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BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN TRONG GIẢNG DẠY
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI KHOA
KINH TẾ - ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
SOLUTIONS TO OVERCOME DIFFICULTIES IN TEACHING
ENGLISH FOR ACCOUNTING AT FACULTY OF ECONOMICS, HANOI
OPEN UNIVERSITY
Phạm Mai Lan*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/12/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 5/6/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 26/6/2020
Tóm tắt: Tiếng Anh chuyên ngành kế toán là một môn học quan trọng đối với sinh viên
chuyên ngành kế toán ở khoa Kinh tế - Đại học Mở Hà Nội. Môn học cung cấp cho sinh viên
những thuật ngữ chuyên ngành, củng cố kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh để phục vụ
cho thực tế công việc chuyên môn sau này. Là một giảng viên đã và đang giảng dạy môn tiếng
Anh chuyên ngành kế toán, tác giả nhận thấy còn rất nhiều khó khăn trong quá trình giảng
dạy dẫn đến kết quả dạy và học chưa được như mong muốn. Trên cơ sở tìm hiểu những khó
khăn còn tồn tại, tác giả đề xuất một số biện pháp khắc phục những khó khăn đó nhằm nâng
cao hiệu quả giảng dạy môn tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành kế toán tại khoa
Kinh tế - Đại học Mở Hà Nội.
Từ khóa: tiếng Anh chuyên ngành (TACN), kế toán, thuật ngữ, đọc hiểu, khó khăn

Abstract: English for acocunting is an important subject for students of accounting
at Faculty of Economics, Hanoi Open University. The subject aims to provide the students
with accounting terminologies, enhance student’s accounting knowledge in English for
their future career. As a lecturer of English for Accounting, the author has found out a lot
of diﬃculties in teaching English for accounting. As the result, the teaching and learning
are not as successful as desired. Based on the existing diﬃculties, some possible solutions
to overcome those diﬃculties are suggested with the hope to improve the eﬀectiveness of
English for accounting teaching to Accounting students at Faculty of Economics, Hanoi
Open University.
Keywords: English for Specific Purposes (ESP), accounting, terminologies, reading
comprehension, diﬃculties

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

Tại khoa Kinh tế - Đại học Mở Hà
Nội, tiếng Anh chuyên ngành kế toán là
một môn học đóng vai trò quan trọng
nhằm cung cấp cho sinh viên ngành kế
toán những thuật ngữ chuyên ngành bằng
tiếng Anh và giúp sinh viên củng cố, tăng
cường kiến thức chuyên môn thông qua
các bài học có nội dung liên quan đến
chuyên ngành bằng Tiếng Anh. Dựa trên
đặc trưng của nghề nghiệp tương lai, khoa
đã xây dựng mục tiêu phù hợp cho môn
học Tiếng Anh chuyên ngành kế toán và
lựa chọn giáo trình “How to pass bookkeeping (First level)” để sử dụng cho việc
giảng dạy môn học. Giáo trình chủ yếu
tập trung vào kĩ năng đọc hiểu (lí thuyết)
và viết (bài tập thực hành). Giáo trình
được sử dụng để dạy cho sinh viên năm
thứ ba chuyên ngành kế toán, sau khi đã
hoàn thành ba học phần Tiếng Anh cơ bản
1, 2, 3 theo chương trình chung của toàn
trường.
Mặc dù môn tiếng Anh chuyên
ngành (TACN) đã được dạy ở khoa Kinh
tế khá lâu và đội ngũ giáo viên ổn định
nhưng trong quá trình giảng dạy đối với
mỗi khóa sinh viên khác nhau giảng viên
đều gặp phải những khó khăn nhất định.
Những khó khăn đó có thể xuất phát từ
phía giảng viên (GV) hoặc có thể xuất
phát từ phía sinh viên (SV) mà giảng viên
không lường trước được. Về phía giảng
viên, các giảng viên dạy TACN đều là
giáo viên được đào tạo về chuyên ngành
Tiếng Anh chứ không được đào tạo chính
thức về chuyên ngành kế toán nên kiến
thức chuyên ngành kế toán của giáo viên
chủ yếu thông qua hình thức tự nghiên
cứu, học hỏi từ các giảng viên dạy chuyên
ngành kế toán trong khoa. Về phía sinh

viên, mỗi khóa sinh viên đều có đặc điểm
trình độ, ý thức học tập khác nhau nên
việc tiếp thu kiến thức môn học cũng hoàn
toàn khác nhau. Từ thực tế giảng dạy và
kết quả học tập cho thấy giảng viên cần
phải có biện pháp khắc phục những yếu
điểm này để giúp cho việc giảng dạy và
học tập của môn học được hiệu quả hơn.
Là một giảng viên dạy môn TACN kế toán
nên tác giả đã nghiên cứu những khó khăn
trong quá trình giảng dạy môn học TACN
kế toán và đề xuất một số biện pháp khắc
phục những khó khăn đó với hi vọng sẽ
đem lại hiệu quả cao hơn cho việc giảng
dạy cho sinh viên các khóa sau.
2. Lý luận về giảng dạy Tiếng Anh
chuyên ngành
2.1. Khái niệm và phân loại TACN
Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành
(TACN) được các tác giả định nghĩa
theo các cách khác nhau. Các tác giả
Hutchinson và Water đã định nghĩa TACN
là “một hướng giảng dạy ngôn ngữ trong
đó tất cả các quyết định về nội dung và
phương pháp giảng dạy đều dựa trên cơ
sở nhu cầu của người học” (1987:19).
Tác giả Widdowson lại đặt các mục tiêu
đặc biệt của việc thiết kế khóa học TACN
trong mối quan hệ mật thiết với việc đào
tạo “TACN là việc giải phẫu đào tạo thiết
yếu nhằm cung cấp cho người học một
năng lực hạn chế nhằm tạo khả năng cho
họ có thể đối mặt với các nhiệm vụ được
định nghĩa một cách rõ ràng nhất định.
Những nhiệm vụ này cấu thành các mục
đích đặc biệt mà khóa học TACN được
thiết kế nhằm đạt được” (1983:6).
Trong sơ đồ về việc giảng dạy
ngôn ngữ Tiếng Anh, tác giả Hutchinson
(1987:16) đã chia TACN thành 3 phạm trù
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dựa trên bản chất chung của đặc điểm của
người học. TA chuyên ngành Công nghệ &
Khoa học (EST), TA chuyên ngành Kinh
tế và Thương mại (EBE) và TA chuyên
ngành Khoa học xã hội (ESS). Mỗi phạm
trù TACN gồm hai loại TACN khác nhau
dựa trên yêu cầu của người học là TA
học thuật (EAP: English for Academic
purposes) hay TA cho việc làm/ đào tạo
(EOP/EVP/VESL). Theo quan điểm của
tác giả Robinson (1991:2) và Munby
(1978:55), có một sự phân biệt chủ yếu
giữa TA nghề nghiệp/ đào tạo [English
for Occupational Purposes (EOP)] với sự
liên quan đến nhu cầu công việc và TA
học thuật [English for Academic Purposes
(EAP)] liên quan đến nhu cầu nghiên cứu
học thuật.
Các quan điểm nêu trên cho thấy
hiển nhiên là TACN kế toán nằm trong
phạm trù TA chuyên ngành Kinh tế và nó
cũng là một loại TA học thuật. Nội dung
môn học được thiết kế dựa trên mục tiêu
đào tạo, đặc điểm và nhu cầu của sinh viên
ngành kế toán.
2.2. Vai trò của giáo viên TACN
Rất nhiều nghiên cứu về vai trò
của giáo viên TACN đã được thực hiện.
Một điểm quan trong cần phải xem xét là
không có vai trò nào là lý tưởng và đơn
lẻ. Một giáo viên TACN phải lĩnh hội đủ
các vai trò của cả giáo viên Tiếng Anh cơ
bản (TACB) và TACN. Trong quá trình
học, giáo viên phải giúp học viên đạt được
mục đích học một cách có hiệu quả. Đặc
biệt, trong lớp học, hầu hết mọi bài học
trong sách không được hiểu một cách
đầy đủ nếu như không có sự trợ giúp của
giáo viên. Giáo viên (GV) là nhân tố quan
trọng nhất trong lớp học vì thái độ của

3

GV sẽ ảnh hưởng đến học viên và sự thể
hiện của học viên. GV phải tạo bầu không
khi hoàn toàn không bị run sợ để họ cảm
thấy tự do trải nghiệm phong cách học đọc
mới. GV cũng phải tạo môi trường thuận
lợi để học viên có thể luyện tập để lĩnh
hội được các chiến lược mới. Đồng thời,
GV thường phải tạo ra áp lực về thời gian
cho học viên. Học giả Little wood đã phát
biểu rằng GV TACN được hy vọng “thể
hiện các vai trò khác nhau một cách riêng
biệt hoặc đồng thời” (1981:51). Học giả
Nunan (1988) phát biểu rằng vai trò của
GV TACN vừa là người hướng dẫn, người
quản lý, người tư vấn, người trang bị kiến
thức, người tổ chức, người đánh giá, người
phát triển khung chương trình, người viết
tài liệu và thậm chí là một người bạn. Các
học giả Hutchinson và Waters lại cho rằng
“GV TACN sẽ phải thực hiện các nhiệm
vụ như phân tích nhu cầu, thiết kế nội
dung giảng dạy, viết hoặc thực hiện theo
tài liệu giảng dạy và đánh giá” (1987:157);
trong khi đó học giả Martin (1992) liệt kê
và giải thích các vai trò khác nhau của
GV. Ông xem vai trò dựa trên quá trình
thực hiện nhiệm vụ trong bài học TACN:
trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm
vụ. Theo quan điểm của Martin, một GV
muốn hỗ trợ quá trình học thông qua các
pha khác nhau của một nhiệm vụ sẽ cần
phải có khả năng đóng các vai khác nhau
như vừa là một nhà thám hiểm, người tổ
chức, người định hướng & hướng dẫn và
người tư vấn. Tác giả Robinson (1991)
trong sách “ESP today: A practitioner’s
guide” (TACN ngày nay: Hướng dẫn cho
người thực hiện) của mình đã đúc kết các
quan điểm của các tác giả về vai trò của
GV TACN như sau: “GV TACN không
chỉ giảng dạy mà còn thường xuyên phải
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thực hiện các nhiệm vụ thiết kế, xây dựng,
quản lý, kiểm tra và đánh giá trong khóa
học TACN”.
Dù ở vai trò nào đi nữa thì “một GV
TACN phải có chút kiến thức về lĩnh vực
mà mình sẽ giảng dạy” (Hutchinson and
Waters, 1987:161) và “sự thích ứng” và
“linh hoạt” là yêu cầu trước hết đối với
GV TACN [Hutchinson và Waters (1987)]
vì trên thực tế, vai trò của GV TACN sẽ
đa dạng tùy theo loại đề cương môn học,
khóa học, môi trường dạy học và đối
tượng học....
2.3. Một số vấn đề Giáo viên dạy
Tiếng Anh chuyên ngành thường gặp
Qua các vai trò của GV TACN trình
bày phần trên, nhiều khó khăn và thử thách
đối với GV TACN xuất hiện. Các học giả
nêu ra 4 nguyên nhân gây ra vấn đề tại sao
nhiều GV TACN thấy khó hiểu lĩnh vực
chuyên ngành mình sẽ dạy: (1) GV TACN
thường được đào tạo rất ít hoặc không
được đào tạo về lĩnh vực khoa học mình sẽ
giảng dạy. Về truyền thống thì ngôn ngữ
được phân bổ theo phạm vi nhân văn nên
GV ngôn ngữ không được đào tạo về các
lĩnh vực khoa học một cách chuyên sâu;
“vì thế họ cần phải định hướng chính mình
và môi trường mới mà thông thường họ ít
được chuẩn bị” (Hutchinson, 1987: 157).
(2) Nhiều GV TACN miễn cưỡng học lĩnh
vực mới - TACN. (3) Theo thang tiến hóa
TACN thì rất ít nỗ lực được thực hiện để
đào tạo hoặc đào tạo lại GV. (4) Thái độ
chung trong TACN dường như mong đợi
GV phải đáp ứng được các yêu cầu về tình
huống đích. GV TACN có thể cũng phải
đấu tranh để lĩnh hội ngôn ngữ và kiến
thức khoa học chuyên môn cùng với kinh
nghiệm họ đã có từ trước bởi vì phần lớn

trong số họ đều chỉ được đào tạo trở thành
GV TA cơ bản và không nghĩ là họ sẽ bị
yêu cầu phải dạy các bài mà họ có kiến
thức ít hoặc không có kiến thức. Trường
hợp này đúng với hoàn cảnh của các GV
TACN ở khoa Kinh tế. Họ đều được đào
tạo trở thành GV TA cơ bản. Lúc đầu các
GV cũng phải đối đầu với khá nhiều khó
khăn vì hổng kiến thức khoa học chuyên
môn và phương pháp giảng dạy phù hợp.
Thực ra, GV không dễ dàng và phải mất
thời gian làm quen với ngôn ngữ khoa học
mình sẽ dạy. Vì thế, sự thành công đối
với các GV là làm thế nào phải linh hoạt
đáp ứng được các yêu cầu về tình huống
giảng dạy mới. Hiển nhiên là để đạt được
mục đích đề ra thì GV không được phép
bỏ cuộc, mà họ cần phải đương đầu với
những thử thách này.
2.4. Vị trí của các kỹ năng trong
giảng dạy TACN
Trong việc dạy và học ngôn ngữ thì
có 4 kỹ năng cơ bản là Nghe, nói, đọc và
viết. Trong TACN, đọc hiểu là một kỹ năng
ngôn ngữ thiết yếu với bất kỳ người học
ngôn ngữ nào không chỉ về tính học thuật
của nó mà còn về nghề nghiệp tương lai.
Mục tiêu của bất kỳ chương trình đọc hiểu
nào đều nhằm “tạo khả năng cho người học
đọc được với tốc độ phù hợp và hiểu được
mà không cần có sự trợ giúp của bất kỳ ngữ
cảnh cụ thể nào” (Nuttal, C, 1982:21). Vì
thế kỹ năng đọc hiểu đóng vai trò trung tâm
trong TACN. Với loại khóa học đọc có tính
chất thế này thì TA không chỉ được dạy với
mục đích cải thiện kỹ năng đọc hiểu của
học viên mà còn làm cho họ quen với từ
vựng và thuật ngữ TA đặc trưng sử dụng
trong các lĩnh vực. Nói cách khác, sau khóa
học TACN, học viên được kỳ vọng có khả
năng dịch các văn bản chuyên môn của họ
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để có thêm thông tin cho việc nghiên cứu
sâu hơn và cho nghề nghiệp trong tương lai
theo cách phù hợp nhất.

khả năng: nâng cao vốn từ vựng và thuật
ngữ chuyên ngành kế toán, thực hiện các
ghi chép sổ sách kế toán cơ bản.

Đối với TACN kế toán cũng vậy.
Mục tiêu chính là giúp sinh viên làm quen
với các thuật ngữ kế toán và các giao dịch
kế toán, đó là những cái mà họ sẽ phải
gặp trong công việc sau này. Là kế toán
thì họ sẽ phải giải quyết các chững từ kế
toán bằng văn bản nhiều hơn so với các
kỹ năng khác. Do vậy, kỹ năng đọc hiểu
đóng vai trò quan trọng hơn các kỹ năng
khác. Khi mục đích đọc hiểu đã đạt được
thì sinh viên có sẽ năng lực trong việc đọc
TACN kế toán, họ có thể mở rộng những
khái niệm kế toán và xem như đó là cơ sở
để họ tiếp tục nâng cao kiến thức về lĩnh
vực kế toán. Bên cạnh đó kỹ năng viết góp
phần quan trọng không kém trong việc
giúp sinh viên biết cách thực hiện các giao
dịch kế toán, ghi chép sổ sách và lập các
báo cáo bằng văn bản.

Giáo trình bao gồm 23 chủ đề (trong
23 chương) gắn liền với các khía cạnh của
lĩnh vực kế toán. Các chủ đề được trình bày
theo thứ tự tăng dần về độ khó của kiến
thức kế toán như mua hàng (purchases),
bán hàng (sales), phân loại tài sản (types of
assets); ghi chép sổ Nhật ký (Journals, Day
books), ghi chép sổ cái (ledgers), sổ quỹ
(cash books), định khoản (book-keeping
entry), lập báo cáo kết quả kinh doanh
(Trading and Proﬁt/ Loss accounts), lập
bảng cân đối kế toán (balance sheets)...Các
bài tập rất đa dạng gồm bài tập lí thuyết
và thực hành nghiệp vụ kế toán như định
khoản, cân đối tài khoản, phản ánh sổ tiền
mặt, lập bảng cân đối kế toán, lập báo cáo
kết quả kinh doanh ...

Có thể kết luận rằng kỹ năng đọc
hiểu và viết đóng vai trò quan trọng
nhất trong giảng dạy TACN nói chung
và trong TACN kế toán nói riêng. Hai
kỹ năng còn lại là nghe và nói cũng góp
phần nâng cao kiến thức TACN của sinh
viên nên cũng được giảng dạy xen kẽ
trong quá trình học.
3. Thực trạng tình hình dạy và
học Tiếng Anh chuyên ngành kế toán
tại Khoa kinh tế - Đại học Mở Hà Nội
3.1. Đặc điểm của giáo trình TACN
kế toán
Giáo trình sử dụng để giảng dạy
môn TACN kế toán là “How to pass Bookkeeping” (First level) do Phòng Công
nghiệp và thương mại Luân Đôn xuất bản.
Giáo trình nhằm đào tạo cho học viên có

3.2. Phân bổ thời gian đào tạo môn
Tiếng Anh chuyên ngành kế toán
Môn TACN kế toán gồm 6 tín chỉ
chia làm 2 học phần, mỗi học phần 3
tín chỉ (học phần 4 và học phần 5) được
giảng dạy sau khi sinh viên hoàn thành
xong 3 học phần Tiếng anh cơ bản 1, 2,
3 theo chương trình đào tạo chung của
nhà trường.
+ Học phần 4, SV học trong học kỳ
1 năm thứ 3; nội dung học từ chương 1-13
+ Học phần 5, SV học trong học kỳ 2
năm thứ 3; nội dung học từ chương 14-23.
3.3. Đội ngũ giảng viên và phương
pháp giảng dạy
Đội ngũ giảng viên TACN kế toán
gồm có 3 giảng viên cơ hữu.
Về phương pháp giảng dạy, các
giảng viên vừa kết hợp phương pháp
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truyền thống lẫn hiện đại. Trên thực tế các
giờ học được thực hiện dưới hình thức
giáo viên truyền đạt kiến thức (teachercentered) chiếm nhiều thời gian hơn vì các
bài học Tiếng Anh chuyên ngành liên quan
đến các thuật ngữ, nghiệp vụ cụ thể nên
sinh viên khó hiểu. Tuy nhiên, các giảng
viên đều cố gắng tận dụng phương pháp
lấy trò làm trung tâm (learner-centered)
bằng cách đưa ra các câu hỏi nghiên cứu,
nêu lên các vấn đề yêu cầu sinh viên giải
quyết, hoặc thuyết trình về một vấn đề nào
đó trước lớp; sinh viên có thể thực hiện
các hoạt động theo cặp, nhóm hoặc cá
nhân. Cuối buổi học giao bài tập về nhà và
buổi tiếp theo chữa bài tập cho sinh viên.

cơ bản 1, 2, 3 (9 tín chỉ) theo chương trình
đào tạo chung của trường. Sinh viên năm
thứ ba cũng có kiến thức cơ bản về chuyên
ngành kế toán vì đã học môn Nguyên lý kế
toán và kế toán doanh nghiệp.

3.4. Sinh viên và kiến thức nền
tảng về kế toán

Nghiên cứu sử dụng phương pháp
nghiên cứu định tính và định lượng với
bốn cách thu thập dữ liệu là quan sát,
phỏng vấn, phiếu khảo sát và ghi nhật kí
giảng dạy.

Sinh viên năm thứ 3 được đăng kí học
TACN sau khi đáp ứng đủ điều kiện tiên
quyết là hoàn thành 3 học phần Tiếng anh

4. Phạm vi, đối tượng, phương
pháp nghiên cứu
Để tìm hiểu những khó khăn trong
quá trình giảng dạy Đọc hiểu Tiếng Anh
chuyên ngành kế toán, một nghiên cứu
được thực hiện với các giảng viên dạy
TACN kế toán của khoa và 120 sinh viên
đang học năm thứ 3 (năm học 2019 - 2020)
chuyên ngành kế toán của Khoa Kinh tế Đại học Mở Hà Nội (sinh viên K26).

5. Kết quả nghiên cứu
5.1. Thảo luận kết quả thông qua khảo sát sinh viên
Bảng 1: Đánh giá của sinh viên về sự phù hợp của giáo trình TACN kế toán

Hầu hết các sinh viên (87%) đều nhận xét giáo trình môn TACN rất hữu ích và phù
hợp với sinh viên vì họ có thể nâng cao vốn từ vựng TACN và vận dụng những kiến thức kế
toán chuyên ngành đã được học (nguyên lí kế toán, kế toán doanh nghiệp...) để hiểu bài học
TACN dễ dàng.
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Bảng 2: Những khó khăn của sinh viên khi học Tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Những khó khăn mà sinh viên gặp
phải nhiều nhất đó là khó khăn trong
việc ghi nhớ các thuật ngữ chuyên ngành
(63%), hiểu bài giảng bằng Tiếng Anh
(46%); khó khăn tiếp theo là hiểu nội
dung bài đọc (41%), 29% sinh viên gặp
khó khăn khi làm bài tập TACN. Số liệu
trên phản ánh những khó khăn chủ yếu
tập trung vào việc ghi nhớ các thuật ngữ,
khái niệm các thuật ngữ, hiểu nội dung
bài đọc trong giáo trình và hiểu bài giảng
bằng Tiếng Anh. Đó là lý do vì sao giảng
viên thường xuyên phải giảng nội dung lí
thuyết bằng Tiếng Anh và cả Tiếng Việt.
Đối với phần bài tập, sau khi hướng dẫn
bằng Tiếng Anh, giảng viên phải giải thích
tỉ mỉ kĩ thuật làm bài bằng Tiếng Việt để
sinh viên biết cách làm bài nên ít SV gặp
khó khăn trong việc làm bài tập ứng dụng.
Nguyên nhân của những khó khăn
trong việc hiểu nội dung lí thuyết và làm
bài tập là gì? Sinh viên mong muốn điều
gì ở giảng viên?

Nguyên nhân của khó khăn trong
sinh viên khi học TACN kế toán được chia
ra làm 2 nhóm: Nhóm thứ nhất là nguyên
nhân xuất phát từ phía sinh viên và nhóm
nguyên nhân thứ hai là xuất phát từ phía
giảng viên.
Ở nhóm nguyên nhân thứ nhất, kết
quả khảo sát cho thấy có hai nguyên nhân
chính khiến sinh viên gặp khó khăn trong
học đọc hiểu TACN là thiếu vốn từ vựng
TACN (61%) và thiếu vốn kiến thức
Tiếng Anh để hiểu được các bài giảng
bằng Tiếng Anh (32%). 31% SV cho rằng
nội dung bài đọc khó. Một lí do chủ quan
không nhỏ là khả năng tự học sinh viên
còn chưa cao (41%). Nhiều SV khi được
hỏi về phương pháp tự học thì đều cho
biết SV không nghiên cứu trước bài học
và trông chờ vào việc giảng của GV trên
lớp. Kết quả khảo sát cho thấy các SV
đều có kiến thức nền tảng về bài học và
giáo trình đã hướng dẫn SV cách làm bài
tập kĩ càng.
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Bảng 3: Nguyên nhân những khó khăn của sinh viên trong học TACN kế toán (nhóm nguyên
nhân từ phía sinh viên)

Bảng 4: Nguyên nhân những khó khăn của sinh viên trong học TACN kế toán
(nhóm nguyên nhân từ phía giảng viên)

Ở nhóm nguyên nhân thứ hai, kết
quả khảo sát cho thấy các nguyên nhân
bắt nguồn từ phía giảng viên chủ yếu là
thiếu sự đa dạng về phương pháp giảng
dạy (54%) và thiếu tài liệu bổ trợ cho bài
học (52%). Trên thực tế, các nguồn tài liệu
bổ trợ cho bài học chủ yếu là trên internet;

sách chuyên khảo gần như không có. 27%
sinh viên muốn có thêm bài tập ứng dụng
ngay sau bài giảng lí thuyết và 25% sinh
viên cho rằng bài tập bổ trợ sau bài học
vẫn chưa đủ. Các giảng viên cho thấy
trong quá trình giảng dạy, thông thường
trong nội dung giảng lí thuyết đã có ví dụ
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kèm theo và thời gian lên lớp không thể
đủ để cho thêm bài tập vận dụng một cách
thường xuyên nữa mà thông qua việc tự
thực hành các bài tập trong giáo trình của
sinh viên. Không phải bài học nào giảng
viên cũng giao bài tập bổ trợ. Nếu lượng
bài tập trong giáo trình đủ để sinh viên
luyện tập và hiểu cách làm bài, vận dụng
bài học thì giảng viên sẽ không cho thêm
bài tập ngoài nữa.
Kết quả khảo sát cho thấy những khó
khăn lớn nhất của sinh viên trong việc
học TACN kế toán bao gồm: thiếu vốn từ
vựng chuyên ngành, kiến thức Tiếng Anh
nền tảng chưa đủ tốt để nghe giảng bằng
Tiếng Anh, chưa hiểu hết nội dung bài đọc
trong giáo trình, thiếu tài liệu bổ trợ cho
môn học và phương pháp giảng dạy chưa
phong phú, đa dạng.
5.2. Thảo luận kết quả phỏng vấn,
quan sát và ghi chép nhật kí giảng dạy
Thông qua phỏng vấn đội ngũ
giảng viên dạy môn TACN kế toán, kết
quả cho thấy:
- Về giáo trình TACN kế toán: các
giảng viên đều cho thấy giáo trình đang
giảng dạy rất hữu ích. Các chuyên đề trong
giáo trình phù hợp với chuyên ngành của
sinh viên, vừa giúp sinh viên củng cố được
kiến thức chuyên môn vừa cung cấp vốn
từ vựng chuyên ngành bằng Tiếng Anh
cho sinh viên.
- Về những khó khăn trong quá trình
giảng dạy TACN kế toán: 4 vấn đề đang
tồn tại đối với giảng viên dạy môn TACN
kế toán gồm:
+ Thiếu kiến thức chuyên ngành
kế toán
+ Phương pháp giảng dạy chưa thực
sự phong phú, đa dạng. Điều này cũng
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là do đặc thù của môn học nặng về các
kiến thức chuyên ngành và bài tập; đồng
thời khả năng nghe hiểu bài giảng bằng
Tiếng Anh của SV còn thấp nên GV mất
khá nhiều thời gian giảng lại bằng Tiếng
Việt nên chưa khai thác được đa dạng các
phương pháp giảng dạy.
+ Thiếu tài liệu tham khảo cho cả
giảng viên và sinh viên. Nguồn tài liệu
chính chỉ là giáo trình giảng dạy. Nguồn
tài liệu tham khảo chủ yếu là trên internet.
Tuy nhiên không phải chuyên đề nào cũng
có thể tìm thấy những nguồn tài liệu tham
khảo phù hợp.
+ Thiếu giáo cụ trực quan, ví dụ sổ
cái, bảng báo cáo kết quả kinh doanh, bảng
cân đối…. thực tế bằng Tiếng Anh nên giờ
giảng chưa được sinh động, hấp dẫn.
6. Một số biện pháp khắc phục khó
khăn trong giảng dạy TACN kế toán
Căn cứ vào kết quả nghiên cứu
những khó khăn trong việc dạy và học
TACN, một số đề xuất nhằm khắc phục
khó khăn trong giảng dạy TACN nhằm
mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy
TACN kế toán như sau:
6.1. Nâng cao vốn từ vựng TACN
cho sinh viên thông qua ứng dụng các
phần mềm học từ vựng
Kết quả khảo sát cho thấy nguyên
nhân khó khăn chủ yếu tập trung vào từ
vựng TACN. SV thấy khó nhớ các thuật
ngữ, hiểu các khái niệm. Hơn nữa việc
học thuộc lòng từ vựng theo phương
pháp truyền thống cũng dễ gây nhàm
chán, hay quên. Hiện nay, nhờ sự phát
triển của công nghệ thông tin, giáo viên
có thêm các công cụ hiện đại hỗ trợ cho
việc giảng dạy hiệu quả hơn, tạo động
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lực cho sinh viên học tập hứng thú hơn,
tránh sự nhàm chán của việc học thuộc
truyền thống. Do vậy, để nâng cao hiệu
quả học từ vựng TACN cho sinh viên,
ngoài việc hướng dẫn SV phương pháp
học từ vựng hiệu quả, giáo viên cung
cấp thêm các công cụ hỗ trợ để học từ
vựng cho SV như thiết kế các thẻ từ
vựng (ﬂashcard), thiết kế các dạng bài
tập ứng dụng giống như những trò chơi,
thi đấu, câu đố… về từ vựng trên các
phần mềm trực tuyến (quizizz/ quizlet,
vocabulary.com…) và yêu cầu sinh viên
thực hành thường xuyên, có đánh giá
thông qua điểm thực hành của các bài
tập về từ vựng. Biện pháp này đòi hỏi
giảng viên phải đầu tư thêm thời gian
thiết kế các dạng bài tập từ vựng trên
các công cụ hỗ trợ học tập vì đặc thù
của môn học chuyên ngành nên không
có các phần mềm đã được thiết kế sẵn và
có thể phải trả thêm chi phí cho việc cấp
bản quyền sử dụng những ứng dụng này.
6.2. Cải thiện trình độ nghe hiểu
của sinh viên để nghe giảng được bằng
Tiếng Anh
Sinh viên mặc dù đã đạt 3 học phần
TACB nhưng trên thực tế kết quả học
tập của sinh viên đa dạng, tỉ lệ sinh viên
có năng lực đọc hiểu, nghe hiểu thực sự
bằng Tiếng Anh chưa cao, do vậy phần
lớn trong các bài giảng giáo viên đều phải
giảng song ngữ và phần giải thích bằng
Tiếng Việt chiếm tỉ lệ nhiều hơn (70%).
Để đạt được khả năng nghe hiểu các bài
giảng của môn học bằng Tiếng Anh, ngay
từ các học phần TACB giáo viên cần chú
trọng phát triển kĩ năng nghe cho SV vì đa
số SV vẫn quen theo cách học từ phổ thông
là tập trung vào làm bài tập ngữ pháp, các
dạng bài trắc nghiệm. GV cung cấp thêm

