


MỤC LỤC

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Lê Phương Thảo
Sự kết hợp của các từ black và 
đen trong thành ngữ tiếng Anh và 
tiếng Việt

1

Đặng Nguyên 
Giang

Ẩn dụ ý niệm trong luận giải 
nghĩa thành ngữ tiếng Việt 12

Vũ Thị Mai Quế
Hồ Ngọc Trung

Các yếu tố làm giảm động lực 
học tiếng Anh 19

Lương Văn Hải
Nguyễn Thị Hồng 

Lan

Nâng cao khả năng thu hút tiền 
gửi tiết kiệm của các ngân hàng 
thương mại cổ phần Việt Nam

27

Đỗ Thị Nga
Hoàng Khánh Lam

Năng suất lao động của Việt Nam 
trong bối cảnh kinh tế số 42

Lê Anh Tuấn
Một số vấn đề thực trạng quản lý 
nhà nước về đào tạo sau đại học 
ở Việt Nam hiện nay

48

Trần Quốc Bình
Chủ nghĩa lãng mạn trong nghệ 
thuật hội họa tiếng nói xã hội 
đương thời

60

Đỗ Xuân Trọng
Giao dịch đặt cọc và những vấn 
đề pháp lý đặt ra trong kinh 
doanh bất động sản

69

Nguyễn Việt Tấn
Nguyễn Duy Lâm

Xác định điều kiện thích hợp lên 
men chè nhằm thu sản phẩm giàu 
Gamma Aminobutiric Axit

79

TỔNG BIÊN TẬP
LÊ VĂN THANH

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
NGUYỄN MAI HƯƠNG
TRƯƠNG TIẾN TÙNG

THƯ KÝ VÀ TRỊ SỰ
PHẠM THỊ TÂM

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Lê Văn Thanh

Trương Tiến Tùng
Nguyễn Mai Hương
Nguyễn Thị Nhung
Dương Thăng Long

Nguyễn Cao Chương
Nguyễn Kim Truy
Phạm Minh Việt

Nguyễn Thanh Nghị
Thái Thanh Sơn

Nguyễn Văn Thanh
Hoàng Đình Hòa

Nguyễn Lan Hương
Hoàng Tuyết Minh

Phạm Thị Tâm
Trần Hữu Tráng

Melinda Bandalaria
Mansor Bin Fadril

Kutuzov V.M

Trụ sở tòa soạn
B101 Nguyễn Hiền - Bách Khoa

Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT: 04.38691587
Fax: 04.38691587

Giấy phép hoạt động báo chí in
số 342/GP-BTTTT
ngày 03/09/2013

của Bộ Thông tin và Truyền thông

In tại: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư 
An Việt Land.

In xong và nộp lưu chiểu T.11/2020.

Giá: 30.000đ

SỐ 73
THÁNG 11 - 2020

ISSN 0866 - 8051

TẠP CHÍ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI



1Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinionTạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 73 (11/2020) 1-11

SỰ KẾT HỢP CỦA CÁC TỪ BLACK  VÀ ĐEN
TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 

THE COMBINATION OF COLOUR TERM BLACK
IN ENGLISH AND VIETNAMESE IDIOMS

Lê Phương Thảo*

 Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 5/5/2020
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/11/2020

Ngày bài báo được duyệt đăng: 25/11/2020

Tóm tắt: Có lẽ ở cấp độ từ vựng, thành ngữ là đơn vị mang nhiều sắc thái văn hóa nhất, 
không một thành ngữ nào lại vượt ra khỏi không gian và thời gian mà không gắn liền với điều kiện 
lịch sử của một xã hội, một cộng đồng người nhất định. Bài viết này tập trung phân tích ngữ nghĩa 
và ý nghĩa biểu trưng của thành ngữ có kết hợp là từ chỉ màu đen trong tiếng Anh và tiếng Việt 
nhằm tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt trong quá trình sử dụng của hai ngôn ngữ, đồng 
thời  rút ra một số đặc trưng văn hóa của hai cộng đồng người Anh và người Việt thể hiện qua các 
thành ngữ được thống kê từ 20 quyển từ điển thành ngữ tiếng Anh và thành ngữ tiếng Việt.

Từ khóa: Thành ngữ, từ chỉ màu đen, những điểm giống nhau, những điểm khác nhau, đặc 
trưng văn hóa.

Abstract: Perhaps at the lexical level, idioms are units containing the most cultural 
nuances, no idioms go beyond space and time without being associated with historical 
conditions of a society and a certain people community. This article focuses on analyzing 
the semantic and symbolic meaning of idioms with a combination of the colour term black 
in English and Vietnamese to fi nd out the similarities and diff erences in the usage of the two 
languages and at the same time, to draw some cultural characteristics of the two communities 
of English and Vietnamese expressed through idioms collected from 20 dictionaries of English 
idioms and Vietnamese ones.

Keywords: Idioms, colour term black, similarities, diff erences, cultural characteristics. 

* Trường Đại học Mở Hà Nội

1. Dẫn nhập

Có thể nhận thấy rằng, trong mối 
quan hệ giữa ngôn ngữ và thực tại khách 
quan, ngôn ngữ được coi như một công 
cụ để cấu trúc hóa, mô hình hóa thực tại 
khách quan. Cùng một hiện tượng thiên 

nhiên như hệ quang phổ mặt trời, cùng 
một khả năng cảm thụ thị giác ở mỗi cộng 
đồng người, mỗi ngôn ngữ có một số lượng 
những từ chỉ màu sắc khác nhau. Sự khác 
nhau này là do sự khác biệt về những điều 
kiện, những nhu cầu về văn hóa vật chất 



2 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

và văn hóa tinh thần của mỗi cộng đồng. 
Bài viết này sẽ nghiên cứu ngữ nghĩa và ý 
nghĩa biểu trưng của thành ngữ có kết hợp 
là từ chỉ màu đen trong tiếng Anh và tiếng 
Việt nhằm  tìm ra những điểm tương đồng 
và dị biệt trong xu hướng vận động tạo ra 
nghĩa của thành ngữ có kết hợp từ chỉ màu 
đen trong tiếng Anh và tiếng Việt.

2. Cơ sở lý luận

2.1. Khái niệm về thành ngữ

2.1.1. Khái niệm về thành ngữ trong 
tiếng Anh 

Trong công trình “English idioms”, 
J. Seidl và W. McMordie (1988) quan 
niệm: “thành ngữ có thể định nghĩa là một 
số các từ, khi đi với nhau, có nghĩa khác 
với mỗi nghĩa của từ riêng lẻ”. Hai ông 
cho rằng: Trong tiếng Anh, thành ngữ có 
nhiều dạng và nhiều cấu trúc khác nhau.

Một thành ngữ có thể có cấu trúc 
mang tính có quy tắc hoặc không có quy 
tắc, thậm chí là không đúng cấu trúc ngữ 
pháp. Sự rõ ràng về nghĩa của thành ngữ 
không phụ thuộc vào “tính đúng ngữ 
pháp”. Theo hai tác giả này thì thành ngữ 
tiếng Anh đa số là thuộc nhóm có quy tắc 
nhưng nghĩa không rõ ràng. Họ cũng cho 
rằng không thể thay đổi bất kì thành phần 
nào trong thành ngữ, chỉ trừ một vài thành 
ngữ có biến thể. Ví dụ, trong thành ngữ 
eat one’s word (rút lại lời đã nói) thì không 
thể nói eat one’s sentences hoặc swallow 
one’s word…

 Quan điểm định nghĩa về thành ngữ 
trong tiếng Anh được nhiều học giả Anh 
chấp nhận và đề tài cũng chọn làm tiêu chí 
định nghĩa tác nghiệp đó là: (i) thành ngữ 
thường mang nghĩa bóng hoặc bán nghĩa 
đen, khó suy đoán từ nghĩa thành phần; 

(ii) chúng thường cố định về mặt cấu trúc; 
và (iii) thành ngữ là cụm từ bao gồm ít 
nhất hai từ. 

2.1.2. Khái niệm về thành ngữ trong 
tiếng Việt 

Theo Từ điển giải thích thuật ngữ 
ngôn ngữ học, thành ngữ được định nghĩa 
là “cụm từ hay ngữ cố định có tính nguyên 
khối về ngữ nghĩa, tạo thành một chỉnh thể 
định danh có nghĩa chung khác với tổng số ý 
nghĩa của các thành tố cấu thành nó, tức là 
không có nghĩa đen và hoạt động như một từ 
riêng biệt ở trong câu”.  Nguyễn Thiện Giáp 
(2010) nhận định rằng “Những cụm từ mà 
trong cơ cấu cú pháp và ngữ nghĩa của 
chúng có những thuộc tính đặc biệt, chỉ 
có ở cụm từ đó. Nói cách khác, thành ngữ 
là một cụm từ mà ý nghĩa của nó không 
được tạo thành từ các ý nghĩa của các từ 
cấu tạo nên nó. Ngay cả khi biết nghĩa của 
tất cả các từ trong đó vẫn chưa thể đoán 
chắc nghĩa thành ngữ của cả cụm từ đó.” 
Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên) 
(2010) định nghĩa thành ngữ là “tập hợp 
từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường 
không thể giải thích được một cách đơn 
giản bằng nghĩa của các từ tạo nên nó”. 
Cách hiểu như trên được sử dụng làm cơ 
sở lý luận cho đề tài.

2.2. Khái niệm nghĩa của từ 

2.2.1. Khái niệm về nghĩa từ vựng 
của từ 

Theo tác giả Goddard và Wierzbicka 
(2014), ngữ nghĩa cũng được xem như một 
thành phần của ngôn ngữ học hơn là một 
quan điểm về ngôn ngữ và ngôn ngữ học. 
Tuy nhiên, ý nghĩa chính là tất cả những gì 
ngôn ngữ diễn đạt. Đối với hầu hết người 
dùng ngôn ngữ, người nói và người nghe, 
nhà văn và người đọc - từ là luôn luôn 
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“sống”(alive) và «xanh» (green), trong 
khi các hình thức, biểu tượng và các công 
thức trừu tượng có thể dần dần mất đi hoặc 
không được dùng nữa. 

Các nhà ngôn ngữ học có nhiều 
quan điểm và định nghĩa khác nhau về 
nghĩa của từ. Tuy nhiên, có thể chia thành 
3 nhóm như sau:

(i) Quan niệm thứ nhất coi nghĩa của 
từ là một bản thể nào đó. “Nghĩa của từ là 
sự vật, hành động, tính chất ngoài thực tế 
khách quan mà từ biểu thị”.

(ii) Quan niệm thứ hai coi nghĩa của từ 
là một quan hệ nào đó. Theo Saussure (1973), 
nghĩa, là quan hệ của cái biểu hiện (signifi er) 
và cái được biểu hiện (signifi ed), trong đó, 
cái biểu hiện không phải là bản thân tổ hợp 
ngữ âm cụ thể mà là hình ảnh tâm lý của nó 
và cái được biểu hiện là tư tưởng.  Nguyễn 
Thiện Giáp (2010) cho rằng “Nghĩa của từ 
(cũng như ở các đơn vị ngôn ngữ khác) là 
quan hệ của từ với cái gì đó nằm ngoài bản 
thân đó. Hiểu nghĩa của một đơn vị nào đó 
là hiểu đơn vị ấy có quan hệ với cái gì, tức 
là nó biểu thị cái gì. Có thể thấy rõ khi quan 
sát cách người lớn và trẻ con nắm nghĩa của 
từ như thế nào. Đối với người lớn, khi không 
hiểu nghĩa của một từ nào đó, người ta tra từ 
điển. Nghĩa của từ chưa biết được phát hiện 
thông qua lời giải thích trong từ điển…Khi 
trẻ con nắm ngôn ngữ lần đầu tiên thì phải 
liên hệ âm thanh của từ với sự vật”. Theo tác 
giả, cần phân biệt nghĩa của từ với sự hiểu 
biết vì trong nhận thức của con người không 
tồn tại bản thân nghĩa của các từ mà chỉ có 
sự hiểu biết, nghĩa của từ tồn tại khách quan 
trong lời nói, còn trong nhận thức chỉ có sự 
phản ánh những nghĩa đó mà thôi. Quan 
niệm thứ ba coi nghĩa của từ là một thực 
thể tinh thần. Ở Việt Nam, Đỗ Hữu Châu 

chính là người nghiên cứu tập trung nhất 
về nghĩa của từ. Ông đã đưa ra hình tháp 
nghĩa hình học không gian thay thế tam 
giác hình học phẳng của Stern. Khắc phục 
những thiếu sót của Stern trình bày trong 
tam giác hình học, Đỗ Hữu Châu (2005) 
cho rằng: Ở đỉnh cao nhất của hình tháp là 
từ (trừu tượng) với hai phần hình thức và 
ý nghĩa (cũng trừu tượng). Hai phần này 
quy định lẫn nhau và đều thuộc về từ. Ở 
mỗi đỉnh của đáy là năm nhân tố góp phần 
làm thành ý nghĩa, lần lượt là: sự vật, hiện 
tượng; những hiểu biết của tư duy (khái 
niệm); nhân tố người sử dụng (nhân tố lịch 
sử - xã hội); chức năng tín hiệu học và cấu 
trúc ngôn ngữ. Số lượng các đỉnh của đáy 
sẽ tăng lên tùy theo số lượng những nhân 
tố được phát hiện thêm. Có thể nói, ưu 
điểm của hình tháp này là, một mặt tách 
được những thực thể đang xem xét (từ các 
nhân tố) ra khỏi nhau, đồng thời vạch ra 
được mối quan hệ giữa chúng. 

Sơ đồ: Tháp nghĩa hình học không gian 
[Đỗ Hữu Châu (2005)] 

Cùng quan điểm với Đỗ Hữu Châu, 
tác giả Đỗ Việt Hùng (2013) cũng cho 
rằng: “Nghĩa của từ là một thực thể tinh 
thần có quan hệ ổn định với hình thức từ”. 

Ở bình diện khái quát, thoát khỏi 
các ngôn ngữ cụ thể, có thể nhận thấy 
cách nhìn nhận về nghĩa là ngữ nghĩa học 
cấu trúc-chức năng luận quan hệ với ngữ 
nghĩa học tri nhận.
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2.2.2. Hiện tượng chuyển nghĩa 
của từ 

Nguyễn Thiện Giáp (2010) cho 
rằng: Để có thể phản ánh được cái vô hạn 
và không ngừng phát triển của các sự vật 
trong đời sống cũng như sự phát triển của 
nhận thức con người, ngoài việc xuất hiện 
các từ mới với nội dung và hình thức hoàn 
toàn mới, sự xuất hiện các nghĩa chuyển là 
cách tiết kiệm nhất của ngôn ngữ để phản 
ánh sự phát triển không ngừng của thế giới 
khách quan, đời sống và nhận thức của 
con người. Theo nghĩa hẹp, chuyển nghĩa 
là kết quả của hiện tượng sử dụng từ theo 
ẩn dụ và hoán dụ. 

2.2.2.1. Nghĩa gốc (original meaning) 

“Nghĩa gốc là nghĩa mà từ đó phái 
sinh ra các nghĩa khác”. 

“Nghĩa gốc hay còn gọi là nghĩa cơ 
bản được hiểu là nghĩa đầu tiên, trên cơ 
sở nghĩa đó, người ta xây dựng nên các 
nghĩa khác”. 

2.2.2.2.  Nghĩa chuyển (transferred 
meaning)

“Nghĩa chuyển tiếp bao giờ cũng 
có thể giải thích được qua nghĩa trực 
tiếp, còn nghĩa trực tiếp không giải 
thích được”. 

2.2.2.3. Nghĩa biểu trưng

Khi tiếp xúc với thế giới xung quanh, 
con người hình thành cho mình một bức 
tranh về thế giới. Ngoài khái niệm, con 
người còn tạo ra cho mình một thế giới 
khác nằm giữa thế giới khách quan (khách 
thể) và con người (chủ thể), gọi là thế 
giới trung chuyển, gồm những cảm nhận 
và tưởng tượng về thế giới khách quan 
thông qua hình ảnh của chúng. Để tạo ra 
thế giới trung chuyển, phải có hành động 

biểu trưng hóa (symbolization) để chủ thể 
có được những thuộc tính của khách thể 
và khách thể có được những thuộc tính 
của chủ thể (chẳng hạn, các vị thần, thánh, 
tiên… đều có hình hài giống như con 
người). Theo Trần Văn Cơ (2007), nhờ 
biểu trưng hóa, con người tạo ra những 
biểu tượng (symbol) cụ thể.  Trong tiếng 
Việt, để chỉ biểu tượng, người ta còn dùng 
các từ “biểu trưng”, “tượng trưng”. 

