
4. Tra từ điển hoặc tra cứu Internet
5. Ghi các lưu ý
Triển khai kế hoạch 1. Lập dàn bài cho ý chính và ý kèm theo
2. Viết kịch bản trước khi quay video
Luyện nói rành mạch 1. Luyện tập trước khi quay
2. Quay video bài nói và tải lên sau khi kiểm tra lại

Thực hiện
Giảng viên
và sinh viên

Sinh viên
Sinh viên
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Kiểm tra rà soát
Đánh giá

1. Nghe lại bài nói trước khi đăng tải
2. Kiểm tra lại bài nói qua các tiêu chí: nội dung, cách sắp xếp
ý và cách sử dụng ngôn ngữ.
1. Đánh giá nội dung, cách tổ chức ý và sử dụng ngôn từ của
Vlog.
2. Làm lại Vlog (nếu cần thiết)

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Vlog giúp tạo động lực, tăng
cường tự tin, sáng tạo và là kênh phản
hồi hữu ích cho người học
Sau một tuần giao nhiệm vụ cho
clip đầu tiên, sinh viên đã rất hào hứng và
nỗ lực tối đa để thực hiện clip của mình,
có 87% đã upload bài đúng hạn. Đối với
những chủ đề yêu thích, sinh viên đã thực
hiện quay và gửi vào Flipgrid cho giảng
viên ngay trong ngày sau khi được giao
nhiệm vụ, chẳng hạn như clip #2: Mô tả
cách sử dụng một thiết bị trong nhà/ hoặc
các bước làm một món ăn. Đây là một dấu
hiệu cho thấy sinh viên đã có ý thức và
hứng thú về việc tự học tự rèn luyện ngoài
thời gian lên lớp và có ứng dụng công
nghệ. Một yếu tố nữa có thể là do các chủ
đề bài nói liên quan đến bản thân và cuộc
sống xung quanh làm sinh viên thấy gần
gũi và hứng thú. Quan sát các video tiếp
theo sinh viên đã tìm cách cải thiện chất
lượng sau khi tham khảo các video mẫu,
biết đưa vào các hiệu ứng để video sinh
động hơn. Một khi sinh viên có động lực
học sẽ trở nên sáng tạo và học tập hiệu quả
hơn, từ đó kích thích sinh viên tự tin nói
tiếng Anh nhiều hơn.
Trong quá trình thực hiện và sau
mỗi video clip sinh viên sẽ nhận được các
phản hồi từ phía các bạn trong lớp và giảng
viên, điều này có vai trò tác động đến động
lực, tính tự tin của người học. Quan trọng
nhất là chính bản thân sinh viên có thể tự

Sinh viên,
bạn bè
Giảng viên
và sinh viên

phản hồi; tức là, có thể tự khắc phục các
lỗi của mình sau khi tự xem lại bài nói của
mình. Trả lời câu hỏi: bạn cảm thấy như
thế nào sau khi xem lại clip của mình? SV
cho biết: em đã tự nhận ra được những
chỗ em đang nói sai và sẽ luyện tập để
khắc phục các lỗi đó. Qua quan sát từng
clip cho thấy một số sinh viên đã biết sửa
sai sau khi nhận được phản hồi và tự phản
hồi trong quá trình thực hiện Vlog. Một
trong những ví dụ cho thấy việc sinh viên
có thể sửa lỗi ngôn ngữ của mình là đã biết
sửa cách phát âm những âm tiết cuối trong
mỗi từ, ví dụ như các âm: /t/, /d/, /s/, /k/.
Đây cũng là những âm mà người học Việt
Nam thường hay bị mắc lỗi.
Không chỉ giảng viên là đóng vai
quan trọng trong quá trình học ngôn ngữ
tiếng Anh, mà chính bản thân sự thể hiện
ngôn ngữ qua các video trên Vlog đã giúp
sinh viên rất nhiều trong việc phát triển sự
tự chủ. Sinh viên cảm thấy thoải mái hơn
khi nói tiếng Anh. Sinh viên cho biết luôn
được giảng viên khuyến khích và dần dần
trở nên không cảm thấy xấu hổ, e ngại khi
quay các Videos và diễn đạt các suy nghĩ
của mình. Một sinh viên cho biết “Bí quyết
để lấy tự tin của em là luyện tập nhiều lần
đến khi thành thạo”. Để có được các bài nói
hoàn thiện, thời gian sinh viên luyện nói
tiếng Anh tăng lên, 90,9% sinh viên quay
đến lần thứ hai, trong đó có 56,3% luyện
nói đến lần thứ ba và 27% đã phải luyện
tập đến trên bốn lần. Sinh viên đã thể hiện
được tính kiên nhẫn và niềm vui của mình
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khi hoàn thành mỗi bài tập, ngay cả khi nó
được coi là nhiệm vụ bắt buộc trong lớp
học. “Sinh viên rất vui vẻ và tự tin về việc
tạo ra Vlog của mình… trông các bạn sinh
viên rất vui” - Nhật kí giảng viên.
Thực tế, sử dụng Vlog như một công
cụ cải thiện môi trường học tập và nhận
được nhiều phản hồi tích cực từ phía sinh
viên, giúp sinh viên chủ động hơn trong
quá trình học tập và tăng cường động cơ
học tập. Sinh viên sẵn sàng tự giác hợp tác
để tạo ra sản phẩm của mình mà không
quá bị phụ thuộc vào việc đánh giá kết quả
như là một yêu cầu bắt buộc đối với từng
bài. Do đó, sinh viên đã thể hiện được sự
cam kết khi lập kế hoạch, thiết kế, sáng
tạo và thực hiện các video clips của mình
sau các bài học với nhiều ý tưởng sáng tạo.
4.2. Vlog giúp nâng cao kĩ năng
nói tiếng Anh cho sinh viên thông qua
môi trường thực hành rèn luyện thường
xuyên liên tục
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đầu kì đến cuối kì cho thấy sinh viên đã
thành thạo với các câu đơn, đặc biệt việc
giới thiệu bản thân đã được thực hành đều
đặn vào đầu mỗi video clip mới trước khi
đi vào nội dung chính. Với số lần thực hành
không giới hạn và việc tự kiểm tra lại video
của mình, sinh viên đã dần khắc phục được
phần nào việc nói chậm, ngắc ngứ, mắt
luôn nhìn vào trang giấy để đọc. Ở cuối kì
học, sinh viên đã mạnh dạn hơn, tốc độ nói
nhanh hơn và số lần ngắc ngứ giảm hơn
nhiều. So sánh các số liệu thu được từ đầu
kì, trung bình sinh viên nói được khoảng
68 - 78 từ/ phút nhưng đến cuối kì tốc độ
này nhanh hơn gần 85-90 từ/ phút. Mặc dù
từ vựng ở giai đoạn đầu tương đối dễ, phần
từ vựng ở các bài học về sau phần từ vựng
ở mức độ khó hơn, sinh viên vẫn đạt được
tốc độ nói nhanh hơn.

Vlog là cầu nối giúp sinh viên ý thức
về quá trình học tập ở trường và rèn luyện
kĩ năng nói tiếng Anh trong môi trường
riêng của mình ở nhà. Sự tích hợp đó thể
hiện trên cả hai bình diện; đó là, nâng cao
ý thức rèn luyện kĩ năng nói tiếng Anh như
một quá trình liên tục và gắn môi trường
riêng của cá nhân sinh viên với môi trường
lớp học. Như là một yếu tố tất yếu, việc
sinh viên càng thực hành nói nhiều thì họ
càng cải thiện được kĩ năng nói và trau dồi
vốn ngôn ngữ.

Về kĩ thuật phát âm, sua khi phân
tích các đoạn Video clips, cho thấy sinh
viên đã biết sửa lỗi trong phát âm tiết cuối,
trọng âm của từ, của câu và ngữ điệu để
làm cho lời nói tiếng Anh trở nên mềm
dẻo hơn, giúp cho người nghe thấy tự
nhiên hơn. Ngoài ra, lỗi ngữ pháp trong
việc thành lập câu cũng có nhiều cải thiện,
cũng có thể do sinh viên có sự chuẩn bị
trước nội dung nói của mình. Trong những
clip đầu tiên, đa phần các câu nói của sinh
viên cũng có lỗi về ngữ pháp hoặc ngữ
âm. Tuy nhiên, qua quá trình thực hành hệ
thống các bài luyện tập, sinh viên có thể
hiện sự tiến bộ của mình đối với lỗi phát
âm ở những video clip cuối kì.

Theo dõi quá trình thực hành Vlog
của sinh viên, với tần suất thực hành từ một
đến hai tuần cho một Video đã cho thấy sự
cải thiện đáng kể của từng cá nhân về độ
trôi chảy, tốc độ nói và kĩ thuật phát âm.
Qua quan sát các sản phẩm video clip từ

Trong quá trình phối hợp, giảng viên
đã giúp sinh viên tự nhận thức về thành
công trong việc học tiếng Anh có liên quan
đến quá trình rèn luyện thực hành liên tục.
Tuy nhiên, mỗi sinh viên sẽ có từng điểm
mạnh, điểm yếu riêng. Giảng viên đồng
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hành cùng sinh viên cả trong sự nhận thức
về sự cải thiện tiến bộ cho dù ít hay nhiều
của từng cá nhân trong việc nói tiếng Anh.
“Sinh viên đã cải thiện việc sử dụng ngôn
ngữ tiếng Anh của mình thông qua việc họ
nói lưu loát hơn và tự tin hơn.”- Nhật ký
giảng viên. Vào cuối kì học, khi được hỏi,
sinh viên đều khẳng định sự tiến bộ của
bản thân và của các bạn cùng lớp trong
cách nói tiếng Anh, sinh viên ý thức được
việc rèn luyện kỹ năng nói là một quá trình
thực hành liên tục.

của mình và dần dần hoàn thiện các hạn
chế. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy
sự tự giác chủ động của từng các nhân là
khác nhau và khi sinh viên thực hiện lặp
lại từ ba lần trở lên các bài nói của mình,
thì mức độ hưng phấn của người nói có sự
giảm xuống.
4.3. Lưu ý đối với giảng viên trong
triển khai hoạt động Vlog cho sinh viên

Xét về môi trường thực hành, khi
sinh viên thực hành Vlog ngay tại nhà hay
ở những nơi yêu thích, sinh viên sẽ không
phải chịu áp lực hoặc bị can thiệp, tác
động của những yếu tố ngoại cảnh khiến
bản thân không cảm thấy thoải mái. Với
những clip đầu tiên, sinh viên thể hiện sự
không thoải mái, khá căng thẳng, ngượng
ngập và lúng túng khi trình bày bằng tiếng
Anh. Ở cuối kì, sau khi sinh viên sử dụng
chiến lược giao tiếp cho phép sinh tương
tác với bạn bè, qua đó thấy được sự vui vẻ
đầy năng lượng, điều đó chứng tỏ rằng sinh
viên cảm thấy vui và đang cố gắng tích cực
hoàn thành mục tiêu nói bằng tiếng Anh.

Thảo luận với sinh viên về chủ đề:
Để lập kế hoạch cho việc xây dựng Vlog,
việc khó khăn nhất mà sinh viên phải đối
mặt là lúc phải chọn một chủ đề cụ thể. Vì
vậy, giai đoạn này giảng viên nên đưa ra
một số chủ đề hoặc câu hỏi để sinh viên
thảo luận và lựa chọn trước khi làm Vlog.
Chẳng hạn: Một bài giới thiệu về bản
thân, bài hướng dẫn về cách làm một món
ăn hoặc cách sử dụng một thiết bị, một bài
phỏng vấn người thân hoặc bạn bè, bài
giới thiệu về quê hương, kể về một chuyến
dã ngoại hoặc du lịch tới nơi yêu thích.
Điều quan trọng đối với giảng viên là giúp
sinh viên tạo được cảm hứng, có cảm nhận
và có vốn từ vựng cần thiết để nói về các
chủ đề đã thảo luận và thống nhất.

Trong quá trình phát triển kỹ năng
cho sinh viên giảng viên đã nhận ra được
những lý do ảnh hưởng đến sự e ngại hay
xấu hổ của sinh viên do những vấn đề hạn
chế về ngôn ngữ như phát âm chưa tốt,
trọng âm và ngữ điệu chưa chính xác, tự
nhiên, thiếu từ vựng và ý tưởng để diễn
đạt. Những yếu tố này đã ảnh hưởng đến
thực hành nói của sinh viên và có thể làm
hạn chế đến kết quả tiến bộ. Việc chọn giải
pháp Vlog cho phép giảng viên có thể kết
nối các sinh viên có môi trường học tập
riêng, năng lực riêng, hoàn cảnh riêng để
sinh viên được phát huy tối đa năng lực

Khuyến khích sự sáng tạo: Khi sinh
viên bắt đầu triển khai hình thành khái
niệm về nội dung của chủ đề và những
điều muốn truyền tải qua video, sinh viên
sẽ viết dàn ý, dự thảo kịch bản và chỉnh
sửa. Đặc biệt giảng viên không nên can
thiệp vào các bước này để sinh viên luyện
tập nói trước khi bắt đầu quay. Sinh viên
cũng có thể được khuyến khích chỉnh sửa
video trước khi đăng tải bằng cách chèn
thêm hình ảnh, âm nhạc, hoặc những yếu
tố có thể làm cho video thú vị hơn. Đây là
bước sinh viên thực sự thể hiện sự sáng
tạo và khả năng nói của mình.
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Trước khi phổ biến các bước để xây
dựng video, để giúp sinh viên tự đánh giá
và việc kiểm tra lại bài nói trước khi đăng
tải video, giảng viên cần có một bảng tiêu
chí để sinh viên kiểm tra lại nội dung xem
liệu video của mình đã phù hợp và đáp ứng
tiêu chí của giảng viên đưa ra hay chưa.
Kể cả khi đã đăng tải xong, sinh viên có
thể tự xem lại, kiểm tra và cập nhật.
Đánh giá phản hồi: Công tác đánh
giá trước tiên cần được thực hiện mở, tức
là sinh viên có thể tự sửa lỗi cho bản thân,
tự đánh giá dựa trên sản phẩm của mình,
hoặc có thể lấy đánh giá góp ý của bạn bè.
Nếu như phát hiện lỗi sai hoặc chưa hài
lòng sinh viên có thể làm lại Vlog. Các
tiêu chí đánh giá của giảng viên nên đưa ra
dưới dạng câu hỏi để phản ánh sản phẩm
của sinh viên. Phiếu đánh giá đưa ra các
bậc năng lực giỏi, tốt, khá, cần luyện tập
kèm với thang đánh giá từ 1-10. Mục đích
của việc đưa phiếu hướng dẫn đánh giá cho
sinh viên là để khuyến khích sinh viên tạo
ra các Vlog tốt đáp ứng đủ các tiêu chí.
Phiếu đánh giá tập trung vào các kỹ năng
nói như cách phát âm, trọng âm và âm điệu.
Hơn nữa, các đánh giá trong quá trình học
tập cũng được đưa vào phiếu đánh giá như
sự tích cực và hào hứng, sự tiến bộ và sự
tham gia tích cực của sinh viên.
5. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho biết hiệu
quả của việc sử dụng Vlog trong việc rèn
luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên
tại trường Đại học Điện lực được rút ra cụ
thể như sau:
- Vlog giúp tạo động lực và khuyến
khích sinh viên: Vai trò của Vlog cũng
như một mạng xã hội được sinh viên sử
dụng hàng ngày, vì vậy sinh viên sẽ thích
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dùng để bày tỏ quan điểm, cảm xúc và sự
ứng biến. Vlog dễ sử dụng, hỗ trợ hoàn
thành sản phẩm bài tập nói dễ dàng, nhanh
chóng, kích thích sinh viên hào hứng, tự
tin khi luyện tập nói và bộc lộ bản thân.
Việc Vlog có quan hệ mật thiết với việc
dùng mạng xã hội và có ảnh hưởng tới tâm
lý sinh viên khi họ chuẩn bị cho bài nói
nên sinh viên sẽ thể hiện mặt tốt và tích
cực của bản thân trong Vlog của mình.
Do vậy nên việc dùng Vlog sẽ cải thiện rõ
rệt việc bộc lộ thể hiện khả năng của sinh
viên đặc biệt là kỹ năng nói.
- Vlog giúp sinh viên luyện nói
nhiều hơn và tạo sự tự tin: Bằng cách đưa
Vlog vào như một cách giảng dạy, sinh
viên sẽ có cơ hội nói nhiều hơn ngoài lớp
học. Vlog sẽ yêu cầu sinh viên phải nói
và trình bày ý tưởng của mình bằng tiếng
Anh, tất yếu là khả năng nói sẽ dần tốt lên
và cải thiện khả năng phát âm, trôi chảy
lưu loát, hạn chế được sự ngập ngừng và
tạo được sự tự nhiên hơn trong nói tiếng
Anh sau quá trình thực hiện các Vlog.
- Vlog giúp rèn luyện thói quen tự
học: Việc học dựa theo bài thực hành sẽ
tạo dựng tính tự lập cho sinh viên. Vlog
cũng là một trong các chiến lược của học
dựa theo bài thực hành. Lợi ích của việc
tự học là sinh viên có thể hiểu sâu bài học
và quản lý được các ý tưởng liên quan đến
bài học.
Kết quả nghiên cứu có thể là một
cơ sở nhằm tác động đến thay đổi phương
pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá nhằm
giúp người dạy và người học đạt hiệu
quả tốt hơn trong giảng dạy và học tập
tại trường Đại học Điện lực, cụ thể là cần
tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin đa phương tiện vào giảng dạy nhằm
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nâng cao hiệu quả quá trình dạy và học.
Dần dần chuyển sang phương pháp giảng
dạy kết hợp giữa truyền thống (trên lớp)
với học trực tuyến (ở nhà) ứng dụng các
phần mềm, mà ở đây là Vlog nhằm giúp
cho giảng viên giảm tải được khối lượng
công việc giảng dạy trên lớp, tăng cường
thời lượng cho các hoạt động thảo luận,
seminar mà sinh viên chủ động được kế
hoạch học tập của mình. Để đạt được điều
này, giảng viên cần nâng cao năng lực ứng
dụng các sản phẩm công nghệ thông tin
vào giảng dạy một cách hiệu quả nhằm tạo
cho sinh viên nhiều cơ hội để rèn luyện sự
tự tin, phát triển bản thân, đặc biệt là trong
quá trình rèn kĩ năng tiếng Anh.
Khi nghiên cứu về những ưu điểm
của Vlog, và một số thủ thuật trong khi ứng
dụng Vlog để tối ưu hiệu quả giảng dạy và
học tập kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh
viên Trường Đại học Điện lực nói riêng và
các trường đại học ở Việt Nam nói chung,
nhóm nghiên cứu cho rằng, việc dạy học
thông qua ứng dụng Vlog sẽ hình thành và
rèn luyện cho người học sự hiểu biết, chủ
động điều khiển quá trình học tập của bản
thân mình, phát huy nội lực tự học của con
người để tạo nên cuộc cách mạng về học
tập. Hiện nay, nhìn chung ở các trường đại
học ở Việt Nam, vấn đề tự học đạt kết quả
cao của sinh viên là một vấn đề mang tính
thời sự, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh
Covid 19 như hiện nay đòi hỏi nhiều yếu
tố, nếu biết tận dụng ưu điểm, hiệu quả
của công nghệ thì việc giảng dạy và học
tập tiếng Anh sẽ trở nên hiệu quả hơn, chủ
động học tập hơn, góp phần tăng cường
ý thức trách nhiệm của người học đối với
việc đào tạo của bản thân mình, là thực
hiện dân chủ hoá trong giáo dục góp phần
nâng cao hiệu quả giáo dục nói chung.
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TÁC ĐỘNG CỦA LỚP CÓ SĨ SỐ ĐÔNG ĐỐI VỚI VIỆC
DẠY TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
THE IMPACT OF CLASS SIZE ON TEACHING ENGLISH
AS A FOREIGN LANGUAGE IN ELECTRIC POWER UNIVERSITY
Nguyễn Việt Hà, Trần Thị Thu Hương*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 5/11/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 5/5/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/5/2020
Tóm tắt: Ở những quốc gia đang phát triển như Việt nam, những lớp học ngoại ngữ
đông học sinh, nhất là ở các trường đại học đã trở thành một điều bình thường hơn là ngoại
lệ đặc biệt. Dường như tất cả giáo viên (GV) dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (EFL) nói
chung và GV EFL ĐHĐL nói riêng đều nhận thấy sĩ số lớp đông chính là một trong những
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiệu quả học tập kém. Trên thực tế, khung thời lượng hạn hẹp
trên lớp số lượng sinh viên (SV) quá đông và sự phân hóa mạnh về trình độ của người học đã
gây trở ngại đến chất lượng học tập. Do vậy việc áp dụng các phương pháp sư phạm, chiến
lược dạy học phù hợp như học tập tích cực sẽ là giải pháp tối ưu cho bài toán nan giải này.
Từ khóa: Lớp đông, dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ, phương pháp sư phạm, chiến lược dạy
học, Đại học Điện lực.

Abstract: In the developing countries like Vietnam, overcrowded classes of foreign
languages, especially at university level have become a norm rather than an exception. It
seems that almost teachers of English as a Foreign Language (EFL) in generally and the
ones in Electric Power University in particular, perceive large class size as a major hinder to
the eﬃciency of students’ achievement. In reality, given time restrain in class, large class and
great variety of students serve as impediment for learning outcomes of high quality. Therefore,
the employment of proper pedagogical approaches, appropriate teaching strategies would be
an optimum solution to the conundrum.
Keywords: Overcrowded classes, teaching English as a Foreign Language, pedagogical
approaches, teaching strategies, Electric Power University (EPU).

* Trường Đại Học Điện Lực
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1. Cơ sở lý thuyết
1.1. Dạy học tiếng Anh ở bậc đại học

Về việc dạy tiếng Anh ở bậc đại
học, quyển Chương trình đào tạo Mới có
viết “SV cần hiểu đưuợc các chương trình
truyền hình thực tế như CNN và các bài
xã luận phê bình về các vấn đề chính trị
từ báo và tạp chí chính thống của Anh và
Mỹ”. Mục tiêu này cùng với nhu cầu thực
tế cấp bách của xã hội đòi hỏi việc dạy học
không chỉ bó hẹp trong dạy dịch ngữ pháp,
đọc hiểu mà còn dạy giao tiếp (CLT) trong
đó tập trung nhiều hơn vào thực hành 4 kĩ
năng (nghe, nói, đọc, viết). Đây chính là
điểm còn yếu và thiếu ở nhiều trường ĐH
ở Việt nam do thời lượng học ít, sĩ số SV
quá đông, từ đó đặt dịch ngữ pháp và đọc
hiểu làm trọng tâm dạy học mà không chú
trọng phần nghe nói.
Nhiều quan điểm đều thống nhất
rằng, CLC là hình thức tích hợp dạy ngữ
pháp và dạy chức năng, trong đó ngữ pháp
được vẫn dạy nhưng theo một cách thực tế
hơn, đặt các cá nhân vào trong ngữ cảnh
giao tiếp cụ thể. Theo tác giả Littlewood
(2001) thì một trong những đặc điểm tiêu
biểu nhất ở CLT là chú trọng một cách hệ
thống tới cả yếu tố cấu trúc và chức năng
của ngôn ngữ.
1. 2. Khái niệm về lớp có sĩ số đông
(lớp lớn)
Một lớp học khoảng 30 SV thường
được coi là có sĩ số bình thường, nếu
nhiều hơn thì sẽ được hiểu là lớp đông.
Nhưng đối với lớp học ngoại ngữ thì chỉ
với qui mô trên 20 SV đã được xếp vào
nhóm lớp đông. Tuy nhiên không có định
nghĩa rõ ràng nào về điều gì tạo thành
một lớp lớn (Hayes, 1997). Trong bài báo
này, thì một lớp học đông là khi có sĩ số

trên 20. Tác giả Sulistoyawati (2012) cho
rằng số lượng học viên lý tưởng trong
một lớp ở các nước phát triển là từ 20
đến 32. Rõ ràng là các lớp học đông đem
đến những thách thức lớn cho GV EFL,
làm ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng
dạy tiếng Anh cũng như kết quả học tập
của SV.
2. Thực trạng việc dạy tiếng Anh
cho lớp đông ở trường ĐHĐL
Khái quát về đặc điểm dạy học ở
trường ĐHĐL
Khoa Ngoại Ngữ Trường ĐHĐL có
16 GV tiếng Anh, chủ yếu đào tạo kỹ sư,
kỹ thuật viên hệ thống điện cho ngành
điện và một số ngành kinh tế khác. Sinh
viên năm nhất phải học một năm tiếng
Anh tổng quát giáo trình “Life - Vietnam
Edition A1-A1” có tích hợp 4 kĩ năng
nghe nói đọc viết gồm 11 bài. Các GV
của khoa đã quen với việc dạy lớp đông
trong nhiều năm qua, đặc biệt ở những
năm trước với sĩ số lên tới mức 80-100
SV nên việc dạy và luyện các bài tập ngữ
pháp trở thành phương pháp chủ đạo do
hầu hết việc kiểm tra tại trường là theo
hướng đánh giá kết quả học tập thay vì
cải thiện hiệu quả dạy nên việc SV không
giao tiếp nghe nói hay viết được cũng là
điều khó tránh khỏi.
Để tìm hiểu ý kiến và nhận định của
GV và SV của các lớp tiếng Anh có sĩ số
đông ở ĐHĐL, tác giả đã tiến hành khảo
sát 150 SV năm thứ nhất và thứ hai của
nhà trường và 16 GV, thời gian khảo sát
từ 7/12/2019 đến 25/12/2019 với bảng câu
hỏi điều tra dưới đây.
Câu hỏi điều tra tác động của việc
dạy/học tiếng Tiếng Anh ở lớp đông

33

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion
Khoanh tròn vào số phù hợp với ý
kiến của bạn.

3 = Điều này thỉnh thoảng xảy ra
trong lớp.

1= Điều này không bao giờ xảy ra
trong lớp.

4 = Điều này thường xảy ra trong lớp.

2 = Điều này hiếm khi xảy ra trong lớp.