tài liệu và hướng dẫn sinh viên cách tự rèn
luyện kĩ năng nghe hiểu để đến học phần
TACN sinh viên có thể nghe giảng bằng
Tiếng Anh dễ dàng hơn và giảm bớt thời
gian phải giảng lại bằng Tiếng Việt cho
sinh viên.
Bên cạnh đó, trong học phần TACN,
để sinh viên nghe giảng môn học bằng
Tiếng Anh được dễ dàng, trước mỗi bài
học, giáo viên nên cung cấp trước các từ
vựng chuyên ngành của bài học tiếp theo,
yêu cầu sinh viên học thuộc và giáo viên
nên tăng cường kiểm tra từ vựng của sinh
viên, đảm bảo các sinh viên đều hiểu hết
các từ vựng chuyên ngành trong bài học
trước khi bắt đầu bài giảng mới.
6.3. Hướng dẫn sinh viên rèn luyện
kĩ năng đọc hiểu hiệu quả
Để học tốt TACN thì kĩ năng đọc
hiểu là rất quan trọng, sinh viên cần phải
hiểu các văn bản có liên quan đến thuật
ngữ, kiến thức chuyên ngành trong các
bài học, để từ đó vận dụng vào làm bài
tập ứng dụng. Trước hết giảng viên hướng
dẫn sinh viên các phương pháp rèn luyện
kĩ năng đọc hiểu hiệu quả; khuyến khích
sinh viên tích cực tham gia tất cả các hoạt
động khi học đọc hiểu và thường xuyên
giao bài tập về nhà cho sinh viên, hướng
dẫn sinh viên cụ thể cách làm bài; cung
cấp thêm các dạng bài tập ứng dụng từ
vựng, đặt các câu hỏi nghiên cứu gợi mở
để sinh viên hiểu các nội dung bài học dễ
dàng hơn. Biện pháp này giúp sinh viên
biết cách học đọc hiệu quả; đồng thời
giảm bớt gánh nặng giảng bài trên lớp
cho giảng viên, và GV có thêm thời gian
khai thác các phương pháp giảng dạy khác
hoặc thiết kế thêm nhiều hoạt động cho
giờ học sôi nổi hơn.
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6.4. Đa dạng hóa các phương pháp
giảng dạy
* Thiết kế các hoạt động SV tự
nghiên cứu
GV phải thiết kế các hoạt động
một cách đa dạng để SV có thể tự học, tự
nghiên cứu theo nhiều cách: cá nhân, theo
cặp, theo nhóm 3-4 sinh viên.
Theo phân tích đặc điểm nội dung
trong sách TACN kế toán thì các chương
được chia làm hai phần: phần lý thuyết và
phần bài tập.
- Đối với phần lý thuyết: thay vì GV
phải thuyết trình toàn bộ phần lý thuyết
để SV có thể làm được các bài tập thì GV
hướng dẫn SV làm việc theo cặp hoặc
nhóm 3-4 SV một cách tỉ mỉ; cụ thể là
tách nội dung lẽ ra mình phải thuyết trình
thành các vấn đề và tạo thành các câu hỏi,
vấn đề cho sinh viên thảo luận, nghiên cứu
theo nhóm. Để tiết kiệm thời gian cho hoạt
động này ở trên lớp thì GV hướng dẫn sinh
viên chuẩn bị trước ở nhà và đến buổi học
đại diện các nhóm có thể lên trình bày. GV
đóng vai trò là người chỉ đạo, hướng dẫn
và giải thích khi cần thiết và kết luận, tổng
kết lại các ý chính của nội dung.
- Đối với phần bài tập: SV phải tự
làm bài theo yêu cầu của GV. Đến lớp,
SV lên bảng chữa bài tập xong có thể giải
thích về cách làm bài. Việc SV giải thích
được cách mình làm nhằm kiểm tra kiến
thức lý thuyết của SV và đồng thời củng
cố kiến thức cho cả lớp. Tuy nhiên, vì thời
lượng có hạn nên GV chỉ yêu cầu chữa
một số bài tập điển hình và khó hoặc theo
yêu cầu SV. Những chương dễ, GV có thể
thu vở kiểm tra phần làm bài của SV chứ
không nhất thiết chữa toàn bộ bài tập.

11

- Về thuật ngữ: Thay vì GV liệt kê
từ mới và cho biết nghĩa thì SV phải tự liệt
kê rồi thiết kế hoạt động cho thuật ngữ đó.
GV yêu cầu SV tra cứu thuật ngữ trước
mỗi bài học, giải thích được ý nghĩa các
thuật ngữ bằng Tiếng Anh; trên lớp SV
sử dụng giáo cụ trực quan để giải thích
các thuật ngữ đó. Trong trường hợp không
có giáo cụ trực quan thì sv phải vẽ 1 bức
tranh hoặc chọn nêu được ý nghĩa của từ
đó, sau đó vừa đọc vừa giơ bức tranh đó
lên. Ví dụ: khi học từ “premises” (trụ sở
kinh doanh), SV có thể chọn 1 bức tranh
nào đó có hình ảnh trụ sở công ty để mô
tả về tự vựng đang học…. Việc học thuật
ngữ sử dụng giáo cụ trực quan như trên
sẽ tạo ra một bầu không khí sôi nổi trong
lớp. Đối với các thuật ngữ khó hơn, không
dùng các phương pháp trên được thì có thể
thiết kế các tình huống, ngữ cảnh để đặt
thuật ngữ đó vào hoặc thiết kế dạng bài
nối, ghép từ, các thẻ từ vựng nhằm giải
thích thuật ngữ đó bằng những từ dễ hiểu
nhất, thường xuyên sử dụng nhất. Do đó,
SV có cơ hội được phát huy sự sáng tạo,
được thể hiện mình và tạo ra sự hứng khởi
không chỉ đối với SV thực hiện mà còn cả
những SV được tham gia vào. Học thuật
ngữ theo cách này sẽ giúp SV học nhanh
hơn, nhớ lâu hơn và đặc biệt là phấn chấn
hơn so với phương pháp truyền thống.
* Thiết kế các hoạt động xen kẽ
nhằm thay đổi không khí lớp học
Giờ học TACN bao giờ cũng nặng
về kiến thức chuyên ngành, dễ gây chán
nản cho sinh viên, do vậy, giảng viên cần
thiết kết các hoạt động xen kẽ nhằm thay
đổi không khí lớp học như:
- GV gợi ý cho SV lập các hội thoại
ngắn theo các tình huống phù hợp với
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chủ đề đã học rồi đóng kịch; ví dụ như
mua một món hàng ở siêu thị, đổi tiền ở
ngân hàng, thanh toán hóa đơn nhà hàng,
khách sạn ...
- GV thiết kế một số bài tập nghe bổ
trợ từ các tài liệu luyện nghe thông thường
hoặc chuyên ngành, hoặc tải một tin kinh
tế, tài chính ngắn trên mạng internet,
truyền hình...
- GV thiết kế các trò chơi, câu đố
liên quan đến từ vựng để sinh viên vừa
thực hành vừa giải trí.
- Ngoài ra, GV cũng có thể kể những
câu chuyện trải nghiệm thực tế liên quan
đến lĩnh vực học tập để SV vừa học hỏi
kinh nghiệm vừa thư giãn.
6.5. Nâng cao khả năng tự học của
sinh viên
* Thay đổi cách thức tiến hành
kiểm tra, đánh giá
Đề xuất ở đây liên quan đến việc
tiến hành kiểm tra định kỳ của sinh viên.
Ở mỗi học phần 3 tín chỉ, SV phải làm 02
bài kiểm tra định kỳ (điểm kiểm tra định
kì chiếm tỉ trọng 20%). Để giảm bớt thời
gian SV phải làm 2 bài trực tiếp trên lớp,
GV có thể thay đổi bằng cách cho làm
1 bài kiểm tra giữa kỳ và 1 bài tập lớn
(Home Assignment). Bài tập lớn có thể
làm theo hình thức cá nhân hoặc nhóm.
Trên thực tế, cách thực hiện này đã được
áp dụng trong vài năm học vừa qua và thấy
có nhiều điểm tích cực hơn so với làm bài
tập kiểm tra đồng loạt trên lớp. Thứ nhất là
đỡ mất thời gian làm bài trực tiếp trên lớp.
Thứ hai, việc giao nhiệm vụ làm bài tập
lớn này thúc đẩy SV tự chủ động tìm kiếm
các nguồn tài liệu tham khảo liên quan
đến chủ đề đã học để từ đó SV biết cách

tự học, tự nghiên cứu, đồng thời củng cố
và mở rộng thêm kiến thức mình đã được
học. Thứ ba, sinh viên có thể học hỏi được
lẫn nhau, biết cách chia sẻ, giúp đỡ lẫn
nhau thông qua làm việc nhóm.
Bên cạnh đó, GV nên kết hợp cả
việc đánh giá quá trình thực hành bài tập
về từ vựng thường xuyên như đã đề cập
trong mục 6.1, với đánh giá các bài tập về
nhà đã giao cho sinh viên (kiểm tra xác
xuất từng buổi và lấy điểm) và các bài tập
lớn. Trong quá trình học, những SV tích
cực, thường xuyên làm đủ bài tập và chữa
được các bài khó thì GV có thể linh hoạt
lấy điểm chữa bài khó để cộng điểm hoặc
thay cho bài kiểm tra định kì trên lớp. Với
cách này, SV sẽ được khích lệ hăng hái
học, hăng hái phát biểu xây dựng bài hơn
và cũng là phương pháp rèn SV khả năng
tự học cao hơn.
* Kiểm soát việc tự học của sinh
viên
GV cần có biện pháp kiểm soát việc
tự học của SV một cách hợp lý vì có tới
41% SV chưa có ý thức tự học. GV có thể
kiểm soát bằng cách sau:
- Gọi bất kỳ SV nào trong lớp chữa
rồi giải thích cách làm bài. Với cách này,
GV nhận biết được ngay có thực sự SV đó
tự làm hay không.
- GV nên thay đổi việc phân chia các
nhóm thường xuyên để các SV quen các
môi trường làm việc khác nhau và không
tùy tiện ỉ lại sự tích cực của một vài SV
trong nhóm.
- Đối với bài tập lớn: để tránh trường
hợp SV sao chép của nhau thì trước hết
GV cho nhiều chủ đề khác nhau hoặc phân
các chủ đề cho từng SV. Sau khi thu bài,
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các GV nên tập hợp tất cả bài tập từ các
nhóm, các lớp rồi phân chia theo chủ đề để
chấm. Thực hiện theo cách này, GV vừa
kiểm soát được việc sao chép và buộc SV
phải có ý thức tự học tốt hơn.
6.6. Sử dụng các trang thiết bị hiện
đại và các ứng dụng công nghệ hỗ trợ
giảng dạy
Đối với các bài học khó và thời gian
trên lớp không đủ thì GV có thể sử dụng
các ứng dụng phần mềm hỗ trợ cho giảng
dạy trực tuyến như zoom, google meet
(google classroom) để hướng dẫn thêm
cho SV khi cần thiết.
Ngoài ra, để hỗ trợ cho việc tự
học của SV tốt hơn, GV tận dụng những
phương tiện giảng dạy đã được trang bị
trong phòng học là internet, máy chiếu để
trực tiếp hướng dẫn SV cách tìm kiếm tài
liệu qua mạng, tìm hiểu các công cụ, phần
mềm hỗ trợ học từ vựng hiệu quả. Sử dụng
các ứng dụng công nghệ thông tin để gửi
và nhận bài tập, chữa bài tập cho SV mọi
lúc, mọi nơi như ứng dụng phổ biến như
zalo, viber, facebook (lập nhóm để trao
đổi thảo luận, cung cấp tài liệu, hướng dẫn
tự học...).
6.7. Cải thiện kiến thức kế toán cho
giảng viên dạy TACN kế toán
Việc thiếu kiến thức chuyên ngành
cũng là cản trở lớn đối với giảng viên khi
gặp phải những tình huống bất ngờ như
những câu hỏi quá sâu về chuyên ngành
của sinh viên. Thông thường, sinh viên
sẽ không phân biệt được giảng viên dạy
TACN với giảng viên dạy môn chuyên
ngành bằng TA, và SV đều cho rằng giảng
viên dạy TACN đều có kiến thức sâu về
chuyên ngành như giảng viên chuyên
ngành nên đặt những câu hỏi sâu về
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chuyên ngành, thậm chí cả những câu hỏi
của môn chuyên ngành mà sinh viên đang
học để nhờ giảng viên dạy TACN hướng
dẫn. Để khắc phục khó khăn này, giảng
viên dạy TACN kế toán cần nâng cao kiến
thức kế toán bằng cách:
- Tự nghiên cứu thêm nhiều sách
chuyên ngành kế toán bằng Tiếng Việt để
trau dồi kiến thức chuyên ngành và học
các thuật ngữ, từ vựng chuyên ngành cần
thiết để từ đó liên hệ với thuật ngữ, cấu
trúc chuyên ngành bằng Tiếng anh và giải
thích các thuật ngữ chuyên ngành bằng
Tiếng Anh cho phù hợp, chính xác. Cách
trình bày sổ kế toán của Anh cũng khác
so với cách trình bày sổ kế toán của Việt
Nam nên việc nghiên cứu sách chuyên
ngành kế toán bằng Tiếng Việt giúp giảng
viên phân biệt được điểm giống và khác
nhau trong cách trình bày, để từ đó hướng
dẫn sinh viên không mắc lỗi sai về trình
bày sổ kế toán trong TACN.
- Thảo luận về nội dung các chuyên
đề có liên quan với giảng viên dạy chuyên
ngành kế toán để trau dồi thêm kiến thức
thực tế trong giảng dạy của giảng viên
chuyên ngành. Thảo luận giúp giảng viên
tiết kiệm thời gian, nhớ nhanh hơn so với
tự nghiên cứu trong sách và giải quyết
những vướng mắc khi đọc sách chuyên
ngành.
6.8. Bổ sung tài liệu bổ trợ cho
môn học
Một trong các khó khăn được phản
ánh trên là thiếu nguồn tài liệu bổ trợ cho
môn học. Hiện nay, ở thư viện trường
và khoa hầu như không có sách chuyên
khảo, tham khảo, hay tài liệu liên quan
đến TACN kế toán. Cần bổ sung thêm các
loại sách, băng đĩa nghe môn này nhằm
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tạo điều kiện cho GV, SV có thêm nguồn
tài liệu tham khảo, hỗ trợ quá trình dạy và
học môn TACN.
7. Kết Luận
Có thể nói, TACN là một môn học rất
quan trọng trong chương trình học của SV,
môn học cung cấp cho SV vốn vựng phù
hợp với ngành nghề mình được đào tạo và
có khả năng ứng dụng cao trong thực tế
công việc sau này. Bên cạnh đó, môn học
cũng giúp học viên nâng cao khả năng đọc
hiểu các tài liệu chuyên ngành và hỗ trợ
cho việc học các môn chuyên ngành bằng
Tiếng Anh sau này. Mỗi khóa học, mỗi đối
tượng người học khác nhau lại nảy sinh
những khó khăn khác nhau. Do vậy, việc
không ngừng khắc phục những khó khăn
trong giảng dạy để nâng cao hiệu quả dạy
và học của môn học là điều thiết yếu. Từ
những khó khăn trong quá trình giảng dạy
của khóa trước, GV có thể đúc kết thêm
các kinh nghiệm và tránh được ít nhiều
những khó khăn của SV khóa tiếp theo,
dần dần hoàn thiện để quá trình dạy và học
đạt được hiệu quả cao nhất. Điều mong
muốn của GV là làm thế nào để SV có
kiến thức sâu, rộng, phát huy được năng
lực, ý thức tự học, tính chủ động, sáng tạo
trong học tập theo đúng đường hướng “lấy
người học làm trung tâm” và các SV đều
có thể cảm nhận được sự hứng thú trong
mỗi giờ học TACN.
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ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA MỘT SỐ DÃY DANH TỪ
ĐỒNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
SEMANTIC FEATURES OF SOME SYNONYMOUS GROUPS OF
NOUNS IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Trần Thị Lệ Dung*
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Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/6/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 26/6/2020
Tóm tắt: Trong bài viết này, phương pháp phân tích thành tố nghĩa để chỉ ra ngữ nghĩa
của một số dãy danh từ đồng nghĩa tiêu biểu tương ứng nhau về ngữ nghĩa trong tiếng Anh
và tiếng Việt trên cơ sở lí thuyết cấu trúc tham tố của danh từ. Ngữ liệu được thu thập từ các
cuốn từ điển từ đồng nghĩa, sổ tay dùng từ, các từ điển giải thích và từ điển đối chiếu song
ngữ Anh-Việt. Việc nghiên cứu này nhằm phục vụ việc dạy và học tiếng Anh và tiếng Việt như
một ngoại ngữ, nâng cao hiệu quả sử dụng ngôn ngữ cho người học; đồng thời, phục vụ cho
việc biên soạn từ điển giải thích, từ điển đối chiếu từ đồng nghĩa và công tác biên phiên dịch
giữa hai ngôn ngữ Anh và Việt.
Từ khóa: đồng nghĩa, cấu trúc tham tố, ngữ nghĩa, tiếng Anh, tiếng Việt, danh từ.

Abstract: In this article, semantic component analysis methods are used to point out
typical semantically corresponding synonymous groups of English and Vietnamese nouns
in semantic perspectives on the basis of noun argument-structure theories. The corpus are
collected from Longman Synonym Dictionary, English Practical Usage Book, Reference
Dictionary and English-Vietnamese dictionary. The study aims at serving the teaching and
learning English and Vietnamese as a foreign language, improving the use of language
for learners as well as serving for compiling dictionaries, English-Vietnamese synonym
dictionary.
Keywords: synonyms; argument structure; semantic; pragmatic; English Vietnamese; nouns.
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1. Dẫn nhập

Đồng nghĩa là hiện tượng xảy ra
ở mọi ngôn ngữ, trên nhiều bình diện và
nhiều cấp độ. Nhờ có các phương tiện
đồng nghĩa về từ vựng và ngữ pháp, chúng
ta có thể tránh được sự diễn đạt trùng lặp
một từ trong câu, trùng lặp một câu trong
đoạn văn... Chính các từ và các kết cấu
ngữ pháp diễn đạt các nội dung đồng
nghĩa đã giúp chúng ta đa dạng hoá được
cách diễn đạt, do đó tránh được sự diễn
đạt trùng lặp, khiến cho câu văn phong
phú về kiểu loại và uyển chuyển hơn, có
vần nhịp hơn khi cần thiết và điều này đặc
biệt cần thiết khi chúng ta học và sử dụng
một ngoại ngữ. Nhưng thực tế việc hiểu
và sử dụng từ đồng nghĩa của một ngoại
ngữ đúng chỗ và phù hợp với ngôn cảnh
là điều không hề đơn giản.
Như chúng ta biết, số lượng từ nói
chung, số lượng các từ đồng nghĩa nói
riêng, trong mỗi ngôn ngữ là rất lớn, hiện
tượng đồng nghĩa lại xảy ra ở mọi từ loại,
cả thực từ lẫn hư từ, nhất là đối với từ loại
động từ và tính từ do ý nghĩa biểu niệm nổi
trội của hai từ loại này so với nghĩa danh
từ. Việc đối chiếu các dãy đồng nghĩa từ
vựng trong các ngôn ngữ khác loại hình là
việc làm cần thiết, có thể giúp ích cho việc
tìm hiểu tính hệ thống cấu trúc của từng
ngôn ngữ, tìm hiểu tính đa nghĩa từ vựng
cũng như sự phát triển ngữ nghĩa của các
từ đồng nghĩa.
Bài viết tập hợp một số dãy đồng
nghĩa có từ trung tâm mang ý nghĩa tương
đương nhau trong hai ngôn ngữ Anh và
Việt thuộc những từ loại khác nhau từ các
cuốn từ điển từ đồng nghĩa, sổ tay dùng từ,
các từ điển giải thích và từ điển đối chiếu
song ngữ Anh-Việt. Trên cơ sở đó, chúng

tôi lựa chọn, tiến hành miêu tả đặc điểm
ngôn ngữ của một số dãy đồng nghĩa danh
từ đã được thu thập mang tính đại diện. Từ
kết quả thu được hy vọng rằng sẽ giúp ích
cho quá trình dạy - học tiếng Anh và tiếng
Việt như một ngoại ngữ có hiệu quả hơn.
2. Cơ sở lý luận
2.1. Từ đồng nghĩa
Theo Cruse, từ đồng nghĩa biểu
thị hiện tượng hai hoặc nhiều hình thức
ngôn ngữ khác nhau có ý nghĩa như nhau
(same). Hiện tượng đồng nghĩa được xem
là rộng hơn từ đồng nghĩa. Hiện tượng
đồng nghĩa là quan hệ giữa các hình vị bị
ràng buộc, các từ vị, các đơn vị từ vựng,
các ngữ, các cú, các câu và các mệnh đề.
Như vậy, hiện tượng đồng nghĩa có thể
được xếp loại hoặc vào hiện tượng đồng
nghĩa từ vựng hoặc vào hiện tượng đồng
nghĩa cú pháp.” [12, tr.157]. Hiện tượng
đồng nghĩa từ vựng có liên quan với các
hình vị bị ràng buộc, các từ vị và các ngữ
cố định. Hiện tượng đồng nghĩa từ vựng
là quan hệ về ý nghĩa giữa hai hay nhiều
đơn vị từ vựng có nghĩa như nhau trong
những ngữ cảnh đã cho trong đó chúng có
thể thay thế lẫn cho nhau.
Cruse [13, tr.265] cũng cho rằng
có thể thiết lập được một thang độ tính
đồng nghĩa (synonymity) - “một số từ
đồng nghĩa với nhau hơn những từ khác.”
Thang độ mà Cruse đã thiết lập bao gồm
hiện tượng đồng nghĩa tuyệt đối và hiện
tượng gần đồng nghĩa. Hiện tượng đồng
nghĩa tuyệt đối là trường hợp hoàn toàn
đồng nhất về ý nghĩa của hai hoặc nhiều
từ vị khi chúng có một ý nghĩa như nhau
một cách chính xác.
Bên cạnh quan niệm về từ đồng
nghĩa, còn có quan niệm về từ gần đồng
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nghĩa. Murphy [15, tr.155] quan niệm
rằng, từ gần đồng nghĩa là những từ vị có
ý nghĩa tương đối gần nhau hoặc ít nhiều
tương tự nhau (mist/fog (sương muối /
sương mù), stream/ brook (dòng suối, khe
suối), drive/ punge (lái xe). Tuy nhiên,
định nghĩa được đưa ra cho hiện tượng gần
đồng nghĩa là mơ hồ, bởi vì không có một
mối tương quan chính xác giữa hiện tượng
đồng nghĩa và tính tương đồng ngữ nghĩa.
Hiện tượng gần đồng nghĩa gắn liền với
sự chồng lấn về ý nghĩa và ý. Các ý nghĩa
của hiện tượng gần đồng nghĩa chồng lấn
lên nhau với một mức độ rất cao, nhưng
không hoàn toàn.
Trong Việt ngữ học, Đỗ Hữu Châu
cho rằng: “Hiện tượng đồng nghĩa là hiện
tượng có nhiều mức độ tùy theo số lượng
các nét nghĩa chung trong các từ. Mức độ
đồng nghĩa thấp nhất khi các từ chỉ có
chung một nét nghĩa đồng nhất. Số lượng
các nét nghĩa đồng nhất tăng lên thì các từ
càng đồng nghĩa với nhau. Mức độ đồng
nghĩa cao nhất xảy ra khi các từ đó có tất
cả các nét nghĩa hoặc đại bộ phận các nét
nghĩa trùng nhau, chỉ khác ở một hoặc vài
nét nghĩa cụ thể nào đó.” [2, tr.199]
Nguyễn Đức Tồn quan niệm rằng:
Từ đồng nghĩa phải dựa trên cả hai
thành phần nghĩa biểu vật và nghĩa biểu
niệm: Hai đơn vị từ vựng/từ được gọi là
đồng khi chúng có vỏ ngữ âm khác nhau
biểu thị các biểu vật hoặc các biểm niệm
giống nhau:
a. Nếu chúng có thể xuất hiện được
trong kết cấu “A là B’ và đảo lại “B là
A” mà không cần phải chỉnh lý bằng cách
thêm bớt nét nghĩa gì vào một trong hai
đơn vị/từ thì đó là những đơn vị từ vựng/
từ cùng nghĩa.
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Nếu như để chúng có thể xuất hiện
được trong các kết cấu “A là B” và đảo
ngược lại “B là A” cần có một sự chỉnh lý,
thêm nét nghĩa nào đó vào một trong hai
đơn vị thì từ đó là những đơn vị từ vựng/
từ gần nghĩa” [9, tr.97]
Theo chúng tôi, một định nghĩa tối
ưu về từ đồng nghĩa phải đồng thời chú
ý đến quan hệ giống nhau của các sự vật,
khái niệm mà chúng biểu thị, phải chú
ý đến mức độ giống nhau về nghĩa của
chúng. Các từ đồng nghĩa phải là những từ
thuộc về cùng một từ loại. Trong ý nghĩa
của chúng có chứa những yếu tố đồng
nhất. Các yếu tố khác nhau của các ý
nghĩa này bị trung hoà hoá trong những
ngữ cảnh nhất định. Một số từ cực kì gần
gũi đến mức đồng nhất về các thành phần ý
nghĩa (bao gồm thành phần nghĩa biểu vật,
biểu niệm; thành phần sắc thái phong cáchbiểu cảm và thành phần phạm vi sử dụng)
được gọi là những từ đồng nghĩa tuyệt đối.
Nếu chúng chỉ đồng nhất về thành phần
nghĩa biểu vật, biểu niệm thì chúng là các
từ cùng nghĩa.
Những từ đồng nghĩa với nhau sẽ
tập hợp thành một dãy, gọi là dãy đồng
nghĩa. Những từ này có khả năng thay thế
nhau trong những ngữ cảnh nhất định mà
không làm thay đổi cơ bản ý nghĩa của
câu, chỉ có khả năng làm thay đổi ý nghĩa
biểu thái trong câu. Những từ trong dãy
không nhất thiết phải tương đương nhau
về số lượng nghĩa (tức là các từ trong một
dãy đồng nghĩa không nhất thiết phải có
dung lượng nghĩa bằng nhau, có từ chỉ
có 1-2 nghĩa, nhưng có từ có 5-6 nghĩa).
Thông thường, các từ chỉ đồng nghĩa với
nhau ở một nghĩa nào đó. Chính vì thế mà
một từ đa nghĩa có thể tham gia vào nhiều
dãy đồng nghĩa khác nhau. Ở dãy này nó
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tham gia với nghĩa này, nhưng ở dãy khác
nó tham gia với nghĩa khác.
Trên đây sẽ là cơ sở để chúng tôi đi
xác định dãy từ đồng nghĩa trong tiếng Anh
và tiếng Anh làm ngữ liệu để phục vụ cho
nghiên cứu này.
2.2. Vài nét về danh từ tiếng Anh
và tiếng Việt
Trong hệ thống ngôn ngữ, xét về mặt
từ loại, hệ thống từ vựng trong mỗi ngôn
ngữ có thể chia ra thành danh từ, động từ,
tính từ, phó từ… Vì có chức năng định
danh nên danh từ thường chiếm số lượng
lớn trong mỗi ngôn ngữ. Theo Merriam Webster [21], danh từ trong tiếng Anh dùng
để chỉ sự vật, sự việc, con người... Danh
từ được sử dụng trong câu với những vị trí
khác nhau. Danh từ chia thành 5 loại trong
đó có danh từ chung, danh từ riêng, danh
từ trừu tượng, tập hợp và danh từ ghép.
Danh từ trong tiếng Anh phân biệt danh
từ đếm được và không đếm được. Danh từ
đếm được tồn tại ở cả 2 dạng: số ít và số
nhiều. Danh từ không đếm được chỉ được
chia động từ số ít.
Trong tiếng Việt, theo Nguyễn Văn
Tu [20], hệ thống danh từ được phân chia
thành hệ thống danh từ riêng và danh từ
chung. Trong đó, danh từ riêng chỉ tên
riêng của từng người, từng sự vật cụ thể.
Danh từ chung chỉ tên chung của một
chủng loại sự vật, có tính khái quát, trừu
tượng không có mối liên hệ đơn nhất
giữa tên gọi và vật cụ thể được gọi tên,
bao gồm các loại: danh từ chỉ đơn vị và
danh từ chỉ sự vật. Trong tiếng Việt, danh
từ không bao giờ biến đổi theo số lượng
như trong tiếng Anh, do sự khác biệt về
loại hình ngôn ngữ quy định. Các cứ liệu
nghiên cứu trên đây chứng tỏ rằng người

Việt có xu hướng chia cắt, phạm trù hóa
hiện thực khách quan và biểu đạt nó qua
ngôn ngữ một cách chi tiết, cụ thể hơn so
với người Anh. Chúng hoàn toàn phù hợp
với những đặc điểm tư duy ngôn ngữ của
mỗi dân tộc: người Anh có xu hướng thiên
về khái quát hóa, còn tư duy ngôn ngữ của
người Việt có xu hướng thiên về cụ thể
hóa, chi tiết hóa.
3. Đặc điểm ngôn ngữ một số dãy
danh từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và
tiếng Việt
3.1. Đặc điểm ngữ nghĩa dãy danh
từ đồng nghĩa “đôi, cặp, hai”
COUPLE, PAIR, BRACE, YOKE
và HAI, VÀI, ĐÔI, CẶP
Theo Từ điển của Lê Đức Trọng
[20], dãy đồng nghĩa danh từ trong tiếng
Anh gồm bốn từ COUPLE, PAIR,
BRACE, YOKE có nghĩa chung là: “hai
sự vật cùng một loại được xem xét cùng
với nhau hoặc như một chỉnh thể” - đôi,
cặp, hai.
Couple có ý nghĩa rộng nhất và ít
xác định nhất - nó có thể biểu thị vừa đúng
hai sự vật và cũng có thể một số lượng
hơi nhiều hơn một chút, ví dụ: a couple of
girls /of women, of boys (hai cô gái/phụ
nữ, thằng bé); a couple of dogs /of cats, of
cows (hai con chó/con mèo, con bò cái);
after a couple of glasses (sau hai/vài cốc);
in a couple of minutes /of days (trong hai
phút/ngày).
Pair thể hiện ý là hai sự vật được
xem xét hình thành một bộ hoàn chỉnh,
không thể sử dụng cái này mà không có cái
kia, v.v..., ví dụ: a pair of eyes/of hands, of
feet (đôi mắt/tay, chân); a pair of shoes (đôi
giày); to walk in pairs (đi từng/thành đôi).
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Brace và yoke có ý nghĩa chuyển
hóa hơn couple bởi lẽ chúng biểu thị đúng
hai sự vật; mặt khác chúng có ý nghĩa
ít chuyển hóa hơn pair, bởi vì chỉ nhấn
mạnh, sự thể hai sự vật hiện ra trong nhận
thức người nói như những thứ liên hệ
với nhau, ví dụ: a brace of pheasants /of
ducks, of greyhounds (cặp (đôi) gà lôi/vịt,
chó săn); a brace of pistols (hai khẩu sung
lục); a yoke of oxen (đôi bò).

nếu tách riêng ra thì thành lẻ đôi, đơn
chiếc, ví dụ: Hai chiếc đũa hợp thành đôi
đũa; hai chiếc giầy hợp thành đôi giầy; hai
người bạn gắn bó với nhau hợp thành đôi
bạn: đôi bạn trẻ, đôi uyên ương, xứng đôi,
vừa đôi phải lứa, hai cháu rất đẹp đôi,
bắt hai đôi chim câu về nuôi, cứ quấn lấy
nhau như đôi sam ấy, Năm thì mười họa
hay chăng chớ, Một tháng đôi lần có cũng
không (Hồ Xuân Hương).