Theo Fromm (2002), biểu trưng 
(tượng trưng) có hai loại: tượng trưng 
mang tính chất tập quán là ngôn ngữ sử 
dụng hàng ngày. Giữa cái biểu đạt và cái 
được biểu đạt của loại tượng trưng này 
không có mối quan hệ nội tại. Tượng 
trưng mang tính chất ngẫu nhiên cũng thế. 
Với tư cách là một hệ thống kí hiệu ngôn 
ngữ cũng là những biểu trưng. Chất liệu 
biểu trưng là cái nằm ngoài, vật chất mà 
nó biểu trưng lại nằm sâu trong nội tâm. 
Ngôn ngữ biểu trưng là ngôn ngữ dùng để 
diễn đạt kinh nghiệm nội tại, nó hầu như là 
sự thể nghiệm cảm quan đó; nó là một vật 
nào đó do ảnh hưởng của thế giới vật lí tác 
động đến chúng ta.  

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu đối chiếu nhằm 
mục đích:

- Tìm ra những điểm giống nhau và 
khác nhau về khả năng kết hợp và ngữ 
nghĩa của từ chỉ màu đen trong thành 
ngữ tiếng Anh và tiếng Việt;

- Làm sáng tỏ một số đặc trưng văn 
hóa thông qua cách sử dụng từ chỉ màu đen 
trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt;

- Góp phần vào công tác giảng dạy 
ngoại ngữ, công tác biên phiên dịch Anh-
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Việt, Việt-Anh và công tác biên soạn từ 
điển của các học giả. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện nhiệm vụ của đề tài, 
các phương pháp nghiên cứu chính sau 
được áp dụng:

- Phương pháp miêu tả: Phương 
pháp này được sử dụng để miêu tả khả 
năng kết hợp và ngữ nghĩa của các từ chỉ 
màu đen trong thành ngữ tiếng Anh và 
tiếng Việt.

- Phương pháp phân tích thành tố 
nghĩa: Phương pháp này được sử dụng 
nhằm phân tích các đặc điểm ngữ nghĩa 
các từ chỉ màu đen cũng như ý nghĩa biểu 
trưng của chúng được thể hiện trong các 
thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt nhằm 
tìm ra các nghĩa của các từ này xuất hiện 
trong hai ngôn ngữ.

- Phương pháp so sánh đối chiếu: 
Đây là một phương pháp được sử dụng để 
tìm ra những tương đồng và dị biệt trong 
ngôn ngữ và văn hóa, tư duy của người 
Anh và người Việt thông qua ngữ nghĩa 
của các từ chỉ màu đen trong thành ngữ 
tiếng Anh và tiếng Việt. 

- Thủ pháp thống kê, phân loại: Mục 
đích của phương pháp này nhằm thống kê 
và phân loại các thành ngữ có kết hợp với 
từ chỉ màu đen trong 20 quyển từ điển 
thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt để làm 
tư liệu cho việc nghiên cứu.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Ngữ nghĩa của các thành ngữ 
có kết hợp từ chỉ màu đen (black) trong 
tiếng Anh

Đề tài thống kê được 74 thành ngữ 
có kết hợp từ chỉ màu đen trong 9 quyển  

thành ngữ tiếng Anh. Từ black (đen) xuất 
hiện trong các thành ngữ tiếng Anh phân 
làm hai loại nghĩa: một loại mang nghĩa 
đen (chỉ màu sắc) và một loại mang nghĩa 
bóng (nghĩa chuyển, theo phương thức ẩn 
dụ hay hoán dụ). Khi black (đen) chuyển 
nghĩa, thành ngữ có từ chỉ màu đen không 
còn mang nghĩa chỉ màu sắc mà chuyển 
sang chỉ một trạng thái, tính chất, hành vi, 
tổ chức, quan điểm, thái độ nào đó của con 
người theo chiều hướng đánh giá tích cực 
hoặc tiêu cực.

Kết quả khảo sát cho thấy có 14 
thành ngữ có từ black (đen) với nghĩa gốc 
đơn thuần miêu tả màu sắc của sự vật, 
hiện tượng được nói đến. Ví dụ: (As) black 
as pitch (rất đen); (as) black as coal (đen 
như than); (as) black as ink (tối đen như 
mực, rất tối); (as) black as jet (đen nhánh 
như hạt huyền, rất đen)... các thành ngữ 
này đều có sử dụng từ As (như) để so sánh 
mức độ đen hoặc nhấn mạnh vào thang độ 
của màu được nói đến. 

Với các thành ngữ mang nghĩa 
chuyển, có 60/74 thành ngữ có từ black 
với nghĩa chuyển. Các thành ngữ có kết 
hợp từ chỉ màu đen trong tiếng Anh mang 
nhiều hướng nghĩa biểu trưng khác nhau, 
cũng theo hai xu hướng nghĩa tích cực hay 
tiêu cực, song phần lớn là chuyển nghĩa 
theo sắc thái đánh giá tiêu cực. Với nhóm 
nghĩa biểu trưng mang sắc thái tiêu cực, 
trong tiếng Anh, thành ngữ có từ chỉ màu 
đen có thể biểu trưng cho những gì được 
coi là không trong sạch, bẩn thỉu, mờ ám. 
Màu đen thường không được đi cùng với 
những sự quang minh chính đại, những sự 
việc  thường không hợp pháp và gần như 
phải tiến hành trong bóng tối, ví dụ: black 
market (chợ đen); black art (thuật kế đen, ý 
nói: trò ma quỷ); black magic (pháp thuật), 
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black economy (kinh doanh đen), a black 
list (sổ đen).

Thành ngữ có kết hợp từ chỉ màu 
đen trong tiếng Anh còn mang nghĩa ám 
chỉ sự che dấu, thường là sự cố tình để lấp 
liếm, không công khai sự thật, ví dụ: black 
out (che tối, che lấp, ém đi sự thật), black 
horse (con ngựa đen, ý ám chỉ các ứng cử 
viên ít người biết đến trong cuộc bầu cử)...

Màu đen là màu của bóng tối, của 
tà ma, của những điều xấu. Vì vậy, một 
hướng nghĩa biểu trưng nữa của thành ngữ 
có từ chỉ màu đen trong tiếng Anh là chỉ 
những điềm xấu, rủi ro, những việc không 
có gì tốt đẹp, không nhìn thấy tương lai, 
hi vọng. Ví dụ:  black mark (điềm xấu), 
black spot (địa điểm đen, nơi thường xảy 
ra tai nạn), black hole (cái hố đen, ý nói 
nhà giam), black Maria (Thánh nữ Maria 
đen, ý nói: xe chở tù),… thành ngữ có từ 
chỉ màu đen được dành chỉ các thế lực xấu 
xa black fl ag (cờ đen), black shirt (những 
người thuộc đảng phát xít), black sheep 
(con chiên ghẻ), black mass (lễ cầu xin 
quỷ sa tăng), blackhand (hội bàn tay đen 
chuyên gây các hoạt động tống tiền). Màu 
đen là màu của bóng tối, màu của sự tối 
tăm, không hi vọng. Khi tương lai nhuốm 
màu đen, nó thể hiện một sự u buồn, chán 
nản, không lối thoát. Trong tương lai ấy, 
con người sẽ gặp những chuyện buồn chán 
không mong đợi, ví dụ: The future looks 
black. (tương lai thật ảm đạm.).

Thành ngữ có kết hợp từ chỉ màu 
đen trong tiếng Anh còn biểu trưng cho 
những gì bí ẩn (black box - hộp đen), 
hoặc chỉ sự bẩn thỉu (black country - vùng 
nhiều khí thải), chỉ sự xấu xa, đáng ghét 
(be in somebody’s black books - không 
được ai ưa). Ngoài ra, một số khá lớn các 

thành ngữ có kết hợp từ chỉ màu đen được 
chuyển nghĩa, chỉ những người có nhân 
cách xấu xa, đê tiện, sự bạo lực, đố kị, 
ganh ghét, đơm đặt, độc ác: black guard 
(kẻ đê tiện), black leg (kẻ phản bội), paint 
a black picture  of somebody/something 
(vẽ một bức tranh đen sì về ai/cái gì: ý 
nói bôi đen ai, cái gì); paint somebody 
black (quét sơn đen sì lên ai đó: ý nói nói 
xấu, bôi nhọ ai), give somebody a black 
look (đưa cho ai đó một cái nhìn màu 
mắt đen: ý nói lườm nguýt, đố kị ai đó), 
look black at somebody (nhìn ai với ánh 
mắt đen ngòm: ý nói lườm nguýt ai), give 
somebody a black eye (cho ai đó một con 
mắt đen: ý nói đánh ai thâm tím mặt mũi), 
hay black sheep (con chiên ghẻ), as evil or 
unpleasant as one is thought to be (sự ác 
độc hay khó ưa).

Thành ngữ có từ chỉ màu đen trong 
tiếng Anh còn mang nghĩa biểu trưng chỉ 
những thói hư, tật xấu, hay sự không hoàn 
hảo, toàn diện của con người: the pot calling 
the kettle black (chó chê mèo lắm lông, thờn 
bơn méo miệng chê trai lệch mồm: kẻ hay 
chê bai người khác mà bản thân cũng chẳng 
có điều gì tốt đẹp, là kẻ xấu nết), every bean 
has its black (mọi hạt đỗ đều có vết đen: ý 
nói con người ta ai cũng có nhược điểm, 
không có ai là hoàn hảo), every family has a 
black sheep (nhà nào cũng có một chú cừu 
đen: ý nói gia đình nào cũng có một người 
không hoàn hảo),...

Một hướng nghĩa biểu trưng khác 
của thành ngữ có từ chỉ màu đen trong 
tiếng Anh là chỉ những cảm xúc tiêu cực 
của con người, như sự giận dữ, hờn dỗi, ví 
dụ: a black look (cái nhìn giận dữ), black 
dog (con chó đen, ý nói: sự giận dỗi). 
Trong thành ngữ tiếng Anh, màu đen còn 
là màu của sự nguy hiểm (black bottle – 
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rượu đen, ý nói: chất độc); sự rủi ro (black 
day – ngày đen tối); điều không tốt (a 
black mark -một vết đen) …

Màu đen trong thành ngữ tiếng Anh 
còn mang ý nghĩa biểu trưng chỉ chủng tộc 
(black face - bộ mặt đen, ý nói người da 
đen; work like a black - làm việc cực nhọc, 
vất vả như nô lệ), hoặc ám chỉ về một phe 
phái đối lập trong chính trị (black shirt – 
chiếc áo sơ mi đen, ý nói: Đảng viên Đảng 
Quốc xã Italia). 

Thành ngữ có kết hợp từ chỉ màu 
đen trong tiếng Anh còn mang ý nghĩa 
biểu trưng cho những điều phi lí, hài hước 
hoặc góc khuất của con người, góc tối của 
xã hội: Black sheep trong tiếng Anh mang 
nghĩa con chiên ghẻ trong gia đình hoặc 
cộng đồng. Các tác phẩm văn học khi đi 
cùng màu đen cũng có những giá trị riêng. 
Black comedy hay black humour là những 
hài kịch châm biếm những hiện thực phi lí 
hoặc những bi kịch của xã hội. Black love 
là một loạt những tiêu thuyết tình cảm 
được sáng tác chủ yếu cho phụ nữ đề cập 
đến rất nhiều tình tiết về tình dục. Có một 
số bộ phận trên cơ thể cũng có thể kết hợp 
với từ chỉ màu đen  như black leg (người 
chống đối, đi làm khi các công nhân khác 
đình công), black and blue có nghĩa bị 
thâm tím. 

Với hướng nghĩa biểu trưng tích cực 
của thành ngữ có kết hợp từ chỉ màu đen, 
đề tài chỉ khảo sát được 4/74 thành ngữ 
mang ý nghĩa tích cực này. Màu đen trong 
thành ngữ tiếng Anh biểu trưng cho những 
gì minh bạch, rõ ràng, tốt nhất. Ví dụ: 
black and white (rõ trắng đen, phân minh 
rõ ràng), in black and white (bằng) giấy 
trắng mực đen, rõ ràng, minh bạch), know 
black from white (biết đen khác với trắng, 

ý nói: biết cặn kẽ sự tình, biết phân biệt 
trắng đen, phải trái), in the black (cách tốt/ 
hay nhất; sinh lợi).

Vì màu đen là màu của sự u buồn 
nên thường gắn liền với cái chết và tang 
tóc. Ở đám tang người Anh, những người 
tới dự thường mặc trang phục màu đen 
để tỏ lòng thương tiếc tới người đã khuất. 
Thành ngữ to be in black có nghĩa là mặc 
đồ đen, mặc đồ tang, điều này cũng đang 
trở nên phổ biến ở Việt Nam. Trong rất 
nhiều đám tang theo xu hướng hiện đại, 
tang gia mặc đồ đen, trái ngược với tang 
phục trắng từ trước tới nay. Đặc biệt, khi 
các nhà lãnh đạo các cấp qua đời, các phát 
thanh viên trên truyền hình cũng mặc 
những bộ trang phục đen. Trong những 
câu chuyện hoặc bộ phim cổ, những nhân 
vật phản diện thường xuất hiện trong trang 
phục đen, khác hẳn với những nhân vật 
chính diện thường ở trong những bộ quần 
áo trắng tinh khiết.

Như vậy, các hướng nghĩa biểu trưng 
của thành ngữ có từ chỉ màu đen trong 
tiếng Anh chủ yếu mang ý nghĩa tiêu cực, 
chỉ những gì không mấy tốt đẹp, những 
điều xấu, rủi ro hoặc u buồn. Đây là nhóm 
thành ngữ có chỉ màu sắc có hướng chuyển 
nghĩa mạnh nhất, hướng nghĩa biểu trưng 
đa dạng nhất trong tiếng Anh. Điều này 
cũng hoàn toàn phù hợp với cấu trúc nghĩa 
của từ chỉ màu đen trong từ điển, là một 
trong những từ có số lượng nghĩa nhiều 
nhất và có hướng chuyển nghĩa mạnh nhất 
trong tư duy ngôn ngữ của người Anh.

4.2. Ngữ nghĩa của các thành ngữ 
có kết hợp từ màu đen trong tiếng Việt

Đề tài thống kê được 55 thành ngữ 
có kết hợp từ chỉ màu đen trong 11 quyển 
từ điển thành ngữ tiếng Việt. Xét về mặt 
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ý nghĩa, các thành ngữ có từ chỉ màu đen 
trong tiếng Việt phân làm hai loại: một 
loại chứa nghĩa đen (chỉ màu sắc) và một 
loại mang nghĩa bóng (nghĩa chuyển). Khi 
chuyển nghĩa, thành ngữ chứa từ chỉ màu 
đen không mang nghĩa chỉ màu sắc mà 
chuyển sang chỉ một hoàn cảnh, vận hạn, 
hành vi, đạo đức, phẩm chất, quan điểm, 
thái độ nào đó của con người với những 
hướng nghĩa biểu trưng phong phú.

Trong số 55 thành ngữ tiếng Việt có 
từ chỉ màu đen, có 17/55 thành ngữ mang 
nghĩa đen, chỉ màu đen và các sắc độ màu 
đen khi miêu tả sự vật, hiện tượng trong 
thế giới khách quan. Các thành ngữ này có 
giá trị khu biệt phạm vi biểu vật cũng như 
kèm sắc thái đánh giá đối với sự vật, hiện 
tượng được nói đến. Màu đen có phạm vi 
biểu vật rất rộng, nhưng trong thành ngữ, 
màu đen biểu vật nhiều nhất để chỉ nước 
da của con người, với hàm ý sắc thái đánh 
giá tích cực hoặc tiêu cực. Nước da đen 
trong cách nhìn của người xưa được xem 
là nước da của người khỏe mạnh, có thể 
lực tốt, nên được đánh giá trong cái nhìn 
tích cực, ví dụ: đen như đồng hun, hoặc 
đen bóng như đồng hun. Song đa phần, 
màu đen khi được đùng để miêu tả làn da, 
đều là mang hàm ý tiêu cực về mặt thẩm 
mỹ, ví dụ: đen như củ tam thất (rất đen), 
đen như bồ hóng (màu quánh sẫm lại, 
xỉn), đen như cột nhà cháy (nước da đen 
trũi, như cột nhà bị thiêu cháy), đen như 
củ súng (nước da đen thui thủi), đen như 
lòng chảo (nước da đen kịt giống màu đen 
nhọ nồi), đen như than (màu da rất đen), 
đen như trôn chảo (nước da rất đen), đen 
như quạ (nước da rất đen, như màu lông 
quạ, trông nhếch nhác, hàm ý chê)....