5 = Điều này luôn luôn xảy ra trong lớp

GV dành quá nhiều thời gian ổn định trật tự trên lớp
1 2 3 4 5
GV không giải đáp được hết thắc mắc của SV
1 2 3 4 5
SV mong muốn đến lớp
1 2 3 4 5
Sĩ số lớp lí tưởng cho việc học tiếng Anh 4 kĩ năng
1 2 3 4 5
SV ít có cơ hội được luyện tập thực hành nghe nói
1 2 3 4 5
Chương trình học trên lớp đúng với trình độ và tốc độ của sinh viên
1 2 3 4 5
SV cảm thấy bị không được quan tâm, bị bỏ quên
1 2 3 4 5
này không khó hiểu khi SV có nền tảng
Có tới 67,5 % SV (ở GV 70%) cho
học vấn khác nhau và không được phân
rằng nhiều thời gian học đã bị lãng phí vào
loại xếp lớp. Đây thực sự là thách thức lớn
việc duy trì kỷ luật lớp, làm giảm thời gian
với GV ngay cả khi hoàn thành mục tiêu
học. Có thể thấy thời lượng dạy học trên
là dạy đúng tiến độ và khối lượng được
lớp vốn đã hạn hẹp nhưng còn bị chia sẻ
giao. Chương trình học không phù hợp,
cho việc duy trì và xử lý kỉ luật, dẫn tới
hoặc quá dễ, hoặc quá khó so với năng lực
việc lãng phí thời gian hoặc chưa tối đa
và tốc độ tiếp thu thực tế đối với SV chiếm
hóa được thời gian học tập. 62% các em
tới 70%, một trong những nguyên nhân
nhận định GV không hoặc hiếm khi giải
quan trọng làm giảm hứng thú và động cơ
đáp khi hết được thắc mắc do trình độ SV
lên lớp. Chỉ có hơn 30% SV đánh SV thể
phân hóa mà thời lượng có hạn, 57.6%
hiện sự hài lòng với cơ sở vật chất, trang
GV cũng chia sẻ hạn chế này. Số lượng
thiết bị dạy học trên lớp qua con số 80%.
các SV không mong muốn (và hiếm khi)
Nhưng có tới 89% GV thấy không gian
đến lớp hoặc đến chỉ vì điểm danh thay vì
lớp không đủ để tiến hành các hoạt động
học kiến thức chiếm tới xấp xỉ 66.9% thực
dạy học tích cực, chia nhóm. Số SV cảm
sự là một con số đáng quan ngại. Nó chính
thấy không được chú ý chiếm tới 63% %
là thước đo về tính thiết thực của hàm
đã cho thấy tác động rõ nét của sĩ số đông
lượng kiến thức SV nhận được mỗi buổi
đã hạn chế nhiều năng lực đáp ứng kì vọng
học. 84,6 %SV (95,8% GV) đánh giá sĩ số
của GV với SV.
lớp quá đông để thực hành 4 kĩ năng nghe
nói đọc viết trong môn tiếng Anh, ngành
học có đặc thù hạn chế số lượng nếu so với
con số cho một mô hình lớp học ngoại ngữ
lí tưởng chỉ là 10-15 SV. 73% GV cho biết
không có cơ hội cho SV thực hành luyện
nói (con số này ở SV là 81%). Khoảng hơn
một nửa số SV và GV được hỏi cho biết
những gì được học (dạy) luôn luôn không
đúng (hoặc ít khi đúng) với kì vọng. Điều

Như vậy qua kết quả khảo sát có thể
nhận thấy bản thân các lớp học đông đã gây
trở ngại lớn cho việc đạt được các mục tiêu
giáo dục. Thứ nhất, GV thường mất nhiều
thời gian và năng lượng hơn trong việc tổ
chức lớp học/người học, đưa ra hướng dẫn,
duy trì kiểm soát và kỷ luật hoặc tổ chức
công việc nhóm dẫn đến xu hướng thường
chỉ tập trung dạy ngữ pháp thay vì đủ 4 kĩ
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năng, càng làm SV cảm thấy nhàm chán.
Ngay cả khi dạy nói hay viết thì rất khó để
GV đánh giá năng lực SV vì những kĩ năng
này đòi hỏi phải có phản hồi cá nhân mà
điều này mất quá nhiều thời gian.
Thứ hai, phương pháp chỉ tập trung
vào nội dung bài giảng thường được GV
áp dụng để đối phó với những thách thức
của lớp lớn đã làm giảm thiểu tương tác
giữa thầy trò, làm người học thấy bị bỏ
quên và cô lập, không còn động cơ học,
ít đi học.
Thứ ba là năng lực không đồng đều
của người học sẽ làm mất hứng thú của
những em khá giỏi (do thấy nhàm chán
vì biết rồi) và các em chậm (nản lòng do
không hiểu và tự ti.)
Các GV ĐHĐL đều nhận định lớp
đông cần thêm nhiều thời gian để xử lý
các hoạt động phi học thuật liên quan đến
quản lý tổ chức lớp nhằm duy trì kỷ luật
trật tự. Khi thời lượng và cơ hội học giảm
sẽ hạn chế cả thầy và trò hoàn thành bài
giảng theo đúng tiến độ, chưa nói đến việc
phải mở rộng, đào sâu kiến thức hoặc đáp
ứng những yêu cầu học tập cá nhân của
từng SV.
Tóm lại, đa số các GV đều thấy nản
lòng khi dạy lớp lớn vì dù phải nỗ lực mất
sức nhiều hơn mà chất lượng học tập lại
thấp. Những khó khăn mà GV thường gặp
phải khi dạy lớp sĩ số đông bao gồm: 1)
duy trì kỉ luật trong lớp; 2) đáp ứng mọi
nhu cầu của SV với những khác biệt lớn
về sở thích, năng lực, tính cách, nền tảng
học vấn; 3) tổ chức hiệu quả các hoạt động
trên lớp do hạn chế về thời gian và không
gian 4) cung cấp các cơ hội đều nhau cho
mọi SV để tham gia và luyện tập; 5) phản
hồi, đánh giá kịp thời và hiệu quả.

3. Các giải pháp cải tiến nâng cao
chất lượng dạy tiếng Anh cho lớp đông
sv của trường ĐHĐL
3.1. Chia lớp thành các nhóm nhỏ
Phần lớn cơ sở lý thuyết về sĩ số lớp
đều tập trung vào việc lựa chọn phương
pháp và công cụ dạy học. Chia SV để làm
việc theo nhóm cực kì hiệu quả với lớp có
đông SV, nơi mà yêu cầu các em tham gia
vào hoạt động trên lớp là một thách thức
lớn. Với những nhóm nhỏ thì GV có thể
thu hút được ngay sự tham gia của hầu hết
SV vào các hoạt động học tập. Những em
nhút nhát hoặc học lực yếu sẽ cảm thấy
thoải mái hơn nhiều khi đặt câu hỏi với
những bạn khác trong nhóm thay vì phải
hỏi GV và đứng lên trước sự chú ý của cả
lớp. Cùng lúc đó SV khá giỏi có cơ hội
thể hiện năng lực và thấy bản thân mình
trở nên hữu ích và phấn khích do tham
gia ở một vai trò mới mẻ là chia sẻ kiến
thức giống như trợ giảng khi giúp đỡ được
bạn cùng nhóm. Điều đó cũng có nghĩa là
trách nhiệm giải thích bài giảng và quản lý
kỉ luật của của GV đã được chia sẻ bớt rất
nhiều cho các nhóm nhỏ. Có thể nói việc
chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ giúp giảm
tiếng ồn, tiết kiệm thời gian hoàn thành
một hoạt động cụ thể và cho phép GV tập
trung vào số ít các nhóm thay vì vào hàng
chục cá nhân một lúc. Kĩ thuật này cũng
góp phần giảm tối đa những hành vi phạm
kỉ luật lớp gây gián đoạn, mất tập trung
bài học.
Áp dụng phương pháp đọc/viết/
nghe/nói mở rộng (ER or EW)/ theo sở
thích
Tác giả nhận thấy SV không có hứng
thú với kĩ năng đọc/viết/ với lý do không
thích nội dung bài đọc hoặc là bài quá khó

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion
vì nhiều từ mới. Điều này rõ ràng xuất
phát từ việc thiếu hụt từ vựng và nội dung
khô khan của sách giáo khoa trong hoàn
cảnh lớp quá đông SV và ít thời gian để
GV giải đáp từng em. Một đặc điểm thú vị
của phương pháp đọc (viết) mở rộng theo
sở thích là SV được tự do lựa chọn thể loại
và khối lượng tài liệu đọc. SV sẽ không
phải tuân thủ theo bất kỳ qui định khắt khe
nào khi đọc toàn bộ sách. Trái lại, GV sử
dụng phương pháp này sẽ cho phép SV bỏ
qua bất kì tài liệu đọc nào làm các em thấy
quá sức và nhàm chán. Việc thay đổi từ
việc đọc những quyển sách giáo khoa có
nội dung đơn điệu, ngôn ngữ thiếu thực tế
bằng tài liệu thực cũng sẽ tạo hứng thú tự
học cho SV. GV có thể dựa vào các trang
báo điện tử (bản tiếng Anh) để SV dùng
làm nguồn đọc (ER) chính. Vì báo điện tử
rất đa dạng về chủ đề, thể loại như xã hội,
văn hóa, thể thao, nghệ thuật…, thông tin
cập nhật nhất nên sẽ kích thích sự sáng tạo
và đam mê đọc của SV. Vì vậy, SV cũng
cảm thấy việc trao đổi bài học với nhau
trong nhóm của mình như một hoạt động
giải trí hơn là nhiệm vụ bắt buộc.
Đối với kĩ năng viết mở rộng/viết
theo sở thích, GV có thể đưa dự án biên
tập tạp chí (magazine- editing project) vào
hoạt động dạy học môn viết. Mục tiêu của
việc này là khuyến khích SV viết tự nhiên
hơn, phong cách tự do và trôi chảy hơn
trong quá trình sáng tạo và biên tập tạp
chí nhằm bổ sung cho giáo trình viết trên
lớp. SV được hoàn toàn tự do đọc, viết và
biên tập bài báo, rồi in ấn. GV sẽ dành một
thời lượng nhất định để đề xuất ý tưởng
(brainstorm), chia sẻ ý tưởng, thảo luận
các khó khăn gặp phải và giải quyết vấn
đề. Để khuyến sinh SV đọc và lấy thông
tin, dữ liệu viết bài thì SV được phép sử
dụng khoảng 1/3 - ½ nội dung tạp chí để
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mô phỏng, điều chỉnh, dịch, đánh giá nhận
xét... bằng bất kỳ thể loại hay phong cách
nào từ bài tiểu luận, truyện ngắn, tin tức...
(ví dụ như cảm xúc, trải nghiệm của chính
các em, các sự kiện tin tức trên thế giới),
và từ bất kỳ nguồn nào. Phần còn lại là do
SV phải tự mình viết. Nhờ vậy SV được
bày tỏ chính kiến, quan điểm, giá trị, cảm
xúc thông qua việc sử dụng các cụm từ
đang học trên lớp. Để truyền cho các em
cảm giác là những gì mình viết sẽ dành
cho các độc giả thực sự thì GV cần thông
báo những sản phầm viết đó sẽ được trưng
bày trong lớp học để SV trong lớp cùng
đọc, thưởng thức, thậm chí còn đưa lên
diễn đàn cho các bạn lớp khác cùng xem.
Thông qua làm việc nhóm khi thực
hành phương pháp đọc và viết mở rộng/
theo sở thích, SV tham gia nhiều vào việc
chuẩn bị nguyên liệu như ý tưởng, từ
vựng cho việc viết, đem đến cho các em
trải nghiệm vừa làm độc giả, lại vừa là tác
giả viết, tạo cảm giác đây là một nỗ lực
hợp tác chung, tập hợp và tận dụng được
hết mọi ý tưởng sáng tạo đưa vào bài viết.
Việc đánh giá nhận xét giữa SV trong lớp
học cần được khuyến khích tăng cường
như là một chiến lược hợp tác hiệu quả,
tạo ra sân chơi cho SV học hỏi lẫn nhau.
Trong quá trình thảo luận, SV sẽ nhận
ra các bạn cùng lớp cũng đang gặp phải
những khó khăn tương đồng như mình, từ
đó cảm thấy mình không đơn độc, không e
dè khi bị chỉ trích hay cười chê, đồng thời
có thể học được cách những bạn khá hơn
đã giải quyết vấn đề như thế nào.
3.2. Học tập dựa trên các hoạt động
(ABL - Activity-based learning)
Người học thường có xu hướng
nhớ 50% những gì họ nhìn và nghe thấy
thường thấy ở các phương pháp truyền
thống dựa trên cách tiếp cận lấy GV làm
trung tâm nhưng lại nhớ tới 90% những
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gì được nói và làm. Đây chính là bản chất
của ABL, đó là một quá trình học thông
qua làm, hành động thực tế. Thay vì yêu
cầu SV nghe và ghi chép thụ động thì ABL
khuyến khích SV tham gia chủ động tích
cực. khám phá, thử nghiệm và học độc lập
áp dụng kĩ thuật ABL, từ đó trang bị cho
SV các kĩ năng giải quyết vấn đề, phân tích
đánh giá, phát triển khả năng sáng tạo, tạo
nên trải nghiệm riêng của từng cá nhân,
bồi đắp sự tự tin và lòng đam mê với môn
học. Các công cụ như mô hình ba chiều,
thí nghiệm, câu đố, thẻ ﬂash, phương pháp
nhập vai, v.v... được sử dụng để thu hút
người học ở nơi họ học bằng cách tham
gia vào các hoạt động này. Kinh nghiệm
cảm giác và hành động làm cho việc học
tập tốt hơn và có tác động sâu cũng như
lâu dài hơn. Điều này dẫn đến một hành
trình khám phá thú vị và nâng cao hiểu
biết đồng thời giúp giảm các hình thức
quản lý lớp học cho các GV. SV có thể làm
việc độc lập hay thậm chí là tự đánh giá
công việc của mình, giảm gánh nặng mà
GV phải đối mặt khi chấm điểm cho SV.
4. Kết luận
Thông qua việc nhận diện được
những thách thức mà GV EFL ĐHĐL phải
đối mặt khi giảng dạy ở những lớp sĩ số
đông, có thể nhận thấy dạy học ở bối cảnh
này thực sự gây ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu
quả học tập. Tuy nhiên, đây cũng chính là
cơ hội cho GV nâng cao năng lực tự phát
triển bản thân và không ngừng cập nhật
chiến lược giảng dạy phù hợp bằng việc áp
dụng phương pháp học tập tích cực lấy SV
làm trung tâm, như ABL, hay đọc viết mở
rộng, làm việc nhóm, tổ chức hoạt động trò
chơi… Những phương pháp này sẽ thay
đổi mạnh mẽ thái độ học tập nhờ việc thu
hút sự tham gia tối đa một cách tích cực và

chủ động của SV các hoạt động thực tế hấp
dẫn lý, tiếp xúc với các tài liệu thực, thay
vì nội dung tẻ nhạt trong sách giáo khoa để
khơi dậy lòng đam mê học hỏi, trí tò mò và
óc sáng tạo của các em.
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DỊCH THÌ VÀ THỂ Ở THỨC TRỰC CHỈ TỪ TIẾNG ANH
SANG TIẾNG VIỆT
TRANSLATION OF TENSE AND ASPECT IN DEICTIC MODE FROM
ENGLISH INTO VIETNAMESE
Nguyễn Đình Sinh*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/11/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 5/5/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/5/2020
Tóm tắt: Trong dịch thuật, đặc biệt dịch tiểu thuyết hoặc văn xuôi, người dịch thường
gặp câu ở hai hình thức: trực chỉ hoặc trần thuật. Bài viết này nghiên cứu cách dịch thì hiện
tại đơn và quá khứ đơn ở thức trực chỉ từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Dữ liệu được lấy từ tiểu
thuyết The Great Gatsby của nhà văn Mỹ Francis Scott Fitzgerald và bản dịch tiếng Việt
của ba tác giả Mặc Đỗ, Hoàng Cường và Trịnh Lữ. Bằng phương pháp miêu tả, so sánh và
đối chiếu, tác giả đã rút ra được một số kết quả về phương pháp dịch của ba tác giả kể trên.
Phương pháp dịch đó có thể là qua cách sử dụng trạng từ chỉ thời gian, chỉ dấu thể, hoặc qua
cách sử dụng động từ cảnh huống. Nghiên cứu góp phần làm rõ phương pháp dịch đã được
ba dịch giả chuyên nghiệp sử dụng và là cứ liệu tham khảo quan trọng đối với việc giảng dạy,
học tập môn dịch cũng như công việc dịch thuật nói chung.
Từ khóa: phương pháp dịch, thì, thể, thức trực chỉ, thức trần thuật.

Abstract: In translating practice, especially translating novels or proses, translators
often translate sentences of two modes: deictic or narrative. The current study investigated
the methods of translating the simple present and simple past tenses of sentences in deictic
mode from English into Vietnamese. The data were taken from the novel “The Great Gatsby”
by American writer Francis Scott Fitzgerald and its translations by three Vietnamese
translators Mặc Đỗ, Hoàng Cường và Trịnh Lữ. By employing the descriptive, comparative
and contrastive techniques, the results indicate that the translation could be done via the use
of temporal adverbs, aspectual markers or situation types of verbs. The study is expected to
contribute significantly to the teaching, learning of translation and to the translating job in
general.
Keywords: methods of translation, tense, aspect, deictic mode, narrative mode.

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

Khái niệm thì, thể và cách chuyển
dịch nghĩa của ngôn bản từ một ngoại ngữ
có thì, thể sang tiếng Việt tuy đã được
nghiên cứu song kết quả nghiên cứu đó
còn chưa rõ hoặc cứ liệu chưa nhiều đặc
biệt là nghiên cứu cách dịch yếu tố thì, thể
từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Yếu tố thì,
thể tưởng chừng như khái niệm tất yếu
tồn tại ở một số ngôn ngữ gốc Ấn-Âu như
tiếng Pháp, Đức, Ý, Hy Lạp, Anh v.v…
thì trong tiếng Việt, ngôn ngữ thuộc nhóm
ngôn ngữ Môn - Khmer trong ngữ hệ Nam
Á sự tồn tại của nó có được công nhận hay
không còn chưa rõ ràng.
Chính vì vậy mà có những nghiên
cứu về cách diễn đạt thì, thể trong tiếng
Việt so với một ngoại ngữ khác. Ví dụ như
Phan (2003) đã bảo vệ thành công luận án
tiến sĩ có tựa đề “Cách diễn đạt ý nghĩa
thời gian trong tiếng Việt so sánh với tiếng
Nga”. Nghiên cứu này tác giả đối chiếu
cách diễn đạt thời gian giữa tiếng Nga và
tiếng Việt để tìm ra điểm giống và khác
nhau giữa hai ngôn ngữ, từ đó có kết luận
đóng góp cho việc giảng dạy và học tập
cũng như công việc dịch. Kết luận của cô
cho thấy cách diễn tả thời gian có thể tìm
thấy ở tất cả các ngôn ngữ, tuy nhiên cách
diễn đạt bằng thì chỉ thấy ở những ngôn
ngữ biến hình như tiếng Nga. Ở tiếng Việt,
thời gian được thể hiện qua từ vựng. Với
Trần (2005), luận án tiến sĩ của cô mang
tên “Thì, thể và các phương tiện biểu hiện
trong tiếng Việt” đã liệt kê các trạng từ diễn
tả ý nghĩa thì và thể trong tiếng Việt bao
gồm: “đã”, “sẽ”, “đang”, “từng”, “vừa”,
“mới”, “sắp”, “chưa” và “không”. Ngoài
ra còn có luận văn thạc sĩ của Ngo (2016)
mang tên “So sánh cách diễn đạt thì và thể
giữa tiếng Anh và tiếng Việt”. Nghiên cứu

của cô đưa ra bản so sánh chung loại hình
thì và thể giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Cô
đi đến kết luận rằng “Tiếng Việt không có
phụ tố ngữ pháp, phụ tố là đặc trưng của
tiếng Anh”.
Có thể nói chưa có nghiên cứu nào
làm rõ được cách dịch thì và thể từ tiếng
Anh sang tiếng Việt. Trước thực trạng
nêu trên, việc dịch thì và thể từ tiếng Anh
sang tiếng Việt đôi lúc còn tối nghĩa, chưa
thống nhất hoặc khó xác định câu dịch
tiếng Việt đó đang miêu tả thì, thể nào
trong tiếng Anh. Trong bài viết này chúng
tôi sẽ đi nghiên cứu để làm rõ cách dịch
hai thì trong tiếng Anh là thì hiện tại đơn
và quá khứ đơn thông qua bản dịch của ba
tác giả Mặc Đỗ, Hoàng Cường và Trịnh
Lữ từ tiểu thuyết The Great Gatsby của
nhà văn Mỹ Francis Scott Fitzgerald sang
tiếng Việt.
2. Lý thuyết về dịch, thì, thể, thức
trực chỉ và động từ cảnh huống
2.1. Dịch thuật
2.1.1. Khái niệm dịch thuật
Trước khi đi vào phân tích, so sánh,
đối chiếu phương pháp dịch thuật, khái
niệm thế nào là dịch thuật cần được làm rõ.
Từ khi dịch thuật được quan tâm nghiên
cứu, đã có rất nhiều các định nghĩa khác
nhau được đưa ra. Định nghĩa đầu tiên phải
kể đến đó là của Jakobson (1959, tr.233)
khi ông cho rằng “việc dịch từ ngôn ngữ
này sang ngôn ngữ khác là quá trình thay
thế nội dung ở một ngôn ngữ không phải
là các đơn vị mã riêng lẻ mà là toàn bộ nội
dung ở ngôn nhữ khác”. Với quan điểm
của Nida (1964) thì định nghĩa về dịch
thuật nhiều vô kể và đa dạng như chính
người tham gia nghiên cứu nó. Catford
(1965) đơn giản cho rằng dịch là cách thay
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thế nghĩa của ngôn ngữ này bằng ngôn ngữ
khác. Trong khi đó Newmark (1988, tr.5)
quan tâm nhiều đến tác giả hơn khi nhận
định về dịch thuật nên ông cho rằng “dịch
là cách chuyển nghĩa văn bản từ ngôn ngữ
này sang ngôn ngữ khác theo cách mà tác
giả mong muốn”. Ngoài các quan điểm kể
trên còn rất nhiều các quan điểm về dịch
thuật khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên,
bản chất của dịch thuật chính là quá trình
tìm đơn vị ngôn ngữ tương đương giữa
ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích. Nên
nội dung tương đương trong dịch thuật
sẽ được đề cập trong phần tiếp theo của
nghiên cứu.
2.1.2. Tương đương trong dịch thuật
Trong khi Catford (1965), Nida,
Taber (1969) và Pym (1995) khi nghiên
cứu dịch thuật có xem xét cả vấn đề tương
đương thì Hornby (1988) cho rằng tương
đương không liên quan đến dịch. Nghiêm
trọng hơn Gentzler (1993) thậm chí cho
rằng khái niệm tương đương làm tổn hại
cho các nghiên cứu về dịch thuật. Tuy
nhiên, trước đó Baker (1992) lại dành cả
một cuốn sách bàn về các loại hình tương
đương trong dịch thuật. Bà cho rằng sử
dụng khái niệm tương đương do sự thuận
tiện vì hầu hết dịch giả quen với khái niệm
này chứ không vì vị thế của nó trong lý
thuyết. Đến thời điểm của Kenny (1998),
ông cho rằng tương đương là điều kiện
cần thiết cho dịch thuật. Nó là điểm nối
kết giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ
đích. Cùng nói về sự kết nối song đó là sự
kết nối về mặt ngữ nghĩa Munday (2001)
cho rằng sự tương đương trong dịch thuật
nhấn mạnh đến sự khác biệt về cấu trúc và
thuật ngữ hơn là sự bất khả dịch từ ngôn
ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích. Sự tương
đồng được coi như tính chính xác, sự phù
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hợp, sự đúng đắn, sự tương ứng, độ trung
thực và tính đồng nhất là do Venuti (2000)
nhìn nhận.
Bên cạnh những quan niệm khác
nhau về vấn đề tương đương trong dịch
thuật thì cũng có nhiều quan điểm khác
nhau trình bày về các loại hình tương
đương. Nida (1964) nghiên cứu vấn đề
tương đương trong dịch thuật một cách
khoa học và đưa ra hai loại hình tương
đương: loại thứ nhất là tương đương về
mặt hình thức và loại thứ hai là tương
đương về mặt chức năng. Loại tương
đương về hình thức quan tâm đến cả hai
đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa. Trong khi
loại tương đương về chức năng không
quan tâm nhiều đến việc liên kết thông
điệp của ngôn ngữ tiếp nhận với ngôn ngữ
nguồn. Ngược lại mối quan hệ chức năng
giữa ngôn ngữ tiếp nhận và ngôn ngữ
nguồn cần phải khá tương đồng. Cũng
chia tương đồng làm hai loại, Catford
(1965) cho rằng tương đồng có thể thuộc
tương ứng hình thức hoặc tương đồng van
bản. Tương ứng hình thức xét tới phạm trù
tương ứng ngôn ngữ đích như đơn vị, loại,
cấu trúc, thành tố cấu trúc v.v… Trong
khi đó Hornby (1998, tr.20) cho rằng cách
nhìn nhận của Catford (1965) “định nghĩa
lòng vòng không dẫn đến đâu”. Ngoài ra
còn rất nhiều cách phân loại tương đồng
khác, tuy nhiên cách phân loại của Baker
(1992), theo chúng tôi, là phù hợp với
nghiên cứu này. Baker (1992) chia tương
đương thành năm mức độ bao gồm mức
độ từ, trên từ, ngữ pháp, văn bản và ngữ
dụng. Riêng tương đương ở mức độ ngữ
pháp, ông chia nhỏ thành năm loại, bao
gồm: số, giống, đại từ nhân xưng, thì và
thể và dạng. Bài nghiên cứu này xem xét
cách dịch thì hiện tại đơn và quá khứ đơn,
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xét theo cấp độ tương đương thuộc cấp độ
ngữ pháp.
2.2. Thì và thể
2.2.1. Thì và thể trong tiếng Anh
Khái niệm thì và thể được nhiều
nhà nghiên cứu đưa ra các quan điểm
khác nhau. Khi xét thì qua các chỉ dấu,
Jespersen (1931) cho rằng thì thường
được dùng để chỉ các chỉ dấu hình vị của
động từ, nó có chức năng mô tả mối quan
hệ về mặt thời gian giữa tình huống và
thời gian phát ngôn. Cho rằng thì là một
phạm trù thuộc ngữ pháp, Comrie (1985,
tr.10) khẳng định “thì phải thuộc hệ thống
ngữ pháp của một ngôn ngữ”. Trong khi
đó Finch (2005, tr.113) định nghĩa thì
như sau “ thì chỉ sự thay đổi về mặt ngữ
pháp thể hiện qua dạng của động từ theo
thời gian và chỉ chức năng ngữ nghĩa qua
những thay đổi đó”. Theo ngữ pháp truyền
thống, tiếng Anh được xem là có 12 thì.
Đó là sự kết hợp giữa thì và thể, Murcia
và Feeman (1999) kết hợp 3 thì: hiện tại,
quá khứ, và tương lai với 4 thể: đơn, hoàn
thành, tiếp diễn và hoàn thành tiếp diễn.
Khi xem xét mối quan hệ của thì với thể
hoàn thành hay diễn tiến của hành động
Quirk và Greenbaum (1973) cũng cho
rằng tiếng Anh có 12 thì chính.
2.2.2. Thì và thể trong tiếng Việt
Tranh luận xoay quanh chủ đề liệu
rằng tiếng Việt có thì và thể không vẫn
còn rất phổ biến trong giới các nhà ngôn
ngữ. Trần Trọng Kim (1940) được xem là
một trong những nhà ngôn ngữ đầu tiên
có nghiên cứu liên quan đến thì, thể trong
tiếng Việt. Khi nghiên cứu trạng từ chỉ
thời gian, ông chia trạng từ thành các loại
khác nhau. Để diễn tả thì hiện tại, trạng từ
thường được sử dụng gồm: bây (ít được