Tương ứng với dãy từ đồng nghĩa
trên đây của tiếng Anh, tiếng Việt có dãy
từ đồng nghĩa sau: HAI, VÀI, ĐÔI, CẶP.
Theo Hoàng Phê [19], Hai là từ chỉ số sau
số một, trước số ba trong hệ thống số đếm
của tiếng Việt, ví dụ: Một với một là hai,
hai lần hai là bốn; Hai năm rõ mười (tục
ngữ); Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi,
Tin mừng thắng trận nở như hoa (Hồ Chí
Minh); “Vầng trăng vằng vặc giữa trời,
Đinh ninh hai miệng một lời song song”
(Nguyễn Du, Truyện Kiều).

Nếu hai người hoặc vật mà gắn bó
với nhau đến mức người này, hoặc cái này
không thể tách rời khỏi người kia hoặc
cái kia được thì được gọi là cặp: cặp vợ
chồng.

Đồng nghĩa với hai, trong tiếng Việt
còn có các từ đôi, cặp. Tuy vậy, giữa các
từ này vẫn có sự khác nhau khá rõ về sắc
thái nghĩa và cách dùng.
Khi nói về số lượng người ít, không
xác định, trong khoảng từ hai đến ba
người, ta có thể nói hai, ba/ đôi, ba/ vài
ba người.
Vài là từ thường dùng để chỉ số
lượng không xác định, vào khoảng hai,
hoặc hơn hai một chút. Vì thế, ta quen nói
một vài, vài ba, vài bốn. Nhưng không thể
nói vài năm hay vài sáu… được! Muốn
nói số lượng không xác định, vào khoảng
từ bốn đến năm, hay từ năm đến sáu, thì
phải nói là bốn năm, dăm sáu.
Khi hai người hoặc hai vật hợp lại,
luôn luôn đi với nhau thì tạo thành đôi,

Như vậy, sự khu biệt ngữ nghĩa của
các dãy danh từ đồng nghĩa trên đây trong
tiếng Anh và tiếng Việt có sự giống nhau
hoàn toàn:
Couple = hai, vài; Pair = đôi (mắt,
giầy); brace, yoke = cặp (vợ chồng, bánh
giầy).
3.2. Đặc điểm ngữ nghĩa dãy danh
từ đồng nghĩa “đám đông”
CROWD, MOB, HORDE, THRONG,
DROVE, CRUSH, RABBLE và
BỌN, BẦY, BỀ, ĐÀN, ĐOÀN, LŨ,
ĐÁM, NHÓM, PHE, PHƯỜNG,
TOÁN, TỤI
Từ điển Oxford learner’s thesaurus:
a dictionary of synonyms đã đưa ra dãy
đồng nghĩa danh từ trên đây và giải thích
như sau:
Crowd có nghĩa chung nhất trong
dãy, chỉ (Số ít, số nhiều) số lượng lớn
người tập trung ở những nơi công cộng,
chẳng hạn như đường phố, hoặc ở trò
chơi thể thao, ví dụ: A small crowd had
gathered outside the church (Có một
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đám đông nhỏ tập trung ngoài nhà thờ);
Crowds of people poured into the street
(Đám đông ùa ra đường phố); I want to
get there early to avoid the crowds (Tôi
muốn đến đó sớm để tránh đám đông);
The game attracted a capacity crowd of
80 000 (Trò chơi thu hút đám đông lên đến
80.000 người); Nearly 300 marshals will
be involved in crowd control (Gần 300
cảnh sát trưởng có mặt trong việc kiểm
soát đám đông); A whole crowd of us (=a
lot of us) are going to the ball (Đám rất
đông chúng tôi sẽ tham dự buổi khiêu vũ).
Mob (Số ít/số nhiều) (thường mang
ý nghĩa không đồng tình) đám đông mọi
người, thường một người trong số đó sẽ
gây ra bạo lực hoặc gây rắc rối, ví dụ:
An angry mob of demonstrators came
charging around the corner (Đám đông
hỗn tạp người biểu tình tức giận kéo đến
xung quanh góc phố).
Horde (Đôi khi mang nghĩa không
đồng tình) một đám đông người, ví
dụ:There are always hordes of tourists
here in the summer (Lúc nào cũng đông
khách du lịch ở đây vào mùa hè); Football
fans turned up in hordes
(Cổ động viên bóng đá xuất hiện
thành đám đông).
Throng (Sử dụng trong văn viết)
một đám đông người, ví dụ: We pushed
our way through the throng (Chúng tôi đi
xuyên qua đám đông); He was met by a
throng of journalists and photographers
(Anh ta bị bắt gặp bởi đám đông nhà báo
và nhiếp ảnh gia).
Crowd: được sử dụng thường
xuyên và chung hơn “throng”. Throng
được sử dụng đặc biệt trong văn miêu tả
để chỉ rất nhiều người tụ tập cùng nhau rất

phấn khích vui vẻ và bận rộn. “Throng”
thu hút nhiều người muốn tham gia vào
hoặc muốn tìm hiểu chuyện gì đang diễn
ra ở đó. Nếu muốn diễn tả một người nào
đó muốn thoát khỏi đám đông hoặc tránh
đám đông thì dùng “crowd” chứ không
dùng “throng”. Trong đại hội thể thao,
muốn nói đến đám đông thì dùng “crowd”,
chứ không dùng “throng”.
Drove (số nhiều) rất nhiều người/
hoặc động vật, thường di chuyển hoặc làm
gì đó theo nhóm/ bầy đàn, ví dụ: People
are leaving the countryside in droves to
look for work in the cities. (Mọi người
đang kéo nhau rời nông thôn để kiếm việc
trên thành phố).
Crush (Thường số ít) (thường mang
nghĩa không đồng tình) đám đông người
nhồi nhét nhau trong một không gian nhỏ,
ví dụ: There’s always a big crush in the
bar during the interval.(Thường xuyên có
đám đông người chen lấn nhau ở quán
rượu trong giờ nghỉ).
Rabble (Số ít, số nhiều) (không
đồng tình) một nhóm lớn người ồn ào, có
thể hoặc đang gây bạo lực, ví dụ: As he
arrived he was met by a rabble of noisy
youths.(Khi anh ta đến, anh ta gặp một
nhóm thanh niên đang gây ồn ào).
Từ điển từ đồng nghĩa tiếng Việt của
Nguyễn Văn Tu [19] đưa ra dãy danh từ
đồng nghĩa tương ứng với dãy danh từ
đồng nghĩa trên trong tiếng Anh:
ĐÁM, BỌN, BẦY, BÈ, ĐÀN,
ĐOÀN, LŨ, NHÓM, PHE, TOÁN, TỤI
Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê
[2] giải nghĩa như sau:
Đám d. Nghĩa 3: Tập hợp gồm một số
đông tụ họp lại một chỗ để cùng tiến hành
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việc gì, ví dụ: Đám chọi gà; Đám cưới; Đám
ma; Đám khao; Đám giỗ; Đám bạc; “Lòng
tôi muốn lấy thợ kèn, Đám sang thì bánh,
đám hèn thì xôi” (Ca dao); “Ai chê đám
cưới, ai cười đám ma” (Tục ngữ).
Bọn d. 1 Tập hợp gồm một số người
lâm thời tụ họp lại, không thành tổ chức.
2 Tổng thể nói chung một số người được
nói gộp lại trên cơ sở có chung một đặc
điểm nào đó, như cùng lứa tuổi, cùng một
tổ chức, cùng tham gia một hoạt động, v.v
(thường hàm ý coi thường hoặc thân mật).
Bầy d. 1 Đám đông động vật cùng
loài sống với nhau hoặc tạm thời tập hợp
tại một chỗ.
2 Đám đông người (hàm ý
khinh), ví dụ:“Khuyển, Ưng lựa chọn một
bầy côn quang” (Nguyễn Du)
Bè d. (...) 3 Nhóm người kết với
nhau, thường để làm việc không chính
đáng, ví dụ: Kéo bè kéo cánh; “Chẳng
them ăn gỏi cá mè, Chẳng thèm chơi với
những bè tiểu nhân”. (Ca dao)
Từ điển của Nguyễn Văn Tu [20]
giải thích:
Đàn (id) cũng như bầy dùng nói về
súc vật, hay có ý nói về một số đông trong
gia đình, ví dụ: Đàn trâu; “Sẩy đàn tan
nghé”; “Con độc cháu đàn”. (Tục ngữ)
Đoàn - số đông người, vật … đi liên
tiếp nhau, ví dụ: Đoàn biểu tình; Đoàn ô tô.
Lũ - nhiều người cùng làm một việc
không đứng đắn, làm bậy; Cũng có khi chỉ
là nói nhiều có tính chất ồ ạt, không có trật
tự, ví dụ: Lũ ác nhân; Lũ du côn; Lũ giặc’
“Dưới hiên dậy lũ ác nhân”. (Nguyễn Du).
Nhóm - một số người tập hợp lại
với nhau theo một mục đích phân loại nhất
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định, ví dụ: Nhóm đổi công; Học nhóm;
Nhóm Tự lực Văn đoàn; Nhóm Nam
phong.
Phe - một số người hoặc tập thể
có cùng một mục đích nào đó họp lại
với nhau, thường trong mối quan hệ đối
lập với đối phương, ví dụ: Việc phe; Phe
giáp; Phe nó phái kia.
Toán - nhóm người cùng có nhiệm
vụ gì, thường có tổ chức, có hàng ngũ, ví
dụ:Toán quân; Toán dân công; Trưởng
toán biệt kích.
Tụi - bọn, nhưng thường không
đông lắm, có sắc thái thô tục, hoặc chỉ bọn
người xấu, ví dụ:Tụi chúng tôi; Tụi nó ;
Tụi tham nhũng; Tụi lưu manh.
Có thể thấy rằng trong dãy danh từ
tiếng Anh chỉ có từ throng chỉ được sử
dụng trong văn viết. Các từ mob, crush,
rabblle nói về đám đông người hỗn tạp
(mob), chen lấn xô đẩy nhau (crush), lộn
xộn vô tổ chức (rabble). Riêng từ horde
thì trung hòa về nét nghĩa này.
Nét nghĩa khu biệt thứ 2 là loại đối
tượng được nói đến: cả người và động vật
(drove) hay chỉ về người (các từ còn lại).
Như vậy, ngoài sự phân biệt theo
sắc thái phong cách-biểu cảm, các danh
từ đồng nghĩa trên trong tiếng Anh có sự
khác biệt ngữ nghĩa theo các tham tố sau:
1) Đối tượng được nói đến: chỉ nói
về người (tất cả các từ trừ drove) hay cả
động vật (drove);
2) Mức độ, quy mô về số lượng người;
3) Tính tổ chức hay trật tự của đám
người;
4) Hành vi của các cá nhân trong
đám người (chen lấn, gây rối...).
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Dãy danh từ đồng nghĩa tương ứng
trong tiếng Việt ngoài 5 loại nghĩa vị khu
biệt đầu như tiếng Anh, còn có thêm nghĩa
vị khu biệt thứ 6 và nội dung các nghĩa vị
cụ thể trong mỗi loại có phần phong phú
hơn tiếng Anh:
1) Nghĩa vị sắc thái tình cảm, phong
cách: biểu thị tình thái thô tục (tụi), coi
khinh (bầy), coi thường (bọn)...đối với
đám người được nói tới.
2) Nghĩa vị khu biệt về loại đối
tượng được nói đến: cả người, động vật
và bất động vật (đoàn), chỉ người (nhóm,
phe, bè...), cả người và động vật (bầy,
đàn...)
3) Nghĩa vị về quy mô số lượng
của đám người được nói đến trong tiếng
Việt rõ hơn trong tiếng Anh: nhiều và lớn
(đám, bầy, đoàn, đàn...), nhỏ và ít (nhóm,
toán...).
4) Tính tổ chức hay trật tự của đám
người (ví dụ: có tính chất ồ ạt, không có
trật tự (lũ); có tổ chức, có hàng ngũ (toán)
5) Hành vi của các cá nhân trong
đám người (chen lấn, gây rối...).
6) Nghĩa vị mục đích tập hợp lại của
các cá nhân trong đám đông: để làm việc
không chính đáng (bè); cùng làm một việc
không đứng đắn, làm bậy (lũ); có cùng
một mục đích nào đó họp lại với nhau,
thường đối lập với đối phương (phe).
4. Kết luận
Để miêu tả các từ đồng nghĩa trong
hai ngôn ngữ nhằm chỉ ra các nghĩa vị
giống nhau và đặc biệt khó nhất là các
nghĩa vị khác nhau giữa chúng, tùy theo
mỗi từ loại mà chúng ta dựa vào cơ sở ngữ
nghĩa khác nhau. Đối với vị từ (gồm động
từ và tính từ) chúng ta cần phải dựa vào

các tham tố trong cấu trúc tham thể của vị
từ (diễn tố và chu tố). Đối với các danh từ
thì cần dựa vào các tham tố thuộc tính đặc
trưng của sự vật, hiện tượng. Các thuộc
tính đặc trưng này làm nên các nghĩa vị
khu biệt trong cấu trúc nghĩa của danh từ
biểu thị sự vật, hiện tượng ấy, chẳng hạn,
các nghĩa vị chung cho nhiều sự vật hiện
tượng, như đặc điểm hình thức, cấu tạo,
quy mô, kích cỡ, màu sắc, thuộc tính vật
lí, công dụng,... và những thuộc tính đặc
trưng riêng cho từng loại đối tượng, chẳng
hạn, tiếng kêu, loại thức ăn, thuộc tính bản
năng (đối với động vật), v.v...
Các cứ liệu phân tích trên đây, chứng
tỏ người Việt chia cắt, phạm trù hóa hiện
thực khách quan và biểu đạt nó qua ngôn
ngữ một cách chi tiết, cụ thể hơn so với
người Anh. Chúng hoàn toàn phù hợp với
những đặc điểm tư duy ngôn ngữ của mỗi
dân tộc: người Anh thiên về khái quát hóa,
còn tư duy ngôn ngữ của người Việt thiên
về cụ thể hóa, chi tiết hóa. Kết quả đối
chiếu của chúng tôi góp phần khẳng định
kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Tồn
khi tác giả khẳng định: “Đối với người
Việt, việc chọn từ đồng nghĩa này hay
khác lại phụ thuộc nhiều vào nhu cầu diễn
đạt những khía cạnh, hay sắc thái khác
nhau của cùng một nội dung ngữ nghĩa
- cụ thể hay trừu tượng, rộng hay hẹp.
Điều này cũng chứng tỏ việc chọn từ đồng
nghĩa ở người Việt mang giá trị thông tin
ngữ nghĩa nhiều hơn so với người Anh và
người Nga. Chức năng xã hội là tham tố
biến thể đồng nghĩa quan trọng hơn trong
hiện tượng từ đồng nghĩa tiếng Việt. Đối
với tiếng Anh và tiếng Nga, chức năng
ngữ dụng học lại đóng vai trò quan trọng
hơn” [10, tr. 203].
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Tóm tắt: Bài viết tổng hợp và phân tích cụ thể các quy định pháp luật trong hệ thống
pháp luật Việt Nam từ Hiến pháp đến các luật chuyên ngành ở góc độ bảo đảm các điều kiện
tồn tại và phát triển trẻ em - một khía cạnh quan trọng trong bảo đảm quyền sống của trẻ em.
Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số đánh giá thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam về
vấn đề này.
Từ khoá: Quyền trẻ em, tồn tại và phát triển, Luật Việt nam.

Abstract: The article summarizes and analyzes in detail the laws in the Vietnamese legal
system from the Constitution to specialized laws in the perspective of ensuring the conditions
of children’s survival and development - an important aspect in ensuring children’s right to
life. From there, the authors give some assessments on the current situation of Vietnamese
law on this issue.§
Keywords: Children’s right, survival and development, Vietnam Law.

1. Đặt vấn đề
Trong thời gian qua, pháp luật Việt
Nam đã có những bước tiến quan trọng
trong nội luật hoá quyền sống của trẻ em
theo tinh thần của CRC 1969§. Trong hệ
thống pháp luật Việt Nam hiện nay, từ văn
bản có hiệu lực cao nhất là Hiến pháp, cho
đến các luật chuyên ngành và các văn bản
quy phạm pháp luật khác đều có quy định

về vấn đề này, cụ thể như sau:
Các điều kiện tồn tại và phát triển
của trẻ em được ghi nhận và bảo đảm
trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
Hiến pháp 2013 đã ghi nhận tại
Khoản 1, Điều 37: “Trẻ em được Nhà
nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc

* Khoa Chính trị học, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
† Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em (DWC)
‡ Khoa Chính trị học, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
§ Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em năm 1969 (Convention on the Rights of the Child 1969)
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và giáo dục; được tham gia vào các vấn
đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành
hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc
lột sức lao động và những hành vi khác
vi phạm quyền trẻ em”. Đây là quy định
thể hiện ý chí của Nhà nước trong bảo vệ,
tăng cường và thúc đẩy quyền trẻ em nói
chung và bảo đảm các điều kiện tồn tại và
phát triển của trẻ em. Mặc dù không có
quy định cụ thể về khái niệm quyền sống
của trẻ em, tuy nhiên quyền trẻ em luôn là
đối tượng điều chỉnh về quyền con người
mà vấn đề này được quy định tại Điều 19:
“Mọi người có quyền sống. Tính mạng con
người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị
tước đoạt tính mạng trái luật.”. Hơn nữa,
những điều kiện bảo đảm sự tồn tại và
phát triển của trẻ em cũng được thể hiện
qua những quy định về quyền con người
như: Điều 14: “Tất cả các quyền dân sự,
chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa đều
được công nhận,tôn trọng, bảo vệ, bảo
đảm theo Hiến pháp và pháp luật”; Điều
20 về quyền tự do và an toàn cá nhân (hay
an ninh cá nhân); Điều 34 về quyền được
bảo đảm an sinh xã hội; Điều 38 về quyền
được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc
y tế; Điều 39 về quyền được học tập, giáo
dục; Điều 41 về quyền hưởng thụ và tiếp
cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời
sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa.
Bên cạnh đó, tại Chương III Hiến
pháp năm 2013 quy định về kinh tế, xã
hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công
nghệ và môi trường cũng đã có một số quy
định liên quan đến trẻ em từ góc độ bảo
đảm những điều kiện tồn tại và phát triển
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như: Khoản 2, Điều 58 về việc Nhà nước,
xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ,
chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em, thực
hiện kế hoạch hóa gia đình; Khoản 2, Điều
61 về việc Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu
hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục;
chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm giáo
dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không
thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục
trung học; phát triển giáo dục đại học, giáo
dục nghề nghiệp; thực hiện chính sách học
bổng, học phí hợp lý.
Quyền sống của trẻ em, theo nghĩa
rộng của quyền này, không chỉ là sự toàn
vẹn về tính mạng của trẻ em, mà còn là
những điều kiện bảo đảm sự tồn tại và phát
triển toàn diện cho trẻ em ¶. Ở khía cạnh
thứ hai, CRC khuyến nghị trách nhiệm chủ
động, tích cực của các quốc gia thành viên
phải bảo đảm đến mức tối đa có thể được
sự phát triển của trẻ em **. Với tư cách là
đạo luật có hiệu lực cao nhất, luật nền tảng
của hệ thống pháp luật quốc gia, có thể thấy
những quy định mang tính định hướng của
Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam năm 2013 đã làm tốt vai trò thể
hiện quan điểm của Nhà nước và vai trò
của pháp luật trong bảo đảm điều kiện tồn
tại và phát triển của trẻ em. Đây chính là
nền tảng cho những luật chuyên ngành
khác thể hiện rõ vai trò của mình trong bảo
đảm quyền sống của trẻ em.
Các điều kiện tồn tại và phát triển
của trẻ em được ghi nhận và bảo đảm
trong các luật chuyên ngành

¶ Phan Duy Anh (2016), Quyền sống của trẻ em ở Việt Nam hiện nay, Luận văn thạc sĩ luật học, Học
viện Khoa học xã hội, tr. 10.
** Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. (2011), Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người,
Nxb. Lao động - Xã hội, Hà Nội, tr. 164.
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Bên cạnh các quy định của Hiến
pháp 2013, quyền sống của trẻ em ở góc
độ là những điều kiện bảo đảm cho sự
tồn tại và phát triển còn được thể chế hóa
trong nhiều văn bản pháp luật khác trong
hệ thống pháp luật Việt Nam. Trong phạm
vi của mình, bài viết chỉ dẫn những quy
định nền tảng trong một số các văn bản
luật chuyên ngành.
2. Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS)
Điều 16 BLDS 2015 đã quy định
mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân
sự như nhau và năng lực pháp luật dân sự
của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và
chấm dứt khi người đó chết. Từ quy định
này, có thể hiểu trong hệ thống pháp luật
Việt Nam thì trẻ em được coi là một chủ
thể của quyền con người là từ lúc được
sinh ra. Cùng với đó, các quyền nhân thân
được ghi nhận và bảo vệ với tất cả mọi
người, trong đó đã hàm ý tới quyền sống
của trẻ em từ góc độ quyền tự do và cá
nhân, trách nhiệm của cha mẹ đối với trẻ
em từ các quy định tại Điều 33 về quyền
sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính
mạng, sức khỏe, thân thể và Điều 39 về
quyền nhân thân trong hôn nhân gia đình.
3. Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa
đổi, bổ sung năm 2017)
BLHS 2015 có nhiều quy định bảo
đảm quyền sống của trẻ em thể hiện rất
rõ trong hình phạt tử hình và giới hạn áp
dụng hình phạt tử hình tại Điều 40. Điều
này cho thấy không được áp dụng hình
phạt tử hình và thi hành án tử hình với phụ
nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36
tháng tuổi (với trường hợp không thi hành
án tử hình, tức đã bị kết án tử hình mà là

phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36
tháng tuổi thì chuyển thành hình phạt tù
chung thân). Thứ nhất, quy định này cho
thấy pháp luật hình sự Việt Nam hoàn toàn
phù hợp với nội dung của CRC 1989 khi
đã bảo vệ sự sống của trẻ em từ trước khi
được sinh ra, mặc dù đó không phải là sự
bảo vệ quyền sống của một tự nhiên nhân
(không tử hình phụ nữ có thai). Thứ hai,
pháp luật hình sự Việt Nam bảo đảm điều
kiện tồn tại và phát triển của trẻ em khi
thấy rõ sự gắn kết, mối liên hệ quan trọng
trong sự sống và phát triển của trẻ em ở
giai đoạn đầu đời với người mẹ (không tử
hình phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi).
Những quy định thuộc Chương XII
- Những quy định đối với người dưới 18
tuổi phạm tội - thể hiện chính sách hình sự
đặc biệt đối với trẻ em (dưới 16 tuổi) trên
một số phương diện như sau: Thứ nhất,
phải bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người
dưới 18 tuổi (bao gồm trẻ em) và chủ yếu
nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa
chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở
thành công dân có ích cho xã hội (Khoản 1
Điều 91); Thứ hai, người từ đủ 14 tuổi đến
dưới 16 tuổi có thể được miễn trách nhiệm
hình sự nếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự, tự nguyện khắc phục
phần lớn hậu quả (Khoản 2 Điều 91); Thứ
ba, không xử phạt tù chung thân hoặc tử
hình; Thứ tư, được hưởng mức án nhẹ hơn
mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi
trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn
thích hợp ngắn nhất (Khoản 6 Điều 91, từ
Điều 100 đến Điều 106); Thứ năm, án đã
tuyên với người chưa đủ 16 tuổi phạm tội
thì không tính để xác định tái phạm hoặc
tái phạm nguy hiểm (Khoản 7 Điều 91)
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cũng như không được coi là có án tích
(Điều 107). Có thể thấy những đường
hướng xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội
đã phản ánh rất nhiều chính sách khoan
hồng của luật hình sự đối với trẻ em. Điều
này nhằm hạn chế những tác động không
có lợi của hình phạt tới các điều kiện tồn
tại và phát triển của trẻ em trong độ tuổi
này cũng như ảnh hưởng của chúng tới
tương lai của các em.
BLHS 2015 cũng quy định những
tội phạm riêng liên quan tới các hành vi
xâm hại đến đối tượng là trẻ em như: Điều
142 (tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi);
Điều 144 (tội cưỡng dâm người từ đủ 13
đến 16 tuổi); Điều 145 (tội giao cấu hoặc
thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi); Điều
146 (tội dâm ô với người dưới 16 tuổi);
Điều 147 (tội sử dụng người dưới 16 tuổi
vào mục đích khiêu dâm); Điều 151 (tội
mua bán người dưới 16 tuổi); Điều 152
(tội đánh tráo người dưới 1 tuổi); Điều
153 (tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi).
Cùng với đó, BLHS 2015 đã quy định về
phạm tội với người dưới 16 tuổi và phụ nữ
có thai là tình tiết tăng nặng trong quyết
định hình phạt tại danh mục các tình tiết
tăng nặng trách nhiệm hình sự (Điều 52)
và xác định “phạm tội đối với người dưới
16 tuổi” là một trong những số tình tiết
định khung tăng nặng trong Chương XIV
- Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ,
nhân phẩm, danh dự của con người.
Có thể thấy rằng, BLHS 2015 bảo
vệ đối tượng trẻ em ở mức độ rất cao từ
hai khía cạnh: lên án người phạm tội đối
với trẻ em và khoan hồng đối với người
phạm tội là trẻ em. Điều này lần lượt thể

hiện quan điểm của luật hình sự Việt Nam
không chỉ bảo vệ toàn vẹn tính mạng mà
còn bảo đảm những điều kiện tồn tại, phát
triển của trẻ em.
4. Luật trẻ em 2016
LTE 2016 quy định về quyền và bổn
phận của trẻ em, trách nhiệm và nghĩa vụ
của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục,
gia đình, cá nhân trong việc thực hiện
quyền và bổn phận của trẻ em. Đây là đạo
luật có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo
vệ quyền trẻ em, trong đó có quyền sống.
Nội dung của LTE 2016 cơ bản đã thể hiện
việc nội luật hoá các quy định của CRC
1989. Điều 12 về quyền sống của trẻ em
đã ghi nhận trẻ em “được bảo đảm tốt nhất
các điều kiện sống và phát triển”. Cùng
với đó, các quyền được bảo vệ để không
bị xâm hại tình dục, quyền được bảo vệ
để không bị bóc lột sức lao động, quyền
được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi,
bỏ mặc, quyền được bảo vệ để không bị
bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, quyền được bảo
vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh
tráo, chiếm đoạt, quyền được bảo vệ khỏi
chất ma tuý, quyền được bảo vệ trong tố
tụng và xử lý vi phạm hành chính, quyền
được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm hoạ, ô
nhiễm môi trường, xung đột vũ trang được
quy định lần lượt từ Điều 25 đến Điều 31
đã thể hiện rõ khía cạnh “được bảo đảm
tốt nhất các điều kiện sống và phát triển”
trước những tác nhân có thể phương hại
tới quyền sống của trẻ em. LTE năm 2016
còn quy định trách nhiệm của Nhà nước,
xã hội, gia đình trong bảo vệ sự tồn tại
và phát triển toàn diện của trẻ em ở các
phương diện như sau:
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Phương diện chăm sóc, nuôi dưỡng
trẻ em và vai trò của cha, mẹ
LTE 2016 đã quy định “Trẻ em có
quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát
triển toàn diện” (Điều 15) và yếu tố để
bảo đảm quyền này chính là “Trẻ em có
quyền được chung sống với cha mẹ, được
cả cha và mẹ bảo vệ, chăm sóc và giáo
dục trừ trường hợp cách ly cha mẹ theo
quy định của pháp luật hoặc vì lợi ích tối
nhất của trẻ” (Điều 22). Chung sống với
cha mẹ là điều kiện để trẻ em có thể phát
triển toàn diện bởi lẽ cha, mẹ là người có
điều kiện gần gũi, yêu thương với tư cách
là “đấng sinh thành” của trẻ em. Chăm
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em không
chỉ là trách nhiệm với tư cách là người
cha, người mẹ mà đó còn là trách nhiệm
được nêu rõ trong LTE 2016 tại Điều 96,
Điều 98 như bảo đảm chế độ dinh dưỡng
phù hợp với sự phát triển về thể chất, tinh
thần của trẻ em ở từng độ tuổi, chăm sóc
sức khoẻ ban đầu và phòng chống bệnh
cho trẻ em, trách nhiệm tiếp cận dịch vụ y
tế để sàng lọc, phòng ngừa các bệnh bẩm
sinh cho trẻ em… Trong quá trình đó, cha
mẹ và các thành viên trong gia đình phải
có trách nhiệm tôn trọng các quyền của trẻ
em (Điều 75). Như vậy có thể thấy, trách
nhiệm chăm sóc trẻ em trước tiên phải
nêu cao vai trò của cha, mẹ, hay nói cách
khác trẻ em được ưu tiên bảo vệ tại gia
đình, “việc đưa trẻ em vào cơ sở trợ giúp

xã hội là biện pháp tạm thời khi các hình
thức chăm sóc tại gia đình, gia đình thay
thế không thực hiện được hoặc vì lợi ích
tối nhất của trẻ em” (Khoản 1 Điều 47).
Trong quá trình đó, Nhà nước có trách
nhiệm ban hành các chính sách trợ cấp, trợ
giúp, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để
thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ
em theo từng nhóm đối tượng khác nhau
và khuyến khích xã hội dành sự ưu tiên
các điều kiện tốt nhất để chăm sóc, nuôi
dưỡng trẻ em (Điều 42).
Các quy định trên là phù hợp với
Điều 18 CRC †† khi xác định nghĩa vụ,
trách nhiệm đầu tiên trong việc nuôi
dưỡng, chăm sóc trẻ em thuộc về cha mẹ,
người chăm sóc trẻ em khác và xác định
nghĩa vụ của nhà nước phải hỗ trợ, trợ giúp
các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ em,
dành cho họ những sự trợ giúp thích đáng
trong việc thực hiện trách nhiệm chăm
sóc, nuôi dưỡng trẻ. Những quy định này
phần nào có thể thấy LTE 2016 coi trọng
như thế nào vai trò của cha mẹ, các thành
viên gia đình trong chăm sóc, nuôi dưỡng
vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.
Phương diện chăm sóc y tế và được
hưởng tiêu chuẩn sức khỏe cao nhất
LTE 2016 đã ghi nhận: “Trẻ em
có quyền được chăm sóc tốt nhất về sức
khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch
vụ phòng, khám, chữa bệnh”. Như vậy trẻ
em là đối tượng được ưu tiên tiếp cận hàng