Màu đen trong thành ngữ cũng 
chuyển phạm vi biểu vật sang miêu tả màu 

của mái tóc với sắc thái đánh giá tích cực. 
Theo quan niệm xưa, mái tóc đen nhánh, 
bóng mượt, óng ả là mái tóc đẹp, khỏe, 
phản ánh thể trạng sức khỏe tốt của con 
người, ví dụ: đen như mun (mái tóc rất 
đen, nhung huyền, như màu của gỗ mun). 
Màu đen cũng chuyển phạm vi biểu vật 
sang chỉ màu đen của răng, mang hàm ý 
đánh giá tích cực, bởi tiêu chí thẩm mĩ của 
người xưa, phụ nữ nhuộm răng càng đen 
càng đẹp, giúp cho răng chắc, bền, khỏe, 
và phô diễn được vẻ đẹp hài hòa giữa làn 
da trắng mịn kết hợp với hàm răng đen 
bóng. Ví dụ: đen nhánh như hạt huyền 
(hàm răng có màu đen nhánh giống như 
màu hạt huyền), má phấn răng đen (da 
trắng, răng đen, tiêu chí của cái đẹp phụ 
nữ xưa). Màu đen trong thành ngữ còn 
đặc tả màu mắt: đen như huyền (mắt đen 
nhánh, giống như hạt huyền); hay đặc tả 
màu bóng đêm: tối đen như mực (tối đen, 
mịt mùng, không thấy gì). 

Khi chuyển nghĩa, màu đen trong 
thành ngữ tiếng Việt mang nhiều hướng 
nghĩa biểu trưng phong phú. Màu đen biểu 
trưng cho sự không được may mắn, thuận 
lợi, liên quan đến vận hạn của con người, 
như một thứ vận xui, ví dụ; canh bạc gặp 
hồi đen (làm ăn gặp lúc rủi ro, không 
may), cờ bạc canh đỏ, canh đen (cờ bạc 
lúc được, lúc thua), cơn đen vận túng (rủi 
ro, đen đủi, do số phận), đỏ tình đen bạc 
(những người may mắn trong tình duyên 
thì trong cờ bạc lại đen đủi)... 

Màu đen đi vào trong thành ngữ 
cũng biểu trưng cho những gì chui lủi, 
hoạt động bất hợp pháp, không dám công 
khai, ví dụ: chợ đen chợ đỏ (chợ mua 
bán chui lủi, bất hợp pháp). Màu đen còn 
biểu trưng cho sự đổi thay lật lọng, tráo 
trở khôn lường, ví dụ: đổi trắng thay đen 
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(tráo trở, lật lọng, đảo lộn phải trái, đúng 
sai), lập lờ đánh lận con đen (gian xảo, lừa 
lọc, đánh tráo cái xấu với cái tốt để kiếm 
chác)... Màu đen cũng biểu trưng cho tầng 
lớp lao động nghèo khổ, những người có 
hoàn cảnh lam lũ, bần hàn, hèn kém: dân 
ngu khu đen, dân đen con đỏ, lưng đen khố 
bện (người làm ăn lam lũ, vất vả). Màu 
đen còn biểu trưng cho những gì quý giá, 
có giá trị, ví dụ: cha vàng, mẹ bạc, bác 
đồng đen (chỉ những người thuộc dòng 
dõi quý tộc), của người thì cứt chó, của 
mình thì vừng đen (của người thì khinh rẻ, 
của mình thì quý hóa), đấy vàng, đây cũng 
đồng đen (ngang bằng, chẳng thua kém gì 
nhau). Ngoài ra, màu đen trong thành ngữ 
tiếng Việt còn biểu trưng cho những gì rõ 
ràng, minh bạch, ví dụ: giấy trắng mực 
đen (đã có bằng chứng cụ thể, rõ ràng, 
bằng văn bản). 

4.3. Những điểm tương đồng về 
ngữ nghĩa của thành ngữ có kết hợp từ 
chỉ màu đen trong tiếng Anh và tiếng Việt

Các thành ngữ có kết hợp từ chỉ màu 
đen xuất hiện với một số lượng tương đối 
nhiều trong các thành ngữ tiếng Anh và 
tiếng Việt. Việc sử dụng các từ chỉ màu 
trong thành ngữ của 2 ngôn ngữ cho thấy 
những nét thú vị về đặc trưng tư duy, văn 
hóa của cộng đồng người sử dụng giữa hai 
ngôn ngữ. Qua khảo sát, chúng tôi nhận 
thấy có một số điểm tương đồng về ngữ 
nghĩa của các thành ngữ này trong tiếng 
Anh và tiếng Việt như sau:

Nhóm thành ngữ có từ chỉ màu đen 
cả hai ngôn ngữ Anh và Việt đều có số 
lượng nghĩa biểu trưng cao nhất so với 
các thành ngữ có các màu cơ bản khác. 
Bản thân các từ này có sự chuyển nghĩa, 
vận động nghĩa mạnh nhất và mang nhiều 

nghĩa biểu trưng phong phú màu đen trong 
tiếng Anh mang 14 nghĩa biểu trưng, trong 
tiếng Việt là 6. 

Sự tương đồng về ngữ nghĩa trong 
thành ngữ Anh – Việt được thể hiện ở màu 
đen với 6 nghĩa tương đồng. Thành ngữ 
có từ chỉ màu đen trong tiếng Anh – tiếng 
Việt đều cùng mang các hướng nghĩa biểu 
trưng như: (i) sự che dấu, không công 
khai, bất hợp pháp; (ii) điềm xấu, sự rủi 
ro, không may mắn; (iii) nhân cách âm 
tính (có tính chất tiêu cực) của con người; 
(iv) thói hư, tật xấu của con người; (v) chỉ 
chủng tộc hoặc phân tầng xã hội; và (vi) 
chỉ sự rõ ràng, minh bạch.

4.4. Những điểm khác biệt về ngữ 
nghĩa của thành ngữ có kết hợp từ chỉ 
màu đen trong tiếng Anh và tiếng Việt

Các nghĩa biểu trưng của thành ngữ 
có kết hợp từ chỉ màu đen trong hai ngôn 
ngữ Anh – Việt ngoài một số nghĩa biểu 
trưng tương đồng như đã chỉ ra thì còn 
chứa nhiều điểm dị biệt. Các nghĩa biểu 
trưng khác nhau này có số lượng nhiều 
hơn các nghĩa tương đồng. Cụ thể là: 

Với màu đen, thành ngữ tiếng Anh 
chứa từ chỉ màu đen mang những nghĩa 
biểu trưng khác biệt hoàn toàn với thành 
ngữ tiếng Việt như: (i) không trong sạch, 
mờ ám, (ii) các thế lực xấu xa, bất hợp 
pháp, (iii) sự bí ẩn, (iv) cảm xúc tiêu cực, 
(v) sự nguy hiểm, (vi) các phe phái đối lập 
trong chính trị, (vii) góc tối của xã hội, và 
(viii) cái chết, sự tang tóc. Những nghĩa 
biểu trưng còn lại của thành ngữ tiếng Anh 
đều tương đồng với tiếng Việt. Như vậy, 
các nghĩa biểu trưng của thành ngữ chứa 
từ chỉ màu đen trong tiếng Anh phong phú 
hơn rất nhiều so với tiếng Việt, những 
nghĩa biểu trưng của thành ngữ có từ chỉ 
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màu đen trong tiếng Việt đều nằm trọn 
trong xu hướng vận động nghĩa của thành 
ngữ tiếng Anh. 

5. Kết luận

Sự đồng nhất và khác biệt trong 
xu hướng vận động tạo ra các nét nghĩa 
của thành ngữ có kết hợp là từ chỉ màu 
đen trong tiếng Anh và tiếng Việt có thể 
được lí giải dựa vào sự khác biệt về tư 
duy, ngôn ngữ và văn hóa của hai cộng 
đồng người sử dụng ngôn ngữ. Các nhà 
nghiên cứu ngôn ngữ cũng đã chỉ ra rằng, 
đặc trưng văn hóa dân tộc được thể hiện 
rõ nét trong việc chọn ý nghĩa biểu trưng 
của các màu sắc trong từng nền văn hóa. 
Ở các quốc gia khác nhau, các nền văn hóa 
khác nhau, màu sắc cũng thể hiện những 
ý nghĩa khác nhau. Cộng đồng người Việt 
sống trong điều kiện nhiệt đới gió mùa, 
mưa nhiều, độ ẩm cao, với nghề nông là 
nghề chủ đạo, tạo nên những vùng đồng 
bằng của các châu thổ. Người Việt với kĩ 
thuật canh tác phụ thuộc nhiều vào thiên 
nhiên và có xu hướng tôn trọng, hòa hợp 
với thiên nhiên. Vì phụ thuộc nhiều vào 
thiên nhiên nên trong thành ngữ có kết 
hợp từ chỉ màu đen, có nhiều thành ngữ 
mang hướng nghĩa biểu trưng cho sự hi 
vọng về vận may, vận hạn hay chỉ điều 
kiện, hoàn cảnh sống của con người. Về 
khía cạnh văn hóa, mỗi màu sắc giữ vai 
trò biểu trưng khác nhau trong những lĩnh 
vực khác nhau của cuộc sống. Những giá 
trị biểu trưng đó, dù ở mức độ nào cũng 
đều phản ánh quá trình lịch sử, phong tục, 
tập quán, tín ngưỡng của nhân dân, mang 
đậm bản sắc văn hóa dân tộc. 

Tài liệu tham khảo:

[1]. Đỗ Hữu Châu (2005), Đỗ Hữu Châu tuyển 
tập, T1, Từ vựng - ngữ nghĩa, Nxb Giáo dục.

[2]. Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng 
Trọng Phiến (2001), Cơ sở ngôn ngữ học và 
tiếng Việt, Nxb Giáo dục.

[3]. Trần Văn Cơ (2007), Ngôn ngữ học tri 
nhận (ghi chép và suy nghĩ). Nxb Khoa học 
Xã hội.

[4]. Nguyễn Thiện Giáp (2010), 777 khái niệm 
ngôn ngữ học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5]. Đỗ Việt Hùng (2013), Ngữ nghĩa học, từ 
bình diện hệ thống đến hoạt động, Nxb Đại 
học sư phạm, Hà Nội.

[6]. Hoàng Phê (2010), Từ điển tiếng Việt, 
Nxb Đà Nẵng .

[7]. Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1997), Từ 
điển giải thích thuật ngữ Ngôn ngữ học, 
Nxb Giáo dục. 

[8]. Fromm E. (2002), Ngôn ngữ bị lãng quên 
(Lê Tịnh dịch) , Nxb Văn hóa- Thông tin.

[9]. Goddard, C. & Wierzbicka, A. (2014), 
Words and meanings, Oxford University 
Press.

[10]. aussure F.D. (1973), Giáo  trình ngôn 
ngữ học đại cương, Nxb Khoa học xã hội.

[11]. Seidl, J. & McMordie, W. (1988), Thành 
ngữ Anh Việt, (Trần Văn Thành, Nguyễn 
Thanh Yến, Nguyễn Trung Tánh, Lê Huy 
Lâm dịch), Oxford University Press.

Nguồn ngữ liệu 

[12]. Việt Chương (1998), Từ điển thành ngữ 
tục ngữ ca dao Việt Nam (Quyển thượng), 
Nxb Tổng hợp Đồng Nai.

[13]. Việt Chương (1998), Từ điển thành ngữ 
tục ngữ ca dao Việt Nam (Quyển Hạ), Nxb 
Tổng hợp Đồng Nai.  

[14]. Vũ Dung, Vũ Thúy Anh, Vũ Quang  Hào 
(1998), Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt 
Nam, Nxb  Văn hóa - Thông tin.

[15]. Bích Hằng và nhóm biên soạn (1994), 
Thành ngữ tiếng Việt, Nxb Dân trí.



11Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

[16]. Nguyễn Lân (2008), Từ điển thành ngữ 
và tục ngữ Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội.

[17]. Đỗ Thị Kim Liên (chủ biên) (2015), Từ 
điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam, Nxb Khoa 
học xã hội.

[18]. Nguyễn Lực (2009), Thành ngữ tiếng 
Việt, Nxb Khoa học xã hội.

[19]. Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1995), Từ 
điển giải thích thành ngữ tiếng Việt, TOYOTA 
Foundation TOKYO JAPAN.

[20]. Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang, 
Phan Xuân Thành (1994), Từ điển thành ngữ 
Việt Nam, Nxb Văn hóa- Thông tin.

[21]. Phạm Văn Bình (1996), Tục ngữ, thành 
ngữ tiếng Anh, Nxb Hải Phòng  

[22]. Phạm Văn Bình (1999), Tục ngữ nước 
Anh và thành ngữ nước Anh giàu hình ảnh, 
Nxb Hải Phòng.

[23]. Cowie A.P. Mackin R. & McCaig I. R. 
(1994), Oxford dictionary of English idioms, 
Oxford University Press.

[24]. Makkai A. & Boatner M. T. (1994), Từ 
điển thành ngữ Anh- Việt hiện đại (Ninh Hùng, 

Đào Minh Dũng dịch), Nxb Mũi Cà Mau.

[25]. Paterson I. (2003), Dictionary of colour, 
Thorogood Publishing Ltd.

[26]. Bùi Phụng (2003), Thành ngữ Anh Việt , 
Nxb Văn hóa Thông tin.

[27]. Spears R. & Kirkpatrick B. (1993), NTC’ 
English idioms Dictionary, National textbook 
company.

[28]. Lã Thành (1995), Dictionary of current 
English-Vietnamese idioms, Nxb Khoa học và 
Kỹ thuật.

[29]. Lã Thành, Trịnh Thu Hương, Trung Dũng 
(2010), Dictionary of English- Vietnamese 
idioms, Nxb Khoa học và Kỹ thuật.

[30]. Seidl, J. & McMordie, W. (1988), Thành 
ngữ Anh Việt, (Trần Văn Thành, Nguyễn 
Thanh Yến, Nguyễn Trung Tánh, Lê Huy 
Lâm dịch), Oxford University Press.

[31]. Warren H. (1994), Oxford Learner’s 
dictionary of English idioms, Oxford 
University Press. 

Địa chỉ tác giả: Trường Đại học Mở Hà Nội
Email: phuongthaohou@gmail.com



12 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

ẨN DỤ Ý NIỆM TRONG LUẬN GIẢI NGHĨA 
THÀNH NGỮ TIẾNG VIỆT

CONCEPTUAL METAPHORS IN THE SEMANTIC DESCRIPTION
AND ANALYSIS OF VIETNAMESE IDIOMS

Đặng Nguyên Giang*

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/5/2020
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Tóm tắt: Trong những năm gần đây, bên cạnh quan điểm truyền thống, nghĩa thành 
ngữ tiếng Việt còn được nghiên cứu từ quan điểm nhận thức. Ngoài trục phân định tỏ-mờ, 
ẩn dụ ý niệm cũng được coi là một công cụ dùng để giải thích nghĩa thành ngữ. Bài viết này 
đánh giá về phạm vi và mức độ luận giải của ẩn dụ ý niệm trong việc miêu tả và phân tích 
nghĩa thành ngữ. 

Từ khóa: thành ngữ, ẩn dụ ý niệm, miền nguồn, miền đích, ánh xạ ý niệm.

Abstract: Along with traditional views, the meanings of Vietnamese idioms have been 
investigated from cognitive views for recent years. Beside the transparent-opaque axis, 
conceptual metaphors are also regarded as an apparatus of analyzing the idiom sense. 
The article is about how strict conceptual metaphors apply to the semantic description and 
analysis of idioms.

Keywords: idioms, conceptual metaphors, source domain, target domain, conceptual mapping.