sử dụng), giờ, chừ, nay, rày, bây chừ, bây
giờ. Thì quá khứ, trạng từ chỉ khoảnh khắc
gồm: Khi nãy, lúc nãy, hồi nãy; trạng từ
chỉ ngày; tháng; năm: hôm qua, hôm kia,
hôm kìa, hôm trước, hôm nọ; tháng trước;
năm ngoái, năm kia, năm kìa; Trạng từ chỉ
thời gian vừa trôi qua: mới rồi, vừa rồi;
Trạng từ chỉ thời gian trôi qua đã lâu: xưa,
ngày trước, độ trước, đời trước, trước kia,
ngày xưa, thuở xưa, đời xưa, xưa kia.
Một số nhà nghiên cứu ngữ pháp
khẳng định tiếng Việt có ba thì là thì hiện
tại thể hiện qua phó từ đang, thì quá khứ
diễn tả bằng từ đã và thì tương lai sử dụng
từ sẽ để miêu tả. Các nhà nghiên cứu đó
theo Cao Xuân Hạo (1998) gồm Trương
Vĩnh Ký (1883); Bùi Đức Tịnh (1952).
Bên cạnh đó thì Nguyễn Minh Thuyết
& Nguyễn Văn Hiệp (1998), Panﬁlov
(1993) lại đồng nhất nghĩa của thì với từ
loại và phủ nhận thì là phạm trù ngữ pháp
trong tiếng Việt. Cao Xuân Hạo (1998),
Emeneau (1951), Jones & Huỳnh Sanh
Thông (1960) phủ nhận tiếng Việt có thì
khi cho rằng “Khó tìm được hình thức nào
trong tiếng Việt giống với thì”.
2.3. Thức trực chỉ
Trong tiếng Anh, mối quan hệ giữa
thời điểm phát ngôn và thời điểm hành
động, sự việc xảy ra cho thấy hai thời điểm
đó có trùng nhau hay không. Thời điểm
quy chiếu hiện tại được xem là “trung tâm
trực chỉ đối với hệ thống thì” theo Comrie
(1985, tr.85). Ví dụ: John said yesterday,
“I shall leave tomorrow”. Trong câu ở
thể trực tiếp này đại từ nhân xưng “I” chỉ
người phát ngôn ban đầu tức là John; trạng
từ “tomorrow” được sử dụng theo quan
điểm trung tâm trực chỉ của John. Tức thời
gian quy chiếu ngày mai là so với thời
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điểm John phát ngôn. Đối với cách nói
gián tiếp, có sự thay đổi rõ rệt. Có thể thay
đổi cách hành văn của John sao cho nghĩa
không đổi, hoặc có thể thay đổi động từ
“leave” bằng động từ “depart”. Câu nói
đó có thể chuyển thành cách nói gián tiếp
như sau: “John said that he would depart
today.”
2.4. Động từ cảnh huống
Khi đi sâu nghiên cứu về thể của từ,
Vendler (1967) đã đưa ra giản đồ về mặt
thời gian qua việc sử dụng của động từ
trong tiếng Anh. Động từ trong tiếng Anh
được ông chia thành bốn loại dựa trên các
tiêu chí: Thứ nhất, cảnh huống của động
từ có thể hiện sự kéo dài của hành động
không; Thứ hai, động từ có làm thay đổi
cảnh huống đó không; Thứ ba, cảnh huống
đó có hữu đích không, tức là có điểm kết
thúc không. Bốn loại động từ được ông
chia như sau:
a. Động từ trạng thái (kéo dài, không
thay đổi, vô đích), ví dụ: have (có), posess
(sở hữu), know (biết), love (yêu), hate (ghét)
b. Động từ hoạt động (kéo dài, thay
đổi, vô đích), ví dụ: walk (đi bộ), swim
(bơi), push (đẩy), pull (kéo)
c. Động từ hoàn thành (kéo dài,
thay đổi, hữu đích), ví dụ: paint a picture
(vẽ bức tranh), build a house (xây dựng
ngôi nhà)
d. Động từ thành tựu (không kéo dài,
thay đổi, hữu đích), ví dụ: recognize (công
nhận), stop (dừng), start (khởi động)
3. Phương pháp nghiên cứu
Trong khuôn khổ bài báo này, chúng
tôi chỉ đi khảo sát cách dịch thì hiện tại
đơn và quá khứ đơn từ tiếng Anh sang tiếp
Việt. Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ tiểu
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thuyết tiếng Anh “The Great Gatsby”, viết
năm 1925 của nhà văn Mỹ Francis Scott
Fitzgerald được ba tác giả Mặc Đỗ dịch
thành “Con người hào hoa” năm 1956;
Hoàng Cường dịch là “Gatsby vĩ đại” năm
1985 và Trịnh Lữ dịch sang tiếng Việt
“Đại gia Gatsby” năm 2015. Dữ liệu gồm
300 câu thì hiện tại đơn và 300 câu thì quá
khứ đơn cùng với các câu dịch tương ứng
trong ba bản dịch của ba tác giả Việt kể
trên. Các câu được chọn ngẫu nhiên từ
chín chương của cuốn tiểu thuyết. Để đạt
được mục đích nghiên cứu, những câu hỏi
dưới đây cần được trả lời:
1. Các câu tiếng Anh ở thì hiện tại
đơn dịch sang tiếng Việt bằng cách nào?
2. Các câu tiếng Anh ở thì quá khứ
đơn dịch sang tiếng Việt bằng cách nào?
Dựa trên phần lược sử nghiên cứu
trình bày ở trên, lý thuyết về thì thể và lý
thuyết về động từ cảnh huống của Vendler
(1967), chúng tôi xây dựng khung lý thuyết
dưới dạng bảng nhằm để mô tả, đối chiếu
cách dịch thì hiện tại đơn và quá khứ đơn.
Các trạng từ chỉ thời gian trong tiếng Việt
được sử dụng để miêu tả thì và thể có thể
là các trạng từ chỉ thời gian hiện tại như:
nay, ngày nay, hiện nay, hôm nay, tuần này
v.v..; trạng từ chỉ thời gian quá khứ như:
hôm qua, hôm đó, ngày trước, tuần trước,
ngày xưa v.v…; trạng từ chỉ thời gian tương
lai như: ngày mai, hôm tới, tuần sau, sau
này, ngày sau, tương lai v.v.... Bên cạnh
đó các trạng từ chỉ sự tiếp diễn như: đang,
đương, sẽ v.v…; trạng từ chỉ sự hoàn thành
như: đã, xong, rồi v.v… cũng được sử dụng.
Khi không có sự xuất hiện của các trạng
từ kể trên trong câu dịch tiếng Việt, chúng
tôi xét đến sự tương đồng của các động từ
cảnh huống giữa hai ngôn ngữ tiếng Anh
và tiếng Việt. Khung lý thuyết có hình thức
như bảng 1 dưới đây:
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Bảng 1: Khung đối chiếu cách dịch thì tiếng Anh sang tiếng Việt
CĐ
CN

TX

DG

TTTG
HT
QK

CDT
TD
HOT

ĐT
TT

HĐ

HTH

TT

MĐ
HC
TL
MĐ
HC
TL

HTĐ
QKĐ

Ghi chú: CN: Câu nguồn; HTĐ: Hiện tại đơn; QKĐ: Quá khứ đơn; TX: Tần xuất; DG:
Dịch giả; MĐ: Mặc Đỗ; ; HC: Hoàng Cường; TL: Trịnh Lữ; CĐ: Câu đích; TTTG: Trạng
từ thời gian; HT: Hiên tại; QK: Quá khứ; CDT: Chỉ dấu thể; TD: Tiếp diễn; HOT: Hoàn
thành; ĐT: Động từ; TT: Trạng thái; HĐ: Hoạt động; HTH: Hoàn thành; TT: Thành tựu

4. Kết quả và thảo luận

Dữ liệu được thu thập là 300 câu tiếng
Anh ở thì hiện tại đơn và 300 câu tiếng Anh
ở thì quá khứ đơn cùng các câu dịch tương
ứng của 3 dịch giả Việt. Sử dụng các tiêu
chí ở bảng 1 để tổng hợp thành dạng con số
các câu dịch tương ứng bên tiếng Việt. Các
số liệu này sẽ được phân tích, diễn giải ở
phần tiếp theo của nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, cùng
dữ liệu nguồn là 300 câu mỗi thì, tuy nhiên
có sự khác biệt nhất định trong cách dịch
của ba dịch giả Việt, rõ ràng là ba dịch giả
Việt Nam đã sử dụng các cách dịch khác
nhau. Sự khác biệt đó có thể thấy rõ qua
kết quả đối chiếu các câu dịch theo các tiêu
chí ở bảng 1, chúng tôi có bảng 2 với các
con số thể hiện số câu dịch tương ứng giữa
tiếng Anh và tiếng Việt như hình dưới đây:
Bảng 2: Bảng kết quả đối chiếu cách dịch thì tiếng Anh sang tiếng Việt
CĐ

CN

TX

HTĐ

300

QKĐ

300

DG
MĐ
HC
TL
MĐ
HC
TL

TTTG
HT
QK
17
12
16
2
3
6
7
5

Nhìn vào bảng 2 ta thấy, cùng sử
dụng trạng từ chỉ thời gian hiện tại trong
tiếng Việt để dịch thì hiện tại đơn từ tiếng
Anh sang, Mặc Đỗ đã sử dụng trạng từ này
để dịch 17 câu, trong khi Hoàng Cường
chỉ dùng để dịch 12 câu. Cụ thể kết quả
dịch của từng dịch giả sẽ được phân tích ở
phần dưới đây.

TD
3

3

CDT
HOT
4
2
7

ĐT
TT
202
211
226
197
218
198

HĐ
51
41
29
50
38
57

HTH
11
16
8
25
16
24

TT
12
18
14
23
12
16
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4.1 Kết quả nghiên cứu
4.1.1. Các phương tiện dịch của tác giả Mặc Đỗ
Bảng 3: Các phương tiện dịch của tác giả Mặc Đỗ
Số câu
600
Trạng từ TG
22 (3.7%)
HT
QK

Chỉ dấu thể
7(1.2%)
19 (86.4%)
3 (13.6%)

TD
HOT

3 (42.9%)
4 (57.1%)

HTH
36 (6.3%)

TT
35 (6.1%)

Động từ
571 (95.1%)
TT
399 (69.9%)

HĐ
101 (17.7%)

Ghi chú: TG: Thời gian; HT: Hiện tại; QK: Quá khứ; TD: Tiếp diễn; HOT: Hoàn thành;
TT: Trạng thái; HĐ: Hành động; HTH: Hoàn thành; TT: Thành tựu

còn lại gồm 571 câu được dịch sang tiếng
Trong số 600 câu tiếng Anh ở hai thì:
Việt qua việc sử dụng động từ cảnh huống
Hiện tại đơn và quá khứ đơn, Mặc Đỗ sử
(chiếm 95.1%). Trong đó việc sử dụng động
dụng 22 trạng từ chỉ thời gian (chiếm 3.7%)
từ trạng thái để dịch được thấy nhiều nhất,
cho việc dịch nghĩa hai thì trên ở 22 câu
nằm ở 399 câu (chiếm 69.9%). Động từ thể
sang tiếng Việt. Trong đó trạng từ chỉ thời
hiện thành tựu ít được sử dụng dịch nhất, chỉ
gian hiện tại là 19 trạng từ (chiếm 86.4%),
thấy ở 35 câu (chiếm 6.1%). Bên cạnh đó
số còn lại là trạng từ chỉ thời gian quá khứ là
động từ chỉ sự hoàn thành cũng chỉ được sử
3 (chiếm 13.6%). Trong khi đó Dịch giả chỉ
dụng dịch ở 36 câu (chiếm 6.3%). Động từ
dùng 7 từ chỉ dấu thể ở 7 câu (chiếm 1.2%):
chỉ hoạt động xếp thứ hai, khi xuất hiện ở
Chỉ dấu thể tiếp diễn là 3 (chiếm 42.9%), chỉ
101 câu dịch (chiếm 17.7%).
dấu thể hoàn thành là 4 (chiếm 57.1%). Số
4.1.2. Các phương tiện dịch tác giả Hoàng Cường
Bảng 4: Các phương tiện dịch của tác giả Hoàng Cường
Số câu
600
Trạng từ TG
25 (4.2%)
HT
QK

Chỉ dấu thể
5(0.8%)
12 (48%)
13 (52%)

TD
HOT

3 (60%)
2 (40%)

HTH
32 (5.6%)

TT
30 (5.2%)

Động từ
570 (95%)
TT
429 (75.3%)

HĐ
79 (13.9%)

Ghi chú: TG: Thời gian; HT: Hiện tại; QK: Quá khứ; TD: Tiếp diễn; HOT: Hoàn thành;
TT: Trạng thái; HĐ: Hành động; HTH: Hoàn thành; TT: Thành tựu
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Cùng số lượng 600 câu tiếng Anh
40%). Số còn lại gồm 570 câu được dịch
ở hai thì: Hiện tại đơn và quá khứ đơn,
sang tiếng Việt qua việc sử dụng động từ
Hoàng Cường có cách dịch nhiều câu khác
cảnh huống (chiếm 95%). Trong đó việc
với Mặc Đỗ. Cụ thể, dịch giả này sử dụng
sử dụng động từ trạng thái để dịch tiếp
25 trạng từ chỉ thời gian (chiếm 4.2%) để
tục được thấy nhiều nhất, nằm ở 429 câu
dịch nghĩa 25 câu chứa hai thì trên sang
(chiếm 75.3%). Động từ thể hiện thành tựu
tiếng Việt. Trong đó trạng từ chỉ thời gian
cũng ít được sử dụng dịch nhất, chỉ thấy ở
hiện tại là 12 trạng từ (chiếm 48%), số
30 câu (chiếm 5.2%). Bên cạnh đó động từ
còn lại là trạng từ chỉ thời gian quá khứ
chỉ sự hoàn thành cũng chỉ được sử dụng
là 13 (chiếm 52%). Trong khi đó dịch giả
dịch ở 32 câu (chiếm 5.6%). Động từ chỉ
chỉ dùng 5 từ chỉ dấu thể ở 5 câu (chiếm
hoạt động vẫn xếp thứ hai, khi xuất hiện ở
0.8%): Chỉ dấu thể tiếp diễn là 3 (chiếm
60%), chỉ dấu thể hoàn thành là 2 (chiếm
79 câu dịch (chiếm 13.9%).
4.1.3. Các phương tiện dịch của tác giả Trịnh Lữ
Bảng 5: Các phương tiện dịch của tác giả Trịnh Lữ
Số câu
600
Trạng từ TG
21 (3.5%)
HT
QK

Chỉ dấu thể
7(1.2%)
16 (76.2%)
5 (23.8%)

TD
HOT

0 (0%)
7 (100%)

HTH
32 (5.6%)

TT
30 (5.2%)

Động từ
572 (95.3%)
TT
424 (74.1%)

HĐ
86 (15.1%)

Ghi chú: TG: Thời gian; HT: Hiện tại; QK: Quá khứ; TD: Tiếp diễn; HOT: Hoàn thành;
TT: Trạng thái; HĐ: Hành động; HTH: Hoàn thành; TT: Thành tựu

Vẫn với số lượng 600 câu tiếng Anh
ở hai thì: Hiện tại đơn và quá khứ đơn,
Trịnh Lữ có cách dịch nhiều câu khác với
Mặc Đỗ và Hoàng Cường. Dịch giả này
sử dụng 21 trạng từ chỉ thời gian (chiếm
3.5%) để dịch nghĩa 21 câu chứa hai thì
trên sang tiếng Việt. Số trạng từ chỉ thời
gian hiện tại là 16 trạng từ (chiếm 76.2%),
5 trạng từ chỉ thời gian quá khứ là số còn
lại (chiếm 52%). Trịnh Lữ cũng chỉ dùng 7
từ chỉ dấu thể để dịch 7 câu (chiếm 1.2%):
Dịch giả không sử dụng chỉ dấu thể tiếp
diễn, vì vậy mà chỉ dấu thể hoàn thành là
7 (chiếm 100%). Số còn lại gồm 572 câu
được dịch sang tiếng Việt qua việc sử dụng

động từ cảnh huống (chiếm 95.3%). Trong
đó việc sử dụng động từ trạng thái để dịch
một lần nữa được thấy nhiều nhất, nằm ở
424 câu (chiếm 74.1%). Động từ thể hiện
thành tựu được sử dụng dịch bằng với con
số của dịch giả Hoàng Cường, thấy ở 30
câu (chiếm 5.2%). Một sự trùng lặp nữa
đó là động từ chỉ sự hoàn thành cũng chỉ
được sử dụng dịch ở 32 câu (chiếm 5.6%).
Động từ chỉ hoạt động vẫn xếp thứ hai, khi
xuất hiện ở 86 câu dịch (chiếm 15.1%).
4.2 Thảo luận
Qua phân tích kết quả dữ liệu có thể
thấy, thì hiện tại đơn và quá khứ đơn trong
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Thì hiện tại đơn được dịch qua cách
sử dụng động từ cảnh huống loại trạng thái:

tiếng Anh có thể được dịch sang tiếng Việt
qua các hình thức sau: Dùng trạng từ chỉ
thời gian, dùng chỉ dấu thể và phần lớn là
dịch qua cách dùng động từ cảnh huống.
Dưới đây là một số ví dụ minh họa các
cách dịch mà ba dịch giả đã sử dụng.

Mặc Đỗ: Tôi có quen một người
bên ấy.

Trạng từ chỉ thời gian hiện tại được
sử dụng để dịch thì quá khứ đơn:

Dùng động từ cảnh huống loại hành
động dịch thì hiện tại đơn:

(1) The late afternoon sky bloomed
in the window for a moment like the blue
honey of the Mediterranean—then the
shrill voice of Mrs. McKee called me back
into the room. (tr. 38)

(5) ‘But it looks wonderful on you, if
you know what I mean,’ (tr. 35)

Mặc Đỗ: Vòm trời buổi chiều nay
tươi sáng hẳn lên ngoài khung cửa sổ màu
xanh ngọt như mật ong ở Địa Trung Hải rồi tiếng nói the thé của bà McKee gọi tôi
trở lại căn phòng.
Câu ở thì hiện tại được sử dụng chỉ
dấu thì hoàn thành để dịch:
(2) ‘I don’t want you to get a wrong
idea of me from all these stories you hear.’
(tr. 70)
Hoàng Cường: Tôi không muốn anh
nghĩ sai về tôi qua tất cả những chuyện
anh đã nghe được ấy.
Thì quá khứ đơn được dịch bằng
cách sử dụng chỉ dấu thể tiếp diễn:
(3) I had no sight into Daisy’s heart
but I felt that Tom would drift on forever
seeking a little wistfully for the dramatic
turbulence of some irrecoverable football
game. (tr. 8)
Trịnh Lữ: Trong bụng Daisy nghĩ gì
thì tôi mù tịt, nhưng tôi có linh cảm rằng
Tom sẽ cứ lang bạt mãi, tìm kiếm với đôi
chút nôn nả u sầu cái cảm giác xoáy lốc
điên cuồng của một trận bóng bầu dục
nào đó không bao giờ còn gặp lại

(4) ‘I know somebody there.’ (tr. 14)

Trịnh Lữ: Nhưng chị mặc trông có
dáng lắm, tôi nói thực đấy.
Động từ cảnh huống loại hoàn thành
dịch thì quá khứ đơn:
(6) I wanted to get out and walk
eastward toward the park through the
soft twilight but each time I tried to go I
became entangled in some wild strident
argument which pulled me back, as if with
ropes, into my chair. (tr. 39)
Hoàng Cường: Tôi muốn bỏ ra về để
có thể dạo bước về mạn công viên ở phía
Đông trong ánh hoàng hôn êm dịu, nhưng
mỗi lần bỏ đi thì lại bị mắc vào một vấn đề
tranh cãi gay gắt, nó như những sợi dậy
kéo giật tôi trở lại chiếc ghế đang ngồi.
Sử dụng động từ cảnh huống loại
thành tựu để dịch thì quá khứ đơn:
(7) His life had been confused and
disordered since then, but if he could once
return to a certain starting place and go
over it all slowly, he could find out what
that thing was…. (tr. 118)
Mặc Đỗ: Từ hồi đó cuộc đời của
hắn đã trở nên lộn xộn, mờ mịt nhưng nếu
hắn có thể trở lại một cái mức nào đó và
lại từ từ đi ngược lại con đường, hắn có
thẻ tìm ra được cái gì đó…
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5. Kết luận

Việc dịch thì và thể có thể coi là điều
tất yếu và không có gì cần bàn khi muốn
chuyển dịch nghĩa câu từ tiếng Anh sang
tiếng Việt. Có thể có ý kiến cho rằng công
việc dịch đó không có gì khó khăn bởi
việc dịch thuật vẫn được thực hiện bình
thường, thậm chí không cần quan tâm
nhiều đến thì và thể. Tuy nhiên, chúng tôi
vẫn luôn suy nghĩ rằng thực tế cho thấy
nhiều văn bản dịch chưa thực sự sát nghĩa
xét về mặt thời điểm xảy ra của các sự việc
qua cách diễn đạt của các câu. Chính vì lẽ
đó mà chúng tôi có động lực đi vào hướng
nghiên cứu này. Với mục đích tìm ra cách
dịch thì hiện tại đơn và quá khứ đơn của
ba dịch giả nổi tiếng của Việt Nam và hy
vọng kết quả đó sẽ là cứ liệu tham khảo tin
cậy cho người học, người dạy và những
người làm công tác biên phiên dịch.
Từ việc phân tích trên, chúng tôi rút
ra những kết luận sau:
(i) Có thể sử dụng trạng từ chỉ thời
gian hiện tại trong tiếng Việt như: hôm
nay, chiều nay, ngày nay v.v…để miêu tả
thì hiện tại đơn và thậm chí để miêu tả thì
quá khứ đơn.
(ii) Thì quá khứ đơn được dịch bằng
cách sử dụng trạng từ chỉ thời gian quá
khứ trong tiếng Việt như: hôm đó, hôm
qua, năm trước, ngày đó v.v…hoặc cũng
có thể dùng chỉ dấu tiếp diễn như: đang,
đương, sẽ v.v…để diễn tả.
(iii) Thì hiện tại đơn có thể được
dịch bằng cách sử dụng trạng từ chỉ thời
gian hiện tại như: hôm nay, ngày nay, tuần
này v.v…. Ngoài ra thì hiện tại đơn còn
được dịch bằng cách sử dụng các chỉ dấu
tiếp diễn như: đang, đương, sẽ v.v… và chỉ
dấu hoàn thành như: đã, rồi, xong v.v…

(iv) Cả thì hiện tại đơn và quá khứ
đơn đều có thể được dịch nhờ việc sử dụng
các động từ cảnh huống chỉ trạng thái như:
có, là, cảm thấy, thích, yêu v.v…; chỉ hoạt
động như: nói, đi, đẩy, khiêu vũ v.v…; chỉ
hoàn thành như: viết lá thư, đi học, đứng
dậy, rửa mặt v.v… và chỉ kết quả như:
chết, phát nổ, tì thấy, làm hỏng v.v…
Mặc dù bài báo này đã trả lời được
các câu hỏi nghiên cứu đặt ra, đó là tìm
được phương pháp dịch thì và thể từ tiếng
Anh sang tiếng Việt, tuy nhiên nghiên cứu
vẫn còn một số hạn chế. Thứ nhất, nghiên
cứu mới tập trung tìm được cách dịch của
hai thì hiện tại đơn và quá khứ đơn từ tiếng
Anh sang tiếng Việt. Thứ hai, dữ liệu 600
câu là chưa thực sự nhiều. Thứ 3 là nghiên
cứu mới tập trung vào việc dịch xuôi từ
Anh sang Việt, mảng nghiên cứu cách
dịch ngược từ Việt sang Anh còn đang bị
bỏ ngỏ. Chính vì những hạn chế đó, chúng
tôi hy vọng rằng những nghiên cứu sau của
chúng tôi hoặc các nhà nghiên cứu khác
quan quan tâm tới lĩnh vực dịch thuật có
thể giải quyết những hạn chế của nghiên
cứu này bằng những công trình nghiên cứu
quy mô lớn hơn về số thì, thể, về số dữ liệu
và mảng dịch ngược từ Việt sang Anh.
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Tóm tắt: Việc học tiếng Anh trực tuyến ngày càng chứng tỏ vai trò của nó trong thế
giới khi mà cuộc cách mạng công nghệ số ngày càng mạnh mẽ trên toàn thế giới. Phương
pháp học này còn mang lại một lượng kiến thức khổng lồ và phù hợp với các đối tượng ở xa
hay bận rộn do thời gian học hết sức linh hoạt. Tuy vây, sau một thời gian phương pháp này
được áp dụng thì nó đã bộc lộ ra những hạn chế nhất định ảnh hưởng đến hiệu quả việc học.
Một trong những yếu tố quan trọng đó là sự hứng thú của người học do đặc thù của việc học
trực tuyến là không có sự tương tác trực tiếp. Bài viết nhằm mục đích tìm hiểu về sự hứng
thú của sinh viên với phương pháp học tiếng Anh trực tuyến. Từ đó, tác giả đưa ra một số đề
xuất để tăng sự hứng thú cho sinh viên, thúc đẩy hiệu quả của việc dạy tiếng Anh trực tuyến.
Từ khóa: học trực tuyến, phương pháp, sự hứng thú, hạn chế, hiệu quả.