†† Điều 18 (1) CRC 1969 quy định: “Các Quốc gia thành viên phải có những cố gắng cao nhất để bảo đảm việc
thừa nhận nguyên tắc là cả cha và mẹ đều có trách nhiệm chung trong việc nuôi dưỡng và sự phát triển của con
cái. Cha mẹ, và tùy trường hợp có thể là người giám hộ hợp pháp, có trách nhiệm đầu tiên trong việc nuôi dưỡng
và sự phát triển của trẻ em. Những lợi ích tốt nhất của trẻ em phải là điều quan tâm cơ bản của họ”.
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đầu trong chăm sóc y tế, hay nói cách khác,
chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em là mối quan
tâm hàng đầu của xã hội. Điều này nêu cao
trách nhiệm của Nhà nước ở các khía cạnh
sau đây (Điều 43): Thứ nhất, có chính sách
phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã
hội từng thời kỳ để hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ
em được chăm sóc sức khỏe, ưu tiên cho
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Thứ hai, bảo
đảm thực hiện các biện pháp theo dõi sức
khỏe định kỳ, chăm sóc dinh dưỡng, sức
khoẻ ban đầu, tiêm chủng cho phụ nữ mang
thai và trẻ em theo độ tuổi; tư vấn và hỗ trợ
trẻ em trong việc chăm sóc sức khỏe sinh
sản, sức khỏe tình dục phù hợp với độ tuổi
theo quy định của pháp luật; Thứ ba, ưu tiên
tư vấn, bảo vệ, chăm sóc về sức khỏe, dinh
dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi
con dưới 36 tháng tuổi và trẻ em; Thứ tư,
có chính sách, biện pháp tư vấn, sàng lọc,
chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh;
giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, trẻ sơ sinh; xóa
bỏ phong tục, tập quán có hại, ảnh hưởng
đến sức khỏe trẻ em; Thứ năm, đóng, hỗ trợ
đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định
của pháp luật; Thứ sáu, có chính sách, biện
pháp để trẻ em được tiếp cận nguồn nước
hợp vệ sinh, điều kiện vệ sinh cơ bản và an
toàn thực phẩm; Thứ bảy, khuyến khích xã
hội ủng hộ, đầu tư nguồn lực để bảo vệ và
chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Có thể thấy,
các quy định trên của LTE 2016 là phù hợp
với nội dung của Điều 24 CRC 1989.
Phương diện quyền được giáo dục
LTE 2016 đã ghi nhận tại Điều 16 về
quyền được giáo dục, học tập và phát triển
năng khiếu: “Trẻ em có quyền được giáo
dục, học tập để phát triển toàn diện và
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phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân,
được bình đẳng về cơ hội học tập và
giáo dục; được phát triển tài năng, năng
khiếu, sáng tạo, phát minh”. Để hỗ trợ trẻ
em được tiếp cận một cách đầy đủ quyền
được giáo dục, trách nhiệm của Nhà nước
đã được xác định rõ ở Điều 44: Thứ nhất,
chính sách hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em
được đi học, giảm thiểu tình trạng trẻ em
bỏ học; Thứ hai, đặc biệt quan tâm tới các
chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo,
trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đang sinh
sống tại các xã biên giới, miền núi, hải
đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn được tiếp cận giáo
dục và giới thiệu việc làm phù hợp với độ
tuổi và pháp luật về lao động; Thứ ba, có
chính sách phù hợp để phổ cập giáo dục
mầm non cho trẻ em 05 tuổi và chính sách
hỗ trợ để trẻ em trong độ tuổi được giáo
dục mầm non phù hợp với Điều kiện phát
triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ; Thứ tư,
xây dựng chương trình, nội dung giáo dục
phải phải phù hợp với từng độ tuổi, từng
nhóm độ tuổi trẻ em, có trọng tâm, đáp
ứng chất lượng, yêu cầu phát triển toàn
diện và hội nhập; Thứ năm, quy định môi
trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân
thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
Có thể thấy, các quy định trên của LTE
2016 là phù hợp với nội dung của Điều 28,
29 CRC 1989.
Phương diện quyền được nghỉ ngơi,
vui chơi, giải trí và sinh hoạt văn hóa
LT 2016 đã ghi nhận tại Điều 17 về
quyền vui chơi, giải trí: “Trẻ em có quyền
vui chơi, giải trí; được bình đẳng về cơ
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hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ
thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp
với độ tuổi”. Để bảo đảm điều kiện vui
chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ
thuật, thể thao, du lịch cho trẻ em, Điều 24
đã xác định trách của Nhà nước như sau:
Thứ nhất, có chính sách hỗ trợ hoạt động
sáng tạo tác phẩm, công trình văn hóa
nghệ thuật; Thứ hai, phát triển hệ thống
thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cho trẻ
em; Thứ ba, có chính sách ưu tiên trẻ em
khi sử dụng dịch vụ vui chơi, giải trí, thể
thao, du lịch và tham quan di tích, thắng
cảnh; Thứ tư, tạo điều kiện để trẻ em giữ
gìn, phát huy bản sắc dân tộc, văn hóa tốt
đẹp và được sử dụng ngôn ngữ của dân
tộc mình; Thứ năm, khuyến khích tổ chức,
gia đình, cá nhân tham gia ủng hộ, đầu tư,
xây dựng cơ sở vật chất phục vụ trẻ em
vui chơi, giải trí; Thứ sáu, khuyến khích
sáng tạo, sản xuất đồ chơi, trò chơi cho trẻ
em bảo đảm an toàn, lành mạnh, mang bản
sắc văn hóa dân tộc. Có thể thấy, các quy
định trên của LTE 2016 là phù hợp với nội
dung của Điều 30, 31 CRC 1989.
5. Luật Hôn nhân & Gia đình
2014 (LHNGĐ)
Chương V LHNGĐ 2014 quy định
quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong mối
quan hệ giữa cha mẹ và con. Trong đó
có nhiều quy định liên quan đến vai trò,
trách nhiệm của cha mẹ đối với con, là
một trong những điều kiện bảo đảm sự tồn
tại và phát triển của trẻ em: Điều 69 quy
định về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ;
Điều 70 quy định về nghĩa vụ và quyền
của con; Điều 71 quy định về nghĩa vụ và
quyền chăm sóc nuôi dưỡng; Điều 72 quy

định về nghĩa vụ và quyền giáo dục con và
Điều 74 quy định về bồi thường thiệt hại
do con gây ra. Trong phạm vi hẹp là mối
quan hệ gia đình, LHNGĐ đã có những
quy định rõ về vai trò, trách nhiệm của cha
mẹ và các thành viên gia đình trong việc
chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm phát
triển toàn diện cho trẻ em.
6. Luật Giáo dục 2019 (LGD)
Một trong những nội dung quan
trọng trong xây dựng LGD 2019 đó là bảo
đảm các quyền được giáo dục không chỉ
đối với công dân mà đặc biệt quan tâm tới
đối tượng thụ hưởng quyền là trẻ em. Với
tư tưởng đó, các quy định của LGD 2019
đã từng bước hiện thực hoá, cụ thể hoá
quyền học tập của công dân nói chung,
quyền học tập của trẻ em nói riêng, cũng
như phương diện bảo đảm, thúc đẩy quyền
được giáo dục của trẻ em được quy định
trong LTE 2016. Một số điều luật của
LGD 2019 đã thể hiện quan điểm này bao
gồm: Thứ nhất, giáo dục tiểu học là bắt
buộc, từng bước phổ cập giáo dục mầm
non cho trẻ em 05 tuổi (Điều 14); Thứ hai,
giáo dục mầm non phải nhằm phát triển
toàn diện trẻ em về thể chất, tình cảm, trí
tuệ, thẩm mỹ, hình thành nhân cách (Điều
23) và có phương pháp giáo dục phù hợp
với trẻ em (Điều 24); Thứ ba, giáo dục
phổ thông phải nhằm phát triển toàn diện
cho người học về đạo đức, trí tuệ, thể chất,
thẩm mỹ, kỹ năng cơ bản, phát triển năng
lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo,
hình thành nhân cách con người Việt Nam
(Điều 29) và có các phương pháp giáo dục
phù hợp cho từng cấp học (Điều 30); Thứ
tư, ưu tiên đầu tư cho phổ cập giáo dục,
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phát triển giáo dục ở các địa bàn vùng sâu,
vùng xa để trẻ em có thể tiếp cận quyền
được giáo dục (Điều 17); Thứ năm, các
trường hợp ưu tiên không đóng học phí,
hỗ trợ học phí, miễn học phí (Điều 99)…
7. Một số đề xuất hoàn thiện pháp
luật Việt Nam về bảo đảm điều kiện tồn
tại và phát triển của trẻ em
Hiện nay, quy định của pháp luật
Việt Nam về bảo đảm điều kiện tồn tại và
phát triển của trẻ em cơ bản đã phù hợp với
CRC 1969. Việt Nam đã có những động
thái tích cực trong nội luật hoá các quy
định pháp luật về trẻ em, đặc biệt là quyền
sống của trẻ em. Điểm sáng Chương II Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân trong Hiến pháp năm
2013 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các
quy định về quyền con người được ghi
nhận một cách cởi mở hơn trong các đạo
luật chuyên ngành. Trong phần này, nhóm
tác giả nêu ba vấn đề lớn có ý nghĩa góp
phần hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp
luật Việt Nam về bảo đảm điều kiện tồn tại
và phát triển của trẻ em như sau:
Thứ nhất, cần quy định quyền sống
của trẻ em thành một điều luật riêng biệt
trong Hiến pháp chứ không nên lồng ghép
vào quy định quyền sống của con người tại
Điều 19 như hiện nay. Với quy định hiện
tại có hai hạn chế lớn: Một là, chưa làm
nổi bật một trong những quyền quan trọng
nhất của trẻ em trong Hiến pháp khiến cho
việc tìm hiểu những quyền trẻ em trong
Hiến pháp bị “hoà lẫn” trong quyền con
người nói chung; Hai là, khó lòng làm rõ
nội hàm quyền sống của trẻ em ở trong văn
bản có hiệu lực pháp lý cao nhất là Hiến
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pháp. Chúng tôi cho rằng quyền sống của
trẻ em cần phải được ghi nhận cụ thể hơn
trong quyền sống của con người, là vấn đề
đặc biệt trong quyền sống của con người,
làm rõ tính đặc thù trong nội hàm quyền
và thể hiện nỗ lực của Nhà nước trong bảo
vệ quyền này. Đề xuất này không chỉ thuần
tuý là sự ghi nhận về mặt hiến định, nó còn
thể hiện thái độ, tuyên bố của Nhà nước về
mối quan tâm sâu sắc đối với trẻ em trong
sự nghiệp phát triển Tổ quốc từ quyền thiên
liêng nhất - quyền sống.
Thứ hai, cần có những quy định cụ
thể hơn về quyền của thai nhi. Ở đây cần
xác định rõ thai nhi có phải là con người,
có phải là trẻ em và xác định từ thời điểm
nào thai nhi có thể được thụ hưởng các
quyền con người, quyền của trẻ em. Hiện
tại quyền của thai nhi vẫn đang là vấn đề
có nhiều tranh luận ở Việt Nam và việc
ghi nhận, bảo vệ quyền của thai nhi vẫn
đang tản mạn, riêng rẽ ở các luật chuyên
ngành mà chưa có tiếng nói chung trong
quy định của Hiến pháp. Việc quy định
cụ thể hơn quyền của thai nhi trong Hiến
pháp, trong luật dân sự, luật trẻ em là cơ
sở pháp lý quan trọng để bảo đảm những
điều kiện tồn tại và phát triển của thai nhi
trong thực tiễn. Việc xác định tư cách con
người của thai nhi còn tác động rất lớn tới
sự điều chỉnh của pháp luật đối với các
hành vi nạo, phá thai của luật hình sự.
Thứ ba, nâng mức trần độ tuổi được
xác định là trẻ em. LTE 2016 quy định trẻ
em là người dưới 16 tuổi, trong khi định
nghĩa trẻ em của CRC 1969 là những người
dưới 18 tuổi. Quy định này của CRC 1969
có ý nghĩa mở, mức 18 tuổi là mức tiêu
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chuẩn nhưng không phải bắt buộc, cố định
với mọi quốc gia. Điều này cho phép các
quốc gia có thể quy định mức trần độ tuổi
của trẻ em thấp hơn 18 tuổi, hoặc tối đa là
18 tuổi. Chúng tôi cho rằng việc nâng trần
độ tuổi của trẻ em là người dưới 18 tuổi là
cơ sở để mở rộng hơn khả năng tiếp cận và
thụ hưởng quyền trẻ em. Từ đủ 16 tuổi đến
dưới 18 tuổi vẫn là độ tuổi mà trẻ em đang
dần tích luỹ, phát triển để trưởng thành, do
đó các em vẫn có quyền được xã hội quan
tâm bởi các quyền trẻ em đặc thù. Việc
nâng trần độ tuổi trẻ em là hoàn toàn khả
thi với những quy định hiện hành trong hệ
thống pháp luật quốc gia, dù rằng điều này
sẽ cần phải tính toán đến việc sửa đổi một
số ngành luật có liên quan. Nhưng xét từ
góc độ nhân đạo và nhân quyền điều này
là cần thiết.

Tài liệu tham khảo:
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THỰC TIỄN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
ENFORCEMENT OF LEGAL REGULATIONS
ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT
Lê Ngọc Anh*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 5/12/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 5/6/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 29/6/2020
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, các nhà đầu tư Việt Nam ngày càng chú trọng đến
hoạt động đầu tư ra nước ngoài và hoạt động này đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy
nhiên, qua thực tiễn thực hiện các quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đã nảy sinh
những khó khăn, vướng mắc, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả thực thi pháp luật. Bài
viết tập trung làm rõ những bất cập, hạn chế nảy sinh trong quá trình áp dụng các quy định
pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện
và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khoá: đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, khó khăn, thủ tục, thực thi pháp luật.

Abstract: In recent years, Vietnamese investors have increasingly focused on outward
investment activities and these activities have achieved positive results. However, through
the implementation of the regulations on foreign direct investment, diﬃculties and problems
have arisen which greatly aﬀected the eﬀectiveness of law enforcement. The paper focuses on
clarifying the shortcomings and limitations arising in the process of applying the provisions
of law on foreign direct investment, thereby oﬀering some solutions to improve the eﬀective
law enforcement on this issue.
Keywords: Foreign direct investment, diﬃculties, procedures, law enforcement.
Đặt vấn đề

cho nền kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong thời đại toàn cầu hóa hiện

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt

nay, bên cạnh việc tích cực thu hút vốn

động ĐTRNN, trong thời gian qua, Nhà

đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư

nước Việt Nam đã ban hành một loạt văn

ra nước ngoài (ĐTRNN) cũng là phương

bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về

thức đầu tư được Nhà nước chú trọng bởi

hoạt động ĐTRNN nhằm quản lý và thúc

những lợi ích mà hoạt động này đem lại

đẩy hoạt động này phát triển. Đặc biệt,

* Trường Đại học Luật Hà Nội
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Luật Đầu tư năm 2014 được ban hành với
mục tiêu tạo cơ sở pháp lý vững chắc, bảo
đảm cho hoạt động ĐTRNN đạt hiệu quả.
Bên cạnh Luật Đầu tư năm 2014, Chính
phủ đã ban hành hai nghị định hướng dẫn
về ĐTRNN đó là Nghị định 83/2015/
NĐ-CP ngày 25/9/2015 quy định về đầu
tư ra nước ngoài (Nghị định 83/2015/NĐCP) và Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày
31/12/2015 quy định về đầu tư gián tiếp
ra nước ngoài. Luật Đầu tư năm 2014 chỉ
quy định về các hình thức ĐTRNN mà
phân chia thành đầu tư trực tiếp ra nước
ngoài (OFDI) và đầu tư gián tiếp ra nước
ngoài. Tuy nhiên, thông qua các quy định
của hai Nghị định hướng dẫn có thể thấy
hoạt động ĐTRNN hiện nay gồm có hoạt
động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và
hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung
nghiên cứu các quy định về hoạt động đầu
tư trực tiếp ra nước ngoài.
Thực tế cho thấy, xu hướng
ĐTRNN của các nhà đầu tư tại Việt Nam
ngày càng gia tăng. Qua từng giai đoạn,
số lượng dự án đầu tư cũng như quy mô
vốn đầu tư ngày càng tăng. Trong giai
đoạn 1989-1998, trước khi ban hành Nghị
định 22/1999/NĐ-CP ngày 14/4/1999 về
ĐTRNN của doanh nghiệp Việt Nam thì

nước ta chỉ có 18 dự án đầu tư với tổng
vốn đăng ký trên 13,6 triệu USD, quy mô
vốn đầu tư bình quân đạt 0,76 triệu USD/
dự án†. Đến nay, kể từ khi Luật Đầu tư
năm 2014 có hiệu lực, tổng số dự án và
số vốn đầu tư đăng ký của các nhà đầu
tư tại Việt Nam tăng mạnh. Trong năm
2018, cả nước có 149 dự án được cấp
mới Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN,
với tổng vốn đầu tư là 376,1 triệu USD;
có 35 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng
vốn đầu tư tăng thêm 56 triệu USD‡. Tính
chung trong 11 tháng đầu năm 2019,
tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài
cấp mới và tăng thêm đạt 458,82 triệu
USD. Trong đó, có 148 dự án được cấp
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với
tổng vốn đầu tư đạt 353,83 triệu USD;
có 29 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư
với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm gần
105 triệu USD§. Tuy nhiên, thực tế khi
tiến hành hoạt động ĐTRNN các nhà
đầu tư Việt Nam vẫn còn gặp không ít
khó khăn, khung pháp lý cho hoạt động
ĐTRNN nói chung và hoạt động đầu tư
trực tiếp ra nước ngoài nói riêng còn bộc
lộ một số hạn chế, bất cập, chưa thực sự
tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động đầu
tư này có thể phát triển mạnh mẽ. Chính
vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá các quy
định pháp luật về OFDI trong quá trình

† Tổng cục Thống kê, Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ 1989-2017, https://www.

gso.gov.vn/SLTK/Selection.aspx?rxid=1fcd9551-176f-46c5-b0fb-9dcc84666777&px_db=04.+%c4%90%e1
%ba%a7u+t%c6%b0&px_type=PX&px_language=vi&px_tableid=04.+%c4%90%e1%ba%a7u+t%c6%b0%5
cV04.18.px, truy cập ngày 10/3/2020
‡ Hàn Ni - Kim Huyền, Năm 2018: có 432 triệu USD của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước, https://www.
sggp.org.vn/nam-2018-co-432-trieu-usd-cua-doanh-nghiep-viet-nam-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-568294.html, truy
cập ngày 10/3/2020
§ Cục Đầu tư nước ngoài, Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 11 tháng năm 2019, https://dautunuocngoai.gov.
vn/tinbai/6246/Tinh-hinh-thu-hut-Dau-tu-nuoc-ngoai-11-thang-nam-2019, truy cập ngày 10/3/2020

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion
thực thi, từ đó đưa ra một số giải pháp
nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả
thực thi pháp luật về vấn đề này là điều
rất cần thiết.
1. Thực tiễn áp dụng pháp luật về
hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
1.1. Quy định về chủ thể thực hiện
hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Chủ thể thực hiện hoạt động OFDI
được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị
định 83/2015/NĐ-CP. Theo đó, chủ thể
thực hiện hoạt động OFDI bao gồm các
nhà đầu tư tại Việt Nam, có thể là cá nhân
hoặc tổ chức thuộc mọi thành phần kinh
tế, không phân biệt nhà đầu tư là doanh
nghiệp hay không phải doanh nghiệp. Có
thể thấy pháp luật hiện hành quy định chủ
thể thực hiện hoạt động OFDI rất đa dạng
nhằm đảm bảo quyền tự do kinh doanh của
các nhà đầu tư cũng như đảm bảo sự bình
đẳng giữa các nhà đầu tư tại Việt Nam.
Thực tế hiện nay đã có nhiều tổ
chức, cá nhân thực hiện hoạt động OFDI.
Tính đến ngày 31/12/2018, Việt Nam có 19
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp
mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều
lệ đầu tư tại 114 dự án ĐTRNN chủ yếu
tập trung trong lĩnh vực viễn thông, thăm
dò và khai thác dầu khí, trồng cây cao su,
khai thác khoáng sản và tài chính ngân
hàng¶. Trong những năm gần đây, xu hướng
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ĐTRNN không chỉ đến từ các doanh nghiệp
có vốn nhà nước mà các doanh nghiệp có
nguồn vốn từ tư nhân và các cá nhân cũng
đã chú trọng đến hoạt động này. Ví dụ như
trong năm 2017, theo số liệu từ Cục Đầu
tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã
cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN
cho 130 dự án; cấp điều chỉnh Giấy chứng
nhận đăng ký ĐTRNN để thay đổi vốn
cho 25 dự án. Tuy nhiên, hầu hết các dự
án đều không sử dụng vốn nhà nước (chỉ
có 01 doanh nghiệp nhà nước là Tập đoàn
Viễn thông Quân đội - Viettel đầu tư sang
Nga, 02 doanh nghiệp có vốn nhà nước là
Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật
dầu khí tham gia ĐTRNN), còn lại là các
công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu
hạn, doanh nghiệp FDI. Số lượng các dự
án có nhà đầu tư là cá nhân cũng khá lớn,
chiếm khoảng 1/3 số dự án cấp mới**.
1.2. Quy định về lĩnh vực đầu tư ra
nước ngoài
So với Luật Đầu tư năm 2005, Luật
Đầu tư năm 2014 đã có sự thay đổi trong
quy định về vấn đề này. Thay vì liệt kê
những dự án bị cấm ĐTRNN như trước
đây thì pháp luật hiện hành đã quy định
nguyên tắc thực hiện hoạt động ĐTRNN.
Theo đó, nhà đầu tư thực hiện hoạt động
ĐTRNN không chỉ phải tuân thủ quy định
của pháp luật Việt Nam mà còn phải tuân

¶ Hà Vũ, Tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt gần 12 tỷ USD, http://vneconomy.vn/tongvon-dang-ky-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-cua-viet-nam-dat-gan-12-ty-usd-20191017154538213.htm, truy cập ngày
12/3/2020

** Anh Mai, Năm 2017 hầu hết các dự án đầu tư ra nước ngoài không sử dụng vốn nhà nước,
https://nhadautu.vn/nam-2017-hau-het-cac-du-an-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-khong-su-dung-von-nhanuoc-d10163.html, truy cập ngày 12/3/2020
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thủ pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư
và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành
viên. Trong đó, lĩnh vực ĐTRNN cũng là
một nội dung mà nhà đầu tư phải tuân thủ
thực hiện. Có thể thấy, sự thay đổi này là
phù hợp bởi lẽ dự án ĐTRNN được thực
hiện tại quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Bên
cạnh đó, tương tự như Luật Đầu tư năm
2005, Luật Đầu tư năm 2014 cũng có quy
định về các lĩnh vực khuyến khích đầu tư.
Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào từng giai đoạn
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
mà Nhà nước khuyến khích phát triển các
lĩnh vực khác nhau. Theo pháp luật hiện
hành, Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư
thực hiện hoạt động ĐTRNN nhằm khai
thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng
khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu
ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng
cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực
phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Thực tế hiện nay cơ cấu về lĩnh
vực và ngành, nghề đầu tư kinh doanh
của các nhà đầu tư Việt Nam ngày càng
đa dạng và phong phú. Những năm đầu
thực hiện hoạt động ĐTRNN, các doanh
nghiệp Việt Nam chủ yếu tập trung đầu
tư vào những lĩnh vực thế mạnh của Việt
Nam như trồng rừng, khai thác và phát
triển thuỷ điện… thì trong những năm
gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam còn
đầu tư sang nhiều lĩnh vực, ngành nghề
có giá trị gia tăng. Đến nay, hoạt động

ĐTRNN của các doanh nghiệp Việt Nam
đã trải khắp trên các lĩnh vực như công
nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thông
tin truyền thông, tài chính ngân hàng, bất
động sản… Theo báo cáo của Cục Đầu tư
nước ngoài, trong năm 2018, lĩnh vực tài
chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư
của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn
đăng ký mới và tăng thêm là 105,7 triệu
USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư; lĩnh
vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai với 82,9
triệu USD và chiếm 19,1% tổng vốn đầu
tư; nông, lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ
ba với 52,3 triệu USD, chiếm 12,1% tổng
vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các
lĩnh vực khác††. Trong 11 tháng đầu năm
2019, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ dẫn đầu
về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài
với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là
118,2 triệu USD, chiếm 25,8% tổng vốn
đầu tư; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy
sản đứng thứ hai với 65,57 triệu USD và
chiếm 14,3% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực
hoạt động chuyên môn khoa học công
nghệ đứng thứ 3 với 60 triệu USD, chiếm
13,1% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự
án thuộc các lĩnh vực khác‡‡.
1.3. Quy định về hình thức đầu tư
trực tiếp ra nước ngoài
Khác với Luật Đầu tư năm 2005,
Luật Đầu tư năm 2014 đã quy định cụ thể
về các hình thức OFDI§§. Các hình thức
đầu tư được Luật Đầu tư năm 2014 quy

†† Cục Đầu tư nước ngoài, Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2018, http://www.mpi.gov.vn/
Pages/tinbai.aspx?idTin=41920&idcm=208, truy cập ngày 12/3/2020
‡‡ Cục Đầu tư nước ngoài, Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 11 tháng năm 2019, https://dautunuocngoai.
gov.vn/tinbai/6246/Tinh-hinh-thu-hut-Dau-tu-nuoc-ngoai-11-thang-nam-2019, truy cập ngày 10/3/2020
§§ Xem điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư năm 2014

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion
định đều là những hình thức đầu tư phổ
biến trên thế giới và mỗi hình thức đều có
những ưu điểm cũng như hạn chế. Đối với
hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế,
khi ĐTRNN nhà đầu tư có thể thành lập
tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu
tư Việt Nam và nhà đầu tư tại nước tiếp
nhận đầu tư hoặc tổ chức kinh tế 100%
vốn của nhà đầu tư Việt Nam. Thông qua
hoạt động hợp tác với nhà đầu tư của nước
sở tại, nhà đầu tư Việt Nam có thể dễ dàng
thâm nhập vào thị trường mới mà không
bị quá bỡ ngỡ. Đối với hình thức đầu tư
thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của
nhà đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư sẽ có
toàn quyền trong việc quản lý, điều hành
doanh nghiệp; lựa chọn giải pháp, chiến
lược kinh doanh; tuyển chọn đội ngũ lao
động nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu phát
triển của doanh nghiệp. Đối với hình thức
đầu tư mua lại toàn bộ vốn điều lệ của tổ
chức kinh tế ở nước ngoài, ưu điểm nổi
trội đó là nhà đầu tư có thể nhanh chóng
tiếp cận được với công nghệ mới, kế thừa
thị trường truyền thống, đội ngũ lao động
chuyên nghiệp cũng như mối quan hệ
sẵn có của tổ chức kinh tế nước ngoài và
không bị quá bỡ ngỡ khi tiến hành hoạt
động kinh doanh ở một môi trường xa lạ.
Tuỳ thuộc vào nhu cầu, mục tiêu phát triển
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kinh doanh và khả năng của nhà đầu tư
mà nhà đầu tư sẽ quyết định lựa chọn hình
thức đầu tư phù hợp.
Hiện nay, các nhà đầu tư tại Việt
Nam thực hiện hoạt động OFDI với nhiều
hình thức khác nhau. Có thể kể đến như
Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến
sữa tập trung quy mô công nghiệp với mức
vốn đầu tư 2,7 tỷ USD tại Moscow (Liên
bang Nga) của Tập đoàn TH¶¶; Tập đoàn
viễn thông quân đội Viettel với các dự án
phát triển mạng viễn thông ở Campuchia,
Lào, Mozambique, Haiiti, Tanzania...***;
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai với dự án
Khu phức hợp HAGL Myanmar Center
(tổ hợp khách sạn văn phòng nhà ở cao
cấp ở Myanmar) có mức vốn đầu tư 440
triệu USD†††…
1.4. Quy định về thủ tục đầu tư trực
tiếp ra nước ngoài
Theo pháp luật hiện hành, thủ tục
OFDI bao gồm: thủ tục quyết định chủ
trương ĐTRNN và thủ tục cấp Giấy chứng
nhận đăng ký ĐTRNN. Thủ tục quyết định
chủ trương ĐTRNN áp dụng đối với một
số dự án tuỳ thuộc vào lĩnh vực và quy mô
vốn đầu tư. Trong khi đó, thủ tục cấp Giấy
chứng nhận đăng ký ĐTRNN thì được áp
dụng đối với mọi dự án ĐTRNN. Hay nói