* Khoa Ngoại ngữ, Học viện Khoa học xã hội

1. Đặt vấn đề

Thành ngữ là đơn vị ngôn ngữ đặc 
biệt thu hút sự quan tâm của nhiều nhà 
ngôn ngữ học. Ở Việt Nam hầu hết các 
tác giả nghiên cứu thành ngữ như Nguyễn 
Văn Mệnh (1972), Nguyễn Đức Dân 
(1986), Nguyễn Công Đức (1995), Hoàng 
Văn Hành (2008), Nguyễn Lực & Lương 
Văn Đang (2009)… đều cho rằng thành 
ngữ là những đơn vị ngôn ngữ không thể 
phân tách và nghĩa của chúng không thể 
đoán định. Mặc dù chúng ta đã biết nghĩa 

và thuộc tính cú pháp của từng thành tố 
cấu thành thành ngữ nhưng chúng ta vẫn 
không thể nắm bắt được nghĩa của thành 
ngữ đó. Nói cách khác, nghĩa của một 
thành ngữ không thể bắt nguồn từ nghĩa 
của các thành tố cấu tạo. Và vì lý do này 
mà việc phân loại thành ngữ tiếng Việt 
từ trước đến nay thường dựa vào các đặc 
điểm cú pháp hay số lượng và trật tự sắp 
xếp các thành tố cấu tạo thay vì các đặc 
điểm ngữ nghĩa.

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 73 (11/2020) 12-18
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Tiếp cận thành ngữ từ một hướng còn 
khá mới ở Việt Nam (hướng nhận thức), 
Đặng Nguyên Giang (2018) cho rằng hầu 
hết thành ngữ tiếng Việt đều có thể phân 
tích và nghĩa của chúng ít nhất được thúc 
đẩy một phần qua thành tố cấu tạo. Căn cứ 
vào khả năng phân tích nghĩa thành ngữ 
thông qua các thành tố cấu tạo, tác giả chia 
thành ngữ tiếng Việt thành bốn loại: tường 
minh (tất cả các thành tố hiển ngôn), bán 
tường minh (một số thành tố hiển ngôn và 
số khác ngầm ẩn), bán mờ (tất cả các thành 
tố ngầm ẩn nhưng có khả năng làm sáng 
rõ) và mờ (tất cả các thành tố ngầm ẩn và 
không có khả năng làm sáng rõ). 

Cũng nhìn nhận thành ngữ từ quan 
điểm nhận thức, Nguyễn Văn Trào (2009) 
và Trần Bá Tiến (2012) là hai tác giả đã 
dùng các mô hình ẩn dụ ý niệm (conceptual 
metaphors) để giải thích nghĩa thành ngữ. 
Đối tượng nghiên cứu của hai tác giả này 
không phải là toàn bộ thành ngữ mà chỉ tập 
trung vào các thành ngữ biểu thị tâm lý, 
tình cảm trong tiếng Anh và tiếng Việt. Câu 
hỏi đặt ra ở đây là liệu các mô hình ẩn dụ 
ý niệm có thể áp dụng để giải thích nghĩa 
của toàn bộ các thành ngữ hay không và 
việc giải thích ở mức độ nào. Trong khuôn 
khổ bài viết này, ở một mức độ nhất định, 
chúng tôi sẽ cố gắng làm rõ vấn đề này.

2. Ẩn dụ ý niệm

Đặng Nguyên Giang (2019, tr.17) 
đã phân tích bản chất của lí thuyết ẩn dụ 
ý niệm do Lakoff  và Johnson khởi xướng 
năm 1980 và đưa ra sự thay đổi trong nhận 
thức ẩn dụ của hai tác giả này như sau:

Lakoff  và Johnson (2003) không coi 
ẩn dụ đơn giản là một phương thức tưởng 
tượng được biểu đạt thi vị và hoa mỹ hay 
một phương thức giản đơn sử dụng ngôn 

ngữ một cách khác thường với rất ít hoặc 
không có kết nối với hành động và tư duy 
của con người như các thuyết ẩn dụ trước 
đó thường đề cập. Đây được coi là một quan 
điểm mang tính đột phá về lý thuyết ẩn dụ 
cơ bản. Theo Lakoff  và Johnson (2003), 
thực tế ẩn dụ hiện hữu trong đời sống hằng 
ngày của chúng ta, không chỉ trong ngôn 
ngữ mà trong cả tư duy và hành động. Bản 
chất mở rộng của ẩn dụ xuất phát từ thực 
tế hệ thống ý niệm thông thường về cơ bản 
có tính ẩn dụ, và các khái niệm chi phối tư 
duy không chỉ là vấn đề trí tuệ mà chúng 
còn chi phối mọi chức năng hằng ngày của 
chúng ta. Chính những khái niệm này cấu 
trúc những điều chúng ta tiếp nhận và thậm 
chí cả cách mà chúng ta liên hệ với những 
người khác. Điều này có nghĩa là hệ thống 
ý niệm của chúng ta đóng một vai trò cốt 
yếu trong việc định nghĩa thực tế diễn ra 
hằng ngày. Như vậy, hiển nhiên bản chất ẩn 
dụ của hệ thống ý niệm, mà đơn giản là ẩn 
dụ xuất hiện ở mọi lúc, mọi nơi theo cách 
mà chúng ta tư duy, là những gì mà chúng 
ta trải nghiệm và những gì mà chúng ta làm 
hằng ngày. Ngôn ngữ là nơi mà hệ thống ý 
niệm được nghiên cứu khi chúng ta không 
nhận ra cách hệ thống này hoạt động như 
thế nào.

Cách tư duy ẩn dụ mới mẻ trê n của 
Lakoff  và Johnson đã tạo cảm hứng cho 
rất nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ mà 
điển hình là Gibbs và Kövecses. Kövecses 
(2010) cho rằng: Ẩn dụ ý niệm là hiểu 
một miền trải nghiệm (thường là trừu 
tượng) theo nghĩa khác (thường là cụ thể). 
Thật vậy, ẩn dụ ý niệm là cách nhận thức 
một khái niệm thông qua một khái niệm 
khác. Ví dụ, tình yêu là một khái niệm 
trừu tượng và mỗi người sẽ nhận thức 
nó theo những các khác nhau như TÌNH 
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YÊU LÀ MỘT CHUYẾN ĐI, TÌNH YÊU 
LÀ MỘT CON VẬT, TÌNH YÊU LÀ 
KHÔNG KHÍ, TÌNH YÊU LÀ SỰ GẦN 
GŨI, TÌNH YÊU LÀ NỖI ĐAU, TÌNH 
YÊU LÀ CÂY CỎ… Ở đây TÌNH YÊU 
là miền đích trừu tượng và CHUYẾN ĐI, 
CON VẬT, KHÔNG KHÍ, SỰ GẦN GŨI, 
NỖI ĐAU, CÂY CỎ… là các miền nguồn 
ít trừu tượng hoặc cụ thể hơn.

Đặng Nguyên Giang (2019) cũng 
phân biệt ba loại ẩn dụ ý niệm mà Lakoff  
và Johnson (1980/2003) đưa ra: ẩn dụ định 
hướng (orientational metaphor), ẩn dụ cấu 
trúc và ẩn dụ bản thể. Ẩn dụ định hướng 
là ẩn dụ ý niệm gắn với các mối quan hệ 
không gian (như LÊN-XUỐNG, TRONG-
NGOÀI, TRÊN-DƯỚI, TRƯỚC-SAU, 
GẦN-XA…). Ẩn dụ cấu trúc (structural 
metaphor)  và ẩn dụ bản thể (ontological 
metaphor) gắn với cơ chế sinh học và năm 
giác quan của con người bao gồm thị giác, 
thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác. 
Một khái niệm trừu tượng được quy về một 
khái niệm khác trừu tượng nhưng dễ hiểu 
hơn thì được gọi là ẩn dụ cấu trúc. Ở đây 
miền nguồn vẫn là một khái niệm tương đối 
trừu tượng và không thể cảm nhận được 
bằng các giác quan. Khi miền nguồn là các 
khái niệm cụ thể được cảm nhận bằng các 
giác quan và miền đích là các khái niệm trừu 
tượng thì chúng thuộc về ẩn dụ bản thể. 

Ẩn dụ ý niệm chính là cách chúng 
ta giải thích các khái niệm dựa trên các 
miền ý niệm. Một miền đích có thể có 
rất nhiều miền nguồn tùy thuộc vào nhận 
thức của mỗi con người trong những hoàn 
cảnh và thời điểm cụ thể. Trong lĩnh vực 
nghiên cứu thành ngữ, các nhà nghiên cứu 
thường quy thành ngữ theo các khái niệm 
có tính khái quát như TRÍ NÃO, TƯ DUY, 
BUỒN, VUI, CUỘC ĐỜI… Mỗi khái 
niệm sẽ gắn với nhiều thành ngữ khác 

nhau những thuộc cùng một mô hình ẩn 
dụ. Các khái niệm này là miền đích và sẽ 
được ánh xạ đến các miền nguồn ít trừu 
tượng, cụ thể hơn và dễ hiểu hơn. 

3. Nghĩa thành ngữ thông qua ẩn 
dụ ý niệm

Thực tế cho thấy việc gộp tất cả các 
biểu thức ẩn dụ khác nhau vào cùng một 
mô hình ẩn dụ ý niệm có thể là một bước 
quan trọng trong việc phân tích ngôn ngữ. 
Điều này cho phép chúng ta có thể so sánh 
thành ngữ với các mô hình ẩn dụ khác và 
mở rộng cơ sở để đưa ra các luận giải. Ví 
dụ, các thành ngữ như trên chín tầng mây, 
nhảy cẫng lên, nhảy chân sáo…(gắn với 
ẩn dụ ý niệm VUI LÀ HƯỚNG LÊN) có 
thể được phân tích một cách riêng biết theo 
khung lý thuyết từ vựng học truyền thống 
do các biểu hiện khác nhau của chúng trong 
việc phân loại các đơn vị từ vựng. Hướng 
tiếp cận nhận thức cho phép chúng ta đặt sự 
phân loại khác nhau sang một bên để phân 
tích các đơn vị từ vựng liên quan (bỏ qua 
các giới hạn giữa các lớp phân loại từ bình 
diện ngữ nghĩa và ngữ dụng). Chúng ta hãy 
so sánh các thành ngữ dưới đây dựa trên 
một số mô hình ẩn dụ ý niệm:

BUỒN LÀ HƯỚNG XUỐNG: rũ 
như tàu lá chuối, tiu nghỉu như chó cúp 
đuôi, hoa sầu liễu rủ…

BUỒN LÀ ĐAU TRONG CƠ THỂ 
NGƯỜI: đau như cắt, đau như xát muối, 
xé ruột xé gan, đứt ruột đứt gan, nát ruột 
nát gan…

BUỒN LÀ MỘT CON VẬT BỊ 
ĐAU: tâng hẩng như chó bị mất dái, đứt 
ruột tằm tơ, tiu nghỉu như mèo cụt tai…

NGƯỜI HẠNH PHÚC LÀ MỘT 
CON VẬT SỐNG TỐT: cá rô gặp mưa 
rào, chuột sa chĩnh gạo, chuột sa lọ mỡ, 
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gà sổng chuồng, như chim sổ lồng, như cá 
gặp nước…

Các nhóm thành ngữ theo các mô 
hình như trên cung cấp cơ sở hữu ích cho 
việc phân tích ngữ nghĩa. Từ quan điểm 
này, tư duy ẩn dụ ý niệm là nền tảng nhận 
thức cho các biểu thức ngôn ngữ khác nhau 
và là một công cụ hữu hiệu cho việc phân 
tích ngôn ngữ nói chung và thành ngữ nói 
riêng. Tuy nhiên, trên thực tế chúng ta cần 
một công cụ phân tích nhạy hơn ẩn dụ ý 
niệm để phân tích sự khác biệt ngữ nghĩa 
rất nhỏ giữa các thành ngữ trên.

Thành ngữ và các biểu thức ẩn dụ 
khác dựa trên cùng một mô hình ẩn dụ ý 
niệm thường bộc lộ sự khác biệt ngữ nghĩa 
mà không thể giải thích dựa vào cơ sở của 
các mô hình ẩn dụ khá trừu tượng. Có 
nhiều thành ngữ thuộc cùng một mô hình 
ẩn dụ ý niệm; tuy nhiên, lại có những đặc 
điểm ngữ nghĩa riêng biệt.

Hai thành ngữ chạm phải gai và 
đóng cửa đi ăn mày kích hoạt cùng lúc 
hai mô hình ẩn dụ ý niệm, TRÍ NÃO 
LÀ MỘT BÌNH CHỨA và TƯ DUY LÀ 
THỰC THỂ VẬT LÝ, do đó việc giải 
thích cho những khác biệt đề cập phía trên 
về nghĩa phải được tìm kiếm theo một 
miền khác. Sự khác biệt này rõ ràng là do 
các hình ảnh biểu trưng ứng với các thành 
ngữ được xem xét. Chạm phải gai viện 
dẫn hình ảnh của hành động không mong 
muốn và không có chủ đích, trong khi 
đóng cửa đi ăn mày liên quan đến hình ảnh 
gắn với mong muốn của chủ thể và hành 
động có chủ đích. Do vậy, khả năng giải 
thích của các mô hình ẩn dụ tăng lên nếu 
miền nguồn tương ứng được định hướng 
theo mức độ cơ bản của sự phân loại hơn 
là được mô hình hóa trong các thuật ngữ 
trừu tượng như BÌNH CHỨA hay THỰC 
THỂ VẬT LÝ. Điều này không mâu thuẫn 

với định đề của Lakoff  (1993, tr. 212) rằng 
các ánh xạ từ miền nguồn đến miền đích 
ở mức độ cao thay vì ở mức cơ bản. Đối 
với việc mô tả các thuộc tính ngữ nghĩa 
của các thành ngữ kế thừa từ cấu trúc hình 
ảnh, mức độ ý niệm cơ bản, nơi có thể tìm 
thấy các hình ảnh biểu trưng phong phú, 
quan trọng hơn mức độ ý niêm cao và phù 
hợp với sự khái quát hóa có liên quan.

Đặc điểm nổi bật nhất của ngôn ngữ 
biểu trưng chính là thành tố hình ảnh biểu 
trưng của nó nên các dấu hiệu của nghĩa 
đen được thừa hưởng bởi nghĩa bóng cần 
đưa ra để phân tích chứ không phải chỉ là 
ánh xạ ý niệm được phân loại ở bậc cao. 
Một ví dụ khác liên quan đến hình ảnh 
biểu trưng cho việc miêu tả ngữ nghĩa của 
các biểu thức ẩn dụ có thể được lấy ra từ 
miền nguồn ý niệm là thành ngữ mình trần 
thân trụi. Thành ngữ này được giải thích là 
“trần truồng, không có quần áo che thân”.

Việc giải thích nghĩa được đưa ra ở 
đây là chưa đủ bởi vì nó không liên quan 
đến những hình ảnh được kết nối với các 
thành tố đơn lẻ hay toàn bộ ẩn dụ. Thành 
tố mình trần viện dẫn hình ảnh của một 
người không mặc gì và thân trụi viện dẫn 
hình ảnh của một thân cây không cành lá. 
Mặt khác, nghĩa đen (tức là ý niệm nguồn) 
được miêu tả là “trần truồng”. Miền nguồn 
này cũng có thể được ánh xạ theo ý niệm 
mục tiêu “nghèo khó”, thành ngữ xuất 
hiện theo mô hình ẩn dụ ý niệm NGHÈO 
LÀ KHÔNG CÓ GÌ. Trên thực tế, thành 
ngữ này có thể thay thế bằng nhiều thành 
ngữ khác thuộc cùng mô hình ẩn dụ như 
hai bàn tay trắng, không một mảnh đất 
cắm dùi, không một xu dính túi...

Hình ảnh cố định cụ thể trong cấu 
trúc từ vựng của thành ngữ trên phỏng 
đoán nhiều tình huống khác nhau, và trong 
một số trường hợp nghĩa đen và nghĩa 
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thành ngữ (trần truồng, không có quần áo 
che thân) lại trùng nhau như trong ví dụ (1): 

“Tủi lúc mình trần thân trụi, mưa 
không tơi, nắng không nón, cảnh phong trần 
đến thế nghĩ mà ghê” (Đặng Thái Thuyên, 
Văn tế nghĩa sỹ hy sinh ở Kon Tum)

“Ngày xưa ông ấy chẳng có của cải 
gì đáng kể, mình trần thân trụi, đi làm thuê 
hết nhà này đến nhà khác” (Nguyễn Lực & 
Lương Văn Đang, Thành ngữ tiếng Việt)

“Cha mẹ mất sớm, anh em họ hàng 
không còn ái, anh ta mình trần thân trụi, 
sống trong cảnh thương yêu đùm bọc của 
xóm làng”. “Giữa lúc địch túa tràn lan, 
lòng người dễ rối, anh chủ lực có mặt là 
rất quý. Dù mình trần thân trụi, tôi vẫn 
là một chút móng chút lông của trái đấm 
thép, từ đâu đó sẽ nện xuống đĩa làm cán 
cân nảy ngược, thằng địch văng ra ngoài” 
(Phan Tứ, Mẫn và tôi)

Các ví dụ trên cho thấy thành ngữ 
mình trần thân trụi không chỉ có một nghĩa 
là “trần truồng, không có quần áo che thân” 
mà còn có nghĩa là “nghèo, không có chút 
của cải, tài sản” trong ví dụ (2) và  “một 
mình không có thân thích vây cánh” trong 
ví dụ (3). Như vậy, thành ngữ  mình trần 
thân trụi còn có nhiều thành tố ngữ nghĩa 
khác được truy nguyên theo hình ảnh biểu 
trưng có trong cấu trúc từ vựng của thành 
ngữ. Việc cần thiết đưa ra hình ảnh biểu 
trưng để phân tích dẫn đến kết quả từ thực 
tế là thành tố biểu trưng không chỉ có khả 
năng ngụ ý làm sáng tỏ sự liên tưởng có 
liên quan của người nói mà còn tác động 
đến nghĩa và việc sử dụng thành ngữ.