Abstract: Learning English online has been becoming more and more important in
the world when the digital technology revolution is getting more widespread. This method of
learning brings learners a gargantuan amount of knowledge and suitable with those who live
far away or too busy. However, after a period of being applied, the method has shown some
certain shortcomings which badly aﬀect students’ learning eﬀectiveness. This article aims to
learn about students’ engagement in English online learning methods and some suggestions
to enhance this factor, thus increasing the eﬃciency of English online learning.
Keywords: online learning, method, engagement, shortcomings, eﬃciency.

1. Đặt vấn đề
Trong xu thế giáo dục đại học hiện
nay và sự ra đời của cuộc cách mạng
công nghệ 4.0, việc học trực tuyến trở
nên vô cùng cần thiết với mỗi sinh viên
đại học, nhất là trong việc học tiếng Anh.

* Trường Đại học Điện lực

Hệ thống giáo dục theo tín chỉ với khối
lượng kiến thức nhiều nhưng thời gian
học trên lớp theo truyền thống lại không
đủ để sinh viên có thể được tập luyện các
kiến thức và kĩ năng đó.Ngoài ra, trong
những tình huống đặc biệt khi có dịch
bệnh xảy ra như dịch Encovy-19 trong

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion
năm 2020 này, các sinh viên các trường
đại học phải nghỉ học ở nhà. Trong bối
cảnh này, hầu hết các sơ sở giáo dục cũng
như các trường đại học đã áp dụng mô
hình học trực tuyến hỗ trợ cho việc học
trên lớp. Tuy nhiên, hiệu quả của việc
học trực tuyến sẽ không cao nếu giáo
viên không có những biện pháp cụ thể
trong vệc giám sát cũng như hỗ trợ người
học khi cần thiết. Điều này cũng là giảm
sự hứng thú và nhận thức của sinh viên
với hoạt động học online.Yếu tố hứng thú
có thể nói là một trong những yếu tố hàng
đầu ảnh hưởng đến hiệu quả của việc học
tiếng Anh trực tuyến. Vì vậy, bài viết sẽ
tập trung vào phân tích những khái niệm
liên quan đến yếu tố này.
Giới thiệu về phương pháp học
trực tuyến
1. Khái niệm: Phương pháp học
trực tuyến là gì?
Qua các phương tiện thông tin thì ta
có thể tìm được nhiều khái niệm về học
online, nhưng tất cả đều có chung một
cách hiểu cơ bản là một phương thức trao
đổi nội dung học dựa các thiết bị điện
tử hiện đại (điện thoại thông minh, máy
tính) có kết nối với Internet. Nơi cập nhật
tài liệu hoc tập là các website học trực
tuyến hay các ứng dụng có liên quan. Đặc
điểm vượt trội của học online so với các
phương pháp học truyền thống thể hiện
ở tính tương tác cao, đa dạng giữa giảng
viên và học viên. Dựa trên các tính năng
hữu ích đó, thông qua các ứng dụng: chat,
email, diễn đàn, hội thảo trực tuyến…mà
giảng viên và người học có thể tương tác.
Một cách gọi khác của việc học trực tuyến
(online learning) là E-learning -viết tắt
của Electronic Learning. Hiện nay, có rất
nhiều cách hiểu về E-learning. Hiểu theo
nghĩa tổng quát, E-learning là một thuật
ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo
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dựa trên công nghệ thông tin và truyền
thông, đặc biệt là công nghệ thông tin.
Theo một cách hiểu khác, E-learning
là một kiểu dạy học trong đó người dạy và
người học có thể giao tiếp với nhau qua
mạng dưới các hình thức như: e-mail, thảo
luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum),
hội thảo video… ; các nội dung học tập có
thể được phân phát qua các công cụ điện
tử hiện đại như máy tính, mạng vệ tinh,
mạng Internet, Intranet, các website…
hoặc có thể thu được từ đĩa CD, băng
video, audio…
Hiện nay, có hai hình thức giao tiếp
giữa người dạy và người học là giao tiếp
đồng bộ (Synchronous) và giao tiếp không
đồng bộ (Asynchronous). Giao tiếp đồng
bộ là hình thức giao tiếp trong đó tại cùng
một thời điểm có nhiều người truy cập
mạng và trao đổi thông tin trực tiếp với
nhau: thảo luận trực tuyến, hội thảo video,
nghe đài hoặc xem tivi phát sóng trực
tiếp… Giao tiếp không đồng bộ là hình
thức mà những người giao tiếp không
nhất thiết phải truy cập mạng tại cùng một
thời điểm; ví dụ như: các khóa tự học qua
Internet, CD-ROM, e-mail, diễn đàn. Đặc
trưng của kiểu học này là giảng viên phải
chuẩn bị tài liệu trước khi khóa học diễn
ra; học viên được tự do chọn lựa thời gian
tham gia khóa học.
Trong loại hình học tập truyền thống
(học tập mặt đối mặt), học viên trực tiếp
nhận thông tin (bài giảng) từ giảng viên.
Khi các học viên tự học bằng sách vở,
băng tiếng, băng hình, phát thanh, truyền
hình... học viên thiếu hẳn yếu tố giao tiếp
hai chiều giữa thầy - trò, trò - bạn. Các
giao tiếp hai chiều này, trên thực tế lại là
một yếu tố rất quan trọng trong quá trình
dạy và học.
Học tập trực tuyến hay học tập trên
mạng ra đời nhằm tạo ra yếu tố giao tiếp
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hai chiều giữa học viên với giáo viên “ảo” và trao đổi với các bạn học - “ảo”
qua mạng máy tính hoặc Internet. Học tập
trực tuyến còn có tác dụng kích thích ý
thức tự học của học viên, hỗ trợ học viên
tiếp cận với nguồn thông tin phong phú
hơn rất nhiều so với bài giảng trên lớp của
giáo viên.
Tuy mới ra đời không lâu, nhưng
đến nay dạy học trực tuyến đã là một loại
hình học tập rất phổ biến trên toàn thế
giới, không những chỉ có tác dụng hỗ trợ
cho học viên tự học, học viên đào tạo từ xa
mà còn rất bổ ích cho việc học tập trên lớp
theo loại hình đào tạo truyền thống.
2. Những lợi ích của dạy học trực
tuyến(online learning hoặc e-learning)
Theo Elliott Masie, một chuyên
gia nổi tiếng trong ngành học trực tuyến,
E-learning là “việc áp dụng công nghệ để
tạo ra, cung cấp, chọn lựa, quản trị, hỗ trợ
và mở rộng cách học truyền thống”. Việc
phát triển của Internet, với khả năng giúp
học viên tiếp cận liên tục các khóa đào tạo
một cách hiệu quả và tiết kiệm, đã tạo nên
một giai đoạn mới cho việc dạy và học đạt
đến những tầm cao mới mà chưa có công
nghệ nào có thể sánh được.
Skillsoft, một nhà cung cấp giải
pháp học trực tuyến hàng đầu của Mĩ, thì
cho rằng E-learning có những đặc điểm ưu
việt như khóa học có nội dung phù hợp và
cập nhật, học viên có thể tiếp cận một cách
thuận tiện nhiều khóa học và có thể nghiên
cứu nội dung ở mọi nơi, việc tập hợp nội
dung nhanh chóng, khả năng cung cấp
thông tin cho học viên trên khắp thế giới
bằng ngôn ngữ của họ và khả năng theo
dõi, báo cáo và đánh giá kết quả việc học.
Online Learning có rất nhiều lợi ích
đa dạng và phong phú khi xét ở các góc độ
khác nhau: về phía người học, về phía cơ

sở đào tạo, về xã hội... Sau đây là một số
lợi ích cơ bản:
2.1. Online Learning giúp người học
vượt qua rào cản về không gian và thời
gian. Với hình thức học này, người học có
thể đăng kí và theo học bất cứ thời gian
nào mình muốn. Học viên có thể học bất
cứ lúc nào, tại bất kì nơi đâu… Tận dụng
được nguồn giảng viên chất lượng cao từ
nhiều nơi trên thế giới, nội dung truyền tải
nhất quán, phù hợp với yêu cầu của người
học.
2.2. Online Learning giúp cho người
học chủ động hơn: dễ dàng tự định hướng
và tự điều chỉnh việc học tập của bản thân.
Việc đăng kí và chứng thực học viên đơn
giản và thuận tiện. Người học có khả năng
tự kiểm soát cao thông qua việc tự đặt cho
mình tốc độ học phù hợp, bỏ qua những
phần hướng dẫn đơn giản không cần thiết
mà vẫn đáp ứng được tiến độ chung của
khóa học. Đối với học viên, kèm theo việc
tăng khả năng tiếp tục đáp ứng được công
việc, giảm thời gian học, học viên còn có
thể học mọi lúc, mọi nơi, cho phép học
viên có thể hoàn thành chương trình đào
tạo một cách thuận tiện ngoài giờ làm việc
hay ở nhà.
2.3. Online Learning giúp cho người
học rèn luyện và phát triển khả năng tự
học. Trong suốt quá trình học trực tuyến,
học viên phải tự xây dựng kế hoạch học
tập, lựa chọn môn học, tài liệu cần thiết,
tự thực hiện các yêu cầu của khóa học...
nhờ thế mà khả năng tự học mỗi ngày một
tốt hơn.
2.4. Online Learning làm tăng lượng
thông tin một cách rõ rệt, kiến thức thu
được rất đa dạng và phong phú. Nhờ tính
tương tác và hợp tác cao, dễ tiếp cận và
thuận tiện, đào tạo trực tuyến tạo một môi
trường giao tiếp thuận lợi giữa học viên
với giáo viên, giữa học viên với nhau... Khi
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mọi người được trao đổi với giáo viên và
bạn bè trong lớp, họ có thể tiếp thu nhiều
thông tin hơn từ các nguồn khác nhau.
Mặt khác, kết quả đào tạo cũng được tự
động hóa và được thông báo nhanh chóng,
chính xác, khách quan.
2.5. Rút ngắn thời gian đào tạo. Học
viên tận dụng được mọi thời gian rảnh rỗi,
giảm thiểu thời gian rời khỏi văn phòng
hoặc gia đình. Cơ sở đào tạo cũng dễ dàng
kiểm soát thời gian thực hiện khóa học.
2.6. Chi phí cho việc học tập được
giảm thiểu: chi phí cho người học, chi phí
cho tổ chức và quản lí đào tạo. Nội dung
khóa học có thể sử dụng lại được với các
học viên khác nhau. Cắt giảm được chi phí
in ấn, xuất bản và phân phối tài liệu, lương
của giáo viên, chi phí thuê phòng học, chi
phí đi lại, ăn ở cho học viên. Tiết kiệm
được một khoản tiền lớn do giảm được
chi phí đi lại. Theo một số thống kê: thông
thường một học viên phải trả cho một
khóa học khoảng 5 triệu đồng, thì đối với
một khóa học trực tuyến chi phí chỉ vào
khoảng 500.000 đồng, nghĩa là chỉ 1/10.
2.7. Online Learning là một mô hình
dạy học có hiệu quả cao: Học trực tuyến
giúp học viên và các công ty có học viên
không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn đáp
ứng đúng với nhu cầu của mình. Tỉ lệ học
viên hoàn thành khóa học cao hơn. Với cơ
sở đào tạo: dễ dàng tạo các khóa học từ các
tài nguyên có trước, thu được lợi nhuận
nhanh hơn từ các sản phẩm mới, khóa học
được cập nhật và triển khai nhanh chóng,
liên tục ở nhiều nơi...
3. Khái niệm về sự hứng thú
(engagement) trong việc học tiếng Anh
trực tuyến
Khái niệm về sự hứng thú ngày càng
thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu với
tư cách là yếu tố vô cùng quan trọng trong
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sự thành công của người học. Người ta xem
đây là khái niệm được hiểu một cách linh
hoạt, có thể thay đổi để tương thích với
những yếu tố về ngữ cảnh và môi trường.
Bất cứ giáo viên nào quan sát sinh
viên của mình trong lớp học đều có thể
nhận ra mức độ khác nhau giữa các sinh
viên này về mặt hứng thú và sự tham gia
học tập. Một cặp sinh viên có thể không
quan tâm đến bài tập, thì thầm nói về kì
nghỉ cuối tuần vừa qua trong khi một
nhóm khác có vẻ tỏ ra nghe lời nhưng thực
tê lại chẳng mấy để ý đến bài học. Một
số khác thì say sưa vào đống tạp chí, ghi
chú ra các ý tưởng, hỏi nhau những câu
hỏi, tập trung giải quyết các vấn đề của
bài học. Ví dụ này cho chúng ta thấy rõ là
một số sinh viên đang hoạt động hiệu quả
hơn số khác. Điều này nhắc chúng ta nhớ
đến vai trò quan trọng của giáo viên trong
việc làm tăng hứng thú của sinh viên qua
các hoạt động được thiết kế cẩn thận phù
hợp với nhu cầu và trình độ của đối tượng
giảng dạy. Từ đó, khái niệm sự hứng thú
trong việc học tiếng Anh xuất hiện trong
các nghiên cứu về phương pháp giảng dạy.
Sự hứng thú (engagement) là một
khái niệm được dùng để nói một cách
rộng rãi về sự say mê và mức độ tham
gia của người học. Các nghiên cứu về
khái niệm này bao gồm một lĩnh vực rộng
liên quan đến 4 ngữ cảnh có phân tầng:
trường học, tập thể, lớp học, và hoạt động
học tập (Skinner &Pitzer, 2012). Do sự
phong phú về yếu tố ngữ cảnh và tiêu
điểm nghiên cứu, những định nghĩa về sự
hứng thú cũng rất phong phú và chưa có
sự thống nhất về mặt lý luận (Reschly &
Christenson, 2012). Trong mỗi ngữ cảnh,
mỗi mặt của khái niệm này được tập trung
phân tích, nhấn mạnh tầm quan trọng đối
với kết quả đầu ra cần có ở mỗi mức độ
khác nhau. Ví dụ cụ thể là một nghiên cứu

52

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

ban đầu của Finn năm 1989 liên quan đến
khái niệm này trong ngữ cảnh trường học
đã coi sự hứng thú là sự tham gia và tinh
thần coi trường học là nơi thân thiết. Kết
quả đầu ra được tính là tỉ lệ bỏ học và tỉ
lệ học sinh tiếp tục theo học. Ngược lại,
ở mức độ hoạt động, khái niệm này liên
quan đến sự tham gia một hoạt động hay
một nhiệm vụ cụ thể trên lớp và kết quả
đầu ra cần nghiên cứu là việc học. Trong
ngữ cảnh dạy ngoại ngữ thì kết quả đầu ra
liên quan đến việc sử dụng và phát triển
ngôn ngữ.
Trong việc học tiếng Anh, khái niệm
“hứng thú” đề cập đến sự tập trung cao độ
và tham gia tích cực được phản ánh không
chỉ ở góc cạnh nhận thức mà cả trên các
mặt hành vi và cảm xúc. Chúng ta cần có
những khái niệm cơ bản về tính đa diện
của yếu tố này.
- Sự hứng thú về mặt nhận thức:
Sự hứng thú về mặt nhận thức bao
gồm những quá trình như sự cố gắng liên
tục và những nỗ lực về mặt tinh thần có
kèm theo những phương hướng tự điều
chỉnh bản thân. Helme &Clarke(2001) đã
đưa ra nhận định về một loạt các yếu tố
của hứng thú về mặt nhận thức trong các
hoạt động tương tác như hỏi và trả lời, hoàn
thiện nốt câu của bạn mình, trao đổi thông
tin, đánh giá hay phản biện một ý kiến, cử
chỉ và vẻ mặt. Những biểu hiện sâu hơn của
nhận thức có thể là những cuộc nói chuyện
riêng (Barner, 2008). Các nhà nghiên cứu
có thể lấy bằng chứng từ các dữ liệu nghe
và nhìn, từ dữ liệu ghi lại các buổi học, sự
quan sát hay trực tiếp từ các câu hỏi điều tra
hoặc các buổi phỏng vấn sau mỗi buổi học
(Gass & Mackey, 2014).
- Sự hứng thú về mặt hành vi:
Sự hứng thú này được hiểu một cách
đơn giản là việc dành thời gian để tham gia

và hoàn thành nhiệm vụ học tập. Gettinger
và Walter (2012) đã dựa trên các nghiên cứu
trong các trường học ở Mỹ nhận định rằng
thời gian tham gia học tập bằng sự hứng
thú là lượng thời gian sinh viên tham gia
một cách chủ động, có thể dự đoán được
kết quả học tập và sự hứng thú có liên quan
trực tiếp đến kết quả đầu ra của quá trình
học tập (Fredicks et al, 2004).
Một số nhà nghiên cứu khác như
Finn và Zimmer,2012 đã cho rằng sự hứng
thú về mặt hành vi là một sự liên tục phụ
thuộc vào mức độ và chất lượng của sự
tham gia. Những biểu hiện của yếu tố này
là mức độ cố gắng, sự kiên trì và sự tham
gia chủ động, tích cực.
Một số nhà nghiên cứu khác như
Anderson (1975) đã nhận thức sự hứng
thú về mặt hành vi có sự phân nhánh: hứng
thú (đồng nghĩa với hành vi tham gia hoàn
thành nhiệm vụ) và không hứng thú (được
xem như đồng nghĩa với việc không tham
gia hoàn thành nhiệm vụ. Những biểu hiện
này đã giúp mở rộng sự hiểu biết về khái
niệm hứng thú về mặt hành vi và cung cấp
sự lý giải về mặt lý thuyết cho việc học và
những góc cạnh khác của khái niệm hứng
thú. Các nhà nghiên cứu có thể đo mức
độ hứng thú này một cách định tính qua
sự quan sát những cố gắng và sự tham gia
của người học cũng như qua các báo cáo
của giáo viên và người học hoặc các buổi
phỏng vấn (Fredicks & Mc Colskey,2012).
- Sự hứng thú về mặt cảm xúc:
Cấu trúc của sự hứng thú này được
định nghĩa một cách linh hoạt theo trọng
tâm của mỗi nghiên cứu. Yazzie-Mintz
(2009;16) đã xem sự hứng thú theo góc
cạnh này là những cảm xúc kết nối của
sinh viên (hoặc không kết nối) với trường
học của họ-cách mà sinh viên cảm thấy
khi họ ở trường hay khi họ tiếp xúc với
phương pháp học tập và những người
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khác trong môi trường đó. Xét trong ngữ
cảnh lớp học và các hoạt động trên lớp,
Skinner, Kinderman và Furrer (2009) đã
định nghĩa sự hứng thú về mặt cảm xúc là
sự tham gia có động lực vào các hoạt động
học tập. Các nhà nghiên cứu này đã đưa ra
các biểu hiện cốt lõi của sự hứng thú cảm
xúc là sự nhiệt tình, sự say mê và cảm giác
vui vẻ. Ngược lại với đó là những cảm xúc
như lo lắng, sự thất vọng và sự buồn chán.
Đây là những biểu hiện của những cảm
xúc tiêu cực. Baralt, Gurzynski-Weiss và
Kim (2016) đã bổ sung thêm yếu tố có mục
đích và độc lập là những mặt khác của sự
hứng thú cảm xúc. Khái niệm này còn liên
quan đến sự kết nối hoặc không kết nối
của mỗi người học với những bạn học của
họ trong lớp, đặc biệt là những người bạn
trong nhóm học ở các hoạt động trên lớp.
Theo như các nhà nghiên cứu Min
Hu, Hao Li, Wenping Deng và Hua Guan,
sự hứng thú của sinh viên khi học trực
tuyến là sự hứng thú khi sử dụng phần
mềm trực tuyến gồm có cả 3 mặt: hứng
thú về mặt nhận thức, hành vi và cảm xúc.
Sự hứng thú của người học không chỉ về
mặt hành vi như đọc tài liệu, hỏi các câu
hỏi, tham gia vào các hoạt động và hoàn
thành bài tập về nhà mà quan trọng hơn
là nhận thức của người học về sự cố gắng
và sẵn sàng áp dụng những kiến thức mới
vào các tình huống khác nhau khi lựa chọn
và đánh giá thông tin. Biểu hiện của sự
hứng thú về mặt cảm xúc của người học
khi học trực tuyến là sự hài lòng về những
tiến bộ học tập, sự sẵn sàng tham gia các
hoạt động học tập và sự tự giác trong các
hoạt động tương tác theo cặp.
Trong việc học trực tuyến, sự hứng
thú về mặt hành vi là rất quan trọng nhưng
thật khó để định nghĩa một cách rõ ràng và
yếu tố này cũng không thể phản ánh một
cách đầy đủ sự cố gắng của người học. Vì
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vậy, chúng ta cần xem xét đến nhận thức,
sự điều chỉnh và sự hỗ trợ về mặt cảm xúc
trong quá trình học như là sự nỗ lực để
điều chỉnh về mặt nhận thức và cảm xúc.
Người học cần được tham gia một cách
đầy đủ và hứng thú vào quá trình học
online cả về mặt chất lượng và số lượng.
Họ cũng cần thực hiện quá trình giao tiếp
với người khác và quá trình học tập một
cách có ý thức với sự hướng dẫn và giúp
đỡ bạn học cũng như quá trình tự điều
chỉnh bản thân.
Theo như nhà nghiên cứu BangertDrowns và Pike (2001,215), sự hứng thú
trong việc học trực tuyến là sự áp dụng
các phương pháp về mặt nhận thức, hành
vi và cảm xúc để cố gắng thực hiện những
tương tác trong quá trình học và những
nhiệm vụ học tập. Trong môi trường học
trực tuyến, sự hứng thú kèm theo sự chú
ý, cố gắng về mặt nhận thức và sự tập
trung của người học trong môi trường đó.
Theo Kearley và Shneiderman (1998),
khi người học tham gia một cách hứng
thú vào quá trình học tập thì mức độ tập
trung sẽ cao hơn, từ đó kết quả học tập sẽ
được cải thiện.
4. Một số gợi ý để thúc đẩy sự
hứng thú cho sinh viên trong quá trình
học tiếng Anh online.
4.1. Luôn hỗ trợ sinh viên về mặt
kĩ thuật:
Việc học online còn khá mới mẻ với
sinh viên một số trường đại học. Vì vậy,
ở bước khởi điểm các em cần được hỗ trợ
về mặt kĩ thuật để tránh khỏi sự bỡ ngỡ.
Các giáo viên cần tạo một diễn đàn, có
thể là một group trên Zalo, Facebook hay
Twitter để hướng dẫn các em cụ thể về các
bước tham gia khóa học trực tuyến, những
quy định của khóa học và giải đáp mọi
thắc mắc cho các em khi cần thiết. Nếu
không thực hiện bước này thì ngay từ đầu
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sinh viên đã mất phương hướng và giảm
đáng kể hứng thú với việc học online.
Giáo viên cũng nên động viên các
sinh viên đã thành thạo về kĩ thuật giúp đỡ
các bạn khác, điều này còn giúp tạo nên
sự tương tác giữa các thành viên lớp học
với nhau.
4.2. Tạo môi trường học có sự
tương tác và chủ động
Các giáo viên luôn cố gắng thiết kế
các hoạt động phong phú để thu hút sự
tham gia tích cực chủ động của các sinh
viên. Thông qua các hoạt động này sinh
viên có thể tương tác với giáo viên và với
các thành viên khác trong lớp.Một trong
những hoạt động đó là:
- Sử dụng phần mềm Kahoot.com
để kiểm tra và đánh giá sinh viên, đồng
thời tạo sự cạnh tranh giữa các sinh viên,
hấp dẫn các em tham gia như một trò chơi
(Quizzes).
- Cho các sinh viên xem 1 đoạn phim
hay video clip ngắn có nội dung liên quan
đến bài học. Sau đó đưa ra các câu hỏi yêu
cầu các em trả lời hoặc chia nhóm thảo
luận, sau đó viết câu trả lời lên diến đàn
chung của lớp học. Tiếp đến, các nhóm sẽ
có nhiệm vụ đưa ra feedback về câu trả
lời của nhóm khác. Đây được gọi là PeerReview (đánh giá chéo). Theo như nhà
nghiên cứu Warren et al (2014), sự tương
tác giữa các thành viên trong lớp sẽ thúc
đẩy sự chia sẻ về mặt kiến thức. Một trong
những hình thức phổ biến nhất của các
khóa học trực tuyến chính là các forum
(diễn đàn). Các giáo viên có thể tạo diễn
đàn cho sinh viên của mình trên lớp học
Google classroom hay padlet teaching.
- Giáo viên giao bài tập về nhà theo
nhóm hoặc cá nhân với thời hạn theo quy
định. Ví dụ viết về kì nghỉ hè em nhớ nhất
hay chủ đề nào gắn với bài học. Sau đó sử

dụng phần mềm “CodeSkulptor” để sinh
viên vào đó chia sẻ bài viết và lưu bài viết
của mình vào sau khi giáo viên nhận xét,
các sinh viên khác cũng có thể tham khảo
bài viết của nhau.
4.3. Chọn nguồn tài liệu phù hợp
với trình độ và nhu cầu người học
Theo một nghiên cứu trên 1862
sinh viên của các trường đại học Châu Á
(Zhang & Perris 2004, p. 258), các sinh
viên phần lớn cảm thấy việc học online
giảm hiệu quả rất nhiều do một số yếu
tố về mặt kĩ thuật, tiếng Anh nền của họ
và các tài liệu không thực tế. Vì vậy, giáo
viên cần lựa chọn tài liệu và thiết kế bài
giảng thật kĩ càng, đảm bảo sinh viên có
thể ứng dụng được sau khi học. Hơn nữa,
đặc thù của việc học online là khả năng
tương tác sẽ kém hơn việc học trực tiếp
nên các tài liệu cũng phải đảm bảo có sự
tương tác với người học.Ví dụ việc cung
cấp 1 video cho người học cũng cần lựa
chọn video có phụ đề (subtitles) và tốc độ
chậm cho những sinh viên ở trình độ cơ
bản. Khi giao bài tập cho sinh viên cần có
hướng dẫn cụ thể, nói rõ mục đích của bài
tập, những yêu cầu cụ thể mà sinh viên cần
giải quyết, cung cấp thêm những nguồn tài
liệu để sinh viên tham khảo….Giáo viên
có thể ghi lại bài giảng online của mình và
gửi lại cho sinh viên để các em có cơ hội
nghe lại những kiến thức bị lỡ do đường
truyền kém hay nghỉ học.
5. Kết luận
Việc học trực tuyến ngày càng trở
nên phổ biến trong xu thế công nghệ
hóa trên toàn thế giới. Tuy vậy, để áp
dụng thành công những phương pháp
dạy học trực tuyến đòi hỏi giáo viên
phải cố gắng rất nhiều. Bên cạnh việc
thường xuyên cập nhật công nghệ, việc
nâng cao hứng thú cho người học luôn
là vấn đề then chốt, là chìa khóa cho sự
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thành công của những khóa học online.
Bài viết dựa trên một số nghiên cứu thực
tế của các nhà nghiên cứu về lĩnh vực
này trên thế giới để đưa ra một số đề
xuất đẩy mạnh sự hứng thú của sinh viên
trong học trực tuyến. Trong đó, tác giả
nhấn mạnh đến tăng cường sự tương tác
giữa người dạy và người học cũng như
giữa người học với nhau. Ngoài ra, sự
hỗ trợ của giáo viên và tương hỗ giữa
các sinh viên là không thể thiếu để các
sinh viên tự tin hơn trong các hoạt động.
Sự thiết kế, chuẩn bị bài giảng, tài liệu
tham khảo cho sinh viên cũng là khâu vô
cùng quan trọng trong việc tạo hứng thú
cho người học. Nếu biết vận dụng đúng
cách những yếu tố trên, các giáo viên sẽ
chắc chắn thu hút được sự tập trung của
sinh viên và nâng cao chất lượng giảng
dạy trực tuyến.
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NHỮNG ĐIỂM MỚI, NHỮNG BẤT CẬP CỦA QUY ĐỊNH
VỀ TỘI LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM
NGUY HIỂM CHO NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ
NĂM 2015
NEW POINTS AND INADEQUACIES OF REGULATION ON CRIMES
FOR SPREADING INFECTIOUS DISEASES TO PEOPLE
IN THE CRIMINAL CODE 2015
Đào Phương Thanh*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/11/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 5/5/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/5/2020
Tóm tắt: Bài viết phân tích những điểm mới của tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm
nguy hiểm cho người (theo Điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015), chỉ ra những điểm hạn chế,
bất cập về tên tội danh, về chủ thể chịu trách nhiệm hình sự, về các tình tiết định khung tăng
nặng và đề xuất những kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập đó.
Từ khóa: Bộ luật hình sự năm 2015, tội phạm, bệnh truyền nhiễm.