¶¶ Mai Hoa, Hành trình của dự án sữa lớn nhất Việt Nam tại Liên bang Nga, https://kinhtemoitruong.vn/hanhtrinh-cua-du-an-sua-lon-nhat-viet-nam-tai-lien-bang-nga-11865.html, ngày truy cập 15/3/2020
*** Hữu Tuấn, Viettel ‘quăng chài’ khắp thế giới, https://dautunuocngoai.gov.vn/tinbai/1909/Viettel%E2%80%98quang-chai%E2%80%99-khap-the-gioi, ngày truy cập 15/3/2020
††† Châu Anh, Thủ tướng Việt Nam và Phó Tổng thống Myanmar dự Lễ bàn giao đưa vào sử dụng giai
đoạn 1 Tổ hợp HAGL Myanmar Center, https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/
ttsk_chitiet?dDocName=SBVWEBAPP01SBV075371&p=3&_afrLoop=35443403625353095#%40%3F_afrLoop%3D35443403625353095%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBVWEBAPP01SBV
075371%26leftWidth%3D20%2525%26p%3D3%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dqbox2o954_41, ngày truy cập 15/3/2020
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cách khác, sẽ có những dự án ĐTRNN
phải thực hiện đồng thời cả hai thủ tục
hoặc có dự án chỉ cần thực hiện thủ tục
cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN.
1.4.1. Thủ tục quyết định chủ trương
đầu tư ra nước ngoài
Theo quy định của Luật Đầu tư
năm 2014, thủ tục quyết định chủ trương
ĐTRNN thuộc thẩm quyền của Quốc hội
và Thủ tướng Chính phủ‡‡‡. Tuỳ thuộc dự
án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định
chủ trương ĐTRNN của Quốc hội hay
Thủ tướng Chính phủ mà trình tự, thủ tục
thực hiện sẽ khác nhau§§§.
Luật Đầu tư năm 2014 đã có quy
định về hồ sơ, trình tự, thủ tục Quốc hội
quyết định chủ trương ĐTRNN nhưng
có những nội dung chưa được quy định
cụ thể. Bên cạnh đó, Nghị định 83/2015/
NĐ-CP cũng có quy định về thủ tục quyết
định chủ trương ĐTRNN, trong đó có
quy định chi tiết thủ tục quyết định chủ
trương ĐTRNN đối với dự án thuộc diện
Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đối
với dự án ĐTRNN thuộc diện Quốc hội
quyết định thì được Nghị định hướng dẫn
thực hiện theo Điều 56 của Luật Đầu tư
năm 2014 và theo Nghị định khác của
Chính phủ¶¶¶. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa
có hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, trình tự,
thủ tục Quốc hội quyết định chủ trương
ĐTRNN, có những nội dung chưa được
quy định cụ thể chẳng hạn như số lượng
bộ hồ sơ nhà đầu tư cần phải nộp cho Bộ

Kế hoạch và Đầu tư là bao nhiêu?... Điều
này khiến cho các nhà đầu tư cũng như cơ
quan nhà nước có thẩm quyền gặp không
ít khó khăn khi triển khai thực hiện thủ
tục này.
1.4.2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư ra nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận đăng ký ĐTRNN: Theo quy
định của Luật Đầu tư năm 2014, cơ quan
có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng
ký ĐTRNN là Bộ Kế hoạch và Đầu tư****.
Hiện nay, việc cấp Giấy chứng nhận đăng
ký ĐTRNN chưa được phân cấp dẫn đến
nhiều dự án đầu tư thời gian thực hiện thủ
tục bị kéo dài. Theo quy định hiện hành,
tất cả các dự án ĐTRNN đều phải thực
hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng
ký ĐTRNN, trong khi đó Bộ Kế hoạch và
Đầu tư là cơ quan duy nhất thực hiện việc
cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN.
Quy định này gây khó khăn không chỉ
cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà còn đối
với nhà đầu tư. Đối với Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, cơ quan này gặp khó khăn trong
khâu kiểm tra, xem xét và cấp Giấy chứng
nhận đăng ký ĐTRNN. Những số liệu trên
cho thấy các dự án ĐTRNN đang có xu
hướng gia tăng, năm sau thường cao hơn
năm trước. Trong khi đó, chỉ có một cơ
quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận
đăng ký ĐTRNN. Vì vậy, thực tế không
tránh khỏi sự quá tải công việc, dẫn đến

‡‡‡ Xem Điều 54 Luật Đầu tư năm 2014
§§§ Xem Điều 55, Điều 56 Luật Đầu tư năm 2014, Điều 10 Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015
quy định về đầu tư ra nước ngoài
¶¶¶ Xem Điều 13 Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài
**** Xem Điều 59 Luật Đầu tư năm 2014
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sự ùn tắc, chậm trễ trong việc giải quyết.
Đối với nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh
nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Nam,
miền Trung sẽ tốn kém thời gian, công sức
cũng như tiền bạc để có được Giấy chứng
nhận đăng ký ĐTRNN.
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án
thuộc diện phải có quyết định chủ trương
đầu tư ra nước ngoài
Đối với các dự án đầu tư thuộc diện
phải quyết định chủ trương ĐTRNN, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận
đăng ký ĐTRNN cho nhà đầu tư trong
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được văn bản quyết định chủ trương
đầu tư.
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án
không thuộc diện phải có quyết định chủ
trương đầu tư ra nước ngoài
Theo quy định hiện hành, nhà đầu
tư có thể thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng
nhận đăng ký ĐTRNN theo một trong hai
cách: đăng ký trực tuyến trên Hệ thống
thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài
vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra
nước ngoài†††† hoặc thực hiện trực tiếp tại
Bộ Kế hoạch và Đầu tư‡‡‡‡. Trong trường
hợp thực hiện trực tiếp thì hồ sơ đề nghị
cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN
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chỉ được tiếp nhận khi đã được đăng ký
trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu
tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của
Việt Nam ra nước ngoài§§§§. Tuy nhiên,
Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước
ngoài
(https://dautunuocngoai.gov.vn/
fdi) hoạt động còn chưa ổn định, tài liệu
hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin
quốc gia về đầu tư nước ngoài không thể
truy cập, còn tình trạng nghẽn mạng, xử lý
thông tin chậm gây mất thời gian cho nhà
đầu tư trong việc kê khai hồ sơ cũng như
tra cứu thông tin.
1.5. Quy định về quyền và nghĩa vụ
của nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư trực
tiếp ra nước ngoài
So với Luật Đầu tư năm 2005, Luật
Đầu tư năm 2014 có sự thay đổi trong cách
quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà
đầu tư khi thực hiện hoạt động ĐTRNN.
Nếu như trước đây Luật Đầu tư năm 2005
có điều luật quy định về quyền và nghĩa
vụ riêng biệt dành cho các nhà đầu tư
thực hiện hoạt động ĐTRNN¶¶¶¶ thì hiện
nay quy định về quyền và nghĩa vụ của
nhà đầu tư được quy định tại nhiều điều
luật trong Mục 4 Chương 5 Luật Đầu tư
năm 2014 về triển khai hoạt động đầu tư ở
nước ngoài và Nghị định 83/2015/NĐ-CP.
Có thể thấy rằng pháp luật hiện hành
không có điều luật quy định trực tiếp về
quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư khi thực

†††† Xem Điều 18 Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài
‡‡‡‡ Xem khoản 2 Điều 59 Luật Đầu tư năm 2014, Điều 14 Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015
quy định về đầu tư ra nước ngoài
§§§§ Xem khoản 2 Điều 15 Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 quy định về đầu tư ra nước
ngoài
¶¶¶¶ Xem Điều 77 và Điều 78 Luật Đầu tư năm 2005
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hiện hoạt động OFDI mà được quy định
rải rác trong nhiều điều luật là chưa hợp
lý. Điều này sẽ gây không ít khó khăn cho
nhà đầu tư trong việc tìm hiểu cũng như
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của họ.
Bên cạnh đó còn có quy định chưa phù
hợp với thực tiễn hiện nay. Chẳng hạn
như quy định về hạn mức chuyển ngoại
tệ khi nhà đầu tư thực hiện chuyển ngoại
tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký ĐTRNN để đáp ứng
các chi phí cho hoạt động hình thành dự án
đầu tư. Theo quy định hiện hành, hạn mức
chuyển ngoại tệ không vượt quá 5% tổng
vốn ĐTRNN và không quá 300.000 đô la
Mỹ, được tính vào tổng vốn ĐTRNN*****.
Quy định này đang dần trở thành rào cản
đối với hoạt động OFDI bởi dòng vốn
OFDI của các nhà đầu tư Việt Nam có xu
hướng ngày càng tăng.
1.6. Quy định về quản lý nhà nước
đối với hoạt động đầu tư trực tiếp ra
nước ngoài
Trách nhiệm quản lý nhà nước về
OFDI được quy định cụ thể tại chương V
Nghị định 83/2015/NĐ-CP, thuộc về các
chủ thể đó là Chính phủ thống nhất quản
lý nhà nước về ĐTRNN trong phạm vi cả
nước; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách
nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản
lý nhà nước về ĐTRNN; Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại
giao, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội, các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của
mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà
nước về ĐTRNN trong lĩnh vực được phân
công. Có thể thấy quy định trách nhiệm của
các cơ quan thực hiện quản lý nhà nước
về OFDI là cần thiết. Với những quy định
cụ thể về trách nhiệm của mỗi cơ quan sẽ
giúp cho các cơ quan chủ động trong việc
thực hiện nhiệm vụ cũng như tránh được sự
chồng chéo trong quản lý.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay nhà đầu
tư Việt Nam khi OFDI chưa nhận được
nhiều sự hỗ trợ từ phía Nhà nước. Nhà
nước vẫn chưa có những biện pháp hỗ trợ
cụ thể, thiết thực cho sự phát triển của
hoạt động OFDI. Việc thu thập các thông
tin về môi trường đầu tư ở nước ngoài
chưa được coi trọng, đặc biệt công tác
xúc tiến ĐTRNN chưa được quan tâm
đúng mức†††††. Theo quy định hiện hành,
Cục Đầu tư nước ngoài là đơn vị thuộc
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về
hoạt động đầu tư trực tiếp của Việt Nam
ra nước ngoài; xây dựng chiến lược, kế
hoạch, cơ chế, chính sách về đầu tư ra
nước ngoài; tổ chức hoạt động xúc tiến
đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư. Một

***** Xem khoản 4 Điều 19 Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 quy định về đầu tư ra nước
ngoài
††††† Bộ Công Thương, Đầu tư Việt Nam ra nước ngoài và công tác thương vụ, http://www.moit.gov.vn/tin-

chi-tiet/-/chi-tiet/%C4%91au-tu-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-va-cong-tac-thuong-vu-102586-401.html, ngày truy
cập 18/3/2020
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trong những nhiệm vụ của Cục Đầu tư
nước ngoài là hỗ trợ các nhà đầu tư tìm
hiểu cơ hội đầu tư‡‡‡‡‡. Trên thực tế, sự hỗ
trợ này vẫn chưa thực sự phát huy hiệu
quả, chưa đưa ra được danh mục các cơ
hội đầu tư ở nước ngoài với những thông
tin về môi trường đầu tư, cơ chế pháp lý,
đặc điểm môi trường đầu tư…
Bên cạnh đó, mối liên hệ giữa cơ
quan đại diện ngoại giao và thương vụ
Việt Nam ở nước ngoài với các nhà đầu tư
Việt Nam còn lỏng lẻo. Do đó, khi gặp khó
khăn trong quá trình triển khai dự án đầu
tư các nhà đầu tư Việt Nam không tranh
thủ được tối đa sự hỗ trợ của các cơ quan
này. Tại buổi hội thảo do Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ
chức, đại diện của một doanh nghiệp chia
sẻ “Trong quá trình đầu tư ra nước ngoài,
các doanh nghiệp Việt gặp khá nhiều khó
khăn liên quan đến môi trường đầu tư,
sự khác biệt về pháp luật, phong tục, tập
quán, văn hóa…”§§§§§. Trong khi đó, cơ
quan thương vụ chưa giúp được nhiều cho
các doanh nghiệp trong việc hướng dẫn
các thủ tục về đầu tư của nước tiếp nhận
đầu tư, tư vấn thông tin liên quan đến môi
trường luật pháp, đối tác đầu tư, lĩnh vực
đầu tư, giải quyết các tranh chấp¶¶¶¶¶. Do
đó, các nhà đầu tư Việt Nam thường bị lạ
lẫm, thiếu thông tin về thị trường đầu tư
dẫn đến đầu tư chưa hiệu quả.
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2. Một số giải pháp nhằm hoàn
thiện và nâng cao hiệu quả thực thi
pháp luật về hoạt động đầu tư trực tiếp
ra nước ngoài
2.1. Một số kiến nghị nhằm hoàn
thiện các quy định pháp luật về đầu tư
trực tiếp ra nước ngoài
Thứ nhất, hoàn thiện các quy định
pháp luật về thủ tục ĐTRNN. Cụ thể:
Một là, cần có quy định hướng dẫn
cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục Quốc hội
quyết định chủ trương ĐTRNN đối với
những dự án thuộc diện phải thực hiện thủ
tục này. Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm
quyền cũng như nhà đầu tư có thể thực
hiện thống nhất thủ tục này.
Hai là, cần quy định thêm cơ quan
có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng
ký ĐTRNN. Cụ thể là quy định Uỷ ban
nhân dân cấp tỉnh cũng có thẩm quyền
cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN và
phải phân định rõ thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận đăng ký ĐTRNN của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân cấp
tỉnh. Quy định như vậy sẽ giải quyết được
vấn đề ùn tắc, quá tải, chậm trễ trong việc
cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN,
đồng thời giảm một số lượng công việc
đáng kể cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Qua
đó giúp các nhà đầu tư Việt Nam nhanh
chóng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký

‡‡‡‡‡ Xem Quyết định 1895/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Cục Đầu tư nước ngoài
§§§§§ Trần Ngọc Tùng, Doanh nghiệp Việt gặp khó khi đầu tư ra nước ngoài vì rủi ro pháp lý, https://ndh.

vn/vi-mo/doanh-nghiep-viet-gap-kho-khi-au-tu-ra-nuoc-ngoai-vi-rui-ro-phap-ly-1250221.html, ngày truy cập
18/3/2020

¶¶¶¶¶ Phạm Quang Trung, Bùi Huy Nhượng (2015), Hai mươi lăm năm đầu tư ra nước ngoài của các
doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, số 873, tr.99.
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ĐTRNN để có thể tiến hành hoạt động đầu
tư kinh doanh.
Thứ hai, cần có điều luật quy định
cụ thể về các quyền và nghĩa vụ của nhà
đầu tư tham gia hoạt động OFDI. Quy
định như vậy sẽ giúp nhà đầu tư nắm rõ
được quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó
các nhà đầu tư sẽ chủ động trong việc
thực hiện hoạt động OFDI. Bên cạnh đó,
cũng cần sửa đổi một số quy định về các
quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sao cho
phù hợp với thực tiễn hiện nay. Chẳng
hạn như quy định về hạn mức chuyển
ngoại tệ khi nhà đầu tư thực hiện chuyển
ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp
Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN để
đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình
thành dự án đầu tư. Cần nâng hạn mức
chuyển ngoại tệ lên hơn mức 5% tổng
vốn ĐTRNN và không quy định số tiền
cụ thể nhằm đảm bảo quyền tự do cho
nhà đầu tư cũng như đảm bảo cho hoạt
động OFDI đạt hiệu quả.
2.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu
quả thực thi pháp luật về đầu tư trực tiếp
ra nước ngoài
Thứ nhất, cần nâng cấp hệ thống
cổng thông tin quốc gia về ĐTRNN. Bởi
đây không chỉ là công cụ tiện lợi hỗ trợ
việc khai hồ sơ đăng ký ĐTRNN mà còn là
kênh thông tin hữu ích về ĐTRNN đối với
các nhà đầu tư. Việc thường xuyên kiểm
tra, nâng cấp, cập nhật hệ thống sao cho
hoạt động thông suốt là điều rất cần thiết.

Thứ hai, cần tăng cường các hoạt
động hỗ trợ và tư vấn về ĐTRNN cho
nhà đầu tư. Cục Đầu tư nước ngoài cần
phát huy hơn nữa vai trò của mình trong
việc hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội
ĐTRNN. Việt Nam có thể tham khảo kinh
nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc trong
việc hình thành một hệ thống các công cụ
hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu
tư ra nước ngoài về việc xúc tiến tìm kiếm
thị trường, hỗ trợ tài chính để triển khai
các dự án đầu tư, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi
của nhà đầu tư******.
Bên cạnh đó, cơ quan đại diện ngoại
giao và thương vụ Việt Nam ở nước ngoài
phải kết hợp với các hiệp hội giúp các nhà
đầu tư Việt Nam tìm hiểu thông tin thị
trường, đối tác, hướng dẫn các quy định
pháp luật về đầu tư của nước tiếp nhận đầu
tư… Các cơ quan này cần hỗ trợ các nhà đầu
tư Việt Nam trong suốt quá trình thực hiện
hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
Thứ ba, Nhà nước cần có cơ chế
khuyến khích thành lập các Hiệp hội đầu
tư ở nước ngoài.
Để hoạt động ĐTRNN của các nhà
đầu tư Việt Nam đạt hiệu quả thì các nhà
đầu tư Việt Nam cũng nên thành lập Hiệp
hội đầu tư ở nước ngoài. Nhà nước cần
có cơ chế để khuyến khích thành lập các
hiệp hội nhằm hỗ trợ cho các nhà đầu tư
Việt Nam khi thực hiện hoạt động đầu tư
ở nước ngoài. Thông qua các hội này, các
nhà đầu tư Việt Nam sẽ có cơ hội liên kết

****** Trần Thanh Hải (2018), Kinh nghiệm pháp luật về quản lý dòng vốn đầu tư ra nước ngoài
của Nhật Bản, Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc quản lý doanh nghiệp đầu
tư ra nước ngoài, Tạp chí Nghề luật, số 2, tr.77,78.
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với nhau chặt chẽ hơn, hỗ trợ lẫn nhau tìm
hiểu và tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc có liên quan đến hoạt động đầu tư ở
nước ngoài.
Nhìn lại hơn 20 năm ĐTRNN, có
thể thấy hoạt động này đã đạt được những
kết quả tích cực và mở ra một triển vọng
nhiều hứa hẹn. Tuy nhiên, bên cạnh những
kết quả đạt được, trong quá trình triển khai
thực hiện các quy định pháp luật về hoạt
động OFDI đã nảy sinh một số vướng
mắc, bất cập, gây không ít khó khăn cho
các nhà đầu tư Việt Nam. Vì vậy, việc làm
cần thiết hiện nay đó là tìm ra các giải
pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu
quả thực thi pháp luật về OFDI. Qua đó,
góp phần thúc đẩy hoạt động OFDI nói
riêng và hoạt động ĐTRNN nói chung
phát triển mạnh mẽ.
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ẢNH HƯỞNG CỦA TẬP QUÁN VĂN HÓA TRONG THỤ HƯỞNG
CÁC SẢN PHẨM CỦA DESIGN
EFFECTS OF CULTURAL PRACTICES
IN THE ENJOYMENT OF DESIGN PRODUCTS
Vương Quốc Chính*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 2/12/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 5/6/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 26/6/2020
Tóm tắt: Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, Design đã và đang thâm nhập vào tất cả các
lĩnh vực của đời sống xã hội. Design đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, văn hoá
xã hội. Một sản phẩm được thiết kế ra không chỉ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội mà
nó còn là một bộ phận của văn hóa - bao hàm cả tầm cao văn hóa. Mục đích của nghệ thuật
thiết kế là làm cho sản phẩm có một tâm hồn tươi mới, là sự hài hòa đan quyện giữ nghệ thuật
và kinh tế, giữa cái đẹp và công năng.
Từ khoá: Design, kinh tế, tiêu dùng, văn hoá, nghệ thuật thiết kế.

Abstracts: In the current integration period, Design has been penetrating into all
areas of social life. Design contributes significantly to the economic, cultural and social
development. A product is designed not only to meet the consumption needs of society but
also to be a part of culture - including cultural heights. The purpose of design art is to make
the product have a fresh soul, creating a harmonious blend between art and economy, beauty
and function.
Keywords: Design, economy, consumption, culture, design art.

1. Đặt vấn đề
Trong thực tế không có một sản
phẩm thiết kế đúng, sai, mà chỉ có một
sản phẩm đẹp và giá trị sử dụng của nó,
một bản nhạc hay khi tìm được sự đồng
cảm, chia sẻ của người thưởng ngoạn. Giá
trị của một sản phẩm Design chính là đáp
ứng được việc làm đẹp cho đời và đáp ứng
được sự cạnh tranh khốc liệt của sản phẩm

* Trường Đại học Mở Hà Nội

trên thị trường, và khi đã đạt đến cái đích
đấy thì Design mới trở thành đúng nghĩa
của nó.
Ở bất kỳ xã hội nào, Design luôn
đóng góp phần nhất định trong việc định
hướng và nâng cao giá trị thẩm mỹ của
người dân, góp phần thúc đẩy nền kinh
tế, chính trị của xã hội với những giá trị
thẩm mỹ được đưa vào một sản phẩm qua
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việc tìm hiểu công năng và công nghệ,
đối tượng sử dụng, tất cả đều không thể
chỉ căn cứ theo những nguyên lý thị giác,
khuôn mẫu nhất định sẵn có. Bởi một thực
tế là không ai sáng tạo một sản phẩm công
nghiệp bằng các nguyên lý, hay chỉ nhằm
phục vụ cái tôi của mình và các nhà phê
bình nghệ thuật. Nhà thiết kế phải đặt
mình vào vị trí của nhà sản xuất, cũng như
người tiêu dùng. Chính vì thế mà trước
khi đưa ra một thiết kế, thì nhà thiết kế
bắt buộc phải đặt ra trong đầu mình một
loạt các câu hỏi: Sản phẩm này sẽ sử dụng
ở nơi đâu, môi trường nào, đặc điểm của
không gian đó ra sao, người sử dụng là ai
từ giới tính, lứa tuổi, thành phần xã hội,
tôn giáo, chủng tộc… Nghĩa là nhà thiết
kế phải nắm bắt cho được một số tiền đề
mà không có nó thì không thể sáng tạo nên
những sản phẩm đẹp, tiện ích cho xã hội,
sản phẩm ấy phải phối hợp, thích nghi thật
tốt với môi trường không gian, con người
sử dụng cụ thể…
Như vậy xét về mặt tâm lý sáng tác,
nhà thiết kế không có được sự tự do gần
như tuyệt đối của nghệ sĩ tạo hình. Chính vì
phải tôn trọng và phối hợp với “những yếu
tố cần và đủ trước đó” cho nên nhà thiết kế
chỉ có quyền bộc lộ cái riêng, cá tính của
mình trên cơ sở tuân thủ những tiền đề bắt
buộc công năng và thẩm mỹ, khi đó xã hội
sẽ đón nhận sản phẩm Design bằng sự hòa
điệu trong mối liên hệ giữa nghệ thuật và
cuộc sống.
Trong một sản phẩm Design, mối
quan hệ giữa các yếu tố Công nghệ - Hình
dáng - Công năng - Chức năng của sản
phẩm luôn là một thành tố quan trọng tạo
nên dấu ấn và thành công của sản phẩm.
Các yếu tố này luôn tồn tại dưới nhiều dạng
thức khác nhau, ở bản thân sản phẩm, cảm

xúc và có khi ngay cả ở yếu tố kỹ thuật.
Tạo ra Cái đẹp bên ngoài dễ thấy
nhưng tạo ra giá trị sử dụng đằng sau cái
đẹp của sản phẩm không phải là điều dễ
dàng, sản phẩm Design, theo cách hiểu
này, là nói lên tính ứng dụng của nó trong
xã hội tiêu dùng. Hiện thực ở đây không
chỉ là cái hình dáng bên ngoài mà còn công
năng sử dụng bên trong đan xen nhau điều
tiết nhau. Trong cuộc sống xã hội một sản
phẩm khi mất đi tính ứng dụng thì sẽ bị
biến mất và không còn tồn tại trong cuộc
sống. Chính sự lý giải như vậy mà Design
tồn tại một cách khách quan so với đòi hỏi
của xã hội, một sản phẩm design thành
công được xã hội đón nhận phải đáp ứng
tất cả mọi vấn đề đã nói trên. Người tiêu
dùng dễ dàng đón nhận nhanh chóng sản
phẩm hoặc có thể loại bỏ sản phẩm mới
khi nó ra đời bởi vì thông tin thị giác rất
nhanh nhạy và đem lại nhiều ý nghĩa nhất
cho quá trình tồn tại của một sản phẩm
trên thị trường; cũng giống như nghe một
điệu nhạc thấy vui hoặc buồn; thời tiết
u ám thì cảm thấy trống trải... Nhưng để
có được cái tinh thần ấy trong sản phẩm
design, nhà thiết kế phải nghiên cứu về
chính sản phẩm mà mình thiết kế về mặt
công năng: nghiên cứu về mặt công năng
là nghiên cứu về những vấn đề then chốt
để mang lại sự tối ưu nhất cho giá trị sử
dụng của thiết kế.
Design là một loại hình nghệ thuật
khó tính và đầy bất ngờ. Cho dù đã chắc
chắn hôm nay ta nhận thức đúng về nó,
nhưng ngày mai, sản phẩm đã không còn
được xã hội đón nhận. Thiết kế không có
công thức bất biến, cho dù nó được tạo ra
phần nào cũng nhờ những nguyên lý của
công năng. Giá trị nghệ thuật của các sản
phẩm design tồn tại cố hữu, còn những đòi
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hỏi của người tiêu dùng thì luôn luôn cần
phải mới hơn, tiện ích hơn. Đây là mối
quan hệ hỗ tương qua lại giữa nhà thiết
kế, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Giá
trị của mỗi sản phẩm không chỉ nằm trong
đối tượng được thiết kế ra mà còn chất
chứa những rung động thẩm mỹ, những
hiểu biết về văn hoá, xã hội cũng như hiểu
biết về công năng, tính chất của sản phẩm.
Nhà thiết kế lúc này trở thành cầu nối giúp
sản phẩm của doanh nghiệp tiếp cận xã
hội nhanh hơn. Các sản phẩm Design đích
thực không chỉ hướng tới một giá trị thẩm
mỹ mà còn giá trị sử dụng của sản phẩm.
Quá trình sáng tạo của nhà thiết kế là một
quá trình quan trọng giúp nâng cao chất
lượng cuộc sống.
Những sản phẩm design ra đời chịu
những ảnh hưởng nhất định của bối cảnh
văn hóa và thẩm mỹ đương thời. Điều này
có nghĩa là người họa sĩ thiết kế chịu ảnh
hưởng của điều kiện xã hội nhất định. Do
đó, trong những sản phẩm thiết kế, nhà
thiết kế phải có ý thức đưa những yếu
tố liên quan đến “tiếng nói chung” giúp
người người tiêu dùng có thể cảm nhận
và chia sẻ sản phẩm. Chính vì thế những
ý tưởng sáng tạo vượt ra khỏi những “mặc
định” của nền văn hóa sẽ khó được chấp
nhận. đến thời điểm này, sản phẩm Design
Việt Nam đã có một vị trí vững vàng
đúng nghĩa, trong cả lĩnh vực sáng tác và
thưởng ngoạn.
2. Những hạn chế và thuận lợi của
ngành Design Việt Nam trong thời kỳ
hội nhập và phát triển
Thuận lợi
Từ ngày đất nước bước vào sự
nghiệp đổi mới, hàng hoá sản xuất ra
ngày một nhiều quan niệm ăn chắc mặc

47

bền giờ đây đã lùi xa mà nhu cầu được
sử dụng sản phẩm tốt, đẹp, mới lạ của
người tiêu dùng ngày một tăng, một sản
phẩm muốn cạnh tranh được trên thị
trường không chỉ có bền chắc mà còn
phải có một mẫu mã đẹp, kiểu dáng mới
lạ, ngành Design có triển vọng rất to lớn,
bởi có nền tảng là sự phát triển nhanh
chóng của môi trường kinh tế - xã hội,
tiềm lực công nghệ ngày càng được cải
thiện, đặc biệt là họa sĩ thiết kế của ta rất
nhạy cảm trong quá trình tiếp thu có chọn
lọc những thành tựu của thế giới.
Các nhà thiết kế Việt Nam có điều
kiện tiếp xúc rộng rãi hơn với thị trường
thế giới. Chúng ta đã có những cuộc giao
lưu về văn hoá và những triển lãm tác
phẩm Design của các nhà thiết kế Mỹ,
Anh, Hà Lan, Trung Quốcv.v. Những
tìm kiếm trên mạng Intemet và rất nhiều
sách báo tạp chí của nước ngoài cũng góp
phần không nhỏ để mở mang tầm nhìn về
hoạt động Design thế giới.cũng góp phần
không nhỏ để mở mang tầm nhìn về hoạt
động nghề nghiệp.
Sự giao lưu hội nhập với nước ngoài
cùng với những điều kiện thuận lợi hơn
về phương tiện vật chất ở trong nước, đã
làm cho ngành Design có nhiều khởi sắc
có diện mạo sáng sủa hơn trước đây rất
nhiều. Nếu trước đây trong hoàn cảnh
khó khăn hàng hoá của ta hầu như chỉ đủ
phục vụ nhu cầu trong nước thì hiện nay
số lượng đã tăng lên đáng kể, đáp ứng
với yêu cầu thị trường trong nước và xuất
khẩu có thể khẳng định lĩnh vực thiết kế
này đã góp phần quan trọng đẩy nhanh sư
cạnh tranh lớn cho các sản phẩm và đem
lại bộ mặt mới cho thị trường. Các thiết
kế Bao bì, nhãn hiệu, các sản phẩm quảng
cáo tạo nên giá trị rất lớn cho hàng hóa nội
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địa, gây nên ấn tượng tốt đẹp của thương
trường nước ta và bạn bè quốc tế. Việc
tuyển chọn và đưa vào đời sống xã hội
một sản phẩm đẹp không chỉ là nhu cầu
của xã hội, mà còn là niềm tự hào của các
nhà thiết kế Việt Nam
Hạn chế
Ngoài những hiện tượng đáng chú ý
nói trên, trong giai đoạn hiện nay vẫn tồn
tại không ít những điều bất cập, trong đó
nổi bật lên trong ngành thiết kế là vấn đề
gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc đây là
vấn đề đáng để các nhà thiết kế lưu tâm,
quan hệ giữa tính dân tộc và tính quốc
tế, tính hiện đại.. Tính dân tộc, tính địa
phương có vị trí đáng kể trong nghệ thuật
thiết kế đương đại. Hơn nữa, trước sự tác
động mạnh mẽ và sâu sắc của xu thế toàn
cầu hóa hiện nay, văn hóa mỗi dân tộc nói
chung, văn hóa Việt Nam nói riêng luôn
phải giữ cho được sự cân bằng giữa truyền
thống và hiện đại, nếu không muốn bị tách
ra khỏi vòng xoáy của sự phát triển. Điều
này đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với
nền văn hóa dân tộc Việt Nam khi chúng ta
đã và đang đẩy mạnh quá trình đa phương
hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Vấn
đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân
tộc trên nền tảng kế thừa di sản văn hoá
của cha ông, kết nối mạch nguồn dân tộc
từ quá khứ đến hiện tại trong sáng tạo thiết
kế, kết hợp học hỏi những tinh hoa văn
hoá nhân loại luôn là mối quan tâm lớn.
Việc vận dụng chọn lọc yếu tố mỹ thuật
truyền thống vào thiết kế hiện nay một
cách hợp lý, thích ứng với tiêu chí, nhiệm
vụ của thiết kế, cũng như với các giá trị
văn hoá, thẩm mỹ đương đại chính là góp
phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế hàng
hóa, kinh tế thị trường cho đất nước.