Ánh xạ ý niệm từ miền nguồn sang 
miền đích chỉ là một trong những công cụ 
của ngữ nghĩa nhận thức. Điều này hứa 
hẹn một khả năng có thể so sánh thành 
ngữ với các loại biểu thức ẩn dụ khác và 
cấu trúc các miền ngữ nghĩa theo các mô 

hình ẩn dụ. Tuy nhiên, việc phân tích ngữ 
nghĩa thích hợp đòi hỏi mô tả chi tiết hơn 
nhiều về hình ảnh biểu trưng ngầm ẩn bên 
trong ý nghĩa thực tế của thành ngữ. Như 
vậy, nhiệm vụ chính của lý thuyết nhận 
thức của thành ngữ chính là (i) miêu tả tất 
cả các khác biệt nhỏ nhất giữa các thành 
ngữ cận đồng nghĩa và (ii) giải thích các 
khác biệt này theo cấu trúc ý niệm. Câu 
hỏi đặt ra ở đây là ở mức độ nào các đặc 
điểm cụ thể của nghĩa và cách sử dụng có 
thể được truy nguyên theo hình ảnh biểu 
trưng. Những ràng buộc liên quan chỉ do 
cách sử dụng hay chúng có thể được giải 
thích theo cấu trúc kiến thức được cố định 
dưới dạng từ vựng của thành ngữ? Một 
lý thuyết ngữ nghĩa không đáp ứng được 
những yêu cầu này không thể được coi là 
một công cụ thích hợp để mô tả thành ngữ. 
Do đó, việc hiệu quả nhất để phân tích 
nghĩa thành ngữ có thể được mong đợi 
ở cấp độ hình ảnh biểu trưng và cấu trúc 
kiến thức đa dạng (tức là ở cấp độ phân 
loại cơ bản), chứ không phải ở cấp độ cao 
là ánh xạ ý niệm. 

Ẩn dụ với tư cách là cơ sở giải thích 
của các đơn vị biểu trưng thể hiện các 
mức độ trừu tượng khác nhau. Chúng ta 
hãy xem xét các thành ngữ như ăn cháo 
đái bát hoặc qua cầu rút ván. Mối liên hệ 
giải thích có liên quan được cung cấp ở 
mức độ cơ bản của các hình ảnh và được 
gợi lên bởi cấu trúc từ vựng của các thành 
ngữ. Người ta có thể tự hình dung ra các 
tình huống: khi ai đó cư xử hoặc hành 
động như thể người này ăn cháo xong lại 
đái vào chính cái bát đó hoặc qua cầu rồi 
rút luôn ván của cầu. Những hình ảnh này 
dùng làm cơ sở để suy luận. Sự tương ứng 
ẩn dụ trừu tượng theo nghĩa ẩn dụ ý niệm 
ở cấp độ cao khó có thể được hình thành 
trong những trường hợp này. Tuy nhiên, 
trong các trường hợp khác, cả cấp độ cơ 
bản và cấp độ cao của ẩn dụ đều có thể 
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góp phần tạo nên cơ sở luận giải của một 
thành ngữ.

Ẩn dụ ý niệm rất quan trọng trong 
việc khảo sát các hiện tượng ngôn ngữ biểu 
trưng vì nó cung cấp cho nhà nghiên cứu 
một công cụ siêu ngôn ngữ hoàn chỉnh, bao 
gồm các khái niệm chính mang nghĩa kinh 
nghiệm như miền nguồn, miền đích, mô 
hình ẩn dụ, ánh xạ ý niệm… Trong nhiều 
trường hợp, việc áp dụng công cụ này cho 
phép chúng ta giải thích nhiều thuộc tính 
của các đơn vị biểu trưng, điều mà chúng ta 
không thể nắm bắt được trong khuôn khổ 
của bất kỳ cách tiếp cận truyền thống nào. 
Sức mạnh giải thích của ẩn dụ ý niệm đặc 
biệt cao trong những trường hợp chúng ta 
cần giải thích về cách thức hoạt động của 
một phép ẩn dụ mới cụ thể. Người nói tạo 
ra một phép ẩn dụ mới để có thể nói về một 
đề xuất tình huống phức tạp không được 
cấu trúc bằng cách sử dụng phép ẩn dụ - 
một cách cấu trúc tình huống đã cho, tức là 
một quan điểm ban đầu về nó. Do đó, ẩn dụ 
không chỉ là một phương tiện gọi tên mà 
còn là một cách để hình thành khái niệm về 
thế giới. Ẩn dụ ý niệm là lý thuyết duy nhất 
thu hút sự chú ý đến thực tế này và đưa ra 
các công cụ phân tích thích hợp.

Tuy nhiên, ẩn dụ biểu trưng quy ước, 
bao gồm cả thành ngữ, có một chức năng 
khác và một giá trị nhận thức cũng như 
giao tiếp khác. Điểm chung của chúng với 
các phép ẩn dụ mới riêng lẻ là nguồn gốc 
của chúng, tức là chúng thường sử dụng 
các ánh xạ giống nhau; nhưng giá trị của 
chúng trong việc hiểu một tình huống 
là hoàn toàn khác nhau. Các ẩn dụ biểu 
trưng, đặc biệt là thành ngữ, đóng góp vào 
việc cấu trúc các tình huống không có cấu 
trúc ít hơn các ẩn dụ mới, nhưng chúng 
lại truyền tải các thông tin khác nhau mà 
chúng đã tích lũy trong quá trình hoạt 
động bằng ngôn ngữ. Điều này không có 

nghĩa là không thể áp dụng công cụ siêu 
ngôn ngữ của ẩn dụ ý niệm để mô tả các 
thành ngữ. Tuy nhiên, chúng ta cần một lý 
thuyết được thiết kế đặc biệt để mô tả sự 
bất thường trong lĩnh vực ngôn ngữ biểu 
trưng bao gồm thành ngữ.

Đối với những vấn đề liên quan đến 
các dấu hiệu ý niệm có tính chất ngôn ngữ 
trong cấu trúc ngữ nghĩa của thành ngữ, 
chúng ta có thể khẳng định rằng một số 
thành ngữ bộc lộ những hạn chế trong sử 
dụng do các hình ảnh biểu trưng cố định 
trong cấu trúc từ vựng của chúng. Các ví 
dụ thảo luận trong (1-3) đã cho thấy hình 
ảnh biểu trưng có thể ảnh hưởng như thế 
nào đến việc sử dụng các thành ngữ. Tuy 
nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả 
các thành ngữ đều xuất hiện theo cách này. 
Rõ ràng, nhiều thành ngữ không gắn với 
những hình ảnh ngầm ẩn. Chúng tôi cho 
rằng ngay cả trong những trường hợp như 
vậy (tức là không tìm thấy các ràng buộc có 
tính tổ hợp liên quan), một số dấu hiệu nhất 
định của ý niệm nguồn vẫn xuất hiện ngầm 
trong cấu trúc của ý niêm đích. Những dấu 
hiệu này có thể trở nên rõ ràng trong các 
ngữ cảnh tập trung vào hình ảnh được đề 
cập. Nói cách khác, các phần của hình ảnh 
biểu trưng làm cơ sở cho ý nghĩa thực tế 
của một thành ngữ nhất định thuộc về bình 
diện nội dung của nó, ngay cả khi chúng có 
thể không đủ tiêu chuẩn là các thành tố của 
cấu trúc ngữ nghĩa trong nghĩa cố định.

Liên quan đến đặc điểm ngôn ngữ 
nổi bật của các cấp độ, chúng tôi cho rằng 
cấp độ của các hình ảnh biểu trưng là dấu 
hiệu rõ nhất tiết lộ các đặc điểm ngữ nghĩa 
và ngữ dụng cụ thể của các thành ngữ đơn 
lẻ, tức là để mô tả mọi thành ngữ như một 
đơn vị từ vựng với một tập hợp duy nhất 
các thuộc tính. Thông thường, một số đặc 
điểm cụ thể của cấu trúc ẩn dụ đóng vai 
trò quan trọng trong việc xác định ý nghĩa 
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thực tế của một thành ngữ hơn là cấu trúc 
ánh xạ cố định của ẩn dụ trong ánh xạ 
ý niệm. Ở cấp độ cơ bản, các thành ngữ 
cận đồng nghĩa có thể được phân biệt với 
nhau. Ngoài ra, một số ràng buộc tổ hợp 
nhất định có thể được giải thích rõ bằng 
cách giải quyết các phần ít trừu tượng của 
cấu trúc ẩn dụ hơn là bằng cách giải quyết 
ở cấp độ cao của ẩn dụ ý niệm.

4. Kết luận

Các luận giải đã chỉ ra rằng không 
thể mô tả đầy đủ các thành ngữ nếu chỉ 
sử dụng công cụ ẩn dụ ý niệm. Lý do cho 
điều này là ẩn dụ ý niệm không được phát 
triển với mục đích phân tích các đặc điểm 
ngữ nghĩa và ngữ dụng bất thường của 
thành ngữ. Ẩn dụ ý niệm nhằm mục đích 
khám phá các cơ chế nhận thức chung 
điều tiết các khái niệm phân loại chéo. 
Như vậy, kết luận quan trọng nhất có thể 
rút ra là ẩn dụ ý niệm có thể được sử dụng 
để giải thích nghĩa thành ngữ ở một phạm 
vi và mức độ nào đó. Tuy nhiên, chúng 
không thể được sử dụng như một lý thuyết 
tối ưu để giải thích toàn bộ các khía cạnh 
liên quan đến hoạt động ngữ nghĩa và ngữ 
dụng của thành ngữ. Kiến thức về các 
phép ẩn dụ ý niệm không phải là loại kiến 
thức duy nhất có liên quan về mặt ngôn 
ngữ. Để mô tả nghĩa của thành ngữ, chúng 
ta cũng phải tính đến các khái niệm khác, 
hơn hết là các khái niệm dựa trên văn hóa, 
trong nhiều trường hợp, chúng chi phối sự 
suy luận từ nghĩa đen sang nghĩa bóng.
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CÁC YẾU TỐ LÀM GIẢM ĐỘNG LỰC HỌC TIẾNG ANH

DEMOTIVATING FACTORS IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING
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Tóm tắt: Bài viết nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Khoa 
Kinh tế Trường Đại Học Mở Hà Nội với hai mục tiêu nghiên cứu chính: (i) xác định các yếu 
tố làm giảm động lực học tiếng Anh của người học, và (ii) đưa ra một số gợi ý nhằm giảm 
thiểu các yếu tố gây giảm động lực học tiếng Anh của sinh viên. Các yếu tố gây mất hứng thú 
học tiếng Anh tại Khoa Kinh tế Trường Đại học Mở Hà Nội được xác định không chỉ xuất 
phát từ chính người học, mà còn liên quan trực tiếp đến đội ngũ giảng dạy cũng như điều 
kiện học tập.

Từ khóa: yếu tố làm giảm động lực; hứng thú; tiếng Anh.

Abstract: The article is aimed at enhancing the quality of English language learning at 
Faculty of Economics, Hanoi Open University. The objectives of the article are: (i) exploring 
the demotivating factors in English learning, and (ii) recommending some solutions to the 
problem. Three groups of demotivating factors addressed in the paper include: those from the 
learners, those from the teachers and those from the learning conditions.

Keywords: demotivating factors, motivation, English language learning.

* Trường Đại học Mở Hà Nội

1. Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện 
nay, tiếng Anh chiếm một vị thế quan 
trọng với tư cách là một ngôn ngữ được 
sử dụng trong giao tiếp nhiều nhất trên thế 
giới. Ở Việt Nam, tiếng Anh là ngôn ngữ 
được sử dụng nhiều chỉ sau tiếng Việt và 
đã trở thành một trong những môn học bắt 
buộc trong hệ thống giáo dục quốc dân. 
Ở Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Mở Hà 
Nội, môn học tiếng Anh có thời lượng 12 
tín chỉ, trong đó tiếng Anh cơ bản 3 cấp 
độ chiếm 9 tín chỉ, 3 tín chỉ còn lại dành 
cho tiếng Anh chuyên ngành. Có thể nhận 

thấy mặc dù tiếng Anh là một môn học 
quan trọng trong chương trình đào tạo, là 
một trong những chuẩn đầu ra của ngành, 
nhưng động lực học tập của sinh viên chưa 
được cao, và hệ lụy là kết quả học tập môn 
học này hiện nay chưa được như kỳ vọng.  

2. Động lực là yếu tố quan trọng 
quyết định thành công hay thất bại trong 
quá trình học ngôn ngữ của bất kỳ ai. 
Chúng ta dễ dàng nhận thấy một người 
học sẽ thành công nếu họ có động lực 
rõ ràng. Điều này đã được chứng minh 
trong rất nhiều các công trình của các nhà 
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nghiên cứu. Tuy vậy, cũng cần hiểu rõ 
một người học có động lực là như thế nào; 
làm thế nào để chúng ta có thể tạo, phát 
triển và duy trì động lực cho người học? 
Các nhà nghiên cứu giáo dục, các nhà sư 
phạm và người học đều đồng ý rằng động 
lực đóng một vai trò quan trọng trong quá 
trình lĩnh hội ngôn ngữ thứ hai. Dornyei 
(2001) cho rằng quan niệm về động lực 
được thể hiện trong hành vi của người 
học. Pourhosein Gilakjani, Leong, and 
Saburi (2012) tin rằng thành công của 
bất kỳ hành động nào cũng phụ thuộc rất 
nhiều vào mức độ cố gắng cũng như sự 
khao khát đạt được thành công. Các nhà 
nghiên cứu xem đây là một yếu tố tâm 
lý – và gọi đó là động lực. Động lực đó 
chính là lực tạo ra, thúc đẩy, và mô phỏng 
hành vi. Động lực là yếu tố quan trọng 
chỉ ra khả năng giao tiếp của người học. 
Nói đến động lực là nhắc đến sự kết hợp 
của sự nỗ lực, khao khát và thái độ mong 
muốn đạt được mục tiêu trong việc học 
ngôn ngữ. Động lực mang lại cho người 
học mục tiêu và phương hướng cụ thể và 
rõ ràng. Do đó, nó đóng vai trò then chốt 
trong việc học ngoại ngữ. Thiếu động 
lực sẽ gây ra một số khó khăn nhất định 
cho người học. Không có khao khát học, 
người học sẽ thất bại trong việc đạt kết 
quả học ngôn ngữ.

Huitt (2001) cho rằng, chú trọng đến 
động lực sẽ giúp người học phát huy được 
động lực học tập của họ, thậm chí kể cả 
khi họ không đủ động lực bên trong bản 
thân mình. Có thể nói rằng, các nhà sư 
phạm cần lưu ý đến tầm quan trọng của 
động lực trong quá trình học ngôn ngữ của 
người học và qua những sự thay đổi này, 
họ sẽ giúp người học phát triển được động 
lực của chính mình.

Tiếp cận vấn đề theo hướng định 
tính, với phương pháp nghiên cứu chủ đạo 

là miêu tả, bài viết nhằm mục đích nâng 
cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại 
Khoa Kinh tế Trường Đại Học Mở Hà Nội; 
với hai mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau:

 Xác định các yếu tố làm giảm 
động lực/ hứng thú học tiếng Anh của 
người học;

Đưa ra một số gợi ý nhằm giảm 
thiểu các yếu tố gây giảm động lực học 
tiếng Anh của sinh viên.