Abstract: The article analyzes the new points of regulation on the crime of spreading
dangerous infectious diseases to people (according to Article 240 of the Criminal Code
2015), points out the limitations and inadequacies of criminal names, of subject responsible
for criminal matters, aggravating circumstances and propose recommendations to overcome
such limitations and shortcomings.
Keywords: Criminal Code 2015, crime, infectious disease.†

Đặt vấn đề
Trong Bộ luật hình sự (sau đây viết
tắt là BLHS) đầu tiên - BLHS năm 1985
“chưa thể hiện rõ tính cấp bách và tầm
quan trọng đặc biệt của việc đấu tranh
với các hành vi xâm hại môi trường. Điều
này không chỉ thể hiện qua việc BLHS
1985 chưa dành riêng một chương cho
các tội phạm về môi trường, mà còn dễ

dàng nhận thấy qua việc một số tội phạm
về môi trường được gộp lại với những tội
phạm khác và được hiểu không phải với tư
cách là những tội phạm về môi trường”†.
BLHS năm 1999 ra đời đã cho thấy bước
đột phá quan trọng trong nhận thức đối
với các hành vi xâm hại môi trường thể
hiện qua việc BLHS năm 1999 có quy
định một chương riêng về các tội phạm

* Trường Đại học Luật Hà Nội
† Trần Lê Hồng, Nhận thức chung đối với các tội phạm về môi trường và một số vấn đề liên quan, Tạp
chí Khoa học pháp lí, số 04/2011.
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về môi trường với 10 điều luật, trong đó
có điều luật độc lập quy định về tội làm
lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người
(Điều 186). BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ
sung năm 2017 (sau đây gọi là BLHS năm
2015) ra đời tiếp tục kế thừa, đồng thời
có những sửa đổi hoàn thiện các quy định
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm
nguy hiểm cho người.
1. Những điểm mới của tội làm lây
lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
cho người
So với quy định tại Điều 186 BLHS
năm 1999, tội làm lây lan dịch bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm cho người trong BLHS
năm 2015 (Điều 240) có một số nội dung
mới cơ bản sau đây:
Một là: về tội danh, Điều 240 BLHS
2015 đã bổ sung từ “truyền nhiễm” vào
tên tội, thành “Tội làm lây lan dịch bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm cho người” nhằm
đảm bảo sự thống nhất giữa BLHS và luật
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Trong
đó, Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền
trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ
động vật sang người do tác nhân gây bệnh
truyền nhiễm‡. Tác nhân gây bệnh truyền
nhiễm là vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng và
nấm có khả năng gây bệnh truyền nhiễm§.
Hai là: tại điểm a khoản 1, điều luật
đã bổ sung thêm hành vi phạm tội “cho
phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động
vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật
hoặc vật phẩm khác có khả năng truyền
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dịch bệnh nguy hiểm cho người” là hành
vi phạm tội của người có chức vụ quyền
hạn. Như vậy, hành vi khách quan của tội
này gồm bốn dạng hành vi, do chủ thể
thường hoặc chủ thể đặc biệt thực hiện,
tùy thuộc vào từng hành vi, cụ thể là:
- (Hành vi) đưa ra khỏi vùng có dịch
bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động
vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả
năng truyền dịch bệnh nguy hiểm cho
người. Đây là hành vi của người (biết nơi
đó là vùng đang có dịch nguy hiểm nhưng
vẫn) đưa, mang ra khỏi vùng có dịch động
vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật
hoặc vật phẩm khác có khả năng truyền
dịch bệnh nguy hiểm cho người. Trong đó:
+ Dịch bệnh là sự xuất hiện bệnh
truyền nhiễm với số người mắc bệnh
vượt quá số người mắc bệnh dự tính bình
thường trong một khoảng thời gian xác
định ở một khu vực nhất định¶;
+ Vùng có dịch bệnh là khu vực được
cơ quan có thẩm quyền xác định có dịch**,
có thể là một làng, một xã, nhiều xã trong
huyện, một hoặc nhiều huyện trong tỉnh…
Thẩm quyền công bố dịch thuộc về Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng
Bộ y tế hoặc Thủ tướng chính phủ††;
+ Sản phẩm động vật là các sản
phẩm có nguồn gốc từ động vật như thịt,
xương, da, trứng, sữa…;
+ Sản phẩm thực vật là các sản phẩm
có nguồn gốc từ thực vật như hoa, quả, các
loại hạt…;

‡ Khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
§ Khoản 2 Điều 2 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
¶ Khoản 13 Điều 2 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
** Khoản 14 Điều 2 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
†† Điều 38 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
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+ Vật phẩm khác có khả năng truyền
dịch bệnh nguy hiểm cho người như dụng
cụ giết mổ động vật, bao bì đóng gói,
chuồng nuôi nhốt…

động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc
mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng
truyền cho người nhưng vẫn cho phép đưa,
mang, chuyên chở vào Việt Nam.

- (Hành vi) đưa vào Việt Nam động
vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực
vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh
nguy hiểm có khả năng truyền cho người.
Đây là hành vi của người (biết) động vật,
thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật
bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy
hiểm có khả năng truyền cho người nhưng
vẫn đưa, mang, chuyên chở vào Việt Nam
bằng các cách thức khác nhau.

- Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh
nguy hiểm cho người. “đó có thể là các
hành vi vi phạm quy định của pháp luật về
phòng chống dịch bệnh như cố tình không
tiêm vác xin phòng bệnh cho nhân dân,
không tổ chức kịp thời việc khoanh vùng
tẩy uế khu vực có dịch bệnh để dịch lây
lan”§§; “hành vi không tiêu hủy động vật,
thực phẩm và các vật khác có nguy cơ làm
lây lan bệnh dịch sang người, không thực
hiện việc xử lí y tế đối với phương tiện vận
tải trước khi ra khỏi vùng có dịch, không
tiến hành các biện pháp cách li y tế”¶¶…

Trong đó động vật, thực vật, sản
phẩm động vật, thực vật mang mầm bệnh
nguy hiểm có khả năng lây truyền cho
người như vi rút Hanta trên cơ thể chuột
gây bệnh viêm phổi hoặc sốt xuất huyết
kèm theo suy thận ở người. Loại vi rút này
không gây bệnh trên chuột nhưng sẽ gây
bệnh trên người khi được truyền sang cơ
thể người thông qua vết cắn hoặc tiếp súc
với phân, nước tiểu của chúng‡‡.
- (Hành vi) cho phép đưa vào Việt
Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm
động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc
mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng
truyền cho người. Đây là hành vi của người
có chức vụ, quyền hạn trong việc kiểm dịch
(biết) động vật, thực vật hoặc sản phẩm

Ba là: điểm a khoản 1 Điều 240 đã
bổ sung quy định “trừ trường hợp pháp
luật có quy định khác” để loại trừ trách
nhiệm hình sự cho những trường hợp đưa
ra khỏi vùng có dịch các mẫu bệnh phẩm
nhằm phục vụ nghiên cứu hoặc các mục
đích khác phù hợp với quy định của pháp
luật;
Bốn là: các dấu hiệu hậu quả “rất
nghiêm trọng”, “đặc biệt nghiêm trọng”
được thay thế bằng các hậu quả cụ thể
là dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm
quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế***, thủ tướng chính

‡‡ GS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên), 2018, Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015, được
sửa đổi, bổ sung năm 2017 (phần các tội phạm) - quyền 1, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, tr. 633.
§§ Cao Thị Oanh - Lê Đăng Doanh (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015, Nxb
Lao Động, 2016, tr.410.
¶¶ GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa, Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung
năm 2017 (phần các tội phạm), quyển 1, nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2018, tr.633.
*** Khoản 2 Điều 240 BLHS 2015.
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phủ††† hoặc làm chết người‡‡‡, làm chết từ
02 người trở lên§§§;
Năm là: Bên cạnh hình phạt tù có
thời hạn, Điều luật còn quy định hình phạt
tiền là hình phạt chính để Toà án có thể lựa
chọn áp dụng đối với người phạm tội¶¶¶.
2. Một số bất cập của tội làm lây
lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
cho người trong BLHS năm 2015 và
kiến nghị
Các phân tích trên cho thấy, quy
định về tội làm lây lan dịch bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm cho người trong BLHS
năm 2015 đã kế thừa và có nhiều điểm
mới nhằm khắc phục những hạn chế, tồn
tại của quy định về tội làm lây lan dịch
bệnh nguy hiểm cho người (Điều 186)
trong BLHS năm 1999. Tuy nhiên, nghiên
cứu cho thấy quy định về tội này còn một
số hạn chế cần tiếp tục khắc phục như sau:
Một là: tên tội danh “Tội làm lây
lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho
người” chưa phù hợp với quy định của Luật
Phòng chống bệnh truyền nhiễm. BLHS
có nhiệm vụ “phải tội phạm hóa các hành
vi bị các luật khác xác định có thể bị truy
cứu trách nhiệm hình sự”****. Để thực hiện
nhiệm vụ này, BLHS “phải “theo” các luật
khác để “phục vụ” các luật phòng, chống
cũng như các luật chuyên ngành”††††. Do
đó, các quy định của BLHS phải phù hợp
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với quy định tại các luật phòng, chống và
các luật chuyên ngành khác. Như vậy, quy
định về tội làm lây lan dịch bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm cho người Điều 240
BLHS năm 2015 là quy định phục vụ luật
phòng, chống bệnh truyền nhiễm (2007).
Trong khi đó, rà soát toàn bộ các quy định
của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm
không có bất kì điều luật nào sử dụng
thuật ngữ “bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
cho người” mà chỉ có quy định về “bệnh
truyền nhiễm” với các mức độ nguy hiểm
khác nhau (khoản 1 Điều 3) là đặc biệt
nguy hiểm (điểm a), nguy hiểm (điểm b)
và ít nguy hiểm (điểm c). Nói cách khác,
bản thân “bệnh truyền nhiễm” đã là những
bệnh có tính nguy hiểm cho người rồi.
Tên tội tại Điều 240 - Tội làm lây lan dịch
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
một mặt không phù hợp với quy định tại
Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, mặt
khác có thể dẫn tới sự nhầm lẫn rằng chỉ
những hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền
nhiễm thuộc loại bệnh truyền nhiễm ở mức
độ nguy hiểm tại điểm b khoản 1 Điều 3
Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm mới
cấu thành tội phạm này. Còn nếu làm lây
lan các bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm
hoặc ít nguy hiểm thì không cấu thành tội
phạm. Do đó, tác giả đề xuất sửa đổi tên tội
danh tại Điều 240 thành “Tội làm lây lan
dịch bệnh truyền nhiễm cho người” (bỏ từ
“nguy hiểm” khỏi tên tội).

††† Khoản 3 Điều 240 BLHS 2015.
‡‡‡ Khoản 2 Điều 240 BLHS 2015.
§§§ Khoản 3 Điều 240 BLHS 2015.
¶¶¶ Xem khoản 1 Điều 240 BLHS năm 2015.
**** GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa và các tác giả khác, Bộ luật hình sự năm 2015 với việc đáp ứng yêu
cầu tội phạm hóa của các luật khác, Tạp chí Luật học, số đặc biệt về BLHS năm 2015, tr.36.
†††† GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa và các tác giả khác, Bộ luật hình sự năm 2015 với việc đáp ứng yêu
cầu tội phạm hóa của các luật khác, Tạp chí Luật học, số đặc biệt về BLHS năm 2015, tr.37.
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Hai là: trên thực tế, hành vi làm lây
lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, cho
động vật, thực vật không chỉ do các cá
nhân thực hiện mà còn có thể được thực
hiện bởi các tổ chức, doanh nghiệp. Nhiều
trường hợp các công ti vận tải, các doanh
nghiệp chăn nuôi, các doanh nghiệp phân
phối thực phẩm… có hành vi vận chuyển
lợn, gà từ vùng có dịch bệnh lở mồm long
móng, liên cầu khuẩn… đến những nơi
khác để tiêu thụ‡‡‡‡, đe dọa làm lây lan
dịch bệnh nguy hiểm nếu không được
ngăn chặn kịp thời. Những trường hợp
này, việc thực hiện hành vi (người lái xe,
người giết mổ…) không phải là để thỏa
mãn nhu cầu cá nhân của họ mà là theo
yêu cầu của pháp nhân, được pháp nhân
cho phép, vì lợi ích của pháp nhân… nên
nếu chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự của
cá nhân mà không truy cứu trách nhiệm
hình sự đối với pháp nhân thì không hợp
lí. Do đó, tác giả kiến nghị bổ sung trách
nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại
đối với tội làm lây lan dịch bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm cho người và tội làm lây
lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật,
thực vật.
Ba là: trong Điều 186 BLHS năm
1999 - tội làm lây lan dịch bệnh nguy
hiểm cho người, dấu hiệu “gây hậu quả rất
nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng”
được quy định là dấu hiệu định khung hình
phạt tăng nặng. Trong BLHS năm 2015,
dấu hiệu gây hậu quả rất nghiêm trọng

và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã
được cụ thể hóa bằng các hậu quả thiệt
hại về tính mạng, thiệt hại về tài sản, dẫn
đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền
của chủ tịch UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng
Bộ y tế hoặc Thủ tướng chính phủ. Tuy
nhiên, trên thực tế, hậu quả nghiêm trọng
do các hành vi phạm tội về môi trường nói
chung và tội làm lây lan dịch bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm cho người nói riêng gây
ra còn có thể là các thiệt hại khác như thiệt
hại nghiêm trọng về sức khỏe của nhiều
người; gây hại cho nguồn nước, đất đai,
các thiệt hại phi vật chất… Ví dụ, bệnh tả
là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm
thuộc nhóm A, vi khuẩn gây bệnh tả (phẩy
khuẩn tả) có thể lây sang người qua nguồn
nước bị nhiễm khuẩn§§§§, người có hành
vi phạm tội làm lây lan dịch bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm cho người có thể đồng
thời gây ra hậu quả làm nguồn nước sinh
hoạt bị nhiễm khuẩn dẫn đến phải tiêu tẩy,
khử khuẩn, thiệt hại về tài sản và các thiệt
hại khác cho hoạt động sản xuất và đời
sống của người dân… Trường hợp, người
mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải
tuân thủ khai báo y tế, thực hiện cách li
nhưng không thực hiện các nghĩa vụ trên
dẫn tới làm lây lan dịch bệnh và khiến
cho khu vực người này sinh sống bị cách
li, phong tỏa, gây thiệt hại to lớn về đời
sống xã hội, thiệt hại về kinh tế, gây hoang
mang trong dư luận… Tuy nhiên, các hậu
quả này lại không được quy định là tình
tiết định khung tăng nặng của tội làm lây

‡‡‡‡http://congannghean.vn/an-ninh-trat-tu/201407/bat-qua-tang-vu-van-chuyen-va-giet-mo-traiphep-lon-bi-dich-benh-513688/ truy cập ngày 01/3/2019;
http://www.antv.gov.vn/tin-tuc/xa-hoi/bat-qa-tang-co-so-giet-mo-hang-tan-heo-benh-heochet-264101.html truy cập ngày 01/3/2019.
§§§§ Xem thêm tại link: http://vncdc.gov.vn/vi/danh-muc-benh-truyen-nhiem/1081/benh-ta truy cập
ngày 20/3/2020.
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lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
cho người. “Việc cụ thể hóa “không đầy
đủ” dấu hiệu có tính chất “định tính” …“gây hậu quả rất nghiêm trọng”… của
BLHS năm 2015 dẫn đến thiếu nhiều dạng
hậu quả khác mà các tội này có thể gây ra
nhưng không được quy định trong BLHS.
Hệ quả của việc cụ thể hóa “không đầy
đủ”, “thiếu” quy định về các dạng hậu
quả khác nhau này là việc “bỏ lọt” trong
xử lí hành vi phạm tội”¶¶¶¶.
Tham khảo kinh nghiệm lập pháp
của một số nước cho thấy, những thiệt
hại được coi là hậu quả rất nghiêm trọng,
đặc biệt nghiêm trọng khá đa dạng. Ví dụ,
Điều 330 BLHS Đức***** coi một trong
những trường hợp sau đây là trường hợp
phạm tội đặc biệt nghiêm trọng (đối với
các tội phạm về môi trường nói chung):
- Gây nguy hại cho việc cung ứng
nước cho cộng đồng;
- Gây hại lâu dài cho sự ổn định số
lượng động vật, thực vật của những loài bị
đe dọa tuyệt chủng;
- Thực hiện từ lòng tham;
- Gây tổn hại nặng về sức khỏe của
một người hoặc đe dọa gây ra tổn hại nặng
về sức khỏe cho nhiều người;
- Gây ra cái chết của một người.
Từ những phân tích trên, cùng với
sự so sánh quy định của Điều 240 với các
điều luật khác trong nhóm các tội phạm
về môi trường (như quy định tại các Điều
237, Điều 238, Điều 241 BLHS), tác giả
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bài viết này đề xuất bổ sung dấu hiệu: “Gây
tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên
mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những
người này từ 122% đến 200%”, “Làm ảnh
hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội”,
“Gây thiệt hại từ 500.000.000 đồng đến
dưới 1.000.000.000 đồng do phát sinh chi
phí phòng, chống dịch bệnh” làm dấu hiệu
định khung hình phạt tại khoản 2 Điều 240
BLHS; bổ sung các dấu hiệu: “Gây tổn hại
cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng
tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người
này từ 201% trở lên”, “Gây thiệt hại từ
1.000.000.000 đồng trở lên do phát sinh
chi phí phòng, chống dịch bệnh”,“Gây
nguy hại cho việc cung ứng nước cho cộng
đồng” làm dấu hiệu hiệu định khung hình
phạt tăng nặng tại khoản 3 Điều 240 BLHS.
Theo những phân tích và kiến nghị
trên, tội làm lây lan dịch bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm cho người (Điều 240
BLHS) sẽ được sửa đổi, bổ sung như sau:
Điều 240. Tội làm lây lan dịch
bệnh truyền nhiễm cho người
1. Người nào thực hiện một trong
các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh
truyền nhiễm cho người, thì bị phạt tiền
từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng
hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi
vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản
phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm
khác có khả năng lây truyền dịch bệnh
truyền nhiễm cho người, trừ trường hợp
pháp luật có quy định khác;

¶¶¶¶ PGS.TS. Nguyễn Văn Hương, Những điểm mới, những bất cập của quy định về các tội tham
nhũng trong Bộ luật hình sự năm 2015, tạp chí Luật học, số đặc biệt về BLHS năm 2015, tr.65.
***** Trường đại học Luật Hà Nội (2011), BLHS Cộng hòa Liên bang Đức, NXB. Công an nhân
dân, Hà Nội, tr. 526.
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b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào
lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc
sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm
bệnh hoặc mang mầm bệnh truyền nhiễm
có khả năng lây truyền cho người;
c) Hành vi khác làm lây lan dịch
bệnh truyền nhiễm cho người.
2. Phạm tội thuộc một trong các
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05
năm đến 10 năm:
a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc
thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế;
b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02
người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương
cơ thể của những người này từ 122% đến
200%;
c) Gây thiệt hại từ 500.000.000 đồng
đến dưới 1.000.000.000 đồng do phát sinh
chi phí phòng, chống dịch bệnh;
d) Làm ảnh hưởng nghiêm trọng
đến đời sống xã hội;
đ) Làm chết người.
3. Phạm tội thuộc một trong các
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10
năm đến 12 năm:
a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc
thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;
b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03
người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ
thể của những người này từ 201% trở lên;
c) Gây thiệt hại từ 1.000.000.000
đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng,
chống dịch bệnh;
d) Gây nguy hại cho việc cung ứng
nước cho cộng đồng;
đ) Làm chết 02 người trở lên.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt
tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành
nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01
năm đến 05 năm.
5. Pháp nhân thương mại phạm tội
quy định tại điều này, thì bị phạt như sau…/.
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PHÂN BIỆT HÀNG GIẢ TRONG CÁC TỘI SẢN XUẤT,
BUÔN BÁN HÀNG GIẢ VỚI HÀNG HÓA GIẢ MẠO VỀ
NHÃN HIỆU HOẶC CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
TRONG TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
DISTINGUISH COUNTERFEIT GOODS IN MANUFACTURING
AND TRADING GOODS AND FAKE GOODS ON BRANDS OR
GEOGRAPHIC INDICATIONS IN CRIMES OF INDUSTRIAL
PROPERTY RIGHTS
Mai Thị Thanh Nhung*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/11/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 5/5/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/5/2020
Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ về mặt pháp lý khái niệm “hàng giả” trong các tội
sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 192, 193, 194, 195 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi
năm 2017) và khái niệm “hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý” trong tội xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017).
Đồng thời, bài viết cũng chỉ ra một số vấn đề liên quan đến phân định các đối tượng này
trong thực tiễn hoạt động định tội danh của các cơ quan xét xử, từ đó có định hướng thống
nhất nhận thức cũng như áp dụng các quy định của pháp luật đối với các tội sản xuất, buôn
bán hàng giả và tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Từ khóa: hàng giả, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, quyền sở hữu công nghiệp, Bộ luật Hình sự
năm 2015.

Abstract: The article focuses on the legal clarification of the concept of “counterfeit
goods” in the crimes of manufacturing and trading in fake goods (Articles 192, 193, 194,
195 of Penal Code 2015, amended in 2017) and the concept of “goods with counterfeit
trademarks or geographical indications” in the infringement of industrial property rights
(Article 226 of the Criminal Code 2015, amended in 2017). At the same time, the article also
pointed out some issues related to the delimitation of these objects in practice of identifying
criminals of the judicial authorities, since then, there has been an orientation to unify the
awareness as well as apply the provisions of law to the crimes of manufacturing, trading in
fake goods and crimes of infringing upon industrial property rights.
Keywords: counterfeit goods, trademarks, geographical indications, industrial property rights,
Penal Code 2015.

* Khoa Pháp luật Hình sự - Trường Đại học Luật Hà Nội
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Đặt vấn đề

Nghiên cứu các tội phạm nói chung,
các tội phạm thuộc chương các tội xâm
phạm trật tự quản lý kinh tế của Bộ luật
Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 (sau
đây gọi tắt là BLHS năm 2015) nói riêng
cho thấy có những khái niệm pháp lý được
sử dụng nhưng nội hàm chưa rõ. Trong đó
tồn tại những khái niệm có nội hàm bao
trùm hoặc có khoảng giao rất lớn với khái
niệm khác, chẳng hạn: Các tội sản xuất,
buôn bán hàng giả và tội xâm phạm quyền
sở hữu công nghiệp đều có đối tượng hàng
hóa vi phạm là hàng có dấu hiệu giả mạo
nhất định. Cụ thể hơn, đối tượng hàng hóa
vi phạm trong tội xâm phạm quyền sở hữu
công nghiệp là “hàng hóa giả mạo nhãn
hiệu, chỉ dẫn địa lý” còn đối tượng hàng
hóa vi phạm trong các tội sản xuất, buôn
bán hàng giả là “hàng giả”. Việc phân định
đúng các đối tượng này là đòi hỏi cần thiết
để định tội danh thống nhất và chính xác.
Từ nhận thức đó, bài viết tập trung làm rõ
hai vấn đề: thứ nhất, trình bày các quy định
pháp luật giải thích các khái niệm “hàng
giả” và “hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc
chỉ dẫn địa lý” và đưa ra quan điểm chung
về lý thuyết phân biệt các đối tượng này;
thứ hai, phân tích, chỉ ra một số vấn đề cần
thống nhất từ thực tiễn định tội danh các
tội sản xuất, buôn bán hàng giả và tội xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan
đến việc phân biệt hai đối tượng trên.