Nhiều sản phẩm design, không ai
biết tác giả của nó là người nước nào nữa,
sản phẩm được thiết kế ra dành cho ai?
Nghệ thuật là phải mang bản sắc văn hóa
dân tộc, Design cũng không ngoại lệ. Nhà
thiết kế phải hòa nhập vào dòng chảy của
thị trường, nhưng bao giờ cũng phải có ý
thức giữ bản sắc riêng của mình. Nhiều
sản phẩm design hiện nay xa rời cuộc
sống, văn hóa truyền thống. Hệ quả là một
bộ phận không nhỏ các nhà thiết kế hướng
thiết kế của mình chạy theo những phong
cách nước ngoài và quên đi bản sắc riêng.
3. Kết luận
Con người sáng tạo vì nhiều lí do và
chính nó cũng biểu hiện một ý nghĩa văn
hóa nào đó. Chúng ta có thể khẳng định
mục đích chính của Design là để mang
lại nhiều lợi ích cho xã hội văn minh.
Những pho tượng được bài trí ở quảng
trường, trong công viên cho công chúng
thưởng ngoạn hay chỉ đơn giản là điểm
nhấn cho một khu vườn. Những bức tranh
với nhiều màu sắc làm cho ngôi nhà của
bạn trở nên sinh động, không còn nhàm
chán bởi những bức tường trống chải. Một
nhãn hàng bắt mắt sẽ làm ta chú ý hơn cả
chất lượng bên trong của nó. Tiêu đề của
một bài báo được bố trí có chủ đích, hay
minh họa đẹp của một cuốn sách sẽ gây ấn
tượng, thu hút người đọc quan tâm đến nội
dung. Không chỉ phục vụ cho hiện tại, mĩ
thuật ứng dụng còn được xem như sự lưu
giữ những thời khắc trong quá khứ. Qua
tìm hiểu những sản phẩm Design thời kì
trước đây cũng giúp chúng ta hiểu được
phần nào đời sống văn hóa của ông cha ta
trong quá khứ.
Thông qua việc biểu hiện cái đẹp
trong cuộc sống bằng những sản phẩm
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Design là khát vọng của một nhà thiết kế.
Khát vọng vươn tới cái đẹp là nhu cầu
quan trọng của con người. Nhìn ngắm cái
đẹp, tạo ra cái đẹp và thưởng thức cái đẹp
là một đặc điểm chỉ có ở con người. Cái
đẹp tồn tại trong tự nhiên, trong xã hội và
thể hiện tập trung nhất, cô đọng nhất trong
nghệ thuật. Nhưng bên cạnh nó luôn tồn
tại vấn đề công năng, bản sắc v.v. Do đó,
sản phẩm design đẹp không bao giờ đến
với xã hội bằng con đường suy lý dông
dài. Điều đó khẳng định sản phẩm Design
phải chứa đựng trong nó tính thẩm mỹ,
tính ích dụng, tính kinh tế, tính phổ biến,
tính thời đại, tính giáo dục (tính nhân văn)
tính dân tộc (tính văn hóa). Trong quá
trình phát triển, nhu cầu thẩm mỹ của con
người đòi hỏi ngày càng cao, càng nhiều
và đa dạng, đã thúc đẩy Design cũng phải
phát triển không ngừng để đáp ứng những
nhu cầu đó.
Như vậy Design phải đảm bảo
nhiệm vụ sáng tạo đi liền với chế tác và
sản xuất, với mục tiêu đáp ứng ngày một
tốt hơn về nhu cầu vật chất và tinh thần
cho con người.
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC ĐIÊU KHẮC CẦU VÀO
THIẾT KẾ ĐỒ NỘI THẤT BẰNG SẮT
APPLYING BRIDGE SCULPTURE ARCHITECTURAL ART
INTO IRON FURNITURE DESIGN
Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Thu Trà, Hoàng Ngọc Khang*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 2/12/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 5/6/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 26/6/2020
Tóm tắt: Ngày nay, nhu cầu đời sống con người ngày càng cao kéo theo nhu cầu
sử dụng các vật dụng đồ nội thất ngày càng lớn. Việc khai thác quá nhiều một chất liệu
như gỗ tự nhiên sẽ khiến ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên, môi trường gỗ ngày càng
khan hiếm không thể trông chờ một loại vật liệu được nên sử dụng chất liệu khác như
chất liệu sắt trong thiết kế hiện đang là chất liệu hợp lý cho những thiết kế sản phẩm mỹ
thuật ứng dụng nói chung và sản phẩm nội thất nói riêng. Việc vận dụng những phong
cách nghệ thuật thiết kế đa dạng và phong phú giúp cho các sản phẩm trở nên hấp dẫn
hơn, thu hút người sử dụng hơn. Vì vậy, việc khai thác, ứng dụng những ý tưởng mới bắt
nguồn từ cảm hứng nghệ thuật từ phom dáng, kiến trúc đến chi tiết điêu khắc những cây
cầu trong thiết kế đồ nội thất bằng sắt là một trong những vấn đề mới, tăng cường thêm
giải pháp cho việc tạo dáng thiết kế đồ nội thất. Sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình
lấy ý tưởng từ các phom dáng kiến trúc và chi tiết điêu khắc cầu kết hợp với màu sắc,
chất liệu khác để biến chất liệu sắt vốn cho cảm giác nặng nề, lạnh lẽo trở lên hấp dẫn
dễ chịu và mềm mại hơn trong các sản phẩm đồ nội thất đáp ứng nhu cầu sử dụng đa
dạng của xã hội.
Từ khóa: Cầu, điêu khắc, kiến trúc, sắt, vật liệu.

Abstracts: Today, the demand for human life is increasing, leading to the increasing
demand for using furniture. Excessive exploitation of a material such as natural wood
will aﬀect the natural resources, the increasingly scarce environment cannot expect
one material to use other materials such as iron in construction. Design is currently a
reasonable material for the design of applied art products in general and interior products
in particular. The application of diversified artistic styles helps the products become more

* Sinh viên Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Mở Hà Nội
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attractive to users. Therefore, the exploitation and application of new ideas derived from
artistic inspiration from form, architecture to sculptural details of bridges in iron furniture
design is one of the new issues enhancing solutions for designing interior designs. Using
language of visual arts inspired from architectural forms and bridge sculpture details
combined with colors and other materials to turn iron material, which had been heavy,
cold and attractive become more comfortable and softer in furniture products to meet the
diverse needs of society.
Keywords: Bridge, sculpture, architecture, iron, materials.

1. Đặt vấn đề
Ngày nay với nhu cầu đời sống con
người ngày càng cao, kéo theo nhu cầu sử
dụng các vật dụng đồ dung nội thất ngày
càng lớn, bên cạnh đó con người luôn
chạy theo thời gian mới hòa nhập với sự
phát triển của xã hội, từ đó nhu cầu sử
dụng cần phải được ưu tiên đặt lên hang
đầu cho trong việc thiết kế bất cứ một loại
sản phẩm nội thất nào. Do vậy, việc thiết
kế một sản phẩm nội thất đẹp, hiên đại,
độc đáo và thích dụng với đời sống đóng
vai trò rất quan trọng trong xã hội ngày
nay. Đặc biệt việc vận dụng những phong
cách nghệ thuật thiết kế đa dạng và phong
phú giúp cho các sản phẩm thiết kế trở nên
hấp dẫn hơn, thu hút người sử dụng hơn
vì vậy việc khai thác ứng dụng những ý
tưởng mới bắt nguồn từ cảm hứng nghệ
thuật từ phom dáng kiến trúc đến chi tiết
điêu khắc những cây cầu trong thiết kế đồ
nội thất bằng sắt là một trong những vấn
đề mới, giúp việc tạo dáng thiết kế đồ nội
thất nhiều giải pháp hơn từ phom dáng sản
phẩm, cấu tạo, họa tiết trang trí chó đến
những ý nghĩa văn hóa nghệ thuật của các
sản phẩm nội, ngoại thất.
Sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật tạo
hình lấy ý tưởng từ các phom dáng kiến trúc
và chi tiết điêu khắc cầu kết hợp với màu

sắc, chất liệu khác để biến chất liệu sắt vốn
cho cảm giác nặng nề, lạnh lẽo trở lên hấp
dẫn dễ chịu và mềm mại hơn trong các sản
phẩm đồ nội thất. Thông qua nghiên cứu
ứng dụng nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc
cầu khu vực châu thổ Sông Hồng trong
thiết kế đồ nội thất bằng sắt sẽ cung cấp
cho sinh viên ngành thiết kế Mỹ thuật ứng
dụng nói chung và sinh viên chuyên ngành
Nội thất khoa Tạo dáng Công nghiệp nói
riêng một hệ thống lý thuyết và thực hành
về việc ứng dụng những phong cách nghệ
thuật công trình kiến trúc có giá trị văn hóa,
nghệ thuật, lịch sử, trong thiết kế đồ nội thất
nhằm quảng bá những giá trị đó thông qua
những sản phẩm đồ nội thất sử dụng hằng
ngày và cũng làm cho những đồ nội thất
đó trở lên đẹp, hấp dẫn hơn trọng tâm là
khai thác những giá trị nghệ thuật kiến trúc
những cây cầu điển hình như Chùa cầu Hội
An(Quảng Nam) Cầu ngói Thanh Toàn (TP
Huế) Cầu ngói Chùa Lương (Nam Định),
Cầu Nhật Nguyệt Tiên Kiều(Chùa Thầy),
Cầu ngói Phát Diệm (Ninh Bình) Cầu đá
làng Nôm (Hưng Yên) Cầu đá Lũng Khê
(Bắc Ninh) Cầu thép Long Biên (Hà Nội)...
là những cây cầu có giá trị nghệ thuật và văn
hóa là biểu tượng của mỗi vùng quê được
nhân dân ngợi ca và trở thành niềm tự hào
của mỗi địa phương. Từ những đặc trưng
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nghệ thuật kiến trúc đó đưa vào những sản
phẩm thiết kế chất liệu sắt nhằm tạo sự mới
mẻ, hấp dẫn hơn cho mỗi đồ nội thất. Góp
thêm tiếng nói vào việc giữ gìn phát huy
ứng dụng những giá trị văn hóa, nghệ thuật
truyền thống vào cuộc sống đương đại.
2. Đối tượng và phương pháp
nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu những giá
trị nghệ thuật kiến trúc những cây cầu
điển hình như Chùa cầu Hội An(Quảng
Nam) Cầu ngói Thanh Toàn (TP Huế) Cầu
ngói Chùa Lương (Nam Định), Cầu Nhật
Nguyệt Tiên Kiều(Chùa Thầy), Cầu ngói
Phát Diệm (Ninh Bình) Cầu đá làng Nôm
(Hưng Yên) Cầu đá Lũng Khê (Bắc Ninh)
Cầu thép Long Biên (Hà Nội)... là những
cây cầu có giá trị về văn hóa nghệ thuật từ
đó đưa vào trong những sản phẩm thiết kế
bằng sắt như : bàn, ghế, vách ngăn, giường
và các sản phẩm trang trí nội thất có giá trị
thẩm mỹ và công năng.
- Phương pháp phân tích tổng hợp :
Tiếp thu và kế thừa những kết quả nghiên
cứu văn hóa, lịch sử, kiến trúc, điêu khắc
mỹ thuật học và văn hóa về cầu như là cứu
liệu quan trọng trong việc xác định giá trị
nghệ thuật, đặc trưng của kiến trúc điêu
khắc cầu ở Việt Nam nói chung và những
cây cầu điển hình về nghệ thuật kiến trúc,
điêu khắc. Vận dụng phương pháp phân
tích, tổng hợp, đánh giá nhằm khẳng định
sự đa dạng và phong phú các giá trị về
nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc của cầu ở
Việt Nam từ đó ứng dụng vào rong thiết kế
đồ nội thất bằng sắt.
- Phương pháp quan sát: Để hiểu
một cách chính xác người tiêu dùng muốn

gì và sẽ làm gì, có thể trực tiếp quan sát
và phân tích hành vi của họ trong các cửa
hàng kinh doanh, showrrom đồ nội thất
hay ở bất cứ đâu có phát sinh nhu cầu
mua sắm và sử dụng sản phẩm. Quá trình
quan sát liên tục và lâu dài sẽ giúp bạn
vẽ nên một bức tranh đáng tin cậy về nhu
cầu thẩm mĩ sử dụng của khách hàng. Từ
đó hiểu hơn về thị trường và có hướng
đi đúng đắn cho những thiết kế và định
hướng về các mẫu thiết kế đặc biệt là đồ
nội thất bằng sắt.
3. Kết quả, bàn luận
- Kết quả thu được sau nghiên cứu
Đề tài góp phần cung cấp những
dữ liệu cần thiết để nâng cao nhận thức
của sinh viên ngành thiết kế nói chung và
thiết kế nội thất nói riêng có những nhận
thức về giá trị nghệ thuật kiến trúc, điêu
khắc cũng như giá trị lịch sử văn hóa của
hệ thống các cây cầu có phong cách điển
hình, từ đó có những giải pháp phù hợp
để đưa vào thiết kế sản phẩm mỹ thuật
ứng dụng phát huy giá trị của di sản quê
hương trong sự nghiệp xây dựng đời sống
kinh tế, văn hóa trong thời đại mới.Cung
cấp những nguồn tư liệu tham khảo bổ ích
cho đội ngũ các nhà thiết kế và sinh viên
khoa Tạo dáng Công nghiệp và những đối
tượng quan tâm đến ứng dụng nghệ thuật
kiến trúc điêu khắc nói chung và kiến trúc
điêu khắc cầu nói riêng vào thiết kế sản
phẩm nội thất.Tạo ra bộ sản phẩm mẫu
đảm bảo các tính ứng dụng thực tế, giá
trị thẩm mĩ cao và đảm bảo giá trị về mặt
kinh tế. Tạo ra những sản phẩm sắt mang
bản sắc của các cây cầu như hình thái kiến
trúc, cấu tạo điêu khắc…
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- Tiếp tục trau dồi nâng cao kiến
thức về các giá trị nghệ thuật kiến trúc điêu
khắc cầu nói chung ứng dụng vào thiết kế
đồ nội thất và nghiên cứu tích lũy nhiều
hơn, sâu hơn các tư liệu về nghệ thuật kiến
trúc và điêu khắc cầu Việt Nam. Tổng hợp
phân tích và lý giải các tư liệu, nghiên cứu
ý nghĩa giá trị nghệ thuật kiến trúc, điêu
khắc của cầu ứng dụng vào thiết kế đồ nội
thất bằng sắt nói riêng và sản phẩm nội
thất nói chung. Việc sử dung chất liệu sắt
cùng với tạo hình kiến trúc điêu khắc trên
những cây cầu.Tạo ra bề mặt sản phẩm có
những đặc tính riêng của sắt như có tính
ánh kim với nhiều màu sắc mang lại vẻ
sang trọng và lỗng lẫy cho đồ nội thất. Tạo
ra bộ sản phẩm mẫu đảm bảo các tính ứng
dụng thực tế, giá trị thẩm mĩ cao và đảm
bảo giá trị về mặt kinh tế. Tạo ra những
sản phẩm sắt mang bản sắc của các cây
cầu như hình thái kiến trúc, cấu tạo điêu
khắc. Bổ sung thêm 1 lựa chọn về tạo hình
cho các sản phẩm nội thất mà cần có độ
bền, tạo hình đẹp.Tạo ra các sản phẩm có
độ linh hoạt cao, khả năng tái chế lắp đặt
linh hoạt giúp cho vật liệu sắt tận dụng tối
đa trong thiết kế nội thất. Ngoài ra còn tạo
ra hệ thống nghiên cứu lý luận cho chính
bản thân đóng góp cho cơ sở lý luận trong
bộ môn thiết kế.
- Hiện nay có rất nhiều các nghiên
cứu thiết kế các sản phẩm đồ nội thất bằng
sắt tuy nhiên hầu hết các sản phẩm đang
nghiên cứu sáng tạo ở mức độ chức năng
công năng sử dụng chưa áp dụng những
ý tưởng trong thiết kế việc sử dụng như
nào để đồ sắt không còn nhược điểm nhự
nặng nề, lạnh lẽo thì chưa có nhiều sản
phẩm được chú trọng về mặt ý tưởng thiết

kế, đặc biệt chưa có nhiều thiết kiến trúc
điêu khắc về những cây cầu có giá trị nghệ
thuật, hầu hết các sản phẩm thiết kế trong
và ngoài nước đều chỉ đưa các chi tiết cầu
vào các trang trí đơn lẻ và phụ trợ chưa
đưa ra thành một hệ thống hay nguyên tắc
thiết kế.
- Những đóng góp của đề tài:
Với những nét kiến trúc, điêu khắc,
tạo hình từ những câu cầu có thể thấy là
một ý tưởng khá đọc đáo mới mẻ nhưng
lại truyền tải đươc giá trị văn hóa nghệ
thuật. Thêm vào đó cùng sự linh hoạt đa
dạng khi sử lý vật liệu chất liệu Sắt cùng
áp dụng những nguyên tắc trong thiết kế.
Dựa trên những cơ sở khoa học trên giúp
t hiểu rõ hơn về chất liệu sắt cũng như giá
trị của ý tưởng khi đưa vào thiết kế.
Ứng dụng nghệ thuật kiến trúc, điêu
khắc cầu ngói Bắc Bộ và cầu Long Biên
vào thiết kế đồ nội thất bằng sắt.
Kiến trúc Tổng thể cây cầu giống
như một ngôi nhà mái ngói nằm vắt mình
qua sông. Phần trên là một tổ hợp mái
ngói với đầy đủ hệ thống các kèo giống
như cách thiết kế của một ngôi nhà truyền
thống. Cổng cầu được thiết kế 4 cột trụ vê
tròn, tương ứng với hàng cột ở mỗi vì. Các
cột trụ này được trang trí gờ chỉ.Bên trên
cửa cuốn và hàng trụ, là hình tượng cuốn
thư. Cuốn thư được đắp nhẵn và tạo dáng
khá đẹp.
Bộ bàn ghế được lấy ý tưởng từ cầu
Nhật Nguyệt Tiên Kiều (chùa Thầy) và
cầu ngói Chùa Lương (Nam Định)
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Hình ảnh 1: cầu Ngói Chùa Lương (Nam Định) và cầu Nhật Nguyệt Tiên Kiều (chùa Thầy)
Giải pháp thiết kế:

Mặt đứng sau ghế sofa sắt phát triển ý tưởng từ phom dáng kiến trúc cầu ngói
Bản vẽ kích thước ghế sofa sắt
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Bản vẽ bàn ý tưởng từ mái 2 cầu Nhật Nguyệt Tiên Kiều và cổng cầu

Dựa trên hình ảnh kiến trúc, điêu khắc độc đáo từ hai cầu Nguyệt Tiên và Nhật Tiên,
dưới xây đá cuốn trên dựng bộ khung nhà gỗ lợp ngói mũi hài và phom dáng kiến trúc của
cầu ngói Chùa Lương. Bô ghế khai thác chiệt để đường cong mềm mại từ 2 cây cầu them vào
nó là chi tiết đặc trưng của ngói mũi hài.kết hợp cùng với chất liệu vải, nhung, da tạo cho bộ
sản từ vật liệu sắt tưởng trừng kho cứng trở lên lại mềm mại.
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Giường lấy ý tưởng từ những nhịp cầu Long Biên

Hình ảnh 2: cầu Long Biên - Hà Nội
Cả phần cầu dẫn với chín nhịp dài và mười nhịp ngắn chính kiểu kết cấu kiến trúc như
vật đã tạo cho câu cầu một hình ảnh nhịp nhàng bắt qua con sông Hồng. Giường sẽ được sử
dựng chất liệu 100% là sắt lấy nhưng hình ảnh lan cầu kết nối nhịp nhà đưa vào trong phương
án thiết kế giường.
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Giải pháp thiết kế:

Tab đầu giường cũng lấy ý tưởng từ kết cấu sắt trên cầu Long Biên

57

58

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion
4. Kết luận

Ghế ngoài trời được lấy ý tưởng từ
hệ thống kết cấu thép trên cầu Long Biên
để đưa vào sản phẩm ghế ngồi. Từ hình
ảnh kết cấu khung cầu đưa vào làm kết
cất tạo hình khung ghế kết hợp với vật
liệu gỗ.
- Hướng nghiên cứu
Vận dụng những phong cách nghệ
thuật thiết kế đa dạng và phong phú giúp
cho các sản phẩm thiết kế trở nên hấp dẫn
hơn, thu hút người sử dụng hơn vì vậy
việc khai thác ứng dụng những ý tưởng
mới bắt nguồn từ cảm hứng nghệ thuật
từ phom dáng kiến trúc đến chi tiết điêu
khắc những cây cầu trong thiết kế đồ nội
thất bằng sắt là một trong những vấn đề
mới, giúp việc tạo dáng thiết kế đồ nội
thất nhiều giải pháp hơn từ phom dáng sản
phẩm, cấu tạo, họa tiết trang trí cho đến
những ý nghĩa văn hóa nghệ thuật của các
sản phẩm nội, ngoại thất.

Trong xu hướng toàn cầu hóa và
hội nhập trên cơ sở phát huy bản sắc của
mỗi dân tộc, quốc gia, các công trình kiến
trúc và trang trí nội thất ở Việt Nam có
xu hướng quay trở về với truyền thống
dân tộc, từ hình thức trang trí, sắp đặt
không gian, đồ đạc, chất liệu ánh sáng
và màu sắc, hòa nhập vào thiên nhiên...
Tuy nhiên chưa đủ để tạo nên phong cách
đặc trưng cho một không gian ở Việt hiện
đại. Với đề tài “Nghiên cứu nghệ thuật
kiến trúc, điêu khắc cầu ứng dụng trong
thiết kế đồ nội thất bằng sắt” có thể đáp
ứng được xu hướng này. Công trình cầucông trình của nghệ thuật kiến trúc điêu
khắc cầu-không chỉ để phát triển kinh tế
giao thông, giao lưu hàng hóa,… mà bản
thân nó cũng mang lại các giá trị về thẫm
mỹ, về nét đặc trưng, giá trị văn hóa, bản
sắc riêng cho mỗi vùng quê và trở thành
những biểu tượng, đặc trừng cũng như
niềm tự hào của người dân vì vậy việc
nghiên cứu ứng dụng những giá trị đó vào
thiết kế những sản phẩm nội thất bằng sắt
làm cho các sản phẩm nội thất trở nên
phong phú, đa dạng hấp dẫn hơn là một
vấn đề quan trọng, có ý nghĩa cho xã hội
cũng như góp thêm tiếng nói vào việc giữ
gìn phát huy, quảng bá được những giá trị
văn hóa nghệ thuật dân gian trong cuộc
sống đương đại. Bên cạnh đó, thì những
sản phẩm từ chất liệu sắt ngày càng được
sử dụng để thay thế cho những chất liệu
tự nhiên khan hiếm hoặc khai thác nhiều
làm ảnh hưởng môi trường tự nhiên. Sử
dụng đồ nội thất bằng sắt nhưng vẫn đảm
bảo các tính năng về độ an toàn trong sử
dụng, tiện ích về công năng, hợp lý về giá
thành, hấp dẫn về thẩm mỹ cho người sử
dụng đặc biệt đố sắt ít phải bảo trì, có thể
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tái sử dụng vật liệu, có thể thi công bằng
nhiều công nghệ, kỹ thuật như uốn, hàn,
ghép, đúc, bắt vít… đáp ứng được những
yêu cầu về tạo dáng sản phẩm, mầu sắc,
kết hợp với chất liệu khác.
Sản phẩm nội thất bằng sắt tốt thể
hiện trên giá trị sử dụng và thẩm mỹ đưa
được những ý tưởng từ những giá trị văn
hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam là
những kiến trúc cầu đặc trưng cho mỗi
vùng quê làm cho đồ nội thất trở nên hấp
dẫn người sử dụng hơn và không còn cảm
giác nặng nề, lạnh lẽo như bản chất vật
liệu sắt nữa, có thể thoả mãn được một số
yêu cầu nhất định của người sử dụng, về
thẩm mĩ, công năng phải đảm bảo hình
ảnh kiểu dáng đẹp độc đáo. Nhưng chi tiết
từ nhưng cây cầu ngói, cầu đá cổ kính cho
đến những cây cầu thép được khai thác
triệt để khi thiết kế đồ nội thất bằng sắt,
giúp sản phẩm bằng sắt trở lên có hồn và
thân thuộc hơn với người sử dụng trong
hiện tại và tương lai.
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NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN
ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THỨ CẤP
(NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TỈNH BẮC GIANG)
FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF
SECONDARY TOURISM DESTINATION
(TYPICAL RESEARCH IN BAC GIANG PROVINCE)
Bùi Văn Hiệp, Phạm Thị Phương Mai, Ngô Thị Phương Thu,
Dương Thị Thanh Thảo, Mã Mạnh Toàn*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/12/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/6/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 29/6/2020
Tóm tắt: Để thực hiện đề tài, nhóm tác giả lựa chọn tỉnh Bắc Giang để tiến hành
nghiên cứu điển hình với mục tiêu là hệ thống hóa và phát triển một số vấn đề lý luận liên
quan tới sự phát triển điểm đến du lịch thứ cấp; đồng thời xác định được các yếu tố và mức
độ ảnh hưởng của từng yếu tố tới sự phát triển của điểm đến du lịch thứ cấp Bắc Giang, từ đó
đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển ngành du lịch tại đây. Để đạt được mục tiêu nghiên
cứu, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu tại bàn, thống kê tính toán
thực tiễn và điều tra bảng hỏi để thu thập thông tin, số liệu, sau đó đưa vào xử lý và kiểm định
thang đo qua phần mềm SPSS 20.0. Kết quả nghiên cứu đã xác định được có 7 yếu tố ảnh
hưởng trực tiếp đến sự phát triển điểm đến du lịch thứ cấp là Bắc Giang bao gồm: Thái độ
và sự tham gia của cộng đồng địa phương; Nguồn nhân lực; Tài nguyên du lịch; Khả năng
tiếp cận điểm đến; Cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật; Sản phẩm và dịch vụ du lịch; Công tác
quản lý điểm đến. Các yếu tố trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về mức độ ảnh hưởng.
Trong đó, thái độ và sự tham gia của cộng đồng địa phương có mức độ ảnh hưởng lớn nhất
tới sự phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang. Từ đây, một số đề xuất giải pháp mang tính thực tiễn
nhằm phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang đã được đưa ra nhằm thúc đẩy sự phát triển du lịch
Bắc Giang thông qua các yếu tố ảnh hưởng.
Từ khóa: điểm đến du lịch thứ cấp; phát triển; ảnh hưởng, điểm đến; Bắc Giang.