Kết quả của bài viết này sẽ giúp làm 
rõ thêm các yếu tố gây giảm hứng thú học 
ngoại ngữ của sinh viên; chỉ ra được sự ảnh 
hưởng của động lực và yếu tố giảm động 
lực trong học tiếng Anh, qua đó có thể nhìn 
nhận và đánh giá lại tầm quan trọng của 
động lực cũng như ảnh hưởng của yếu tố 
giảm động lực trong thực trạng học tiếng 
Anh tại Khoa Kinh Tế hiện nay. Thêm vào 
đó, giáo viên và người học có thể hiểu rõ 
nhau hơn, từ đó đưa ra mục tiêu rõ ràng để 
việc dạy và học trở nên hiệu quả.

3. Có thể nói giảm động lực 
là một thuật ngữ khá mới mẻ trong 
việc học ngoại ngữ hiện nay. Theo từ 
điển Cambridge trực tuyến (https: //
dictionary.cambridge.org/), khái niệm 
giảm động lực (demotivation) được hiểu 
là sự thiếu đi hứng thú và nhiệt tình khi 
làm một việc gì đó. Còn theo Deci & 
Ryan (1985), giảm động lực có nghĩa 
là không có động lực do cá nhân thiếu 
hứng thú và cảm giác không có năng lực 
khi đối mặt với một hoạt động nào đó. 
Dornyei (2001) định nghĩa giảm động 
lực như là tác động ngoại biên – làm 
giảm hoặc xóa bỏ nền tảng động lực của 
một dự định mang tính hành vi hay của 
một hành động đang diễn ra. Dornyei 
(2001) cũng coi sự giảm mức độ tự tin và 
thái độ tiêu cực như là yếu tố giảm động 
lực trong quá trình học ngoại ngữ. Sự 
mất đi hứng thú và niềm vui trong việc 
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học có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên 
nhân, ví dụ như từ giáo viên và phương 
pháp giảng dạy, từ chính người học, từ 
điều kiện học tập như điều kiện cơ sở vật 
chất và nội dung sách giáo khoa.

Cũng giống như động lực thì yếu tố 
làm giảm động lực cũng được chia làm hai 
kiểu: yếu tố làm giảm động lực xuất phát 
từ bên trong và yếu tố làm giảm động lực 
xuất phát từ bên ngoài. 

Yếu tố giảm động lực trong học tập 
là những tác nhân gây giảm sút về động 
lực thúc đẩy học tập và làm việc của một 
cá nhân. Những người học thiếu động lực 
đã từng được khuyến khích, nhưng trong 
một số tình huống, từ lý do khách quan 
không mong muốn, họ lại bị mất đi động 
lực. Sự giảm động lực có thể xuất hiện 
khi một cá nhân có một sự lựa chọn khác 
hoặc khi họ bị mất tập trung. Ví dụ như, 
một sinh viên thay vì đi đến trường thì lại 
quyết định ở nhà chơi games.

Sự giảm động lực có thể được hiểu 
như một quá trình giảm sút hoặc làm yếu 
đi sự hứng thú và động lực của người học 
và liên quan đến yếu tố cả trong lẫn ngoài.

Theo các nhà nghiên cứu (Dornyei, 
2001; Harmer, 2001), yếu tố giảm động 
lực của người học được chia thành ba 
nhóm chính như sau:

3.1. Nhóm yếu tố liên quan đến 
giáo viên

Theo Dornyei (2001), các yếu tố 
làm giảm động lực liên quan đến người 
dạy bao gồm: thái độ, cam kết, năng lực 
và phương pháp giảng dạy.

3.1.1. Thái độ của giáo viên: Động 
lực học của sinh viên bị ảnh hưởng trực 
tiếp bởi giáo viên. Hiển nhiên thái độ của 
giáo viên có tác động không nhỏ đến động 
lực và thành tích của người học. Việc 

người dạy cần giúp người học có được 
động lực bên trong trở thành một trong 
những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên 
khi mà giáo viên là người có trách nhiệm 
đưa ra các hoạt động trong lớp, phương 
pháp giảng dạy và tổ chức lớp học. Do đó, 
tất cả các hoạt động trong quá trình dạy 
và học đều nên điều chỉnh theo nhu cầu 
cá nhân, sở thích và khả năng của người 
học. Người dạy cần duy trì thái độ tích cực 
đối với môn học của mình. Theo William 
& Burden (1997), bên cạnh việc giáo viên 
trình bày nội dung môn học cho sinh viên 
thì thái độ và tính cách tích cực của giáo 
viên có ảnh hưởng hết sức quan trọng đến 
động lực học của sinh viên. Hầu hết người 
học có xu hướng bị tác động bởi cảm xúc 
cá nhân của họ đối với những người dạy 
của mình. Vì vậy, cách nhìn nhận về người 
dạy và về sự tương tác giữa giáo viên và 
người học có ảnh hưởng lớn đến động lực 
học. Người học có thể sẽ cảm thấy nản chí, 
mất phương hướng, lơ đễnh, lười biếng, 
buồn ngủ và mất trật tự trong giờ học. 
Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình 
giảng dạy và hiệu quả tiếp thu của người 
học. Nói theo cách khác, thái độ thiếu tích 
cực của giáo viên ảnh hưởng trực tiếp đến 
sự giảm động lực học tập của sinh viên.

3.1.2. Sự cam kết theo dõi quá trình 
tiến bộ của sinh viên: Giáo viên là người 
cần tìm các biện pháp thúc đẩy động lực 
học cho sinh viên. Ngoài ra giáo viên cũng 
nên phát triển mối quan hệ tương tác giữa 
thày và trò. Để làm được điều này người 
dạy cần phải tìm hiểu về sở thích, thói 
quen, kế hoạch và mục tiêu tương lai cũng 
như mục đích học ngoại ngữ của người 
học là gì. Khi đã nắm được đặc điểm của 
sinh viên thì giáo viên có thể tổ chức các 
hoạt động và phương pháp giảng dạy phù 
hợp với từng cá nhân sinh viên, từ đó tạo 
nên mối quan hệ đáng tin cậy giữa thày và 
trò, không khí lớp học sẽ trở nên thoải mái 
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hơn, sinh viên sẽ yêu thích môn học, tạo 
nhiều động lực để họ tham gia các hoạt 
động giảng dạy, từ đó sẽ đạt kết quả tích 
cực cho việc dạy và học.

Thực tế cho thấy, những giáo viên 
nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong 
công việc ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ 
tích cực của người học đối với môn học.

3.1.3. Năng lực của người dạy: 
Năng lực của giáo viên có thể được hiểu 
là khả năng đáp ứng thành công một yêu 
cầu bao gồm về mặt thái độ, giá trị và kiến 
thức. Nói một cách khác, đây cũng chính 
là yếu tố quyết định đến quá trình giảng 
dạy tiếng Anh của giáo viên. Các hình 
thức năng lực mà một giáo viên cần có là: 
năng lực sư phạm, năng lực cá nhân, năng 
lực xã hội và năng lực nghề nghiệp.

Năng lực sư phạm của người dạy đó 
là khả năng tổ chức việc học của sinh viên 
bao gồm việc hiểu rõ đặc điểm tính cách sinh 
viên, thiết kế bài giảng, tiến hành và đánh giá 
kết quả và quá trình tiến bộ của sinh viên.

Năng lực cá nhân của người dạy là 
khả năng hòa nhập cộng đồng và thế mạnh 
về tính cách của người giáo viên đó được 
xem như một hình mẫu cho sinh viên và 
cộng đồng noi theo.

Năng lực xã hội là khả năng đóng vai 
trò một bộ phận của cộng đồng xã hội, để có 
thể giao tiếp thành công và hiệu quả với sinh 
viên, cộng đồng và các nghành nghề khác.

Năng lực nghề nghiệp bao gồm khả 
năng hiểu rõ môn học mình dạy một cách 
sâu sắc về cấu trúc, khái niệm, cũng như 
tư duy khoa học bổ trợ cho lĩnh vực mình 
đang giảng dạy

3.1.4. Phương pháp giảng dạy: 
Động lực học tập của sinh viên chịu sự 
ảnh hưởng trực tiếp từ giáo viên và các 
phương pháp giảng dạy được áp dụng 
trong lớp học. Sinh viên luôn mong muốn 

có được sự chỉ dẫn rõ ràng từ giáo viên để 
họ có thể hiểu bài và tiếp thu kiến thức tốt 
hơn trong quá trình học. Động lực đóng 
vai trò như một lực đẩy khuyến khích 
người học học tập, giúp người học làm 
quen và nắm vững các kỹ năng mới cũng 
như giúp họ lĩnh hội kiến thức dễ dàng 
hơn. Hơn nữa, giáo viên cũng như phương 
pháp giảng dạy của họ ảnh hưởng rất lớn 
đến động lực học của sinh viên. Sự hứng 
thú đến trường và mong muốn được học 
tập có thể bị tác động bởi các yếu tố như 
giáo viên, người hướng dẫn, chương trình 
học và bạn bè trong lớp. Trong đó, giáo 
viên là yếu tố quan trọng nhất do họ đóng 
vai trò then chốt trong quá trình học của 
sinh viên. Những lời nhận xét từ giáo viên 
tác động trực tiếp đến động lực học tập 
của sinh viên vì giáo viên là người luôn 
theo sát quá trình phát triển cá nhân họ.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng những 
phương pháp dạy học truyền thống chưa 
thực sự hiệu quả. Việc sử dụng cách học 
tập chủ động (explicit learning/conscious 
learning) trong lĩnh vực ngữ âm, ngữ pháp 
và từ vựng có vẻ rất hạn chế trong việc 
giúp sinh viên đạt được kết quả. Thực tế 
cho thấy các bài giảng đa phương tiện lại 
mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều so với 
phương pháp dạy truyền thống. Giáo viên 
với thái độ tích cực là một thành tố quan 
trọng trong việc tạo nên môi trường học tập 
tương trợ. Giáo viên tự tin có phương pháp 
quản lý lớp học giúp thúc đẩy người học 
tích cực và tạo động lực cho họ trong việc 
học tập. Những giáo viên ưu tiên phương 
pháp dạy lấy người học làm trung tâm có 
môi trường giảng dạy tích cực hơn so với 
phương pháp truyền thống. Nếu người dạy 
nói quá nhiều sẽ tạo ít cơ hội cho người học 
có thể phát biểu hoặc tự mình luyện tập.

while  being  unconcerned  with  
their  students’  performance. 



23Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

3.2. Nhóm yếu tố liên quan đến 
người học

3.2.1. Người học thiếu vốn từ vựng 
cơ bản: Từ vựng là một phần không thể 
thiếu trong học ngoại ngữ. Thiếu vốn từ 
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của 
các kỹ năng ngôn ngữ. Không có từ vựng, 
người học không thể diễn đạt ngôn từ 
trong nói và viết, sẽ gặp khó khăn trong 
kỹ năng nghe và đọc hiểu. Thực tế chứng 
minh, người học sẽ gặp vấn đề trong việc 
học do họ phải đối mặt với những từ 
mới và không hiểu nghĩa. Do vậy, nắm 
vững từ vựng luôn là một kỹ năng mang 
tính thử thách đối với người học, họ cần 
được tiếp cận với các phương pháp học 
từ để có thể tiếp thu ý nghĩa của từ một 
cách nhanh và hiệu quả nhất. Có một số 
phương pháp được sử dụng phổ biến như 
học qua danh sách từ (word list), qua thẻ 
từ (fl ash cards).

Việc thiếu vốn từ luôn là một trở 
ngại đối với người học đặc biệt trong giai 
đoạn đầu. Người học sẽ bị mất động lực 
học nếu như họ không nắm vững vốn từ 
vựng tương đối. Vì vậy họ cảm thấy rất 
khó khăn khi tiếp cận bài giảng của giáo 
viên và thấy rằng việc học của bản thân 
ngày càng khó khăn.

3.2.2. Người học thiếu tự tin: Thiếu 
tự tin là một vấn đề tâm lý thông thường 
của người học ngoại ngữ. Một số nguyên 
nhân gây ra sự thiếu tự tin đó là: người 
học đọc ít, ít trải nghiệm, không hiểu bài 
giảng… từ đó họ cảm thấy lo lắng và bất 
an khi trình bày ý kiến trước thầy cô và 
các bạn trong lớp học. Ngoài ra việc sợ 
mắc lỗi, xấu hổ, lo lắng, thiếu động lực 
học cũng gây khó khăn cho người học. Họ 
sợ bị các bạn trong lớp cười khi bản thân 
mình mắc lỗi, sợ không thể trình bày quan 
điểm của mình bằng tiếng Anh, hoặc họ sẽ 
kết hợp với tiếng mẹ đẻ…Tâm lý sợ mắc 

lỗi và sợ bị cười nhạo khiến cho người học 
trở nên tự ti, ít tích cực trong việc học và 
thậm chí họ sẽ chọn cách im lặng, không 
tương tác với giáo viên và bạn cùng lớp. 
Hầu hết người học tin rằng việc giáo viên 
động viên họ và giúp họ trở nên tự tin hơn 
khi nói tiếng Anh là rất cần thiết.

3.2.3. Thái độ của người học: Thái 
độ đối với việc học là yếu tố quan trọng 
quyết định mức độ hiệu quả, khả năng giải 
quyết vấn đề, niềm tin với việc học, động 
lực bên trong và bên ngoài trong quá trình 
học của người học.

Đối với giáo viên, một sinh viên giỏi 
là một người luôn háo hức và luôn có thái độ 
tích cực với việc học của mình. Các nghiên 
cứu cho thấy, những sinh viên có động lực 
học tốt hơn sẽ có được nhiều thành công 
hơn, thái độ tích cực của sinh viên đối với 
việc hấp thụ kiến thức sẽ khuyến khích họ 
học môn học tốt hơn. Vì lý do đó mà thái 
độ tích cực và tiêu cực của người học đối 
với việc học có những ảnh hưởng rất lớn 
đến sự thành công trong học tập của họ. 

Thái độ tích cực giúp người học hiểu 
rõ bản chất vấn đề của môn học, khiến 
cho họ cởi mở với việc học, gia tăng sự 
mong đợi từ quá trình học tập, đồng thời 
giúp làm giảm mức độ lo lắng. Ví dụ như, 
những sinh viên có thái độ tích cực đối 
với môn Đọc có nhiều lợi thế được điểm 
cao hơn so với cá nhân có thái độ tiêu cực. 
Theo Bruner (1966), khao khát học tập 
khiến người học thẩm thấu kiến thức hiệu 
quả hơn. Phương pháp học, sự mong đợi 
và nỗ lực vượt qua sự lo lắng trong học 
tập để thành công là rất quan trọng đối với 
người học. Nỗ lực của sinh viên trong việc 
học là con đường duy nhất giúp họ tiếp 
cận kiến thức. Học có nghĩa là thay đổi. 
Người học tiếp thu thông tin bằng việc 
thiết lập cấu trúc của nó trong tư duy. Vì 
thế, trong quá trình thiết lập cấu trúc thông 



24 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

tin đó, thái độ tích cực hoặc tiêu cực trong 
việc chấp nhận thông tin, cởi mở với việc 
học hay không, mức độ mong đợi cao hay 
thấp, mức độ lo lắng nhiều hay ít đều là 
các nhân tố quan trọng.

Tình trạng quá lo lắng sẽ khiến 
người học giảm động lực học, dẫn đến kết 
quả học tập giảm sút, và sau cùng nó ảnh 
hưởng đến sự tự tin của cá nhân người học 
một cách tiêu cực. Vì vậy giáo viên đóng 
vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ sinh viên 
phát triển thái độ tích cực đối với việc học. 
Theo Brookfi eld (1985), giáo viên không 
chỉ là người truyền tải kiến thức mà còn là 
người tạo dựng lòng khao khát học tập cho 
sinh viên. Mục tiêu học tập không chỉ gói 
gọn trong việc nhớ kiến thức, mà hơn nữa 
đó là việc sinh viên nghiên cứu kiến thức, 
nỗ lực học tập và trên hết đó là khả năng 
sử dụng kiến thức đó mới là quan trọng.