1. Định nghĩa “hàng giả” và “hàng
hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý”
trong một các quy định của pháp luật
Việt Nam
1.1. Định nghĩa “hàng giả”
Các tội phạm về hàng giả được quy
định tại Điều 192,193,194,195 BLHS năm
2015 có đối tượng hàng hóa vi phạm là
“hàng giả” (có thể là hàng giả nói chung;
hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia
thực phẩm; hàng giả là thuốc chữa bệnh,
thuốc phòng bệnh; hàng giả là thức ăn dùng
để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú ý, thuốc
bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật
nuôi). BLHS năm 2015 chỉ dừng lại ở sự
phân biệt loại hàng giả khác nhau trong các
tội sản xuất, buôn bán hàng giả nhưng không
định nghĩa thế nào là hàng giả. Định nghĩa
hàng giả chỉ xuất hiện trong một số văn bản
hướng dẫn áp dụng pháp luật, cụ thể:
- Theo Thông tư liên tịch số 10/2000/
TTLT-BMT-BTC-BCA-BKHCNMT
ngày 27/4/2000 của Bộ Thương mại - Bộ
Tài chính - Bộ Công an - Bộ Khoa học
công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực
hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày
27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ
về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán
hàng giả, hàng giả† có thể chia thành:
+ Hàng giả về nội dung: là hàng giả
về chất lượng, giá trị sử dụng của hàng hóa;

† Thông tư này ban hành vào thời điểm BLHS năm 1999 đang có hiệu lực. BLHS năm 1999 quy định
các tội sản xuất, buôn bán hàng giả bao gồm: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156); Tội sản
xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 157);
Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ
thực vật, giống cây trồng, vật nuôi (Điều 158). Các tội sản xuất, buôn bán hàng giả trong BLHS năm
1999 cũng có đối tượng hàng hóa vi phạm là “hàng giả”. Kế thừa quy định BLHS năm 1999, BLHS
năm 2015 tiếp tục quy định các tội sản xuất, buôn bán hàng giả với một số điểm sửa đổi, bổ sung tại
các Điều 192, 193, 194, 195.
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+ Hàng giả về hình thức: là hàng giả
về kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng
hóa, tên gọi, xuất xứ hàng hóa;
+ Hàng giả về cả nội dung và hình
thức.
- Theo khoản 8 Điều 3 Văn bản hợp
nhất số 14/VBHN-BCT ngày 15/9/2017
của Bộ Công thương về Nghị định quy
định xử phạt hành chính trong hoạt động
thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả,
hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng‡, “hàng giả” được liệt kê và có thể
xếp thành 4 nhóm: một là, hàng không có
giá trị sử dụng, công dụng§; hai là, hàng
giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa¶;
ba là, hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ
quy định tại Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ
năm 2005, sửa đổi, bổ sung 2009 (gọi tắt
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là Luật SHTT năm 2005); và bốn là, các
loại tem, nhãn, bao bì giả.** Trong đó,
khái niệm “hàng hóa giả mạo về sở hữu trí
tuệ” được cụ thể hóa tại Điều 213 Luật
SHTT năm 2005 bao gồm hàng hóa giả
mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn địa lý
(sau đây gọi tắt là hàng hóa giả mạo nhãn
hiệu) quy định tại khoản 2 Điều này và
hàng hóa sao chép lậu quy định tại khoản
3 Điều này, bao gồm:
+ Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là
hàng hóa, bao bì của hàng hóa có gắn
nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân
biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang
được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng
đó mà không được phép của chủ sở hữu
nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ
dẫn địa lý.

‡ Văn bản hợp nhất Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phù quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP.
§ Bao gồm:
+ Hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng; có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản
chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với giá trị sử dụng, công dụng
đã công bố hoặc đăng ký;
+ Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản tạo nên giá trị sử dụng,
công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng hoặc quy chuẩn kỹ thuật đã
đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa;
+ Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người, vật nuôi không có dược chất; có dược chất nhưng không đúng với
hàm lượng đã đăng ký; không đủ loại dược chất đã đăng ký; có dược chất khác với dược chất ghi trên nhãn,
bao bì hàng hóa;
+ Thuốc bảo vệ thực vật không có hoạt chất; hàm lượng hoạt chất chỉ đạt từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn
chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng; không đủ loại hoạt chất đã đăng ký; có hoạt chất
khác với hoạt chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa.

¶ Bao gồm:
+ Hàng hóa có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa giả mạo tên thương nhân, địa chỉ của thương nhân khác; giả mạo
tên thương mại hoặc tên thương phẩm hàng hóa; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã vạch hoặc giả mạo bao
bì hàng hóa của thương nhân khác;
+ Hàng hóa có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất, đóng
gói, lắp ráp hàng hóa.

** Bao gồm: đề can, nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, các loại tem chất lượng, phiếu bảo hành, niêm
màng co hàng hóa hoặc vật phẩm khác của cá nhân, tổ chức kinh doanh có chỉ dẫn giả mạo tên và địa
chỉ của thương nhân khác; giả mạo tên thương mại, tên thương phẩm hàng hóa, mã số đăng ký lưu
hành, mã vạch hoặc bao bì hàng hóa của thương nhân khác (khoản 9 Điều 3)
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+ Hàng hóa sao chép lậu là bản sao
được sản xuất mà không được phép của
chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan.
Có thể thấy rằng, trong số các loại
hàng giả được liệt kê tại Văn bản hợp nhất
số 14/VBHN-BCT, loại hàng hóa giả mạo
về sở hữu trí tuệ (nhóm thứ ba) có khoảng
giao lớn loại hàng giả nhãn hàng hóa, bao
bì (nhóm thứ hai). Hai nhóm này đều dùng
để chỉ loại hàng hóa giả về hình thức nếu
so sánh với giải thích tại Thông tư liên tịch
số 10/2000 ngày 27/4/2000.
1.2. Định nghĩa “hàng hóa giả mạo
nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý”
Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ
dẫn địa lý là đối tượng hàng hóa vi phạm
trong tội xâm phạm quyền sở hữu công
nghiệp††. Các văn bản hướng dẫn áp dụng
quy định của BLHS năm 2015 không giải
thích cụ thể hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
hoặc chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, theo tiểu mục
2.1 mục 2 thông tư liên tịch 01/2008/TTLTTANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP
ngày
29/02/2008 của Tòa án nhân dân tối cao,
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an
và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc truy cứu
trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả
mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý trong tội
xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp - Điều
171 BLHS năm 1999 “là hàng hóa giả mạo
nhãn hiệu quy định tại khoản 2 Điều 213 của
Luật Sở hữu trí tuệ …”.
Đối chiếu với văn bản pháp luật
chuyên ngành là Luật SHTT năm 2005,
hàng hóa giả mạo về nhãn hiệu và chỉ dẫn

địa lý được hiểu là “hàng hóa giả mạo
nhãn hiệu là hàng hóa, bao bì của hàng
hóa có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng
hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn
địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính
mặt hàng đó mà không được phép của chủ
sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản
lý chỉ dẫn địa lý”.
Theo cách giải thích của các văn bản
trên đây, khái niệm “hàng giả” là một khái
niệm có nội hàm rất rộng (hàng giả nội
dung, hàng giả hình thức hoặc hàng giả cả
về nội dung lẫn hình thức; và thậm chí còn
gồm cả các loại tem, nhãn, bao bì giả mà
không cần gắn lên một loại hàng hóa nào),
bao trùm lên khái niệm “hàng hóa giả mạo
nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý” (hàng giả
về hình thức).
2. Phân biệt “hàng giả” với “hàng
hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa
lý” trong thực tiễn định tội danh các tội
sản xuất, buôn bán hàng giả với tội xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp
Thông thường, một trong những tiêu
chí quan trọng để định tội danh các tội sản
xuất, buôn bán hàng giả với tội xâm phạm
quyền sở hữu công nghiệp là phân biệt
được đối tượng hàng hóa vi phạm. Như đã
phân tích ở trên, “hàng giả” hay “hàng hóa
giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý” đều
không được cụ thể hóa trong BLHS mà
chỉ được giải thích trong văn bản hướng
dẫn áp dụng hoặc trong văn bản pháp luật
chuyên ngành. Đặc biệt, việc giải thích
khái niệm “hàng giả” nằm trong văn bản
hướng dẫn xử lý các vi phạm hành chính

†† Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Điều 226 BLHS năm 2015, theo đó,
đây là trường hợp “cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý
đang được bảo hộ tại Việt Nam mà đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý …”
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trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả
mà không viện dẫn trực tiếp đến quy định
xử lý tội phạm về hàng giả trong BLHS.
Bởi vậy, có thể nói, việc dựa vào khái
niệm hàng giả trong những văn bản hướng
dẫn áp dụng hiện nay để xác định tội phạm
về hàng giả là có thể chấp nhận tuy nhiên,
tính bắt buộc của cách giải thích này khi
áp dụng xử lý các tội phạm trong BLHS là
chưa chính thống.
Trong trường hợp dựa vào hướng
dẫn tại văn bản hợp nhất số 14/VBHN,
khái niệm “hàng giả” hoàn toàn bao trùm
lên khái niệm “hàng hóa giả mạo nhãn
hiệu, chỉ dẫn địa lý”. Điều này dẫn đến
thực tế, các vụ án hình sự có hành vi sản
xuất, buôn bán các loại hàng hóa giả mạo
về nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý thì sẽ
truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) về
tội danh nào? Nghiên cứu quan điểm định
tội danh liên quan đến vấn đề này cho thấy
một sự đồng thuận khá lớn như sau:
+ Trường hợp chỉ có dấu hiệu hàng
hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý
(hàng giả về hình thức), vấn đề TNHS sẽ
được xem xét, giải quyết theo quy định về
tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
+ Trường hợp có dấu hiệu hàng hóa
giả không có tính chất, chất lượng, giá trị
sử dụng, công dụng, đặc tính kỹ thuật, hàm
lượng hoạt chất… đạt yêu cầu tại các điểm
a, b, c, d khoản 8 Điều 3 Văn bản hợp nhất
số 14/VBHN-BCT (hàng giả về nội dung),
vấn đề TNHS sẽ được xem xét, giải quyết
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theo quy định về các tội sản xuất, buôn
bán hàng giả.‡‡§§
Ngoài hai trường hợp đã có sự đồng
thuận, phù hợp lớn nêu trên, còn một số
vấn đề đặt ra cần có sự thống nhất:
Thứ nhất, tồn tại thực trạng cùng có
hành vi sản xuất, buôn bán các loại hàng
hóa giả mạo nhãn hiệu nhưng kết quả định
tội danh khác nhau.
- Vụ án thứ nhất: nhận thấy người
tiêu dùng thích dùng sản phẩm giày, dép
có gắn nhãn mác của các thương hiệu
nổi tiếng nên V.P.C quyết định sản xuất
thêm giày, dép có gắn lô gô, nhãn mác giả
của 11 thương hiệu nổi tiếng như Nike,
Adidas, Puma, Converse, Gucci... với
cách thức như sau: C đi mua hoặc sưu tầm
trên mạng internet các sản phẩm giày dép
gắn nhãn hiệu của các thương hiệu nổi
tiếng để lấy mẫu thiết kế cho công nhân
sản xuất hàng loạt (trong đó có việc chỉ
đạo công nhân gắn, in các lô gô, nhãn mác
giả lên sản phẩm giày, dép bằng cách may,
khâu, gắn đóng các logo, nhãn mác giả rời
có bán trên thị trường lên sản phẩm hoặc
in cao tần (dập nổi) logo, nhãn mác giả lên
các sản phẩm). Theo kết luận giám định
của cơ quan có thẩm quyền thì mẫu vật
giám định lấy từ 14.395 đôi giày, dép (với
tổng giá trị 146.300.000 đồng) Cơ quan
điều tra thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn
hiệu Converse, Dolce&Gabbana, Adidas,
Nike, Gucci, Tommy Hilﬁger, Versace,
Hugo boss, Hermes, Puma, Prada. Các

‡‡ Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm (quyển
1), Nxb. CAND, Hà Nội, tr.281
§§ TS. Lê Đăng Doanh - PGS.TS. Cao Thị Oanh (chủ biên) (2017), Hệ thống Pháp luật Hình sự Việt Nam Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) - tập 1, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội,
tr.364 - 365
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nhãn hiệu này đều được đăng ký bảo hộ
tại Việt Nam theo các đăng ký quốc tế và
giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đang
còn hiệu lực.
Trong bản án nêu rõ: “Theo Điều
213 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, Điều 3 Nghị
định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013
của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong hoạt động thương mại,
sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm
và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy
định thì hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là
hàng giả.
Đại diện các hãng Dolce&Gabbana,
Adidas, Gucci, Tommy Hilﬁger, Versace,
Hugo boss, Hermes, Puma, Nike khẳng
định sản phẩm giày, dép do Vũ Phúc C sản
xuất là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu quy
định tại Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ, đồng
thời kiến nghị xử lý hàng hóa và chủ cơ sở
sản xuất theo quy định của pháp luật.”

03/01/2019, K giao một số quần trên cho
T là nhân viên làm thuê theo thời vụ chở
ra sạp tại chợ TB để chào bán cho khách
hàng, nhưng trên đường T vận chuyển
thì bị Công an phát hiện bắt giữ. K khai
nhận không kê khai kinh doanh quần jean
có nhãn hiệu “Levi’s” vào hoạt động kinh
doanh của công ty.
Xác minh tại Văn phòng đại diện
Cục Sở hữu trí tuệ: Kết quả quần jean nhãn
hiệu “Levi’s” có chủ sở hữu là Công ty
“L”. Đại diện theo ủy quyền của Công ty
“L” hiện nay tại Việt Nam xác định: Toàn
bộ số quần jean nhãn hiệu “Levi’s” thu
giữ của Công ty TNHH may H.K.P đều là
giả mạo nhãn hiệu “Levi’s”, không phải là
hàng hóa do “L” sản xuất hoặc ủy quyền
sản xuất. Tổng số hàng vi phạm 3906
quần jean nam dài giả nhãn hiệu “Levi’s”
và 160 quần jean nam ngắn giả nhãn hiệu
“Levi’s định giá 400.200.000 đồng.

Kết quả định tội: Hội đồng xét xử
xác định C phạm tội sản xuất hàng giả.¶¶

Kết quả định tội: Hội đồng xét xử
xác định K phạm tội xâm phạm quyền sở
hữu công nghiệp.***

- Vụ án thứ hai: T.Q. K và vợ là
N.N.L.P góp vốn thành lập công ty TNHH
may H.K.P - K là người đại diện theo
pháp luật. Công ty của K có đăng ký bảo
hộ nhãn hiệu quần jean “Gravali”. Cuối
năm 2018, Công ty có mượn sạp số 58
khu D chợ T.B của bà P1 để làm kho chứa
quần áo. Trong quãng thời gian đó, K
mua của những khách hàng đến chào bán
một số quần jean hiệu “Levi’s” với mục
đích bán lại kiếm lời. Nguồn gốc là do
K mua của những khách mang đến chào
bán vào khoảng cuối tháng 12/2018. Ngày

Qua mô tả các tình tiết của hai vụ án
cho thấy, hàng hóa vi phạm trong cả hai
trường hợp phạm tội này đều có dấu hiệu
“giả mạo nhãn hiệu” đang được bảo hộ tại
Việt Nam, tuy nhiên, kết quả định tội lại
khác nhau. Lí do có thể đến từ một trong
hai khả năng cơ bản sau: Một là có nhận
thức và đánh giá chưa đúng dấu hiệu định
tội (chỉ có dấu hiệu giả mạo về nhãn hiệu
hàng hóa nhưng lại truy cứu TNHS về tội
sản xuất, buôn bán hàng giả); hai là, hàng
hóa vừa có dấu hiệu giả về chất lượng vừa
giả mạo cả nhãn hiệu nên hội đồng xét xử

¶¶ Bản án số 70/2017/HSST ngày 18/7/2017 của TAND Thành phố H.P.
*** Bản án số 146/2019/HS-ST ngày 22/11/2019 của TAND Quận T. thành phố H.C.M.
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đã định tội danh sản xuất hàng giả (trường
hợp này sẽ được trình bày trong nội dung
thứ hai dưới đây).
Thứ hai, có những quan điểm khác
biệt trong định tội danh hành vi sản xuất,
buôn bán hàng giả cả về chất lượng và
nhãn hiệu (một loại hàng giả cả về nội
dung lẫn hình thức).
Ví dụ: Với mục đích kiếm tiền tiêu
xài, T.T.T.V tiến hành làm giả các loại nước
mắm của các nhãn hiệu đã được đăng ký
thương hiệu gồm: Nam Ngư siêu tiết kiệm,
Nam Ngư đệ nhị, Nam Ngư ba trong một,
Phú Quốc đầu bếp đại tiết kiệm, Thủy
Khâm, Tám Phú nhằm bán ra thị trường.
Để thực hiện việc này, V lên mạng Internet
tìm kiếm được cách thức pha chế nước
mắm rồi ra chợ, vào các điểm mua bán phế
liệu để mua vỏ chai nhựa đựng mắm chính
hãng, bìa giấy thùng đựng nước mắm còn
nhãn mác, dụng cụ đo độ mặn, dụng cụ hàn
nắp chai, máy sấy, muối, gia vị, phẩm màu,
hóa chất (tạo vị ngọt), nước màu (tạo màu
cho mắm) và một số chai nước mắm thật
của các nhãn hiệu trên rồi đem về nhà pha
chế bằng cách dùng nước muối có độ mặn
phù hợp, pha với một phần nước mắm thật,
thêm nước màu, chất tạo ngọt, gia vị rồi rót
vào các chai, can nhựa, đóng nắp, vỏ thùng
đem đi tiêu thụ.
Khi V cùng P.V.Đ chuyển hàng lên
xe môtô kéo mooc chở đi tiêu thụ bị Công
an thị xã N.H phát hiện lập biên bản thu
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giữ. Kết quả giám định đã xác định: Toàn
bộ số chai nước mắm thành phẩm mang
các nhãn hiệu trên do V sản xuất là giả
bởi một phần nước mắm thật của các hãng
pha với nước muối, gia vị, phẩm màu, hóa
chất theo tỷ lệ do V tự ước lượng, sau đó
đóng chai thành phẩm giả nhãn hiệu các
loại mắm rồi đưa ra thị trường bán kiếm
lời. Số lượng nước mắm giả do bị cáo V
bán được ra thị trường đã thu về được số
tiền là 6.390.000 đồng, tương đương với
giá trị nước mắm hàng thật của các hãng
sản xuất bán ra tại thị trường là 20.306.500
đồng. Kết quả định tội: Hội đồng xét xử
xác định V phạm tội sản xuất, buôn bán
hàng giả là thực phẩm.†††
Hành vi phạm tội nêu trên của V là
ví dụ thực tế cho hành vi sản xuất, buôn
bán hàng hóa giả mạo về nội dung và hình
thức. Nước mắm được V sản xuất, buôn
bán không chỉ không có chất lượng đúng
với tiêu chuẩn trên bao bì mà còn sử dụng
trái phép nhãn hiệu đang được bảo hộ để
gắn cho sản phẩm của mình.
Quan điểm của hội đồng xét xử
trong vụ án của V tương đồng với quan
điểm khoa học cho rằng hàng hóa vi phạm
vừa có dấu hiệu giả về chất lượng - lừa gạt
người tiêu dùng, vừa có dấu hiệu giả mạo
nhãn hiệu, hoặc chỉ dẫn địa lý - lợi dụng
uy tín thương mại của chủ sở hữu thì cần
phải coi là “hàng giả”‡‡‡ và bị xử lý về tội
sản xuất, buôn bán hàng giả.§§§

††† Bản án số 57/2018/HSST ngày 12/9/2018 của Tòa án nhân dân thị xã N. tỉnh K.H.
‡‡‡ Ls. Lê Văn Sua, Tội sản xuất, buôn bán hàng giả và tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo BLHS năm 2015, website: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2073, truy cập ngày 3/4/2020.
§§§ Phạm Tài Tuệ (2019), Các tội phạm về hàng giả theo pháp luật hình sự Việt Nam, Luận án Tiến
sỹ Luật học, tr 104
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Tuy nhiên, đánh giá một cách khách
quan có thể thấy rằng, nếu so sánh những
hành vi nêu trên với hành vi sản xuất, buôn
bán hàng hóa chỉ giả về nội dung hoặc
chỉ giả về hình thức thì tính chất, mức
độ nguy hiểm của những hành vi này cao
hơn. Bởi lẽ, trong trường hợp này, khách
thể của tội phạm không chỉ là tính trung
thực, hoạt động đúng đắn của các chủ thể
sản xuất kinh doanh, lợi ích của người tiêu
dùng mà còn là quyền sở hữu trí tuệ. Hậu
quả của tội phạm cũng chỉ dừng lại ở vấn
đề thiệt hại nền kinh tế nói chung ở vấn
đề quản lý nhà nước, thiệt hại cho người
tiêu dùng mà còn thiệt hại cho chủ sở hữu
quyền sở hữu trí tuệ (ở góc độ quyền sở
hữu công nghiệp của họ bị thiệt hại). Cần
nhận thấy rằng, không ít trường hợp hành
vi sử dụng trái phép đối với nhãn hiệu, chỉ
dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam
nhằm mục đích lợi dụng uy tín thương mại
của chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công
nghiệp này để tăng lợi nhuận kinh doanh
chứ không nhằm lừa gạt người tiêu dùng
về chất lượng sản phẩm.¶¶¶ Nói cách khác,
với giả thiết tất cả các tình tiết khác là như
nhau, hành vi của chủ nhãn hiệu sản xuất
hàng chính hãng của mình nhưng chất
lượng không đúng như đã đăng ký hoặc
in trên bao bì sẽ ít nguy hiểm hơn hành
vi của người khác vừa giả nhãn hàng của
công ty chính hãng gắn lên sản phẩm giả
chất lượng so với đăng ký của nhãn hàng
hoặc đã in trên bao bì nhãn hàng đó. Chính
vì vậy, trong sự đánh giá khách quan khi
so sánh với các hành vi chỉ giả về nội
dung, nếu chỉ xử lý những hành vi này về
các tội thuộc nhóm tội sản xuất, buôn bán

hàng giả liệu đã thỏa đáng?
Thứ ba, một số trường hợp việc
giám định hàng hóa vi phạm và kết luận
giám định này chưa được thể hiện đầy đủ
trong bản án.
Một trong những căn cứ thực tế để
xác định hàng hóa vi phạm là đối tượng
của các tội sản xuất, buôn bán hàng giả
hay đối tượng của tội xâm phạm quyền sở
hữu công nghiệp chính là kết luận giám
định hàng hóa. Theo nguyên tắc, việc
giám định cần phải tiến hành cả về nội
dung (chất lượng, công dụng, tiêu chuẩn
kỹ thuật…) lẫn hình thức (nhãn hiệu, chỉ
dẫn địa lý) của hàng hóa. Các kết luận này
phải được công bố trong bản án để có đủ
căn cứ định tội. Thực tế, trong một số ít
bản án vẫn còn hiện tượng các kết luận
giám định được công bố chỉ thể hiện yếu
tố giả mạo về hình thức như: không được
in ra trong cùng một chế bản; không giống
bản in trên mẫu so sánh; không cùng bản
in tương ứng in ra… mà không đưa ra kết
luận về chất lượng sản phẩm. Với kết luận
như vậy, nhà áp dụng pháp luật chỉ có thể
xác định có việc xâm phạm quyền sở hữu
công nghiệp, tuy nhiên, một số bản án vẫn
xác định hành vi này phạm vào các tội sản
xuất, buôn bán hàng giả.
Ví dụ: Vì mục đích tư lợi, K.V.S
đã có hành vi mua bán phụ tùng xe máy
của đối tượng V và đối tượng Th. Khi có
nhu cầu, S liên lạc với V, Th để đặt vấn đề
mua. Hai bên thỏa thuận, S sẽ thông báo
cho V hoặc Th số lượng, 2 bên thống nhất
giá mua bán. V và Th sẽ cho người chở
phụ tùng xe gắn máy đựng trong túi nilon,