Abstract: To implement the project, the authors selected Bac Giang province to
conduct a case study with the goal of systematizing and developing some theoretical issues
related to the development of secondary tourism destinations; at the same time identify the
factors and the influence of each factor on the development of Bac Giang secondary tourism

* Sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Mở Hà Nội
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destination, thereby proposing some
solutions to develop the tourism industry
here. To achieve the research goal,
the research team used desk research
methods, practical statistical calculations
and survey questionnaires to collect
information and data, then put them into
processing and testing scale using SPSS
20.0 software. The results of the study have
identified seven factors that directly aﬀect
the development of secondary tourism
destination, Bac Giang, including:
Attitude and participation of local
communities; Human Resources; Travel
resources; Accessibility to destinations;
Infrastructure and material engineering;
Travel products and services; Destination
management. Those factors are arranged
in descending order of influence level,
of which the attitude and participation
of local communities have the greatest
impact on tourism development in Bac
Giang. From here, a number of practical
solutions to tourism development in Bac
Giang province have been proposed
through influencing factors.
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thác tài nguyên du lịch tại các điểm du
lịch quen thuộc dần khiến các sản phẩm
du lịch trở nên đơn điệu và nhàm chán.
Trong khi đó, với nguồn tài nguyên
du lịch dồi dào và phong phú, rất nhiều
điểm đến du lịch thứ cấp có tiềm năng
để phát triển nhưng chỉ đóng vai trò là
điểm dừng chân và chưa được khai thác
để phát triển du lịch đúng với tiềm năng
vốn có.Vì thế, việc tìm kiếm những giải
pháp phát triển các điểm đến du lịch thứ
cấp sẽ không chỉ góp phần làm đa dạng
hóa các sản phẩm du lịch mà còn giảm
tải sức ép từ các hoạt động du lịch cho
các điểm đến du lịch chính vốn đang
chịu nhiều tác động từ sự gia tăng các
hoạt động du lịch.

tourism
influence,

Bên cạnh đó, để phát triển các điểm
đến du lịch thứ cấp, việc tìm ra những yếu
tố ảnh hưởng tới sự phát triển điểm đến du
lịch thứ cấp cũng như mức độ ảnh hưởng
của những yếu tố này sẽ giúp các cơ quan
quản lý nhà nước có những chiến lược phù
hợp để tối đa hóa những tác động tích cực,
cũng như có những phương án cụ thể để
giảm thiểu những tác động tiêu cực tới sự
phát triển của điểm đến du lịch thứ cấp.

Những năm qua ngành du lịch Việt
Nam đã phát triển nhanh chóng và trở
thành một trong 20 quốc gia có tốc độ tăng
trưởng nhanh nhất thế giới (UNWTO,
2020). Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh
mẽ đó, nhiều điểm đến đang trong tình
trạng đáng báo động về sức chứa vào
mùa cao điểm, gây ra những áp lực về
mặt môi trường cho các điểm đến du lịch,
ảnh hưởng đến môi trường sống của cộng
đồng địa phương. Bên cạnh đó, việc khai

Tiềm năng phát triển du lịch tại Bắc
Giang là rất lớn. Bắc Giang được thiên
nhiên ban tặng khá nhiều thắng cảnh thiên
nhiên kỳ thú, với những cánh rừng nguyên
sinh cùng hệ động thực vật phong phú
được bảo tồn, những vùng cây ăn quả trù
phú… Đây cũng là vùng đất cổ có bề dày
lịch sử và văn hoá với hơn 2.230 di tích,
trong đó có hơn 500 di tích đã được xếp
hạng. Tuy nhiên, trên thực tế, Bắc Giang
vẫn còn là một cái tên khá mờ nhạt trên
bản đồ du lịch khu vực miền Bắc nói riêng
cũng như Việt Nam nói chung.

Keywords:
secondary
destination;
development;
destination, Bac Giang.

1. Đặt vấn đề
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Chính bởi những lý do trên, với
mục tiêu nhằm đề xuất một số giải pháp
phát triển những điểm đến du lịch thứ cấp
như Bắc Giang, nhóm nghiên cứu cho
rằng việc nghiên cứu về “Những yếu tố
ảnh hưởng tới sự phát triển điểm đến du
lịch thứ cấp. Nghiên cứu điển hình tại Bắc
Giang” là mang tính cấp thiết.
2. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở
lý luận
2.1. Tổng quan nghiên cứu
Hiên nay, các công trình nghiên cứu
đề cập đến “Những yếu tố ảnh hưởng tới
sự phát triển điểm đến du lịch thứ cấp”
còn rất hạn chế.
Trên thế giới, chỉ có một số đề tài
chủ yếu của Thái Lan có nhắc đến đến
điểm đến du lịch thứ cấp. Tuy nhiên, các
nghiên cứu này mới chỉ dừng ở mức độ đề
cập chứ chưa đi vào nghiên cứu chuyên
sâu. Một số đề tài thì chỉ đưa ra được khái
niệm điểm đến du lịch thứ cấp và so sánh
với điểm đến du lịch sơ cấp. Ở Việt Nam,
chưa có đề tài nào nghiên cứu chuyên sâu
về điểm đến du lịch thứ cấp, tuy nhiên có
một đề án nổi bật của Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch, có tên “Xây dựng tiêu chí,
tổ chức đánh giá, xếp hạng và công bố chỉ
số phát triển của điểm đến du lịch”. Đề án
này đã đưa ra được các tiêu chí đánh giá
sự phát triển của điểm đến du lịch nhưng
lại chưa đề cập đến điểm đến du lịch thứ
cấp và những yếu tố ảnh hưởng.
Tuy nhiên, xét về bản chất, điểm
đến du lịch thứ cấp là một điểm đến du
lịch. Chính vì vậy, những công trình
nghiên cứu có liên quan đến điểm đến du
lịch và các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát
triển điểm đến du lịch đóng vai trò nền
tảng giúp nhóm nghiên cứu phát triển nội

dung nghiên cứu của mình. Trong đó, phải
kể đến các nghiên cứu của Matt Burdett
(2017), Ramutė Narkūnienė và các đồng
sự (2017), Nguyễn Văn Đính và Trần Thị
Minh Hòa (2006) hay Nguyễn Thị Khánh
Chi, Hà Thục Viên (2016)… Các tác giả đã
chỉ rõ các yếu tố tới sự phát triển của một
điểm đến du lịch ở các góc độ khác nhau.
Và nếu tiếp cận từ phương diện cung, có
thể tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng tới sự
phát triển một điểm đến du lịch thứ cấp
bao gồm: Tài nguyên du lịch, sản phẩm
và dịch vụ du lịch, khả năng tiếp cận điểm
đến, nguồn nhân lực phục vụ du lịch, cơ
sở hạ tầng và vật chất kỹ thuât phục vụ du
lịch, công tác quản lý điểm đến du lịch.
2.2. Cơ sở lý luận
2.2.1. Điểm đến du lịch thứ cấp
Theo Bieger (1996), “Điểm đến”
(Destination) là một khu vực địa lý bao
gồm tất cả các dịch vụ và cơ sở hạ tầng
cần thiết cho việc lưu trú của một khách
du lịch đặc trưng hay một phân khúc du
lịch. Có thể coi đó là một phần quan trọng
của sản phẩm du lịch.
Còn theo Tổ chức Du lịch Thế giới
(UN-WTO), “Điểm đến du lịch là vùng
không gian địa lý mà khách du lịch ở lại ít
nhất một đêm, bao gồm các sản phẩm du
lịch, các dịch vụ cung cấp, các tài nguyên
du lịch thu hút khách, có ranh giới hành
chính để quản lý và có sự nhận diện về
hình ảnh để xác định khả năng cạnh tranh
trên thị trường”.
Tuy nhiên, mỗi một điểm đến du
lịch tùy theo mức độ phát triển du lịch
mà đang ở những giai đoạn phát triển
khác nhau trong chu kỳ sống của điểm
đến du lịch (Butler, 1984). Có những
điểm đến thu hút được rất nhiều khách
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du lịch nhưng cũng có những điểm đến
đã được khai thác phục vụ hoạt động du
lịch nhưng không thu hút được nhiều
khách, thời gian lưu trú của khách ngắn,
dẫn tới chi tiêu của du khách tại điểm
đến không nhiều. Điều này khiến điểm
đến du lịch không tối đa hóa được những
lợi ích mà hoạt động du lịch mang lại.
Những điểm đến du lịch thu hút nhiều
khách và thời gian lưu trú dài thường
được hiểu là các điểm du lịch chính hay
còn gọi là điểm du lịch sơ cấp. Trong
khi đó, những điểm du lịch thu hút ít du
khách, với thời gian lưu trú không dài,
chỉ đóng vai trò là các điểm dừng chân
trong hành trình của du khách tới những
điểm du lịch chính thì được gọi là các
điểm du lịch thứ cấp.
Từ các khái niệm về điểm đến du
lịch trên đây, nhóm nghiên cứu xin đề xuất
khái niệm điểm đến du lịch thứ cấp như
sau: “Điểm đến du lịch thứ cấp là vùng
không gian địa lý có tài nguyên du lịch có
thể được khai thác cho hoạt động du lịch
nhưng chưa có đầy đủ các yếu tố hấp dẫn
du khách”. Trên thực tế, nhiều điểm đến
du lịch thứ cấp thường được xem là điểm
dừng chân trong chuyến đi của du khách.
2.2.2. Phát triển điểm đến du lịch
thứ cấp
Tại Việt Nam, nghiên cứu về “phát
triển”, Bùi Đình Thanh (2015) cho rằng:
“Phát triển là một quá trình tiến hóa
của mọi xã hội, mọi cộng đồng dân tộc
trong đó các chủ thể lãnh đạo và quản
lý, bằng các chiến lược và chính sách
thích hợp với những đặc điểm về lịch
sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của
xã hội và cộng đồng dân tộc mình, tạo
ra, huy động và quản lý các nguồn lực
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tự nhiên và con người nhằm đạt được
những thành quả bền vững và được phân
phối công bằng cho các thành viên trong
xã hội vì mục đích không ngừng nâng
cao chất lượng cuộc sống của họ”. Còn
trong Từ điển Tiếng Việt, khái niệm
“phát triển” được hiểu là quá trình vận
động, tiến triển theo hướng tăng lên, ví
dụ phát triển kinh tế, phát triển văn hoá,
phát triển xã hội…
Từ đây, khái niệm phát triển điểm
đến du lịch thứ cấp được hiểu là quá trình
vận động, tiến triển tăng lên về cả chất và
lượng các yếu tố liên quan đến điểm đến
du lịch thứ cấp như sản phẩm du lịch, cơ
sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, cơ
sở hạ tầng phục vụ du lịch... nhằm thỏa
mãn cao nhất nhu cầu ngày càng tăng của
khách du lịch. Theo đó, nội dung phát
triển điểm đến du lịch thứ cấp được xác
định là sự phát triển tăng lên về cả chất và
lượng các yếu tố liên quan đến điểm đến
du lịch thứ cấp như sản phẩm du lịch, cơ
sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, cơ sở
hạ tầng phục vụ du lịch...
Hiện nay, trên thế giới, rất khó để có
thể tìm thấy được các học thuyết hay mô
hình nghiên cứu nào nói về những yếu tố
ảnh hưởng đến sự phát triển điểm đến du
lịch thứ cấp. Tuy nhiên, tổng hợp tài liệu
từ các nghiên cứu trước đó, nhóm nghiên
cứu đề xuất 7 yếu tố ảnh hưởng tới sự phát
triển của một điểm đến du lịch thứ cấp,
bao gồm: Tài nguyên du lịch, sản phẩm
và dịch vụ du lịch, khả năng tiếp cận điểm
đến, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và vật
chất kỹ thuât, công tác quản lý điểm đến.
Các yếu tố này sẽ được làm rõ trong các
nội dung được phân tích trong những phần
sau của đề tài.
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2.3. Giả thuyết và mô hình nghiên

điểm đến càng tốt thì điểm đến du lịch thứ
cấp càng phát triển.

2.3.1. Giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết H05: Tài nguyên du lịch
càng đa dạng, phong phú, được khai thác
tốt và hiệu quả thì mức độ phát triển điểm
đến du lịch thứ cấp càng cao.

cứu
Dựa trên các nghiên cứu có liên quan
đến đề tài, cùng với sự quan sát thực tiễn,
nhóm nghiên cứu đề xuất 07 giả thuyết
nghiên cứu cho đề tài này:
Giả thuyết H01: Khả năng du khách
có thể tiếp cận và di chuyển đến điểm đến
du lịch trong hành trình của mình càng cao
thì mức độ phát triển điểm đến du lịch thứ
cấp càng càng phát triển.
Giả thuyết H02: Nguồn nhân lực có
chất lượng càng tốt thì điểm đến du lịch
thứ cấp càng phát triển.
Giả thuyết H03: Cơ sở hạ tầng và
vật chất kỹ thuật càng tốt thì điểm đến du
lịch thứ cấp càng phát triển.
Giả thuyết H04: Công tác quản lý

Giả thuyết H06: Sản phẩm và dịch
vụ du lịch càng độc đáo, đa dạng và phát
huy được thế mạnh của mình thì điểm đến
du lịch thứ cấp càng phát triển.
Giả thuyết H07: Thái độ và sự tham
gia của cộng đồng địa phương càng tích
cực với hoạt động du lịch thì điểm đến du
lịch thứ cấp càng phát triển.
2.3.2. Mô hình nghiên cứu
Để chứng minh giả thuyết nghiên
cứu trên, nhóm đề xuất mô hình nghiên
cứu gồm 7 nhân tố ảnh hưởng đến sự phát
triển của điểm đến du lịch thứ cấp và được
mô hình hóa trong sơ đồ sau đây:

Mô hình nghiên cứu
3. Đối tượng và phương pháp
3.2. Phương pháp nghiên cứu
nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài
là các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển
điểm đến du lịch thứ cấp Bắc Giang.

 Phương pháp thu thập thông tin
Nhóm nghiên cứu sử dụng phương
pháp nghiên cứu tại bàn để nghiên cứu
các tài liệu có sẵn trong hệ thống cơ sở
dữ liệu nhằm xây dựng hệ thống luận cứ
chứng minh giả thuyết về các nhân tố ảnh
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hưởng tới sự phát triển điểm đến du lịch
thứ cấp.
Phương pháp thu thập số liệu bằng
thống kê, tính toán thực tiễn để tính toán
khoảng cách giữa các tài nguyên, các điểm
đến tại Bắc Giang và đưa ra thời gian di
chuyển tối thiểu cho khách tham quan khi
đến Bắc Giang.
Phương pháp khảo sát qua bảng hỏi
được sử dụng để thu thập ý kiến của ba
nhóm đối tượng: khách du lịch, chuyên gia
trong lĩnh vực du lịch và doanh nghiệp lữ
hành. Bảng hỏi khảo sát gồm: 4 biến quan
sát về đánh giá tác động của Khả năng tiếp
cận điểm đến, 6 biến quan sát về đánh giá
tác động của Nguồn nhân lực, 10 biến quan
sát về đánh giá tác động của Cơ sở hạ tầng
và vật chất - kỹ thuật, 5 biến quan sát về
đánh giá tác động của Công tác quản lý điểm
đến, 3 biến quan sát về đánh giá tác động
của Tài nguyên du lịch, 4 biến quan sát về
đánh giá tác động của Sản phẩm và dịch vụ
du lịch, 3 biến quan sát về đánh giá tác động
của Thái độ và sự tham gia của cộng đồng
địa phương và 7 biến quan sát về đánh giá
chung. Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert
5, với các lựa chọn từ (1) “Hoàn toàn không
đồng ý” đến (5) “Hoàn toàn đồng ý”. Mục
tiêu của nghiên cứu là xác định được mức
độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát
triển điểm đến du lịch thứ cấp nên thang đo
Likert với các lựa chọn trả lời theo mức độ
tăng dần là phù hợp.
Bảng hỏi khảo sát gồm có 3 phần
chính. Phần Thông tin chung thu thập một
số thông tin về quê quán (vùng miền), độ
tuổi và giới tính của người được khảo sát
nhằm có được thông tin về đặc điểm của
mẫu khảo sát. Phần thông tin về việc đi
du lịch tới Bắc Giang hỏi những thông

tin liên quan tới chuyến du lịch của người
được khảo sát nhằm thu thập thông tin về
chuyến đi của mẫu khảo sát, vừa mang
tính chất gạn lọc những phiếu trả lời không
mang độ tin cậy cao. Phần nội dung chính
bao gồm 42 câu hỏi tương ứng với 42 biến
quan sát thuộc 7 nhóm nhân tố và 1 phần
cho nhận xét chung đánh giá mức độ ảnh
hưởng đến điểm đến du lịch thứ cấp.
 Phương pháp xử lý dữ liệu
Nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm
SPSS 20.0 để xử lý các thông tin đã được
mã hóa theo các bước: Kiểm định độ tin cậy
của thang đo được đánh giá thông qua hệ
số Cronbach’s Alpha; Thực hiện phân tích
nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor
Analysis, gọi tắt là phương pháp EFA)
giúp đánh giá hai loại giá trị quan trọng của
thang đo là giá trị hội tụ và giá trị phân biệt;
Phân tích tương quan Pearson kiểm tra mối
tương quan tuyến tính giữa biến phụ thuộc
và biến độc lập; Tiến hành chạy hồi quy đa
biến. Từ đó, tiến hành Kiểm định sự phù
hợp của mô hình nghiên cứu bằng cách
xác đinh hệ số R bình phương hiệu chỉnh
(Adjusted R Square) thể hiện độ biến thiên
của biến phụ thuộc được giải thích bởi các
biến độc lập; Kiểm định về hiện tượng đa
cộng tuyến (tương quan giữa các biến độc
lập) thông qua giá trị của độ chấp nhận
(Tolerance) hoặc hệ số phóng đại phương
sai VIF (Variance inﬂation factor) cuối
cùng đề xuất phương trình hồi quy tuyến
tính đa biến.
4. Kết quả và bàn luận
4.1. Kết quả nghiên cứu
 Đặc điểm mẫu khảo sát
Nghiên cứu được thực hiện với đối
tượng khảo sát là khách du lịch Bắc Giang

66

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

và các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch.
Tổng cộng có 250 phiếu khảo sát
được phát ra. Số phiếu hợp lệ thu về: 244
phiếu, chiếm tỉ lệ 97,6% tổng số phiếu.
Phiếu khảo sát được mã hóa và xử lý số
liệu bằng phần mềm SPSS 20.0.
Kết quả cho thấy: Về quê quán, số
lượng người khảo sát đến từ miền Bắc là
lớn nhất. Về độ tuổi, độ tuổi có số người
tham gia khảo sát nhiều nhất là 15-25 tuổi.
Về giới tính, số lượng người khảo sát là
Nữ nhiều nhất trong khảo sát giới tính. Về
tần suất tới tham quan Bắc Giang, số người

tới tham quan Bắc Giang 1 lần chiếm phần
lớn trong số người tham gia khảo sát. Về
mục đích du lịch tới Bắc Giang, số người
tới Bắc Giang để thăm người thân là nhiều
nhất. Về các hình thức du lịch, khách du
lịch phần lớn là đi cùng gia đình. Về cách
tiếp cận thông tin về Bắc Giang, phần
lớn số người tham gia khảo sát thông qua
người thân/bạn bè biết đến Bắc Giang . Về
phương tiện, hình thức di chuyển được lựa
chọn nhiều nhất là xe máy. Về loại hình
lưu trú tại Bắc Giang, phần lớn người
khảo sát tới Bắc Giang không ở lại Bắc
Giang lưu trú.

 Kiểm định mức độ tin cậy của thang đo
Bảng kết quả phân tích độ tin cậy của nhân tố Độc lập và phụ thuộc

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu)

Thang đo các nhân tố ảnh hưởng
đến sự phát triển điểm đến du lịch thứ cấp
gồm có 8 thành phần với 42 biến quan sát.
Theo kết quả phân tích Cronchbach Alpha,
thang đo trong nghiên cứu gồm có 42 biến
quan sát và sau khi kiểm tra mức độ tin
cậy thông qua hệ số Cronchbach Alpha thì
không có biến nào bị loại.
Kết quả kiểm định thang đo đã chỉ
ra giá trị Cronchbach Alpha của các biến
quan sát như sau: các yếu tố khả năng tiếp

cận điểm đến (0.876), các yếu tố nguồn
nhân lực (0.902), các yếu tố cơ sở hạ tầng
và vật chất kỹ thuật (0.878), các yếu tố
công tác quản lý điểm đến (0.881), các
yếu tố tài nguyên du lịch (0.912), các yếu
tố sản phẩm và dịch vụ (0.908), các yếu
tố thái độ và sự tham gia của địa phương
(0.877), các yếu tố đánh giá chung (0.867).
Phân tích nhân tố khám phá EFA
Bảng kết quả kiểm định nhân tố EFA
với biến độc lập
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Đối với các biến độc lập:

Theo kết quả phân tích KMO and
Barlett’s Test:
- 0.5 ≤ KMO = 0.895 ≤ 1: phân tích
nhân tố được chấp nhận với tập dữ liệu
nghiên cứu.
- Sig Barlett’s Test = 0.000 < 0.05:
phân tích nhân tố là phù hợp.
- Kết quả EFA thu được 7 thành
phần tại Eigenvalues là 14.021 > 1 nên
nghiên cứu đi đến kết luận thang đo được
chấp nhận, 35 biến quan sát nhóm lại
thành 7 nhân tố.
Như vậy, qua kết quả phân tích hệ
số Cronbach Alpha và phân tích nhân tố
khám phá EFA, mô hình nghiên cứu ban
đầu với bảy thành phần đề xuất đều đạt
yêu cầu và có ý nghĩa trong thống kê. Các
thành phần trên sẽ được sử dụng trong
phân tích kiểm định tiếp theo.
Đối với biến phụ thuộc:
Hệ số KMO = 0.895, hệ số này đã
thỏa mãn điều kiện 0.5 ≤ KMO ≤ 1. Kết
quả này chỉ ra rằng các biến quan sát trong

tổng thể các mối tương quan với nhau và
phân tích nhân tố EFA được chấp nhận với
dữ liệu nghiên cứu.
Kiểm định Bartlett’s (Sig. = 0.000 <
0.005), phân tích nhân tố là phù hợp.
Kết quả EFA thu được 7 thành phần
tại Eigenvalues là 14.021 > 1 nên nghiên
cứu đi đến kết luận thang đo được chấp
nhận, 35 biến quan sát nhóm lại thành 7
nhân tố.
Kiểm định tương quan Pearson
Giá trị Sig tương quan Pearson
các biến độc lập (KNTC, NNL, CSHT,
CTQL, SPDV, TNDL, TD_STG) với biến
phụ thuộc (DGC) nhỏ hơn 0.05. Do giá
trị sig tương quan giữa tất cả các biến độc
lập đều < 0.05 nên tất cả các biến độc lập
đều có mối liên hệ tuyến tính với biến phụ
thuộc. Tất cả các biến được sử dụng khi
thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính bội.
Bên cạnh đó, các cặp biến độc lập
đều có mức tương quan khá yếu với nhau,
như vậy, khả năng cao sẽ không có hiện
tượng đa cộng tuyến xảy ra.

Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến
Bảng tổng kết mô hình

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu)
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- Trị số R có giá trị 0.762 cho thấy
mối quan hệ giữa các biến trong mô hình
có mối tương quan rất chặt chẽ. Báo cáo
kết quả hồi quy của mô hình cho thấy giá
trị R2 hiệu chỉnh (Adjusted R Square)
bằng 0.568 nói lên độ thích hợp của mô
hình là 56.8% hay nói cách khác các biến
độc lập đưa vào chạy hồi quy ảnh hưởng
56.8% sự thay đổi của biến phụ thuộc
- Hệ số Durbin - Watson = 2.056,
nằm trong khoảng 1.5 đến 2.5 nên không
có hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc
nhất xảy ra.
- Kiểm định F có giá trị Sig = 0.000
(< 0.05). Như vậy, mô hình hồi quy tuyến
tính bội phù hợp xây dựng được phù hợp
với tổng thể.
- Giá trị Sig của kiểm định t hệ số
hồi quy của các biến độc lập đều nhỏ hơn
0.05, do đó các biến độc lập đều có ý nghĩa
giải thích cho biến phụ thuộc, không biến
nào bị loại.
- Hệ số VIF của các biến độc lập đều
nhỏ hơn 2 do vậy không có đa cộng tuyến
xảy ra.
Dựa vào độ lớn của hệ số hồi quy
chuẩn hóa Beta, thứ tự mức độ tác động
từ mạnh nhất tới yếu nhất của các biến
độc lập tới biến phụ thuộc là: TD_STG
(0.213) > NNL (0.163) > TNDL (0.154) >
KNTC (0.144) > CSHT (0.141) > SPDV
(0,135) > CTQL (0.134).
Từ các kết quả trên, ta có phương
trình hồi quy chuẩn hóa như sau:
DGC = 0.213*TD_STG + 0.144*NNL
+ 0.165*TNDL + 0.140*KNTC
+ 0.134*CSHT + 0.138*SPDV +
CTQL*0.114 - 0.308 + e
Kết quả mô hình hồi quy cho

thấy Sự phát triển của điểm đến du lịch
thứ cấp Bắc Giang chịu tác động cùng
chiều bởi 7 nhân tố: Khả năng tiếp cận
(KNTC), Nguồn nhân lực (NNL), Cơ sở
hạ tầng (CSHT), Công tác quản lý điểm
đến (CTQL), Sản phẩm & dịch vụ du lịch
(SPDV), Tài nguyên du lịch (TNDL),
Thái độ và sự tham gia của cộng đồng địa
phương (TD_STG). Do đó, các giả thuyết
H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06,
H07 được chấp nhận.
4.2. Hàm ý quản trị
Từ quá trình thu thập và xử lý dữ
liệu thông qua hoạt động khảo sát thực tế
tại địa phương và khảo sát online, nhóm
nghiên cứu đã xác định được có 7 yếu tố
chính ảnh hưởng lớn tới sự phát triển du
lịch tỉnh Bắc Giang bao gồm: (1) Thái độ
và sự tham gia của cộng đồng địa phương,
(2) Nguồn nhân lực, (3) Tài nguyên du
lịch, (4) Khả năng tiếp cận điểm đến, (5)
Cơ sở hạ tầng và vật chất - kĩ thuật, (6)
Sản phẩm và dịch vụ du lịch, (7) Công tác
quản lý điểm đến. Những yếu tố này là
cơ sở để nhóm nghiên cứu bàn luận và đề
xuất những gợi ý về giải pháp phát triển
lịch tại tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng yếu tố
“Thái độ và sự tham gia của cộng đồng địa
phương” có mức độ ảnh hưởng lớn nhất
tới sự phát triển của tỉnh Bắc Giang. Điều
này cho thấy rằng nếu dân cư địa phương
thân thiện và gần gũi hơn với du khách,
sự hài lòng của du khách sẽ tăng lên và từ
đó sẽ thu hút du khách đến với Bắc Giang
nhiều hơn. Vì thế cần tìm cách nâng cao
thái độ của cộng đồng địa phương bằng
nhiều hình thức khac snhau, trong đó việc
thực hiện tốt công tác tư tưởng, vận động
người dân địa phương tích cực tham gia
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vào hoạt động du lịch sẽ giúp tối đa hóa
hiệu quả từ hoạt động du lịch, giúp nâng
cao mức thu nhập và đời sống của người
dân.
Bên cạnh đó, nhân tố “Nguồn nhân
lực” là nhân tố có ảnh hưởng mạnh thứ
hai tới sự phát triển điểm đến du lịch thứ
cấp tỉnh Bắc Giang. Đây là yếu tố có ảnh
hưởng lớn tới chất lượng các dịch vụ du
lịch cung cấp cho du khách tại điểm đến,
vì thế nó có tác động trực tiếp tới sự hài
lòng của du khách tại điểm đến, Do đó,
tỉnh Bắc Giang cần chú trọng hơn nữa vào
việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ
làm du lịch của tỉnh từng bước chuyên
nghiệp, đẩy mạnh thực hiện các công tác
bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho nhân
viên ngành du lịch một cách bài bản và có
hiệu quả.
Nhân tố “Tài nguyên du lịch” là
nhân tố có ảnh hưởng mạnh thứ ba tới sự
phát triển điểm đến du lịch thứ cấp. Điều
này cho thấy song song với việc khai thác
tài nguyên phục vụ cho hoạt động du lịch
một cách hợp lý, tỉnh cũng cần có các
chính sách, hoạt động để gìn giữ, bảo tồn,
tôn tạo các giá trị thiên nhiên, văn hóa;
bảo tồn tính đa dạng nguồn tài nguyên;
đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành
du lịch trong tương lai.
Nhân tố “Khả năng tiếp cận điểm
đến” là nhân tố có ảnh hưởng mạnh thứ tư
tới sự phát triển điểm đến du lịch thứ cấp.
Về khía cạnh này, tỉnh Bắc Giang cần chú
trọng nâng cấp đồng bộ hơn chất lượng
của các hệ thống đường liên tỉnh cũng như
hệ thông giao thông đường bộ trên địa bàn
tỉnh, nâng cao chất lượng và số lượng các
xe khách, xe buýt, thêm lộ trình xe khách

từ các địa phương tới thẳng một số khu,
điểm du lịch nổi tiếng tại Bắc Giang, giúp
du khách thuận tiện hơn trong quá trình
tiếp cận Bắc Giang cũng như tiếp cận các
điểm đến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Nhân tố “Cơ sở hạ tầng và vật chất
kỹ thuật” là nhân tố có ảnh hưởng mạnh
thứ năm tới sự phát triển điểm đến du
lịch thứ cấp. Với nhân tố này, tỉnh Bắc
Giang cần quy hoạch rõ ràng từng phân
khu dành cho phát triển du lịch để có định
hướng xây dựng cơ sở hạ tầng và vật chất
kỹ thuật phục vụ du lịch một cách đồng
bộ, dài hạn. Đồng thời, có chiến lược phát
triển phù hợp đối với từng loại hình du
lịch, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật,
hiện đại hoá, tin học hoá vào kinh doanh
và phục vụ du lịch, đẩy mạnh việc tham
gia hệ thống đặt buồng và thanh toán quốc
tế tại các cơ sở kinh doanh phục vụ khách
du lịch.
Nhân tố “Sản phẩm dịch vụ” là nhân
tố có ảnh hưởng mạnh thứ sáu tới sự phát
triển điểm đến du lịch thứ cấp. Để phát
triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch phục
vụ du khách, tỉnh Bắc Giang cần đẩy mạnh
khai thác, xây dựng thêm các sản phẩm du
lịch mang tính đặc thù, có chiến lược khai
thác những lợi thế từ nguồn tài nguyên cụ
thể, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới
thiệu cho các sản phẩm du lịch tới các thị
trường trọng điểm trong và ngoài nước để
thu hút du khách.
Cuối cùng là nhân tố “Công tác
Quản lý điểm đến”. Đây là nhân tố có ảnh
hưởng ít nhất tới sự phát triển điểm đến
du lịch thứ cấp trong số 7 nhân tố được
đề xuất nghiên cứu. Dù mức độ tác động
không nhiều nhưng nhân tố này đóng vai
trò nền tảng, điều phối hoạt động của tất
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cả các bên liên quan đến du lịch tại điểm
đến. Hơn nữa đây là nhân tố nằm trong sự
điều chỉnh chủ động của các cơ quan quản
lý nhà nước về du lịch tại điểm đến nên
các cơ quan quản lý du lịch tại địa phương
cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện
các chiến lược marketing có hiệu quả cũng
như tạo dựng môi trường thuận lợi cho sự
phát triển điểm đến du lịch thông qua các
điều chỉnh về chính sách, quy định… tác
động tới tất cả các bên liên quan vào hoạt
động du lịch tại điểm đến nhằm cung cấp
những trải nghiệm tốt nhất cho du khách
tại điểm đến.
5. Kết luận
Với định hướng phát triển du lịch
trở thành một trong những ngành kinh tế
mũi nhọn, việc phát triển các điểm du lịch,
đặc biệt là những điểm đến du lịch thứ cấp
đã và đang là vấn đề thiết yếu của nhiều
địa phương và cả nước. Dựa vào kết quả
nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã đưa ra
được 7 yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển
điểm đến du lịch thứ cấp, xếp theo mức độ
ảnh hưởng giảm dần như sau: (1) Thái độ
và sự tham gia của cộng đồng địa phương,
(2) Nguồn nhân lực, (3) Tài nguyên du
lịch, (4) Khả năng tiếp cận điểm đến, (5)
Cơ sở hạ tầng và vật chất - kĩ thuật, (6)
Sản phẩm và dịch vụ du lịch, (7) Công tác
quản lý điểm đến.
Qua quá trình tìm hiểu, nhóm nghiên
cứu nhận thấy rằng trên thực tế, hoạt động
du lịch tại tỉnh Bắc Giang còn đang gặp
phải nhiều khó khăn và bất cập liên quan
đến các yếu tố nêu trên. Tuy nhiên, nhóm
nghiên cứu tin rằng một khi chính quyền
địa phương, cơ quan quản lý điểm đến
và các nhà kinh doanh du lịch phối hợp
cùng với người dân địa phương cùng tìm