3.3. Nhóm yếu tố liên quan đến 
điều kiện học tập

3.3.1. Cơ sở vật chất: Theo Harmer 
(2001), cơ sở vật chất bao gồm kích cỡ lớp 
học, bàn, ghế, ánh sáng, nhiệt độ, và bảng 
viết - những yếu tố này có tác động lớn đến 
quá trình học cũng như thái độ của sinh 
viên đối với môn học. Môi trường học lý 
tưởng cho sinh viên đó là một nơi đầy đủ 
ánh sáng, thoáng đãng và sư phạm, như vậy 
sẽ giúp họ có động lực và không bị phân tán 
trong việc học. Giáo viên cần bố trí và trang 
trí phòng học ngoại ngữ với nhiều màu sắc 
tươi sáng, để giúp sinh viên cảm thấy thoải 
mái khi tương tác trong giờ học. Trong một 
phòng học, ấn tượng ban đầu hết sức quan 
trọng, sự bày trí như: các posters, hoa lá, 
đồ vật ngộ nghĩnh dễ thương có ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến bầu không khí học tập.

Một khía cạnh khác của cơ sở vật 
chất đó là số lượng sinh viên trong lớp. 
Nếu lớp học quá đông, sinh viên cảm thấy 
khoảng trống riêng tư của mình bị ảnh 

hưởng. Do vậy, giáo viên cần lưu ý đến 
vấn đề này bằng cách bố trí lại trang thiết 
bị trong lớp để tránh cho sinh viên cảm 
thấy quá đông đúc.

3.3.2. Không khí lớp học: Bầu không 
khí của lớp học có mối quan hệ trực tiếp 
với phong cách quản lý lớp của giáo viên. 
Giáo viên tạo ra một lớp học sáng tạo bằng 
việc áp dụng các kỹ năng quản lý lớp phù 
hợp nhằm thiết lập mối quan hệ tích cực và 
chủ động giữa thày và trò. Do đó, người dạy 
cần phải tạo ra một lớp học hấp dẫn, định 
hướng theo nhiệm vụ và có tổ chức chặt chẽ; 
trong đó mối quan hệ thày trò dựa trên sự 
tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và hài lòng. Giáo 
viên và người học chịu trách nhiệm đạt mục 
tiêu chung. Vì vậy, trong một lớp học có tổ 
chức, sự mong đợi về hành vi và học tập rất 
dễ nhận thấy và giáo viên là người đưa các ý 
niệm và môn học phù hợp.

Giám sát và quản lý lớp học là một 
trong những nhiệm vụ của giáo viên vì 
kỷ luật và quản lý lớp học rất có hiệu quả 
trong việc tạo ra môi trường học tập tốt để 
có thể đạt được mục tiêu giáo dục. Giáo 
viên nên tạo không khí lớp học vui tươi và 
hấp dẫn cũng như cần có thái độ kỷ luật 
đối với những trường hợp vi phạm, duy trì 
mối quan hệ mang tính xây dựng và tương 
trợ với sinh viên trong và ngoài lớp.

Giáo viên cần thu hút người học 
bằng các cách khác nhau và tập trung sự 
chú ý của họ bằng cách nhấn mạnh vào 
tầm quan trọng của môn học trong công 
việc sau này; sử dụng tín hiệu rõ ràng để 
thu hút người học, duy trì hoạt động trong 
lớp luôn tích cực và vui vẻ, đưa ra các các 
hoạt động giảng dạy phong phú sẽ thu hút 
được sự tập trung của người học.

Ngoài ra giáo viên cần đảm bảo 
người học cảm thấy thoải mái và nhấn 
mạnh rằng họ sẽ không bị phê bình khi 
mắc lỗi. Giáo viên cũng cần có khiếu hài 
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hước để tạo bầu không khí nhẹ nhàng, bớt 
căng thẳng cho người học. 

Lightbown & Spada (2001) nhấn 
mạnh rằng bầu không khí lớp học mang 
tính hỗ trợ và không căng thẳng giúp phát 
huy động lực học của sinh viên. Ngược lại, 
không khí lớp học mà không thân thiện, ít 
thoải mái và buồn tẻ sẽ dẫn đến giảm động 
lực học tập

Người dạy cũng cần lưu ý sinh viên 
rất nhạy cảm với sự tự tin của bản thân. 
Nếu họ thiếu tự tin họ sẽ cảm thấy bất an, 
giảm tương tác và sau cùng mất động lực 
học tập.

3.3.3. Sách giáo khoa: Sách học 
đóng một vai trò không thể thiếu trong quá 
trình dạy và học. Hutchinson and Torres 
(1994) cho rằng sách học cung cấp lượng 
kiến thức trong các bài học trên lớp qua 
các hoạt động khác nhau, qua việc đọc và 
giải thích.

Theo Morgan (2014), sách giáo 
khoa được thiết kế đẹp sẽ khiến cho việc 
học trở nên vui vẻ, tập trung, có ý nghĩa 
và thúc đẩy nhận thức của người học qua 
nhiều kênh như xử lý hình ảnh, tư duy 
phân tích, gợi mở câu hỏi, đưa giả thiết và 
đọc hiểu và tư duy.

Sách học không chỉ đưa ra khung 
chương trình cho giáo viên theo đó đạt 
mục tiêu của khóa học mà còn được xem 
như cẩm nang hướng dẫn giáo viên thực 
hiện các hoạt động dạy học. Nội dung 
của sách ảnh hưởng trực tiếp đến những 
gì giáo viên dạy và những gì người học 
học. Nội dung sách cũng nên phong phú, 
chứa các nguồn tài nguyên như sách bài 
tập, CDs, videos, đường link, trang web 
bổ trợ, v.v…sẽ khiến cho việc học trở nên 
hứng thú và hấp dẫn hơn.

Thực tế cho thấy không phải sách 
giáo khoa nào cũng đủ hấp dẫn và thú vị 

để lôi cuốn người học. Dornyei (2001) 
nhận định rằng khi người học không thích 
sách giáo khoa, họ sẽ coi đó là những cuốn 
sách tệ nhất trên thế giới.

4. Từ các yếu tố làm giảm động lực 
học của sinh viên, qua thực tế dạy và học 
tiếng Anh tại Khoa Kinh tế Trường Đại 
học Mở Hà Nội, bài viết đưa ra một số 
gợi ý sau:

4.1. Xét về yếu tố liên quan đến 
người học, sự thiếu từ vựng, và thái độ đối 
với việc học cũng như sự thiếu tự tin; giáo 
viên cần hướng dẫn người học phương 
pháp ghi nhớ từ mới, bằng việc ghi nhớ 
những từ thông dụng, quan trọng ở nơi 
làm việc, nơi học, ở nhà và bên ngoài xã 
hội. Người học cần được tiếp xúc với tiếng 
Anh càng nhiều càng tốt thông qua việc 
đọc báo chí, xem tin tức, phim ảnh, nghe 
đài hoặc âm nhạc. Trong lớp học giáo viên 
nên tổ chức các hoạt động như trò chơi về 
từ vựng để tăng sự tương tác giữa thày và 
trò cũng như giữa trò và trò, giúp xóa bỏ 
khoảng cách, tạo môi trường học tập thân 
thiện hỗ trợ lẫn nhau, cũng như tăng sự tự 
tin của người học. 

4.2. Xét về cơ sở vật chất, rất nhiều 
sinh viên cho rằng lớp học của họ quá 
đông và họ dường như không được giáo 
viên của mình quan tâm nhiều trong giờ 
học, họ dường như bị lãng quên; bên cạnh 
đó sự chênh lệch về trình độ cũng khiến họ 
cảm thấy khó khăn. Do vậy giáo viên cần 
chia nhóm trình độ, sau đó thiết lập các 
quy định, tổ chức các hoạt động học như 
làm việc theo cặp, theo nhóm để người 
học có thể tương tác với nhau được nhiều 
hơn. Giáo viên cũng cần lựa chọn chương 
trình phù hợp và cân bằng khi dạy lớp học 
đông với nhiều trình độ không đồng đều. 

4.3. Xét về yếu tố liên quan đến 
người dạy, rất nhiều sinh viên cảm thấy 
phương pháp giảng dạy cũng như cam kết 
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của giáo viên chưa khuyến khích họ học 
nhiều lắm. Trong lớp học, giáo viên phải 
là người luôn thúc đẩy sinh viên học tập 
bằng thái độ dạy thân thiện, tích cực của 
mình, sự hướng dẫn, giải thích cụ thể và 
rõ ràng, cũng như tinh thần nhiệt tình hết 
mình trong công việc, giúp xóa bỏ sự bất 
an, lo lắng của người học. Giáo viên có thể 
động viên thành tích của người học qua lời 
khen hoặc sự động viên khích lệ tinh thần 
để họ không ngừng phấn đấu trong quá 
trình học. Bên cạnh đó, người dạy cần tìm 
hiểu về điều kiện vật chất và tinh thần của 
người học để nắm được điểm mạnh, điểm 
yếu, mục tiêu,… nhằm điều chỉnh và pháo 
huy năng lực của họ. Ngoài ra, cũng không 
nên tạo áp lực và căng thẳng quá nhiều cho 
người học bởi vì điều đó đôi khi sẽ làm 
giảm hoặc mất đi động lực của người học.

5. Kết luận

Có thể khẳng định động lực học tập 
có ảnh hưởng quyết định đến thành công 
của người học tiếng Anh. Do vậy, việc nhận 
diện và khắc phục các yếu tố gây giảm động 
lực học tiếng Anh là rất cần thiết, cần được 
thực hiện một cách triệt để. Tại Khoa Kinh 
tế Trường Đại học Mở Hà Nội các yếu tố 
gây mất hứng thú học tiếng Anh được xác 
định không chỉ xuất phát từ chính người 
học (năng lực, thái độ), mà còn liên quan 
trực tiếp đến đội ngũ giảng dạy cũng như 
điều kiện học tập. Vì vậy, để nâng cao hứng 
thú học tiếng Anh cho sinh viên, thiết nghĩ 
các giải pháp khắc phục được đề cập trong 
bài viết này cần phải được triển khai một 
cách đồng bộ và toàn diện.
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Tóm tắt: Hiện nay, nguồn vốn huy động từ dân cư đang đóng một vai trò rất quan trọng 
đối với các ngân hàng thương mai (NHTM) Việt Nam, vì khối lượng vốn lớn, dồi dào. So với 
tiền gửi từ các tổ chức kinh tế thì huy động tiền gửi tiết kiệm từ dân cư được nhiều chuyên gia 
đánh giá là ổn định hơn. Nhằm thu hút ngày càng nhiều các khoản tiền tiết kiệm, trong thời 
gian qua các ngân hàng đều cố gắng khuyến khích dân cư thay đổi thói quen giữ vàng và tiền 
mặt trong nhà thay vì gửi vào ngân hàng, bằng cách mở rộng mạng lưới các chi nhánh, các 
phòng giao dịch, đưa ra hình thức huy động đa dạng và lãi suất hấp dẫn. Kết quả là, tiền gửi 
tiết kiệm tại các NHTM Việt Nam tăng trưởng đều đặn qua các năm. Tuy nhiên, lượng tiền dư 
thừa trong dân vẫn còn nhiều. Với thực trạng trên, bài viết tập trung nghiên cứu vào đánh giá 
khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân ở các NHTM cổ phần Việt Nam, 
chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong khả năng 
thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân ở các NHTM cổ phần Việt Nam. Bài viết 
đưa ra một số đề xuất và khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm cho 
các NHTM cổ phần Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Tiền tiết kiệm, thu hút, khách hàng cá nhân, ngân hàng thương mại cổ phần .

Abstract: Currently, capital mobilized from people is playing a very important role for 
commercial banks in Vietnam, because of the large and abundant capital. Compared with 
deposits from economic organizations, the mobilization of savings from people is considered 
to be more stable by many experts. In order to attract more and more savings, banks have 
recently tried to encourage residents to change their habits of keeping gold and cash in 
their homes instead of depositing them in banks by expanding their network of branches 
and transaction offi  ces, off ering diversifi ed deposit methods and attractive interest rates. 
As a result, savings deposits at Vietnamese commercial banks have grown steadily over 
the years. However, the amount of excess money in the population is still abundant. With 

* Trường Đại học Mở Hà Nội

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 73 (11/2020) 27-41
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the above situation, the article focuses on assessing the ability of individual customers 
to attract savings deposits at joint stock commercial banks in Vietnam, pointing out the 
achieved results, limitations and causes of those limitations in attracting savings deposits of 
individual customers in joint stock commercial banks in Vietnam. The article also gives some 
suggestions and recommendations to improve the ability to attract money savings for joint 
stock commercial banks in Vietnam in the coming time.

Keywords: Savings, attraction, individual customers, joint stock commercial banks.

Đặt vấn đề

Hệ thống Tổ chức tín dụng (TCTD) 
Việt Nam đã và đang trải qua 2 giai đoạn 
tái cơ cấu, bắt đầu từ năm 2012 và hiện 
nay đang triển khai thực hiện Đề án số: 
1058/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 07 năm 
2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Cơ 
cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn 
với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”. 
Sau quá trình tái cơ cấu, sáp nhập, hợp 
nhất, cổ phần hóa, thu hút cổ đông chiến 
lược, xử lý trường hợp sở hữu chéo,… đến 
nay quy mô, mạng lưới, thương hiệu, uy 
tín, chất lượng dịch vụ,…của các NHTM 
Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Nếu đứng 
trên góc độ thu hút tiền gửi tiết kiệm của 
khách hàng cá nhân, phát triển dịch vụ tài 
chính cá nhân, đã thể hiện được một mặt 
của hiệu quả tái cơ cấu NHTM Việt Nam. 

Thống kê từ báo cáo tài chính 
(BCTC) của 25 ngân hàng thương mại Việt 
Nam cho thấy, tổng số tiền gửi khách hàng 
đến cuối năm 2019 đạt hơn 7 triệu tỷ đồng, 
tăng 15% so với cuối năm 2018. Trong 
đó, nhóm 4 NHTM Nhà nước và NHTM 
cổ phần Nhà nước, là: Agribank, BIDV, 
VietinBank, Vietcombank vẫn là những 
ngân hàng có số tiền gửi của người dân cao 
nhất và vượt xa nhóm Ngân hàng NHTM 
Cổ phần Tư nhân. Khối lượng tiền gửi 
khách hàng tại 4 này chiếm tới khoảng 50% 
tổng số dư tiền gửi trong 25 ngân hàng. Có 
sự cách biệt lớn trong thu hút tiền gửi của 

4 NHTM trên, là do các ngân hàng này có 
uy tín cao với khách hàng cá nhân, vì người 
dân có tâm lý cho rằng đó là NHTM của 
nhà nước, nên tiền gửi được đảm bảo an 
toàn, cho dù lãi suất thấp hơn các NHTM 
cổ phần tư nhân. Bên cạnh đó, các NHTM 
này có mạng lưới rộng, đông chi nhánh và 
phòng giao dịch trải rộng trong toàn quốc, 
đến các vùng nông thôn, khu dân cư, người 
dân giao dịch tiện lợi với ngân hàng, không 
phải đi xa. Thực tế trên cho thấy, còn nhiều 
các NHTM cổ phần tư nhân Việt Nam khả 
năng thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách 
hàng cá nhân vẫn chưa cao. Vì vậy, việc 
các NHTM cổ phần Việt Nam cần nâng cao 
khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm khách 
hàng cá nhân là rất cần thiết [3]. 

Bài viết sử dụng các phương pháp 
khảo sát, thông kê, phân tích, so sánh, 
đánh giá số liệu từ các báo cáo tài chính 
đã được công bố của các NHTM cổ phần 
Việt Nam đã niêm yết trên sàn chứng 
khoán, các tài liệu và số liệu của các cơ 
quan, tổ chức trong và ngoài nước. Đưa 
ra các nhận xét, đánh giá và khuyến nghị 
theo mục tiêu của bài viết 

Nội dung nghiên cứu

1. Cơ sở lý thuyết 

1.1. Khái niệm về tiền gửi tiết kiệm 
của khách hàng cá nhân

Theo Văn bản hợp nhất số 14/
VBHN-NHNN ngày 21/5/2014 của 
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Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 
hành quy chế về tiền gửi tiết kiệm, cho 
rằng: Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền 
của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền 
gửi tiết kiệm, được xác nhận trên thẻ 
tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định 
của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và 
được bảo hiểm theo quy định của pháp 
luật về bảo hiểm tiền gửi [1].