¶¶¶ Ls. Lê Văn Sua, Tội sản xuất, buôn bán hàng giả và tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo
BLHS năm 2015, tlđd
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trên túi có in chữ Yamaha hoặc Honda có
dán mác in mã sản phẩm hoặc một số phụ
tùng xe gắn máy không có nhãn mác cùng
vỏ hộp bìa cacton in chữ Yamaha, giao
tại nhà S. S sẽ trả tiền cho V, Th thông
qua người chở hàng. Khi nhận được hàng,
S đem vỏ hộp bằng bìa caton có in nhãn
Yamaha, thuê C dán và làm thành vỏ hộp.
Sau đó S cho số phụ tùng xe gắn máy đã
được đóng vào hộp đem bán. Số hàng bị
thu giữ là 1459 phụ tùng xe máy, trong đó
có 1099 nhãn hiệu Yamaha và 360 nhãn
hiệu Honda, có giá trị tương đương với giá
trị hàng thật là 194.630.061 đồng.
Hành vi phạm tội của S được Hội
đồng xét xử xác định là Tội buôn bán
hàng giả. Tuy nhiên, trong bản án kết tội
đối với S, các kết luận giám định được
nêu đều chỉ khẳng định về mặt hình thức:
chi tiết in trên vỏ nilon bọc hàng hóa vi
phạm “không phải do cùng một bản in in
ra” với mẫu so sánh trên hàng hóa chính
hãng được cung cấp, không đưa ra kết
luận giám định về chất lượng sản phẩm.
Điều này làm giảm tính thuyết phục của
bản án.****
Từ thực trạng này có thể thấy, các
nhà áp dụng pháp luật nên tránh quan điểm
cho rằng chỉ cần căn cứ vào giá thị trường
các sản phẩm được có dấu hiệu giả mạo
nhãn hiệu rẻ hơn rất nhiều so với hàng
thật để đồng nhất tất cả những trường hợp
đó chất lượng sản phẩm có sự giả mạo.
Đặc biệt trong những trường hợp người
sản xuất đầu tư rất nhiều vào chất lượng
sản phẩm nhưng vì thương hiệu của doanh
nghiệp không được đánh giá cao trên thị
trường nên đã sử dụng nhãn hiệu của các

thương hiệu nổi tiếng, giá thành cao cho
sản phẩm của mình và bán ra thị trường
với giá thành rẻ hơn nhiều để thu lời.
3. Một số kiến nghị
Để hoạt động định tội danh được
thống nhất cũng như trên cơ sở đó xác định
được một mức hình phạt phù hợp với tính
chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm
tội, cần có hướng dẫn áp dụng quy định
của BLHS về các tội phạm hàng giả trong
sự phân định với tội xâm phạm quyền sở
hữu công nghiệp mà điểm mấu chốt là
xác định được đúng đối tượng “hàng giả”,
“hàng hóa giả mạo về nhãn hiệu, chỉ dẫn
địa lý”.
Với phạm vi những vấn đề đã trình
bày trên, nên chăng thống nhất về lý luận
khi hướng dẫn áp dụng các quy định của
BLHS hiện hành về các tội sản xuất, buôn
bán hàng giả và tội xâm phạm quyền sở
hữu công nghiệp theo hướng:
- Hành vi phạm tội chỉ có dấu hiệu
giả mạo về hình thức thì xem xét TNHS về
Tội xâm phạm SHCN;
- Hành vi phạm tội chỉ có dấu hiệu
giả về nội dung thì xem xét TNHS về các
tội sản xuất, buôn bán hàng giả;
- Hành vi phạm tội có cả dấu hiệu
giả về nội dung và hình thức, về nguyên
tắc cần xác định rằng: mức độ TNHS phải
nghiêm khắc hơn so với trường hợp tương
tự nhưng chỉ có dấu hiệu giả nội dung
hoặc chỉ có dấu hiệu giả hình thức. Theo
đó, có một số hướng lựa chọn:
+ Hướng dẫn thống nhất truy cứu
TNHS người phạm tội về hai tội, một là

**** Bản án số 300/2017/HSST ngày 18/9/2017 Tòa án nhân dân Thành phố H.N
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VỀ MỐI QUAN HỆ VĂN HỌC DÂN GIAN – VĂN HỌC VIẾT:
TRƯỜNG HỢP LÝ TẾ XUYÊN VỚI VIỆT ĐIỆN U LINH QUA
MỘT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA BÀN TIẾN TÂN
REALATIONSHIP BETWEEN FOLKLORE AND WRITTEN
LITERATURE: A CASE STUDY ON LY TE XUYEN AND VIET DIEN U
LINH THROUGH A RESEARCH PAPER OF BAN TIEN TAN
Vũ Anh Tuấn*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/11/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/5/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 27/5/2020
Tóm tắt: Nghiên cứu về mối quan hệ văn học dân gian (folklore) và văn học Việt Nam
trong những năm 80 của thế kỷ trước, luận án của Bàn Tiến Tân là công trình đầu tiên với
quy mô một chuyên luận. Với quan niệm trong truyện ngắn có một loại cốt truyện đặc thù,
trong chương một Bàn Tiến Tân đã phân loại từ 27 cốt truyện mới trong Việt điện u linh thành
các nhóm theo tiêu chí định tính, định lượng về tính chất folklore trong văn học, từ đó chọn
cách thức phân tích từ âm hưởng truyền thuyết và sử thi ở nhóm đầu, đến sự khúc xạ của thế
giới nghệ thuật cổ tích trong lòng truyền thuyết về các nhân vật anh hùng ở nhóm sau. Tiếp
đó ở cấp độ khảo sát ý nghĩa các phương tiện, chất liệu nghệ thuật dân gian đối với việc miêu
tả bề ngoài nhân vật và phong cảnh trong truyện ngắn trung đại trường hợp Việt điện u linh
trong chương hai, tác giả khẳng định: Chính những chi tiết, hình ảnh, biểu tượng, motip, cốt
truyện được thâu hóa từ trong các nguồn truyện dân gian đã dệt nên tấm vải nghệ thuật trong
truyện ngắn trung đại Việt Nam thời kỳ hình thành.
Từ khóa: Mối quan hệ, tính chất folklore và văn học, tấm vải nghệ thuật, sáng tạo mới.