71

ra những hướng đi chung trong việc phát
triển du lịch thì Bắc Giang có thể sớm trở
thành một trong những điểm đến du lịch
hàng đầu, thu hút lượng lớn khách du lịch
trong và ngoài nước.
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Tóm tắt: Trong những thập niên gần đây, công nghiệp văn hóa thu hút được sự quan
tâm nghiên cứu của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Sự phát triển của công
nghiệp chế tạo, của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình toàn cầu hoá của nhân
loại đã tạo nên sự thay đổi rất lớn trên nhiều lĩnh vực trong đó có công nghệ in 3D. Trong
những năm gần đây, in 3D đã phát triển đủ để thực hiện các vai trò quan trọng trong nhiều
ứng dụng, trong đó những ứng dụng quan trọng nhất là sản xuất, y học, kiến trúc, nghệ thuật
tùy chỉnh và thiết kế. Một số công ty thậm chí sử dụng máy in 3D để chế tạo thêm máy in 3D.
Trong tình hình hiện tại, chúng ta có thể thấy các quy trình in 3D cuối cùng đã phát huy hết
tiềm năng của chúng và hiện đang được sử dụng trong các ngành sản xuất và y tế, cũng như
các ngành văn hóa xã hội tạo điều kiện cho in 3D trở thành công nghệ thương mại thành
công. Với nhiều quốc gia, công nghệ in 3D đã trở thành lĩnh vực trọng điểm trong chiến lược
phát triển đất nước. Sản phẩm từ công nghệ in 3D không chỉ góp phần nâng cao vị thế của
các quốc gia trên trường quốc tế mà còn tạo ra những hiệu ứng mạnh mẽ về chính trị, kinh
tế, văn hoá, giáo dục, y tế, kỹ thuật, xây dựng... Bài viết này dựa trên các nghiên cứu về công
nghệ in 3D, công nghệ FDM, ứng dụng, xây dựng máy in 3D hoàn chỉnh.
Từ khoá: In 3D, FDM, ứng dụng, giáo dục, điện tử, sản xuất, xây dựng, y tế.

Abstract: In recent decades, the cultural industry has attracted much interest from many
countries around the world including Vietnam. The development of manufacturing industry,
of the industrial revolution 4.0 and the globalization process of mankind have made a huge
change in many fields including 3D printing technology. In recent years, 3D printing has
grown enough to play important roles in many applications of which the most important ones
are manufacturing, medicine, architecture, custom art and design. Some companies even use
3D printers to make more 3D printers machines. Nowadays, we can see that 3D printing
processes have finally reached their full potential and are now being used in manufacturing

* Sinh viên Khoa Công nghệ Điện tử - Thông tin, Trường Đại học Mở Hà Nội
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and healthcare, the social and cultural industries have created conditions for 3D printing to
become a commercially successful technology. For many countries, 3D printing technology
has become a key factor of the country’s development strategy. Products from 3D printing
technology not only contribute to enhancing the position of countries in the international
arena but also create powerful eﬀects on politics, economy, culture, education, building,
health and technology.... This article is based on research on 3D printing technology, FDM
technology for application in building a complete 3D printer.
Keywords: 3D printing, FDM, applications, education, manufacturing.

1. Đặt vấn đề
Công nghệ tạo mẫu nhanh từ khi
ra đời đến nay đã được cải tiến và phát
triển rất nhiều. Hàng loạt phương pháp và
công nghệ tạo mẫu ra đời, mỗi công nghệ
tạo mẫu có những ưu điểm riêng. Hiện
nay một trong những phương pháp tạo
mẫu được sử dụng phổ biến nhất là công
nghệ FDM với những ưu điểm như đơn
giản, dễ thiết kế, vật liệu dễ tìm, không
gây độc hại.
Bên cạnh những ưu điểm đó thì
nhược điểm là độ bóng bề mặt thấp, tốc
độ in chưa cao …. Từ những ưu điểm và
nhược điểm đó nhóm quyết định thiết kế
chế tạo mẫu máy in 3D có thể phát huy
được những ưu điểm của công nghệ này
đồng thời nâng cao tốc độ và chất lượng
mẫu in.
Trong sản xuất In 3D giúp giảm chi
phí khi tạo ra các mặt hàng đơn lẻ vì nó
tạo ra hàng ngàn chi tiết nhanh chóng và
do đó làm suy yếu nền kinh tế theo quy
mô. Nó có thể có tác động sâu sắc đến thế
giới như sự xuất hiện của nhà máy (…)
Giống như không ai có thể đoán được
tác động của động cơ hơi nước vào năm
1750, hay máy in năm 1450, hay bóng bán
dẫn năm 1950. không thể thấy trước tác

động lâu dài của in 3D. Nhưng công nghệ
đang đến, và có khả năng phá vỡ mọi lĩnh
vực mà nó tác động tới. Một trong những
ứng dụng lớn nhất của công nghệ in 3D
là sản xuất linh kiện. Dù các chi tiết đơn
giản hay phức tạp, chỉ cần có bản vẽ mô
phỏng hoàn chỉnh, thông qua máy in 3D,
bạn sẽ có được sản phẩm hoàn hảo nhất.
So với phương thức sản xuất truyền thống,
công nghệ hiện đại này không những giúp
tăng năng suất mà còn giảm giá thành sản
phẩm đáng kể. Đặc biệt, sự trợ giúp từ
công nghệ in hiện đại còn giúp con người
dễ dàng trong việc sửa chữa và thay thế
linh kiện hư hỏng.
Trong y tế, việc sử dụng phẫu thuật
các phương pháp điều trị in 3D tập trung
vào lịch sử bắt đầu từ giữa những năm
1990 với mô hình giải phẫu để lập kế
hoạch phẫu thuật tái tạo xương. Bằng cách
thực hành trên một mô hình xúc giác trước
khi phẫu thuật, các bác sĩ phẫu thuật đã
chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và bệnh nhân được
chăm sóc tốt hơn. Cấy ghép phù hợp với
bệnh nhân là một phần mở rộng tự nhiên
của công việc này, dẫn đến cấy ghép thực
sự được cá nhân hóa phù hợp với một cá
nhân duy nhất.
In 3D tại bệnh viện hiện đang rất
được quan tâm và nhiều tổ chức đang theo
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đuổi việc bổ sung chuyên khoa này trong
các khoa X quang riêng lẻ.Công nghệ này
đang được sử dụng để tạo ra các thiết bị
độc đáo, phù hợp với bệnh nhân đối với
các bệnh hiếm gặp. Một ví dụ về điều này
là nẹp khí quản sinh học để điều trị cho
trẻ sơ sinh bằng tracheobronchomalacia
được phát triển tại Đại học Michigan. Một
số nhà sản xuất thiết bị cũng đã bắt đầu
sử dụng in 3D cho hướng dẫn phẫu thuật
phù hợp với bệnh nhân (polyme). Việc sử
dụng sản xuất bù đắp để sản xuất thanh
cấy ghép chỉnh hình (kim loại) cũng đang
tăng lên do khả năng tạo hiệu quả các cấu
trúc bề mặt xốp tạo điều kiện thuận lợi cho
quá trình thẩm thấu. Phôi in cho xương
gãy có thể được tùy chỉnh và hở, cho phép
người đeo gãi khi ngứa, rửa và thông gió
các khu vực bị hư hỏng. Chúng cũng có
thể được tái chế.
Để tạo nên những bộ phận cơ thể
người giả như chân, tay, răng hoặc xương,
các nhà khoa học đã tận dụng triệt để công
nghệ in và máy quét 3D. Sản phẩm tạo
thành có độ chính xác và mức độ hoàn
thiện cao, có thể chuyển động một cách
linh hoạt khi có sự hỗ trợ từ thiết bị khác.
Đặc biệt, những bộ phận giả được sản xuất
từ công nghệ in 3D có mức giá tương đối
rẻ, phù hợp với nhiều điều kiện kinh tế
khác nhau.
Trong công nghiệp may mặc,
khoảng vài năm trở lại đây, in 3D đã tạo
ra được rất nhiều phụ kiện và trang sức
lấp lánh. Và theo dự đoán, trong tương lai
gần sắp tới, nền công nghệ in này có thể
tạo thành quần áo với số đo riêng biệt theo
kích cỡ của từng người.
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In 3D đã thâm nhập vào thế giới
hàng may mặc với các nhà thiết kế thời
trang thử nghiệm với bikini, giày và váy
in 3D. Trong sản xuất thương mại, Nike
đã sử dụng in 3D để tạo nguyên mẫu và
sản xuất giày bóng đá Vapor Laser Talon
2012 cho các cầu thủ bóng đá Mỹ và New
Balance sản xuất giày 3D phù hợp theo
từng vận động viên.
Trong xã hội văn hóa, một ví dụ về
đồ trang sức phiên bản giới hạn in 3D.
Vòng cổ này được làm bằng nylon nhuộm
đầy thủy tinh. Nó có các liên kết xoay
được sản xuất trong cùng một bước sản
xuất như các bộ phận khác.
Trong sản xuất phân tán, một nghiên
cứu đã tìm thấy rằng in 3D có thể trở
thành một sản phẩm thị trường đại chúng
cho phép người tiêu dùng tiết kiệm tiền
liên quan đến việc mua các đồ vật thông
thường trong gia đình. Ví dụ thay vì đến
cửa hàng để mua một vật thể được sản
xuất tại nhà máy bằng phương pháp ép
phun (chẳng hạn như cốc đo hoặc phễu),
một người có thể thay vào đó in nó tại nhà
từ mô hình 3D đã tải xuống.
Trong thực phẩm, tuy rất khó tin
nhưng đây là sự thật. Với những bước
nhảy vọt như hiện nay, con người đã có
thể sản xuất thực phẩm hằng ngày thông
qua công nghệ in hiện đại 3D. Cụ thể hơn,
một chiếc máy in 3D có thể sử dụng những
nguyên liệu như đường, socola và vani để
tạo thành nhiều loại bánh kẹo ăn được với
nhiều hình dạng khác nhau.
Trong xây dựng - kiến trúc, ứng
dụng in 3D trong lĩnh vực xây dựng, con
người có thể tạo nên những ngôi nhà hoặc
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thậm chí là cao ốc trong thời gian “siêu
ngắn”. Vật liệu phổ biến nhất được sử
dụng là nhựa, bê tông và cát. Phương pháp
này mang đến nhiều tiện ích như: Rút ngắn
thời gian thi công, tiết kiệm chi phí, đảm
bảo an toàn xây dựng và giảm những ảnh
hưởng từ môi trường.
2. Công nghệ in 3D FDM
2.1. Giới thiệu công nghệ in 3D

chính trị, xã hội, dân số, môi trường, an
ninh cho cuộc sống hàng ngày của chúng
ta như thế nào ?
Về cơ bản, để phân biệt nguyên lý
phía sau công nghệ in 3D đó là quá trình
sản xuất chất phụ gia. Và điều này thực sự
là chìa khóa vì in 3D là một phương pháp
hoàn toàn khác dựa trên công nghệ tiên
tiến là xây đắp xếp chồng các lớp vật liệu
để tạo ra mô hình sản phẩm. Điều này là
khác với bất kỳ kỹ thuật sản xuất truyền
thống nào hiện có. Ở đó có một số hạn chế
của sản xuất truyền thống,…Tuy nhiên thế
giới sản xuất đã phải có sự thay đổi , và
quá trình tự động hóa về gia công, khuôn
mẫu đòi hỏi phải cần có máy móc, máy
tính, robot công nghiệp để hoàn thành.

In 3D (tiếng Anh: Three Dimensional
Printing) hay còn gọi là Công nghệ sản
xuất đắp dần, là một chuỗi kết hợp các
công đoạn khác nhau để tạo ra một vật
thể ba chiềuTrong In 3D, các lớp vật liệu
được đắp chồng lên nhau và được định
dạng dưới sự kiểm soát của máy tính để
tạo ra vật thể.Các đối tượng này có thể có
hình dạng bất kỳ, và được tạo ra từ một mô
hình 3D hoặc các nguồn dữ liệu điện tử
khác. Máy In 3D thật ra là một loại robot
công nghiệp. Nó có nhiều công nghệ khác
nhau, như in li-tô lập thể (STL) hay mô
hình hoá lắng đọng nóng chảy (FDM). Do
đó, không giống một quy trình gia công
loại bỏ vật liệu thông thường, In 3D sản
xuất đắp dần một đối tượng ba chiều từ
mô hình thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính
(CAD) hoặc là các tập tin AMF, thường
bằng cách thêm vật liệu theo từng lớp.

2.2. Mô hình in lắng đọng hợp
nhất (FDM)

Công nghệ in 3D được tin tưởng
rằng có tiềm năng lớn để trở thành nghành
công nghệ hàng đầu. In 3D phủ sóng rộng
rãi trên nhiều kênh truyền hình, báo chí và
các mạng xã hội trực tuyến lớn. In 3D thực
chất là gì mà một số người đã quyết định
sẽ thay nó để thế vào quá trình sản xuất
truyền thống, cách mạng quá trình thiết
kế,áp dụng tới khoa học kỹ thuật, kinh tế,

Mô hình lắng đọng Fuse (còn được
gọi là FDM), là một quá trình tạo mẫu
nhanh để tạo ra các vật thể rắn ba chiều
trực tiếp từ mô hình CAD. Máy cơ bản
là một robot điều khiển bằng CNC mang
một đầu thu nhỏ. Bằng cách cho ăn đầu
bằng một dây nhựa, vật rắn được xây
dựng “chuỗi bằng chuỗi”. Nó là công
nghệ in 3D được sử dụng phổ biến nhất

Ngược lại, công nghệ in 3D là quá
trình tạo ra đối tượng một cách trực tiếp,
bằng cách xếp tầng các lớp vật liệu theo
các cách khác nhau tùy thuộc vào công
nghệ sử dụng trong in 3D. Cách hiểu đơn
giản về công nghệ in 3D cho bất cứ ai
đang cố gắng để hiểu về khái niệm này
thì công nghệ in 3D giống như việc xây
dựng một số thứ với các khối Lego một
cách tự động.
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cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng
hàng ngày.
Làm thế nào để FDM hoạt động ?
Hệ thống FDM bao gồm đơn vị
Modeller 3-D chính, một phần mềm cắt lát
và một trạm làm việc. Quá trình bắt đầu
với việc tạo ra một phần với một hệ thống
CAD như là một mô hình rắn hoặc bề mặt.
Mô hình này sau đó được chuyển đổi thành
một tệp .STL và gửi tới phần mềm cắt giảm
FDM. Ở đó, tệp .STL được cắt thành các
phần chéo mỏng với độ phân giải mong
muốn, tạo tệp tin .SLC. Hỗ trợ được tạo ra
nếu được yêu cầu bởi hình học và cắt lát là
tốt. Mô hình và hỗ trợ cắt lát được chuyển
thành tệp .SML có chứa mã lệnh thực sự cho
máy FDM. Máy FDM tuân theo nguyên lý
của một máy công cụ 3 trục NC. Một vòi
phun, được điều khiển bởi một máy tính dọc
theo ba trục, hướng dẫn các vật liệu cụ thể bị
tan chảy bằng cách nung nóng. Vật liệu rời
khỏi vòi phun ở dạng lỏng, nó cứng ngay tại
nhiệt độ môi trường. Vì lý do này, điều cơ
bản cho quá trình FDM là nhiệt độ của vật
liệu mô hình lỏng cân bằng ngay trên điểm
kiên cố. Một cuộn dây mô hình có đường
kính 1,27 mm nạp đầu FDM, nó có thể được
thay đổi thành một vật liệu khác trong vòng
chưa đầy 1 phút. Trong việc xây dựng các
đối tượng mong muốn, vật liệu được đùn và
sau đó lắng đọng trong các lớp cực mỏng
từ lớp máy FDM nhẹ theo từng lớp. Gần
đây, nguyên lý làm việc đã thay đổi bằng

Sự ra đời công nghệ FDM
Công nghệ in 3D FDM được phát
triển bởi S. Scott Crump vào cuối những
năm 1980. Hãng Stratasys bán chiếc máy sử
dụng công nghệ FDM đầu tiên có tên “3D
Modeler” năm 1992. Máy in 3D dùng công
nghệ FDM xây dựng mẫu bằng cách đùn
nhựa nóng chảy rồi hoá rắn từng lớp tạo nên
cấu trúc chi tiết dạng khối. Phương pháp này
được thương mại hóa bởi công ty Stratasys
vào năm 1989. Sản phẩm chính của công
ty là dòng máy FDM-900, FDM-1600 và
FDM-1650. Vật liệu sử dụng trong FDM
là các loại nhựa nhiệt dẻo: ABS, polyamid,
nylon, sáp.
Công nghệ FDM của Stratasys đến
nay đã trở thành một công nghệ ở tầm cỡ
công nghiệp. Tuy nhiên, sự tăng trưởng
mạnh mẽ của các máy in 3D tầm sơ cấp từ
năm 2009 phần lớn lại không phải dựa trên
công nghệ của Stratasys, mà dựa trên một
công ty khác nối tiếng với công nghệ in này
là MakerBot, họ có công nghệ tương tự và
đặt đã đặt tên cho phương pháp in này là
Fused Filament Fabrication (FFF). Điều đặc
biệt của công nghệ này đó là nó không chỉ
có khả năng in các nguyên mẫu mà còn in
được các sản phẩm hoàn thiện cuối cùng
đến tay người dùng. Công nghệ này có hiệu
suất cao và sử dụng kỹ thuật in nhiệt dẻo rất
có giá trị đối với kĩ sư cơ khí và các nhà sản
xuất, nhờ thế mà thành phẩm có phẩm chất
tốt về mặt cơ học, nhiệt và hóa học.

cách sử dụng một đầu đùn đôi (tương tự như

Thời gian in phụ thuộc vào kích thước

Sanders). Một vòi phun mang vật liệu xây

và độ phức tạp của một đối tượng in. Các

dựng còn lại mang một sáp hỗ trợ có thể dễ

đồ vật nhỏ có thể in tương đối nhanh chóng

dàng tháo ra sau đó. Điều này cho phép tạo

trong khi các bộ phận phức tạp đòi hỏi nhiều

ra các bộ phận phức tạp hơn.

thời gian hơn. Vì giá thành máy và vật liệu in
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3D rẻ, nên công nghệ này đang là công nghệ

điều khiển bằng động cơ servo. Khi sợi được

in 3D phát triển mạnh nhất, phổ biến nhất

cấp tới đầu đùn nó được làm nóng sau đó

hiện nay điển hình là các dòng máy in 3D

nó được đẩy ra qua vòi đùn lên mặt phẳng

Reprap hoặc máy in 3D giá rẻ (Makerbot,

đế. Trong máy in 3D (FDM) vật liệu nóng

Printerbot, Flashforge,..).

chảy được đẩy ra, đầu đùn sẽ di chuyển một
biên dạng 2D. Độ rộng của đường đùn có thể
thay đổi trong khoảng từ (từ 0,193mm đến
0,965mm) và được xác định bằng kích thước
của miệng đùn. Miệng của vòi đùn không
thể thay đổi trong quá trình tạo mẫu, vì thế
cần phân tích các mô hình tạo mẫu trước khi
chọn vòi đùn thích hợp.

Hình 1. Cấu tạo máy in 3D FDM
Cấu tạo máy in 3D FDM gồm:
- Cơ cấu điều khiển đầu đùn: di
chuyển theo hai hướng XY của bàn.
- Đầu đùn: được điều khiển theo ﬁle
đã định trước.
- Sợi nhựa nhiệt dẻo hay sáp: đùn qua
đầu phun nhỏ của khuôn được gia nhiệt.
- Cơ cấu cung cấp sợi nhựa.
- Bàn: có thể nâng lên hay hạ xuống
khi cần thiết.
- Máy tính và hệ thống phần mềm: xuất
ra ﬁle CAD và mặt cắt ngang của các lớp.
2.3. Nguyên lý hoạt động của máy
in 3D với công nghệ FDM

Hình 2. Nguyên lí hoạt động của máy in
3D công nghệ FDM
Từ máy in 3D (FDM) lớp vật liệu
nóng chảy được đùn ra nó nguội nhanh trong
khoảng 1/10(s) và đông cứng lại. Khi một lớp
được phủ hoàn thành trên mặt phẳng thì sẽ di
chuyển sang một lớp khác mỏng thông thường
từ 0,178mm đến 0,356mm và quá trình được
lặp lại cho đến khi tạo xong sản phẩm.
Về vật liệu tạo mẫu khá đa dạng: Trong

Nguyên lý hoạt động của máy in 3D

công nghệ tạo mẫu nhanh FDM, đường kính

công nghệ FDM: Máy in 3D dùng công nghệ

đùn ra từ vòi phun nằm trong khoảng 0,25-

FDM xây dựng mẫu bằng cách đùn nhựa

1mm, vì vậy hầu hết các loại vật liệu nhiệt dẻo

nóng chảy rồi hoá rắn từng lớp tạo nên cấu

đều có thể dáp ứng được với việc thay đổi kích

trúc chi tiết dạng khối. Vật liệu sử dụng ở

thước. Ngoài ra, cùng một loại vật liệu nhưng

dạng sợi có đường kính từ 1.75 - 3mm, được

có thể sử dụng nhiều màu sắc khác nhau để tạo

dẫn từ một cuộn tới đầu đùn mà chuyển động

ra những chi tiết yêu cầu nhiều màu sắc. Công
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nghệ tạo mẫu nhanh FDM tạo cơ tính tốt cho
vật liệu tạo mẫu là nguyên nhân cơ bản dẫn
đến sự phát triển nhanh chóng của công nghệ
này, bởi vì nó đáp ứng tối đa các yêu cầu đa
dạng của người sử dụng vật liệu.
Trong những năm qua nhu cầu cho
các bộ phận, mô hình chức năng liên tục
phát triển và công nghệ FDM rất phù hợp
với các yêu cầu ngày nay. Công nghệ FDM
có thể tạo ra những sản phẩm phức tạp mà
các công nghệ tạo hình truyền thống không
làm được. Những sản phẩm với kết cấu
phức tạp, những sản phẩm có các khoảng

rỗng bên trong với vỏ ngoài kín, những sản
phẩm mang tính chất từu tượng…
3. Thiết kế

3.1. Cấu tạo các bộ phận chính
Máy in 3D gồm các phần chính:
- Phần mềm: phần mềm điều khiển
máy in 3D
- Phần điện: bộ phận điều khiển và
bộ phận chấp hành
- Phần cơ khí: bộ đùn nhựa và phần
truyền động các trục

Hình 3. Sơ đồ khối cấu tạo chính máy in 3D

3.2. Phần mềm
Code điều khiển động cơ:

- Ngôn ngữ lập trình: C/C++
- Phần mềm code Arduino IDE
- Có đa chế độ cho nhiều mục địch sử dụng.
- Thiết lập thêm chức năng tạm dừng in.
- Code đã được thử nghiệm tính toán cải biến từ nhiệt độ tốc độ gia tốc sao cho phù hợp
nhất với linh kiện đang dùng.
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Phần mềm CAD

Hình 4. Ngôn ngữ C/C++ dùng để điều
khiển động cơ bước

Hình 6. Phần mềm SoldWork
Sau khi thiết kế khối 3D:
- Chuyển Đổi từ 3D thành Gcode
- Chỉnh sửa G-code cho phù hợp.
- Chuyển ﬁle G-code cho máy in

Hình 5. Chế độ CNC, khắc laser

81

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

Hình 9. Mạch Điều Khiển RAMPS 1.4

Hình 7. File in 3D G-code
3.3. Phần điện
Sử dụng Arduino Mega2560 làm bộ
điều khiển trung tâm để xử lý dữ liệu thu
thập được từ cảm biến nhiệt độ để điều
chỉnh cho đầu phun. Điều khiển các động
cơ bước. Hiện thị thông tin lên màn hình
LCD.

Hình 10. Driver A4988
Một số Linh kiện khác
Động cơ bước là một động cơ đồng
bộ dùng để biến đổi các tín hiệu điều
khiển dưới dạng các xung điện rời rạc kế
tiếp nhau thành các chuyển động góc quay
hoặc các chuyển động của rôto có khả
năng cố định roto vào các vị trí cần thiết.

Hình 8. Arduino Mega2560
Mạch RAMPS 1.4 và trình điều
khiển vi bước A4988 dùng để điều khiển
động cơ bước lưỡng cực có bộ dịch tích
hợp và là một board mở rộng cắm trên
Arduino Mega 2560 và dùng để điều
khiển các máy in 3D Reprap (mã nguồn
mở Marlin)

Hình 11. Động cơ bước 42x42x38 mm
Nhựa PLA là một loại nhựa nhiệt
dẻo thường có nguồn gốc tự nhiên, do đó
khá thận thiện và không gây độc hại khi
sử dụng. Nhựa PLA in dễ dàng hơn so với
nhựa ABS
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Máy in có thể in được nhiều màu.
Có khả năng in được tất cả loại nhựa nhờ
sự thay đổi nhiệt thông minh. Tộc độ trục
z chính xác. Khi có một nguyên nhân máy
dừng sẽ không in nữa khi ta tìm và khắc
phục máy vẫn chạy tiệp phần đang in
Bàn in:

Hình 12. Cuộn nhựa in làm từ chất liệu
PLA
3.4. Phần cơ khí
Phần khung:
Sử dụng thanh nhôm định hình để
lắp ráp phần khung chắc chắn, không bị các
tác động bên ngoài ảnh hưởng. Có thể nâng
kính thước mình mong muốn gồm:

Không sử dụng bàn in cố định. Tối
ưu hóa được bàn in có thể điều chỉnh được
bàn in nhờ 4 con ốc. Khắc phục lỗi trục z.
Giảm chi phí giá thành rẽ hơn không cần
phải mua bàn nhiệt mà đọ chính xác của
bàn in và độ bán rất cao.

- 2 thanh dài nhất là Z (dài 40cm)
- 3 thanh bằng nhau dài 30 cm là X
- 2 thanh 25 cm còn lại là Y
- Ngoài ra còn 2 thanh ngắn 1015cm để lắp giá đỡ cuộn nhựa.
Đầu in:
Đầu phun gia nhiệt là nơi nung nóng
sợi nhựa và đùn nhựa ra tạo mẫu in. Hầu
hết các bộ phận ở đầu phun đều được chế
tạo bằng hợp kim nhôm để đảm bảo tính tản
nhiệt tốt

Hình 14. Bàn in của máy in 3D xyz

Hình 13. Đầu phun nhựa
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4. Máy in 3D XYZ hoàn chỉnh

Hình 18. Logo HOU - FEIT
5. Kết luận

Hình 15. Máy in 3D thực tế
Thiết kế mẫu in ba chiều

Nhìn chung với việc sử dụng để học
tập và nghiên cứu thì đề tài “Máy in 3D
XYZ” đã phần nào thể hiện được những
kiến thức cơ bản đã được học ở đại học về
Điện tử, lập trình vi mạch, lập trình ứng
dụng với một số ngôn ngữ lập trình cơ bản
đồng thời với đó là một số kiến thức về
thiết kế khối 3 chiều. Trong quá trình thực
hiện giúp ta hiểu thêm về ngành này
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