Abstract: Research on the relationship between Vietnamese Folk literature – Written
literature in the 80s of the last century, Ban Tien Tan’s thesis is the first work with the scale of
a treatise. Firstly, with the concept that there is a specific type of plot in the short story, Ban
Tien Tan has classified from 27 new stories in Viet dien u linh into groups based on qualitative
and qualitative criteria of folklore in literature, thereby choosing the analysis method from the
legendary and epic sonorities in the first group, to the refraction of the fairy art world in the heart
of the legends of the hero characters in the following chapter in the first chapter. Next, at the
level of surveying the meaning of folklore means and materials for describing the appearance of
characters and landscapes in the medieval short stories, in the case of Viet dien u linh in chapter
two, the author asserts: details, images, symbols, motifs, plots collected from the sources of folk
tales weave the art cloth in medieval short stories of Vietnam during the formation period.
Keywords: Relationship, folklore and literature, art cloth, new creations.
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Việt điện u linh của Lý Tế Xuyên
ra đời vào khoảng đầu thế kỷ XIV, với
bài tựa cuốn sách được viết vào năm
1329 niên hiệu Khai Hựu thứ nhất, đời
Trần Hiến Tông. Việt điện u linh – Việc
u linh ở cõi nước Việt – là một công trình
biên soạn, viết lại những truyện kể vốn
lưu hành từ trước đó về các vị thần linh
ở nước ta. Cũng như Thiền uyển tập anh
và Lĩnh Nam chích quái, Việt điện u linh
là một trong những tác phẩm văn học viết
mở đầu nền văn xuôi nghệ thuật trung đại,
phản ánh đời sống tinh thần của dân tộc ta
trong một thời kỳ lịch sử đã rất xa xưa, với
những tín ngưỡng, phong tục mà ngày nay
đã trở thành những giá trị văn hóa truyền
thống rất đáng được trân trọng, gìn giữ và
phát huy vào cuộc sống đương đại. Mặt
khác, Việt điện u linh còn có ý nghĩa nối
dài tự nhiên cái nguồn mạch bản sắc văn
hóa cơ tầng Việt cổ, góp phần bồi dưỡng
lòng tự hào dân tộc, đạo lý yêu nước và
nhân đạo cũng như nhiều di sản văn hóa
khác đã sẵn mang tinh thần Đại Việt còn
lưu giữ được đến ngày nay. Kết cấu phổ
quát của Việt điện u linh trong hầu hết các
văn bản được viết bằng chữ Hán hiện gồm
có 27 đơn vị truyện, được sắp xếp thành
ba nhóm. Trong đó có 6 truyện được xếp
ở nhóm trên thuộc vào hàng Lịch đại quân
nhân; 11 truyện kế tiếp sau đó là nhóm
Lịch đại phụ thần; và phần còn lại gồm 10
truyện gọi là nhóm Hạo khí anh linh. Theo
Đinh Gia Khánh, Lý Tế Xuyên chính là
tác giả viết sách này để rồi sau đó trải suốt
gần bẩy trăm năm từ 1329 đến thời điểm
trước bản dịch ra tiếng Việt của Trịnh
Đình Rư được xuất bản lần đầu tiên năm
1960, Việt điện u linh chỉ lưu hành trên các
văn bản chữ Hán được chép tay từ đời này
sang đời khác, theo quan niệm riêng và sở
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thích của mỗi người. Cũng theo Đinh Gia
Khánh; tuy thế, nhưng tất cả các vị ấy đều
có chung một quan niệm là luôn ý thức
được rất rõ về vai trò của những truyện
kể dân gian như là cơ sở cốt lõi để các
nhà sử học, văn học trong thời kỳ phong
kiến tìm kiếm và tự khơi nguồn cảm hứng,
sau đó là sử dụng các phương tiện, chất
liệu nghệ thuật của những truyện đã được
kể lại ấy, đồng thời cùng với sự tiếp biến
những kỹ thuật sáng tác các thể loại chích
quái, truyền kỳ ảnh hưởng từ nền văn học
Hán cổ trung đại Trung Hoa để thêu dệt
thành các thần tích, thần phả. Đó là số
phận chung của loại sách ghi chép truyện
dân gian, dã sử, thần tích ở nước ta ngày
trước. Thế nên, việc tìm hiểu mối quan hệ
giữa văn học dân gian và văn chương viết
ở loại sách này là rất cần thiết để luận giải
về vai trò của văn học dân gian dân tộc với
sự hình thành các thể loại truyện trung đại
Việt Nam.
Trên thế giới, cụ thể như ở Liên Xô
trước đây thì ngay từ thế kỷ XIX vấn đề
nghiên cứu mối quan hệ giữa văn học dân
gian và văn học viết đã được giới nghiên
cứu văn học đặc biệt quan tâm. Và thế nên,
vào những năm 20 của thế kỷ trước, trong
các công trình của B.M. Âykhenbaum,
V.V.Vinagrađôp đã đặt ra việc phân tích
hình thức tự sự và phong cách hóa của
truyện kể: “B.M.Âykhenbaum từng khẳng
định: truyện kể truyền miệng là cơ sở chính
của văn xuôi nghệ thuật, đặc trưng của nó
thể hiện qua nhân vật người kể chuyện
được sáng tạo lại thông qua cá tính sáng
tạo của nhà văn, còn V.Vinôgrađôp trong
các phân tích văn xuôi của Gôgôn thì đã chỉ
ra trong đó đâu là những biểu hiện nhà văn
đã ảnh hưởng rất sâu sắc và nhuần thấm
phong cách tự sự truyền miệng” [6, tr.24].
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Sau đó, trong một công trình nghiên cứu
về vai trò của văn học dân gian trong văn
học Nga của thời đại Xô – viết xuất bản
năm 1956, tác giả A.M.Axtakhôva đã viết
đại ý: Ước muốn khám phá khuynh hướng
tư tưởng sử dụng sáng tác dân gian của
nhà văn trong mối quan hệ với các quan
điểm chính trị - xã hội và ý đồ nghệ thuật
của mỗi tác giả là điểm nổi bật của việc
nghiên cứu mối quan hệ folklore - văn học
vào những năm ba mươi. Cũng trong lĩnh
vực này ở Liên Xô vào những năm năm
mươi, một khuynh hướng mới xuất phát
từ việc kết hợp phân tích những đặc trưng
của sáng tác dân gian với những đặc điểm
dân tộc học trong sáng tác của nhà văn,
giới lí luận phê bình Xô – viết đã đưa ra
một hướng nghiên cứu mới trong đó huy
động cả văn hóa dân gian và dân tộc học
vào việc sử dụng để khám phá tư tưởng
sáng tạo của nhà văn. Khuynh hướng này
thể hiện rất đậm nét trong một bài báo
nhan đề “Tư liệu folklore và dân tộc học ở
Gôgôn” đăng trên Tạp chí Dân tộc học Xô
– viết số 2 năm 1952 nhân kỷ niệm 100
năm ngày mất của nhà văn này. Đến những
năm sáu mươi, việc nghiên cứu mối quan
hệ văn học dân gian - văn học viết ở Liên
Xô đã có một bước nhảy vọt về phương
diện lí luận. Trong một công trình được
biên soạn từ các bài viết của nhiều tác giả
nhan đề “Những vấn đề phương pháp luận
nghiên cứu văn học” (1966), nhà nghiên
cứu L.I. Êmêlianôp với tư tưởng học thuật
xuyên suốt bài viết “Nghiên cứu mối quan
hệ giữa văn học và văn học dân gian” ông
đã đưa ra yêu cầu cần vận dụng phương
pháp lịch sử - văn học. Ông quan niệm:
“Tính chất văn học dân gian là việc sử
dụng trực tiếp hay gián tiếp những hình
ảnh, cốt truyện và phương tiện chất liệu
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thi ca của văn học dân gian trong văn
học. Ông đặt ra vấn đề và giải quyết: Văn
học dân gian đã đóng vai trò thực tế nào
trong việc giáo dục một cách thẩm mĩ vào
sự hình thành quá trình sáng tạo của nhà
văn” [6, tr.26]. Đặc biệt, từ những năm
bẩy mươi trở về sau trong suốt những năm
cuối của thế kỷ XX, lĩnh vực nghiên cứu
mối quan hệ văn học dân gian - văn học
viết trên đất nước này đã có những thành
tựu vô cùng ấn tượng trên cả hai phương
diện lí thuyết và lịch sử văn học với hàng
loạt công trình nghiên cứu xuất hiện: Văn
xuôi Nga nửa cuối thế kỷ XIX và sáng tác
dân gian của N.I.Krapxôp (1972), Văn
học và truyền thống văn học dân gian
của D.N.Medris và Xaradôp(1980); Văn
học và văn học dân gian của U.B.Đangat
(1981)... Còn với một số nghiên cứu được
viết bởi nhiều tác giả, có thể kể đến các
công trình: Văn học Nga và văn học dân
gian nửa đầu thế kỷ XIX (1976); Văn học
Nga và văn học dân gian nửa cuối thế kỷ
XIX (1982). Trong đó có những vấn đề đã
được khái quát mang ý nghĩa phương pháp
luận trong đó tính lịch sử đã được xác định
thành một nguyên tắc cơ bản trong việc
khám phá tính chất văn học dân gian của
văn học viết. Nó cho phép tìm ra những
thuộc tính, đặc trưng riêng của một nền
văn học thuộc về một dân tộc. Nó không
dừng lại ở những khám phá về những hình
thức ý tưởng - thẩm mỹ như các mô típ,
biểu tượng, cốt truyện, ngôn ngữ, phong
cách trong giới hạn như một loại của nghệ
thuật ngôn từ, mà vấn đề nội hàm của
những tác phẩm folklore đã được mở rộng
khái niệm. Đó là sự tổng hợp các thành tố
thuộc về văn hóa dân gian của một dân tộc
trong một tổ hợp các mối quan hệ. Theo
đó, tính chất văn học dân gian trong văn
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học viết bao gồm toàn bộ lĩnh vực truyền
thống văn hóa tinh thần của nhân dân và
thuộc về nhân dân, được lưu truyền qua
mọi thời đại. Nhà văn sử dụng có ý thức
các giá trị cũng như kinh nghiệm nghệ
thuật của văn học dân gian vào các sáng
tác của anh ta phụ thuộc rất lớn vào nhiệm
vụ và kinh nghiệm cá nhân nhà nghệ sĩ –
một bản thể đã thuộc về một nền văn hóa.
Nó được khẳng định bởi những tác phẩm
ưu tú nhất trong văn học viết như là sự tự
thức về văn hóa dân tộc. Nếu đem những
kiến thức như thế vào việc nhận diện và
phân tích nguồn mạch nền văn học viết
buổi đầu ở Việt Nam, đương nhiên chúng
ta liên tưởng ngay đến trường hợp Việt
điện u linh của Lý Tế Xuyên.
Trong bối cảnh học thuật Nga – Xô
viết những năm 80 của thế kỷ trước như
thế, nhà nghiên cứu trẻ người Dao của
Việt Nam Bàn Tiến Tân đã có cơ hội thụ
hưởng, mà theo tôi, là vô cùng quý giá khi
ông được chấp nhận làm nghiên cứu sinh
chuyên ngành Văn học dân gian tại Viện
các nước Á Phi thuộc Đại học Tổng hợp
Quốc gia Matxcơva dưới sự hướng dẫn
khoa học của Giáo sư N.I. Niculin, với đề
tài luận án phó tiến sĩ nhan đề “Truyện dân
gian và sự hình thành truyện trung đại Việt
Nam” vào giữa năm 1983. Vào thời điểm
đó, ở Việt Nam các thành tựu trong lĩnh
vực nghiên cứu về mối quan hệ văn học
dân gian - văn học viết vẫn còn rất khiêm
tốn. Trên đường tiếp cận nghiên cứu đề tài
luận án trên, về lý thuyết, Bàn Tiến Tân
có gì hơn từ Việt Nam trong hành trang
học thuật của anh khi đó với một bài báo
duy nhất trực tiếp bàn về mối quan hệ này
từ góc độ lí luận văn học của Lê Kinh
Khiên vừa mới được công bố trên Tạp
chí Văn học số 1 năm 1980, và trực tiếp
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hơn về các nghiên cứu cụ thể cũng mới
chỉ là hai bài viết của Giáo sư Đinh Gia
Khánh ở dạng lời nói đầu sách Việt điện u
linh xuất bản tại Hà Nội lần thứ nhất năm
1960, lần thứ hai năm 1971. Thêm vào
đó, về thành tựu chung cũng mới chỉ có
một vài công trình có tính tổng quan đề
cập đến mối quan hệ folklore và văn học
từ góc nhìn thể loại của Bùi Duy Tân, từ
một kiểu nhân vật anh hùng phong kiến
của Kiều Thu Hoạch, từ một nghiên cứu
trường hợp “Người anh hùng làng Dóng”
của Cao Huy Đỉnh, và “Bàn về yếu tố văn
học dân gian trong Truyền kỳ mạn lục”
của Bùi văn Nguyên... Trong đó có giá trị
nhất, có lẽ, là bài viết nhan đề Vai trò của
văn học dân gian trong văn học Việt Nam
nói chung, trong truyện Kiều nói riêng của
Nguyễn Khánh Toàn đăng trên Tạp chí
Văn học số 11 năm 1965, song nội dung
của bài viết cũng mới chỉ giới hạn chung
trong một cái nhìn toàn cảnh như chính
tên bài viết. Phải đến cuối những năm 80
của thế kỷ trước, trên đất nước chúng ta
mới xuất hiện một loạt bài viết về lĩnh vực
này như một sự đồng khởi. Theo tôi, nếu
có điều kiện đọc lại một loạt các bài viết
kể trên và được khép lại với bài “Vấn đề
nghiên cứu mối quan hệ giữa văn học với
văn học dân gian” của Đỗ Bình Trị đăng
trên Tạp chí Văn học số 1-2/1989, chúng
ta sẽ thấy cho đến thời điểm khi Bàn Tiến
Tân thực hiện luận án trên ở Liên Xô thì
những thành tựu nghiên cứu về vấn đề này
ở Việt Nam vẫn chưa được quan niệm như
một lĩnh vực cần và phải. Thế nên, đúng là
có lý do để trong luận án của Bàn Tiến Tân
ở phần mở đầu, sau khi nêu quan điểm về
mối quan hệ đặc thù văn học dân gian văn học viết trong tất cả các giai đoạn
phát triển của văn học Việt Nam và đặc
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biệt trong giai đoạn đầu tiên hình thành
nền văn xuôi nghệ thuật; mặc dù, tác giả
đã nhấn mạnh rằng, vào thời điểm ấy, đầu
những năm 80 giới nghiên cứu văn học
Việt nam đã ngày càng thừa nhận vai trò
quan trọng của truyện dân gian trong sự
hình thành và phát triển văn học Việt Nam
cũng như ý nghĩa quyết định của nó trong
sự ra đời của truyện Việt Nam trung đại,
và điều đó đã được thể hiện trong lời mở
đầu các giáo trình đại học cũng như trong
các dẫn luận nghiên cứu chuyên ngành về
lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn đầu
thập kỷ 70. Nhưng khi đánh giá về giá trị
học thuật nước nhà qua các nghiên cứu nói
trên, trong mục lược điểm lịch sử nghiên
cứu vấn đề Bàn Tiến Tân vẫn khẳng định:
“Tuy nhiên về cơ bản, các nghiên cứu của
các nhà khoa học Việt nam về vấn đề đang
bàn không có được cơ sở phương pháp
luận phù hợp, cho nên dẫn đến các kết luận
của mình về vai trò quyết định của truyện
dân gian trong sự phát triển văn học nói
chung và truyện ngắn Việt Nam trung đại
nói riêng chưa đủ sức thuyết phục. Từ đó
mà chưa đánh giá đầy đủ được vai trò của
truyện dân gian đối với văn học viết trong
nghệ thuật xây dựng tác phẩm, nghệ thuật
hình thành cốt truyện, kỹ thuật miêu tả
nhân vật, cũng như trong việc hình thành
các phương pháp, thủ pháp biểu hiện rành
mạch trong việc hình thành cá tính sáng
tạo của nhà văn” [3,tr.4,5]. Cụ thể và chi
tiết hơn, Bàn Tiến Tân đã chỉ ra những hạn
chế trên cả hai bình diện các nghiên cứu
cụ thể cũng như một số nghiên cứu về lý
thuyết và lịch sử văn học. Về các nghiên
cứu cụ thể, khi đánh giá về mối liên hệ với
văn học dân gian trong các tác phẩm khác
nhau của những nhà văn khác nhau trong
những thời đại khác nhau, các nhà nghiên
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cứu Việt Nam thời ấy thường luôn đóng
khung nhiệm vụ của mình bằng việc xác
nhận những ảnh hưởng của chúng trong
văn bản, nhưng vì sao, như thế nào, bằng
cách nào thì lại không được quan tâm thỏa
đáng và có thể nói các nhận định đánh
giá ở đây hầu như mới chỉ dựa trên các
phỏng đoán ước chừng. Theo Bàn Tiến
Tân, nguyên nhân cơ bản của sự khiếm
khuyết này được giải thích bằng lý do
vào thời điểm ấy, cho đến đầu những năm
80 vấn đề thi pháp văn học dân gian vẫn
chưa được giới nghiên cứu trong nước
quan tâm. Chất lượng các tác phẩm văn
học dân gian ở Việt Nam khi ấy nói chung
mới chỉ được đánh giá từ phía nội dung tư
tưởng. Về phương diện lý thuyết và lịch
sử văn học thì như trên đã nói, Bàn Tiến
Tân cũng cho rằng chỉ vào năm 1980, trên
Tạp chí Văn học mới xuất hiện bài báo
đầu tiên của Lê Kinh Khiên với nhan đề
“Một vài vấn đề lý thuyết của mối quan
hệ giữa văn học dân gian và văn học viết”,
trong đó tác giả bước đầu tiến hành thử
nghiên cứu và đề xuất một số vấn đề về
phương pháp luận và phương pháp nghiên
cứu mối quan hệ qua lại lẫn nhau giữa
hai bộ phận này, mà xét về phương diện
học thuật chuyên ngành, theo Bàn Tiến
Tân trong đó vẫn chứa đựng một loạt các
quan niệm còn tranh cãi. Trong khi đó,
cũng vào thời kỳ này ở Liên xô, vấn đề là
của Việt Nam nhưng đã ngày càng thu hút
sự chú ý của các nhà khoa học Xô - viết.
Người đầu tiên làm sáng tỏ vai trò truyện
kể dân gian trong việc hình thành và phát
triển của truyện ngắn trung đại Việt Nam
là B.L. Rưptin. Trong một bài viết nói về
những tác phẩm truyện ngắn trong Lĩnh
Nam chích quái với nhiều cốt truyện, đề
tài của truyện kể dân gian được Vũ Quỳnh
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và Kiều Phú vay mượn, vấn đề đã được
nhà nghiên cứu này khảo luận với một sự
hiểu biết rất tinh tế. Tiếp theo đó, là những
nghiên cứu có tính chất khám phá chuỗi
vấn đề về nguồn gốc văn xuôi trung đại
Việt Nam của N.L. Niculin. Những kết
luận của nhà nghiên cứu này đã khẳng
định, các cốt truyện và motip của truyện
kể dân gian Việt Nam đã có vai trò đặc
biệt có ý nghĩa quyết định trực tiếp đối với
sự nảy sinh văn xuôi trung đại Việt Nam,
dù ở thời kỳ đầu tiên nó mới được sáng tác
bằng chữ Hán. Bàn Tiến Tân xem những
kết luận này chính là điểm xuất phát quan
trọng của ông khi bắt tay vào thực hiện đề
tài. Hơn thế, ông còn nhấn mạnh việc tiếp
thu từ B.L.Rưptin và N.I.Niculin đối với
ông quan trọng hơn còn là cách tiếp cận
có tính phương pháp luận. Bởi vì, cũng
theo Bàn Tiến Tân, trước khi ông nghĩ
đến vấn đề chọn hướng tiếp cận nên như
thế nào, thì ở Liên Xô đã có hai hướng cơ
bản. Một hướng là tiếp cận văn học – lịch
sử, còn hướng thứ hai là tiếp cận hệ thống
tư tưởng – thẩm mĩ, mà nếu đứng riêng
ở một hướng nào cũng bộc lộ những hạn
chế. Từ đó, ông đã chọn cách phối hợp;
tức là, vận dụng đồng thời một số nguyên
tắc phương pháp luận có tính thể nghiệm
trong nghiên cứu của mình. Như vậy có
thể nói, ngay trong thời gian này, vào đầu
những năm 80 của thế kỷ trước, luận án
của Bàn Tiến Tân đã được thực hiện theo
một hướng tiếp cận mới, dự báo những
đóng góp mới, không chỉ với giới nghiên
cứu tính chất folklore trong văn học viết ở
Việt Nam.
Đóng góp thứ nhất của công trình
này là những kết quả khảo sát luận giải về
mối quan hệ giữa các “Motip, cốt truyện
dân gian và sự hình thành cốt truyện
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truyện ngắn trung đại Việt Nam” trong 76
trang viết thuộc về chương thứ nhất.
Thông qua các phân tích tiếp cận hệ thống
các phương tiện, chất liệu nghệ thuật được
nhận ra từ các nguồn truyện kể dân gian
Việt Nam ở các thể loại khác nhau đã được
thu hút vào các cốt truyện mới và được
sáng tạo lại trong Việt điện u linh. Cùng
với sự chú ý tới truyện kể dân gian mang
tính tự phát được chế định bởi các nguyên
nhân ngoài văn học, trong các truyện ngắn
của Lý Tế Xuyên có thể nhận thấy, những
điểm tiếp giáp với truyện dân gian được
quy định bởi tác giả muốn được sử dụng
các phương tiện, chất liệu nghệ thuật dân
gian trong việc hình thành cốt truyện và
cấu trúc tác phẩm. Những luận chứng sử
dụng cho việc luận giải như trên được Bàn
Tiến Tân lựa chọn phân tích từ các truyện
“ Nhị Trưng phu nhân” (về Hai Bà Trưng),
“Đô thống khuông quốc tá thánh vương”
(về Lê Phụng Hiểu), “Hiệu úy uy mãnh
anh liệt phu tín đại vương” (về Lý Ông
Trọng)... qua các kết quả phân tích, so
sánh rất cụ thể và có chiều sâu giữa văn
bản của Lý Tế Xuyên với văn bản của Việt
sử lược nói riêng và giữa truyện kể dân
gian với các nguồn sử biên niên, các ghi
chép dã sử, các ghi chép đền miếu, các
huyền tích tôn giáo và cả những thu nhận
trực quan của tác giả từ thực tại khách
quan. Qua đó, có thể nhận ra nét đặc thù
trong các nguyên tắc, cách thức sử dụng
các kỹ thuật truyền thống vào quá trình
sáng tạo lại gắn liền với việc giải quyết
các nhiệm vụ nghệ thuật của nhà văn,
trong quá trình mà Bàn Tiến Tân gọi là
“việc làm văn học riêng của Lý Tế Xuyên”
[3, tr.30]. Trong những thập kỷ sau những
năm 80, khi Bàn Tiến Tân thực hiện công
trình luận án này ở Liên Xô, các nghiên
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cứu ở Việt Nam về Văn học Hán Nôm
Việt Nam đã có những thành tựu rất quan
trọng. Trong đó, các nhà nghiên cứu đã
khẳng định: Nền văn học trung đại Việt
Nam được hình thành dựa vào những quy
luật cơ bản, chi phối sự ra đời và vận hành
của nó trong nhiều thế kỷ; trong đó, phải
kể đến quy luật kết hợp đặc thù và quy luật
vận động tự thân. Quan niệm “văn, sử,
triết bất phân” cho phép dung hòa đặc biệt
yếu tố văn chương, lịch sử, triết học đã trở
thành một quy luật lớn của nền văn học
trung đại. Quy luật ấy thể hiện ở một kiểu
tư duy, một trình độ tư duy trong đó có sự
kết hợp giữa hai hình thức, mà ngày nay
được xem là, khác nhau tới mức một được
coi là tư duy văn học và một bị coi là phi
văn học. Nói cách khác, đó là tư duy hình
tượng và tư duy khái niệm, hay còn có một
cách gọi khác, là tư duy logic, tư duy lý
luận. Quy luật này mở rộng phạm vi, biên
độ cho nhiều tác phẩm được gọi là tác
phẩm văn học như chiếu, hịch, cáo, biểu,
tấu, sớ đến các văn bản viết về các nhân
vật lịch sử và thậm chí đến cả những tác
phẩm dường như chỉ thuần túy viết về các
tư tưởng triết học, tôn giáo. Theo đó,
những tác phẩm chứa nhiều sự kiện lịch
sử, gắn liền với các nhân vật lịch sử như
Việt điện u linh, Thiền uyển tập anh, Lĩnh
Nam chích quái vẫn giữ vị thế quan trọng
trong nền văn học dân tộc. Quy luật thứ
hai tác động mạnh mẽ đến nền văn học
trung đại Việt Nam là quá trình vận động
tự thân. Sự minh chứng thứ nhất cho quy
luật này là trong quá trình định hình và
phát triển văn xuôi nghệ thuật, nền văn
học trung đại Việt Nam không thể không
vay mượn hầu hết kỹ thuật sáng tác từ các
thể loại văn học cổ trung đại Trung Hoa.
Đó là một mặt; song mặt khác, như chúng
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ta đã khảo sát cho thấy, việc một số tác
phẩm văn học viết bằng chữ Hán từ thế kỷ
X đến thế kỷ XV nêu trên đã tạo được
tiếng vang trong đời sống trải mấy thế kỷ
từ đó đến nay; chắc chắn, không phải chỉ
từ sự vay mượn trên, mà là từ nguồn mạch
mối quan hệ văn học dân gian dân tộc với
văn chương viết. Đương nhiên, như các
nhà nghiên cứu văn học trung đại Việt
Nam đã khẳng định, chỉ sau khi chữ Nôm
ra đời và phát triển mới đưa nền văn học
nước nhà bước vảo một thời kỳ mới, với
những bước nhảy ngoạn mục, thế thì ở
điểm dậm nhảy ban đầu như trường hợp
Việt điện u linh, điều gì đem lại cho truyện
ngắn trung đại đã tự thân chuyển mình từ
văn học chức năng thuần túy bước sang
địa hạt của văn học nghệ thuật ? Đọc luận
án của Bàn Tiến Tân, có thể nói, từ việc
tác giả đưa ra hai quan niệm về cốt truyện
thể loại truyện ngắn, một với quan niệm
đó là “các mối quan hệ của nhân vật với
hoàn cảnh, gồm một chuỗi các hành động
tiếp theo, trong đó các nhân vật được miêu
tả hoạt động”, và quan niệm thứ hai được
hiểu trong cách diễn đạt đó là “một hệ
thống các nhân tố bên ngoài và bên trong
của hành động, hình thành một cách tích
cực tư tưởng của một tác phẩm nghệ thuật
được tổ chức bởi hình tượng tác giả” [3,
tr.14]; đến việc từ đó, tác giả luận án chọn
quan niệm thứ hai để vận dụng phân tích
luận giải theo mục đích và nhiệm vụ khoa
học của luận án là đã chứng tỏ ngay từ khi
tiếp cận nghiên cứu, Bàn Tiến Tân đã ý
thức được rất rõ cái đặc điểm rất nổi bật
của nội dung tư tưởng truyện ngắn trung
đại buổi đầu bởi sự hình thành theo quy
luật kết hợp đặc thù. Mặt khác, việc lựa
chọn truyện nào và theo trình tự nào trong
Việt điện u linh để phân tích luận giải từng
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bước, làm sáng tỏ nhiệm vụ khoa học ở
chương thứ nhất luận án này cũng là cách
thức để người đọc luận án có cơ sở đánh
giá trở lại. Với tôi, Bàn Tiến Tân đã vừa
bằng tri giác khoa học tỉnh táo, vừa bằng
trực giác nghệ thuật nhạy bén nên đã chọn
cách thức phân tích từ âm hưởng truyền
thuyết và sử thi ở phần đầu chương này
trong các truyện về Hai bà Trưng, về Lê
Phụng Hiểu và Lý Ông Trọng đến nửa
sau, cũng ở chương này, tác giả chuyển
sang phân tích những vấn đề khúc xạ của
thế giới nghệ thuật cổ tích trong lòng các
truyền thuyết về các nhân vật anh hùng
như “Triệu Việt Vương và Lý Nam Đế”
hoặc “Tản Viên hựu thánh khuông quốc
hiển ứng vương”. Cũng cần nói thêm rằng,
truyện số 23 về Tản Viên Sơn Thánh vốn
có nguồn gốc thần thoại đã được truyền
thuyết hóa và ngả màu cổ tích, đến mức,
các mẫu đề cổ tích đã phá vỡ toàn bộ cái
cấu trúc từ thần thoại suy nguyên. Đọc
luận án Bàn Tiến Tân từ các phiến đoạn
này, ta sẽ nhận ra những dấu hiệu về cái
khởi đầu của văn xuôi nghệ thuật trung đại
trường hợp Việt điện u linh trong quá trình
hình thành quy luật thứ hai về sự phát triển
tự thân, để khẳng định một quan điểm cho
rằng “tác phẩm văn học vẫn có tiêu chí
chung để phân định về giá trị như cách tổ
chức ngôn ngữ, tính biểu cảm và tính hình
tượng. Sự tổ chức ngôn từ một tác phẩm là
cách thức sắp đặt theo một logic nhất định,
quyết định đến sự hình thành thể loại. Các
thể loại đạt đến sự ổn định sẽ quay trở lại
định hướng người sáng tạo” [5,tr.25]. Quả
thật, người đời trước nay đọc truyện trung
đại Việt Nam, nếu giả sử trong các truyện
về các vị linh thần được nhà nước phong
kiến tôn vinh trong quá trình “bao phong
bách thần” như trường hợp Việt điện u linh
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mà không có những motip, những yếu tố
truyện dân gian như motip hóa thân của
Hai Bà Trưng, motip cơn giận của tráng sĩ
Lê Phụng Hiểu nhổ tre vào trận, motip
“cái chết giả” và “nhân vật hiến tế” trong
truyện Lý Ông Trọng, motip “chiến tranh
– cầu hôn”, motip “vật mầu nhiệm” trong
truyện Triệu Quang Phục và Lý Nam Đế,
motip “kén rể” và “tranh giành người đẹp”
trong truyện Tản viên hựu thánh, motip
“lưới cá bắt hổ” trong truyện kể về người
anh hùng giữa đời thường Mục Thận...
hoặc như nếu không có những phiến đoạn
hư cấu đích thực dựa trên những ám ảnh
từ các biểu tượng như trong các thần thoại,
vốn là sản phẩm có nguồn mạch từ vô thức
tập thể, đã đi vào ký ức chung của cả cộng
đồng, đã trở thành kỷ niệm riêng của cả
dân tộc... thì các truyện ấy có khác gì một
bộ phận truyện truyền kỳ, chích quái trong
hệ thống các thể loại văn học cổ trung đại
Trung hoa! Kết quả là đúng như luận án đã
khẳng định: “Ý nghĩa đặc biệt của Việt
điện u linh đối với sự phát triển tiếp theo
của truyện ngắn trung đại Việt Nam không
chỉ ở chỗ trong nó có thể thấy những yếu
tố xác định có ý nghĩa văn chương thuần
túy, được nhắc lại, được phát triển và hoàn
thiện trong các tác phẩm của các nhà văn
sống sau Lý Tế Xuyên, mà còn ở chỗ
chính trong tác phẩm này đã định hình
mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa văn học
viết và văn học dân gian trong giai đoạn
đầu tiên xuất hiện văn học viết. Ngoài ra,
trong tác phẩm này của Lý Tế Xuyên đã
phản ánh những nét cơ bản đặc trưng dân
tộc của truyện ngắn trung đại Việt Nam”
[3, tr.107].
Đóng góp thứ hai và là tâm điểm
của mọi vấn đề được giải quyết trong luận
án này, chúng tôi cho rằng nó đã được luận
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án nhấn mạnh ngay trong phần mở đầu;
sau khi, chính tác giả luận án đã nhận ra,
trong các thành tựu có ý nghĩa mở đường
của các bậc thầy của mình trong giới Đông
phương học Xô – viết chưa phải là đã giải
quyết được tất cả các vấn đề tính chất dân
gian trong các tác phẩm của các nhà văn
trung đại Việt Nam, như chính tác giả đã
viết: “Trong khi đó vai trò của các phương
tiện miêu tả dân gian trong việc xây dựng
phong cảnh và miêu tả bề ngoài của nhân
vật không được chú ý đầy đủ. Mặt khác,
đặc trưng sử dụng truyền thống truyện dân
gian trong các nhóm truyện khác nhau,
cũng như trong các bộ phận khác nhau của
chúng cũng chưa được khám phá đầy đủ.
Từ đó, đối với các quan điểm do các nhà
Đông phương học Xô – viết đề xuất, theo
quan điểm của chúng tôi cần không những
cụ thể hóa, mà còn phải làm sâu thêm điều
cốt yếu” [3,tr.8]. Nhiệm vụ trực tiếp và cụ
thể cần phải giải quyết trong luận án này
đã được tác giả đáp ứng với ý thức học
thuật nghiêm túc, tỉ mỉ, công phu, chính là
ở yêu cầu cần làm sâu thêm điều cốt yếu
và cụ thể hóa nó trên hai phương diện: thứ
nhất là về phương diện tư tưởng – thẩm
mỹ, truyện ngắn nghệ thuật trung đại Việt
Nam thời kỳ hình thành và bước đầu xuất
hiện trong lịch sử văn xuôi trung đại Việt
Nam đã được những người sáng tác tiên
phong định hướng như thế nào; và với
phương diện thứ hai; theo đó, người sáng
tác đã đưa ra các phương thức và các cách
thức từ việc tổ chức cốt truyện, đến việc
huy động các phương tiện, chất liệu nghệ
thuật để xây dựng những hình tượng về
con người, những bức tranh về cuộc sống
trong các mối quan hệ với các phương
diện khác nhau của thực tại như thiên
nhiên, lịch sử đã và đang hiện hữu giữa
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đời sống đương thời, mang tính lịch sử cụ
thể là như thế nào. Tất nhiên, để giải quyết
được toàn bộ vấn đề cốt yếu và cụ thể như
thế phải là nhiệm vụ không chỉ của một
người, thậm chí không chỉ của một thế hệ
nhà nghiên cứu. Thế nên, tác giả luận án
này chỉ chọn trong vấn đề xây dựng hình
tượng con người một khía cạnh là nghệ
thuật “miêu tả bề ngoài nhân vật”, còn
trong vấn đề hoàn cảnh là việc “xây dựng
phong cảnh”, như chính tác giả luận án đề
xuất trong phần mở đầu đã được giới
thuyết. Tất nhiên, để khảo sát hai nhóm
hình thức – ý tưởng mang tính quan niệm
như thế; trước hết, luận án phải đặt nó vào
trong toàn bộ hệ thống cốt truyện và vấn
đề này đã được giải quyết trong chương I
“Motip, cốt truyện truyện dân gian và sự
hình thành cốt truyện truyện ngắn trung
đại Việt Nam” và đây chính là đóng góp
thứ nhất của công trình. Và như đã nói ở
trên, sau khi luận án đã triển khai và giải
quyết được vấn đề ở chương thứ nhất
thành công theo hướng tiếp cận trên cả hai
góc độ lịch sử - văn học và hệ thống cấu
trúc tư tưởng - thẩm mỹ, trong đó đã khám
phá được những đặc trưng sử dụng truyền
thống truyện dân gian trong các nhóm
truyện khác nhau, luận án vẫn còn một
nhiệm vụ tiếp theo cần phải khảo sát là tìm
hiểu những đặc trưng đó trong các bộ phận
khác nhau. Các bộ phận khác nhau đó,
trong luận án này, đã được chọn chính là
hai khía cạnh như đã giới thuyết ở trên và
đã được tác giả triển khai ở chương hai với
nhan đề “Ý nghĩa các nguyên tắc thể hiện
của truyện dân gian đối với việc miêu tả
bề ngoài nhân vật và phong cảnh trong
truyện ngắn trung đại”. Thật vô cùng cảm
khái khi đọc những trang khảo sát và phân
tích ở chương này với những chi tiết miêu
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tả ngoại hình các nhân vật, như cách miêu
tả bề ngoài của tướng quân Cao Lỗ, cách
dựng lại chân dung tưởng tượng đặc trưng
linh hồn của Thần núi Đồng Cổ, sự cường
điệu đầy chất thơ huyền thoại trong cách
phác thảo dáng vẻ người khổng lồ Lý Ông
Trọng bằng ngôn ngữ hình thái học, về sự
xuất hiện Thần sông Tô Lịch mà như tuổi
thơ ta đã bắt gặp đâu đó trong truyện kể từ
đời già đời cũ về những “ông già râu tóc
bạc phơ, mặc quần áo trắng, tay gảy đàn,
cưỡi con hươu trắng cặp sừng lóng lánh”.
Rõ ràng, đúng như nhận xét của tác giả
luận án, “ở đây có sự chuyển hóa từ biểu
tượng thần thoại học đến biểu tượng văn
học” [3, tr.93]. Và phải nói, cũng thật vô
cùng ấn tượng với những “cảnh Phật tính
Nho” được sáng tạo qua bút pháp tài hoa
của nhà nho - nghệ sĩ Lý Tế Xuyên, với
những cảnh tượng “núi lạ sông trong,
người đông đất rộng, cánh đồng bằng
phẳng, dãy núi cao cao, nước đầy ăm
ắp...”, đối nghịch với những là “gió mưa
ào đến, bay cát đổ cây, sập nhà lở đất, gió
to mưa lớn, sóng cuộn ầm ầm...”, hoặc
“Bỗng nhiên mây đen kéo đến, ánh cầu
vồng ngũ sắc từ mặt đất lên trời mỗi lúc
càng rực rỡ, bầu trời mù mây trở nên lạnh
lẽo hoang vắng”... Và cũng như trong cổ
tích, những cảnh tượng như thế thường
liên quan đến điềm báo. Chính với những
chi tiết, hình ảnh, biểu tượng như thế đã
“dệt nên tấm vải nghệ thuật” trong văn
xuôi trung đại Việt Nam thời kỳ hình
thành. Sau hàng loạt các phân tích cụ thể,
không phải không có lý khi Bàn Tiến Tân
đã chú ý đặc biệt đến truyện kể về Mục
Thận với nhan đề là “Thái úy trung tuệ vô
lượng công”, và cũng sẽ thấy thật đúng
như ông đã đánh giá ngay ở phần cuối
chương I, “hoàn toàn có thể coi đây là một
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truyện ngắn hoàn hảo” [3,tr.60]. Có thể
nói, đúng như Bàn Tiến Tân đã nhận xét:
Lý Tế Xuyên chắc chắn là đã khảo cứu rất
nhiều nguồn tư liệu từ các nguồn truyện
dân gian và sử biên niên trong nước đến
các sáng tác truyền kỳ cổ điển Trung Hoa,
đã nghiền ngẫm rất nhiều cách thức, và
đương nhiên trên lý tưởng thẩm mĩ của
một nhà Nho ông đã tiến hành “ hòa trộn”
chúng với truyền thống truyện kể dân
gian. Theo Bàn Tiến Tân, có thể lúc đầu
các tài liệu sáng tác dân gian với Lý Tế
Xuyên đã từng được coi là tài liệu gốc
khởi đầu cho mọi trần thuật, nhưng trong
quá trình nghiền ngẫm, đối sánh giữa các
nguồn tư liệu, các so sánh tương tự vẫn
còn tìm thấy giữa các sáng tác dân gian
dân tộc Việt Nam với các phương tiện,
chất liệu nghệ thuật trong các sáng tác
truyền kỳ cổ điển Trung Hoa. Thế nên, các
sáng tác truyện dân gian dân tộc với ông
chỉ còn đóng vai trò như là một trong các
nguồn tư liệu, mà tính đặc thù của nó là
tàng trữ trong đó vô số các phương tiện,
chất liệu nghệ thuật – huyền thoại. Nhưng
chỉ có như thế mới đem lại cho tác giả
những nguồn cảm hứng nối dài những
trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc, để
từ đó nhà văn sáng tạo những hình tượng
về con người, những bức tranh về cuộc
sống phù hợp đương thời và đáp ứng được
với sứ mệnh lịch sử của mình. Về ý nghĩa
này, có thể thấy hiển hiện trong tư tưởng
Lý Tế Xuyên khi ông tự bạch trong Bài
Tựa, theo quan điểm duy linh, rằng “Thánh
nhân xưa nói: Thông minh chính trực mới
đáng gọi là thần. Trong nước Hoàng Việt
ta, các thần thờ ở miếu đền xưa nay rất
nhiều, nhưng mà công tích to lớn rõ rệt,
cứu giúp sinh linh thì có được mấy đâu?
Tuy nhiên, các thần vốn có phẩm loại
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không ngang nhau, có vị là tinh túy của
núi sông, có vị là nhân vật kiệt linh, khí
thế rừng rực lúc đương thời, anh linh tỏa
rộng đến đời sau. Nếu không ghi chép sự
việc lại thì phẩm loại trên dưới khó phân
biệt. Cho nên, tôi dựa theo kiến văn nông
cạn thấp kém của mình mà ghi chép về cõi
u linh. Nếu có bậc quân tử bác nhã hiếu sự
sửa chữa cho thì thỏa lòng mong ước của
tôi vậy ” [7, tr. 36]. Tâm nguyện như trên
của tác giả được viết ra từ năm Hoàng
triều Khai Hựu 1(1329). Trải mấy trăm
năm lưu hành qua các bản chép tay, Việt
điện u linh đã có tiếng vang xa rộng được
các thế hệ nhà Nho từ đời này sang đời
khác nối tiếp “hiếu sự” mà “tục biên”,
“trùng bổ”, “án lục” như đã nói ở trên.
Trong đó, phải nói chỉ có một người là
Chư Cát Thị với công trình Tân đính hiệu
bình Việt điện u linh tập là để tâm đến vấn
đề như Bàn Tiến Tân đã tìm hiểu và luận
giải trong công trình này, khi Gia Cát Thị
thể hiện trong lời dẫn sách được viết năm
Giáp Ngọ đời Lê Hiển Tông ( 1774).
Trong lời dẫn này, dĩ nhiên là sau khi đã
khẳng định công lao to lớn của tiền bối Lý
Tế Xuyên cách ông hơn 400 năm, có lẽ
trên quan điểm cần có sự điều chỉnh lại,
theo hướng lấy cảm hứng chủ đạo từ
những truyện kể dân tộc tinh hoa làm
nguồn mạch quyết định, Gia Cát Thị cho
rằng “Dụng công tuy rằng nhiều, việc
nghiên cứu so sánh tuy rằng tốt, nhưng
chưa được tinh tường về những lời kể ở
chốn làng quê, những điều nhớ ở nơi thôn
dã, chưa được rành mạch về những câu
ngạn ngữ, những lời tục từ; chưa nghiền
ngẫm ước lượng thì thấy có chỗ sai lẫn,
cũng chưa thể cho là đã đi tới chỗ thần
diệu vậy. Xét kỹ tình trạng ấy, có lẽ, chúng
ta có thể nghĩ rằng nếu như không lấy việc
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hỏi kẻ dưới làm điều xấu hổ, đi tìm hiểu
những người hiền còn sót lại trong đám ẩn
dật thì kết quả thu được há chỉ có thế mà
thôi ư” [7, tr.14,15]. Vào năm 1971, khi
Đinh Gia Khánh viết lời giới thiệu văn bản
Việt điện u linh để Nhà xuất bản Văn học
tái bản lần hai vào năm 1972, ông đã cho
rằng, lời phê phán trên của Gia Cát Thị đối
với Việt điện u linh của Lý Tế Xuyên xét
ra có phần đúng. Chắc chắn đến năm 1983,
khi Bàn Tiến Tân phân tích trên các văn
bản tác phẩm Việt điện u linh được xuất
bản bằng Tiếng Việt năm 1960 (81 trang)
và năm 1972 ( 195 trang), ông cũng đã
nghiền ngẫm ý kiến trên. Thế nên, khi Bàn
Tiến Tân cho rằng, Lý Tế Xuyên chắc
cũng đã phải nghiền ngẫm các truyện kể
dân gian truyền miệng có liên quan đến 27
đơn vị truyện ngắn của người viết trong
tập sách này, rất có thể, ông đã có ý tranh
luận. Chúng tôi ủng hộ quan điểm của tác
giả luận án, khi ông đã phân tích khẳng
định một cách thuyết phục rằng, việc thâu
hóa các phương tiện, chất liệu nghệ thuật
truyện dân gian vào trong các tác phẩm
truyện mới trong Việt điện u linh xét trên
hai thủ pháp tiêu biểu theo quan niệm sự
mô tả còn quan trọng hơn sự xây dựng cốt
truyên đã là một thành tựu “ sáng tạo mới”
của Lý Tế Xuyên, và cái ý đồ nghệ thuật
như thế hoàn toàn không phải là ngẫu
hứng và đơn giản một chiều. Sự minh
chứng cho ý kiến đồng thuận của chúng
tôi với quan điểm đánh giá của tác giả luận
án này như đã được phân tích và luận giải
ở trên. Theo tôi, đây cũng là một phát hiện
có giá trị “ở cấp độ cụ thể hóa làm sâu
thêm điều cốt yếu” hợp thành đóng góp
thứ hai của luận án.
Tuy vậy, theo tôi đóng góp này sẽ có
giá trị học thuật được đánh giá như là tâm
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điểm thành tựu của công trình nếu như
chương này không chỉ dừng lại ở 22 trang
viết, mà phải được tác giả triển khai một
cách quy mô lớn hơn thế, trên cả hai bình
diện về định tính và định lượng, nếu so
sánh với quy mô 76 trang viết của chương
đầu. Và như vậy còn có nghĩa là để tạo
cho được một kết cấu cân đối trong chỉnh
thể công trình luận án. Hơn nữa, chỉ có
như vậy, luận án mới đáp ứng được tới
hạn mong muốn về mục đích học thuật
và cũng là những đóng góp đáng kể nhất
của công trình này ở cấp độ cụ thể hóa và
làm sâu thêm điều cốt yếu, đó là “Xem
xét các nguyên tắc miêu tả bề ngoài nhân
vật và miêu tả phong cảnh trong tác phẩm
Việt điện u linh của Lý Tế Xuyên cho phép
khám phá không chỉ quá trình thay đổi và
cải dạng các nhân tố hình ảnh truyện dân
gian sau khi chúng chuyển qua hệ thống
văn học mới, mà còn khám phá xu hướng
có tính quy luật miêu tả của nghệ thuật
trần thuật, mà bản thân sự miêu tả đó nằm
ở phần ngoài cốt truyện của tác phẩm,
nhưng bằng cách này hay cách khác chỉ rõ
sự ảnh hưởng đến sự phát triển tư tưởng
của tác phẩm” [3,tr.12,13]. Người đọc
công trình này còn có phần băn khoăn, từ
nhan đề luận án đến phạm vi triển khai tài
liệu được chọn lựa khảo cứu để giải quyết
trong luận án này vẫn chưa đáp ứng được
cả yêu cầu cần và đủ, khi đối tượng và
phạm vi tư liệu nghiên cứu mới chỉ giới
hạn ở một trường hợp Việt điện u linh.
Mặc dầu vậy, chúng tôi vẫn đánh giá cao
những đóng góp có ý nghĩa khoa học mở
đầu cho những công trình nối tiếp sau đó
với chất lượng mới, với những vấn đề như
chính tên đề tài luận án đã mang tính mở:
Truyện dân gian và sự hình thành truyện
trung đại Việt Nam./.
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