1.2. Đặc trưng tiền gửi tiết kiệm 
của khách hàng cá nhân 

Nguồn tiền gửi tiết kiệm của khách 
hàng cá nhân có hai đặc trưng chính: 

Thứ nhất, đây là một nguồn vốn vô 
cùng dồi dào, tiềm năng đối với các ngân 
hàng thương mại. Do dân cư luôn là bộ 
phận chiếm số lượng đông đảo nhất trong 
nền kinh tế, dù ít hay nhiều thì thông thường 
họ cũng đều có những khoản tiết kiệm nhất 
định, tích lũy dần để phục vụ cho những 
nhu cầu trong tương lai. Khi xã hội ngày 
càng phát triển, mức sống chung tăng lên, 
cũng như nhận thức của người dân được 
nâng cao, họ ngày càng có ý thức hơn đối 
với những khoản tiền tiết kiệm của chính 
mình. Khi ngân hàng thương mại tập trung 
được những khoản tiết kiệm nhỏ lẻ từ bộ 
phận dân cư đông đảo thì lại tạo thành một 
nguồn vốn có quy mô lớn và ngân hàng 
có thể sử dụng chúng để phục vụ cho hoạt 
động kinh doanh của mình. 

Thứ hai, đây là nguồn vốn nhìn 
chung có tính ổn định cao hơn so với các 
nguồn vốn khác của ngân hàng thương 
mại. Do đây thường là nguồn thu nhập ổn 
định của người dân từ tiền lương hoặc thu 
nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và 
họ thường gửi tiết kiệm với mục đích tích 
lũy cho những nhu cầu cụ thể trong tương 
lai, thường có kế hoạch và có thể dự báo 

được. Trong khi đó, nguồn vốn huy động 
từ các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế 
thường không ổn định do sự chuyển động 
liên tục của dòng tiền trong nền kinh tế. 
Nguồn tiền gửi tiết kiệm dân cư là sở hữu 
của từng cá nhân, họ có quyền quyết định 
gửi vào, lĩnh ra, không ai được xâm phạm 
quyền đó trừ trường hợp đặc biệt khi có 
quyết định của pháp luật.

1.3. Khả năng thu hút tiền gửi tiết 
kiệm của các NHTM

Khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm 
của các NHTM được thể hiện thông qua 
uy tín, mức độ an toàn, công tác tiếp thị và 
chăm sóc khách hàng, đa dạng hình thức 
tiền gửi, linh hoạt lãi suất và lãi suất hấp 
dẫn, phong cách phục vụ và giao dịch tiện 
lợi của NHTM. Ngoài ra, khả năng thu hút 
tiền gửi tiết kiệm còn thể hiện năng lực 
cạnh tranh của của NHTM trên thị trường 
tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân.

Khi xem xét, đánh giá khả năng 
thu hút tiền gửi tiết kiệm của các NHTM, 
chúng ta có thể dựa vào các chỉ tiêu chủ 
yếu sau:

- Uy tín thương hiệu: Uy tín của 
ngân hàng có tác động mạnh nhất đến 
quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng 
cá nhân. Khách hàng có thể lựa chọn dịch 
vụ của một ngân hàng có lãi suất cho vay 
thấp hay phí dịch vụ cao hơn các ngân 
hàng khác đơn giản vì họ tin tưởng và tín 
nhiệm ngân hàng này. Sự tin tưởng và tín 
nhiệm của khách hàng không phải ngày 
một ngày hai là có được, mà đó là sự 
vun đắp, xây dựng qua một thời gian dài 
từ chính nền văn hóa và uy tín của ngân 
hàng, từ thái độ phục vụ và tác phong của 
đội ngũ nhân viên, từ sự quan tâm chăm 
sóc khách hàng. 
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- An toàn: Là một trong các tiêu chí 
đầu tiên mà bất kỳ khách hàng nào khi lựa 
chọn gửi tiết kiệm cũng quan tâm. Tiêu 
chí an toàn của ngân hàng được thể hiện ở 
nhiều khía cạnh từ việc tiền gửi vào được 
bảo đảm an toàn, dịch vụ rút tiền an toàn đến 
việc ngân hàng uy tín, có lịch sử quản lý tốt, 
không có các vụ tranh chấp lớn và sai phạm 
về tiền gửi với khách hàng trong quá khứ…

- Lãi suất: Khi khách hàng gửi tiết 
kiệm tại ngân hàng, ngoài lý do đảm bảo 
an toàn cho số tiền mà khách hàng không 
dùng đến, khách hàng còn mong muốn 
nhận được một khoản lợi nhuận tăng 
thêm từ số tiền gửi đó. Trong thực tế, khi 
lãi suất gửi tiết kiệm cao thì càng thu hút 
được nhiều sự quan tâm, chú ý của khách 
hàng gửi tiền, khi đó người dân sẽ có xu 
hướng gửi tiền trong ngân hàng nhiều 
hơn. Ngược lại, khi lãi suất giảm xuống, 
họ sẽ tìm đến những cơ hội khác để đầu tư 
vốn của mình. 

- Marketing ngân hàng: Là tập hợp 
các biện pháp mà ngân hàng sử dụng nhằm 
xác định và đáp ứng các mong muốn về 
dịch vụ tài chính của khách hàng nhanh 
chóng và hiệu quả nhất dựa trên mục tiêu sự 
hài lòng của khách hàng. Nhờ có marketing 
mà ban lãnh đạo ngân hàng có thể phối kết 
hợp và định hướng cả hoạt động của ngân 
hàng vào việc thỏa mãn nhu cầu của khách 

hàng tiềm năng ở mức có lợi cao nhất cho 
ngân hàng. Vì vậy, để duy trì số lượng 
khách hàng cũ và sự tham gia của khách 
hàng mới, thì ngân hàng cũng cần phải tăng 
cường các hoạt động marketing. 

- Chất lượng phục vụ: Khi khách 
hàng gửi tiền tại một ngân hàng, khách 
hàng mong muốn các thủ tục được giải 
quyết nhanh chóng, chính xác và kịp thời 
nhất có thể. Khi ngân hàng đáp ứng được 
những mong muốn trên, sẽ mang lại sự hài 
lòng cho khách hàng và sẽ giữ được khách 
hàng ở lại.

- Mạng lưới giao dịch của ngân 
hàng: Được thể hiện ở các chi nhánh, 
phòng giao dịch của ngân hàng. Khi ngân 
hàng có được mạng lưới các chi nhánh, 
phòng giao dịch rộng khắp ở các khu vực 
dân cư, nó sẽ làm tăng khả năng tiếp cận 
của ngân hàng với khách hàng. 

2. Thực trạng khả năng thu hút 
tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá 
nhân ở các NHTM cổ phần Việt Nam

2.1. Kết quả thu hút tiền gửi tiết 
kiệm ở các NHTM cổ phần Việt Nam

Trong thời gian qua, các NHTM cổ 
phần Việt Nam đã rất cố gằng trong việc 
thu hút nguồn tiền gửi tiết kiệm từ khách 
hàng cá nhân và kết quả đạt được thể hiện 
ở bảng sau: 

Bảng: Kết quả thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân ở các NHTM cổ phần Việt 
Nam, giai đoạn từ 2015 - 2019

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT Tên ngân hàng

2015 2016 2017 2018 2019

Số 
lượng

Số 
lượng

Tăng 
trưởng

%

Số 
lượng

Tăng 
trưởng

%

Số 
lượng

Tăng 
trưởng

%

Số 
lượng

Tăng 
trưởng

%
1 Ngoại thương Việt Nam 276.432 326.964 18,3 392.031 19,9 421.507 7,5 466.842 10,8
2 Công thương Việt Nam 277.282 348.447 25,7 412.340 18,3 435.144 5,5 472.023 8,5
3 Đầu tư và Phát triển VN 310.234 394.647 27,2 469.593 19,0 572.320 21,9 618.068 8,0
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Từ số liệu ở Bảng trên ta nhận thấy, 
tiền gửi tiết kiệm ở hầu hết các ngân 
hàng đều tăng qua các năm. Trong 17 
ngân hàng trên, có 3 ngân hàng luôn có 
số lượng tiền gửi tiết kiệm cao nhất qua 
các năm là: Ngân hàng Ngoại thương Việt 
Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN. Số 
lượng tiền gửi vào 3 ngân hàng này luôn 
chiếm trên 47% trên tổng số tiền gửi vào 
17 NHTM cổ phần Việt Nam. Bên cạnh 
đó, có 3 ngân hàng là: Ngân hàng Việt 
Nam Thương Tín, Ngân hàng Tiên Phong, 
Ngân hàng Kiên Long luôn có số tiền gửi 
tiết kiệm thấp nhất qua các năm, thu hút 
chưa đến 50 nghìn tỷ đồng/năm. Nếu so 
sánh giữa ngân hàng có số lượng tiền gửi 
tiết kiệm nhiều nhất với ngân hàng có số 
lượng tiền gửi tiết kiệm ít nhất trong năm 
2019, thì nó lớn gấp trên 20 lần, mặc dù 
mức lãi suất qua các năm của ngân hàng 
có số lượng tiền gửi tiết kiệm ít nhất luôn 
cao hơn trên 1%/năm so với ngân hàng có 
số lượng tiền gửi tiết kiệm nhiều nhất.

Ngoài ra, theo số liệu từ Báo cáo 
tài chính của các NHTM cổ phần Việt 

Nam cho thấy, tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm của 
khách hàng cá nhân trên tổng tiền gửi của 
khách hàng đều chiếm trên 50% ở hầu 
hết các ngân hàng, chỉ có duy nhất Ngân 
hàng Quân đội chiếm dưới 50%. Tỷ lệ 
này thường không biến động nhiều ở hầu 
hết các ngân hàng. Một số ngân hàng có 
tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm chiểm trên 80%, 
như: Á Châu, Kiên Long, Quốc dân, Sài 
Gòn - Thương Tín, Việt Nam Thương Tín. 
Điều này cho thấy, tiền gửi tiết kiệm của 
khách hàng cá nhân đang giữ một vai trò 
rất quan trọng đối với các NHTM cổ phần 
Việt Nam.

2.2. Đánh giá khả năng thu hút 
tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá 
nhân ở các NHTM cổ phần Việt Nam

* Về uy tín thương hiệu

Ở phạm vi quốc tế:

Theo công bố của The Asian Banker 
năm 2018, về bảng xếp hạng 500 ngân 
hàng mạnh nhất khu vực Châu Á – Thái 
Bình Dương, Việt Nam có 14 ngân hàng, 
trong đó có 13 NHTM cổ phần, đó là: 
Vietcombank, Techcombank, MBBank, 

4 Á Châu 143.492 169.742 18,3 197.294 16,2 215.713 9,3 247.094 14,5
5 Bưu điện Liên Việt 43.150 42.925 -0,5 59.529 38,7 76.031 27,7 86.181 13,3
6 Kiên Long 18.829 21.892 16,3 24.843 13,5 27.081 9,0 30.130 11,3
7 Kỹ thương Việt Nam 93.597 111.786 19,4 121.044 8,3 142.056 17,4 167.212 17,7
8 Quân đội 72.990 84.098 15,2 92.594 10,1 100.093 8,1 119.769 19,7
9 Quốc tế Việt Nam 27.985 30.605 9,4 26.684 -12,8 57.772 116,5 90.716 57,0

10 Quốc dân 28.926 35.119 21,4 37.774 7,6 38.113 0,9 50.979 33,8
11 Sài Gòn - Hà Nội 90.954 102.676 12,9 125.991 22,7 147.320 16,9 174.811 18,7
12 Tiên Phong 22.588 29.961 32,6 36.651 22,3 40.706 11,1 47.875 17,6
13 Việt Nam Thịnh Vượng 77.290 74.115 -4,1 77.464 4,5 105.126 35,7 134.883 28,3
14 Xuất nhập khẩu Việt Nam 70.322 77.039 9,6 87.607 13,7 85.560 -2,3 99.901 16,8
15 Phát triển TPHCM 47.879 71.766 49,9 76.906 7,2 76.937 0,0 72.687 -5,5
16 Sài Gòn - Thương Tín 228.856 254.328 11,1 276.925 8,9 302.321 9,2 342.912 13,4
17 Việt Nam Thương Tín - 25.451 - 27.305 7,3 35.953 31,7 44.613 24,1

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán của các NHTM cổ phần Việt Nam, từ 2015-2019



32 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

ACB, VietinBank, BIDV, VPBank, 
HDBank, SCB, SHB, Sacombank, 
LienVietPostBank và Eximbank [2].

Theo công bố của Brand Finance 
năm 2020, về Top 500 thương hiệu ngân 
hàng mạnh nhất và có giá trị nhất trên 
thế giới, Việt Nam có 9 ngân hàng, đó là: 
Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, 
VPBank, Techcombank, MBBank, ACB, 
Sacombank. Trong đó, có 8 NHTM cổ 
phần và so với năm 2019 có thêm 4 ngân 
hàng mới, là: Techcombank, MBBank, 
ACB, Sacombank. 4 ngân hàng tiếp tục 
có trong bảng xếp hạng như năm 2019 là 
Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank. 
Trong các ngân hàng của Việt Nam, thứ 
hạng của Vietcombank trong bảng xếp hạng 
Brand Finance Banking 500 tăng mạnh từ vị 
trí 325 (năm 2019) lên vị trí 207 (năm 2020), 
là ngân hàng Việt Nam đầu tiên cán mốc lợi 
nhuận đạt 1 tỷ đô la Mỹ và nằm trong Top 
200 tổ chức tài chính ngân hàng có lợi nhuận 
cao nhất toàn cầu [12].

Theo Bảng xếp hạng “The World’s 
Largest Public Companies 2020” của 
Forbes, Ngân hàng Vietcombank là đại 
diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong 
Top 1000 Doanh nghiệp niêm yết lớn nhất 
toàn cầu do Forbes bình chọn [13].

Ở phạm vi trong nước:

Theo công bố của Công ty cổ phần Báo 
cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) 
năm 2020, về danh sách Top 10 Ngân hàng 
thương mại Việt Nam uy tín. Trong đó, có 
9 NHTM cổ phần, đó là: Vietcombank, 
VietinBank, Techcombank, BIDV, VPBank, 
MB, ACB, TPBank và HDBank.

Nếu đối chiếu danh sách Top 10 
Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín 
của Vietnam Report, từ năm 2018 đến 

năm 2020, ta nhận thấy vị trí về uy tín của 
các NHTM cổ phần Việt Nam trong bảng 
xếp hạng qua các năm không có sự thay 
đổi nhiều, nếu có thay đổi thì là sự thay 
đổi trong vị trí của các NHTM cổ phần tư 
nhân, còn vị trí của các NHTM cổ phần 
Nhà nước không có sự thay đổi.

Từ thực tế trên ta nhận thấy, ở phạm 
vi khu vực và thế giới, số NHTM cổ phần 
Việt Nam có thương hiệu mạnh nằm trong 
Top 500 thương hiệu ngân hàng mạnh nhất 
chiếm tỷ lệ còn thấp. Ở phạm vi khu vực 
chiếm 2,6%, ở phạm vị thế giới chiếm 0,8%. 
Bên cạnh đó, vị trí trong bảng xếp hạng còn 
thấp. Ngoài ra, so với số lượng NHTM cổ 
phần Việt Nam hiện nay, số ngân hàng đạt 
thương hiệu mạnh khu vực Châu Á – Thái 
Bình Dương chiếm chưa đến 50%, ở phạm 
vi thế giới chiếm chưa đến 13%. Điều này 
cho thấy, để đạt được thương hiệu mạnh ở 
tầm khu vực và thế giới, đòi hỏi các NHTM 
cổ phần Việt Nam phải cố gắng nhiều hơn 
nữa trong thời gian tới.

* Về an toàn

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, phát 
triển lành mạnh, nâng cao sức cạnh tranh 
của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong xu 
hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng 
sâu rộng hiện nay. NHNN đã triển khai 
Basel II trong toàn hệ thống ngân hàng, 
bằng việc ban hành các quy định nhằm hạn 
chế tối đa rủi ro. Về phần mình, các NHTM 
cổ phần Việt Nam cũng đã thực hiện kiểm 
tra, rà soát lại công tác huy động vốn trong 
toàn hệ thống; Tổ chức tập huấn đào tạo 
về các rủi ro hoạt động; Nâng cao vai trò 
của cấp kiểm soát trực tiếp giao dịch để hạn 
chế rủi ro hoạt động; Chỉnh sửa các quy 
định nội bộ để tăng cường công tác quản 
trị rủi ro; Liên tục cập nhật tính năng mới 
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nhằm tăng cường an ninh, an toàn đối với 
giao dịch tiền gửi tiết kiệm như tra cứu từ 
xa thông tin sổ tiết kiệm, kiểm tra sổ trực 
tuyến. Việc triển khai Basel II đã giúp các 
NHTM cổ phần Việt Nam đạt được những 
kết quả đáng kể, như: Chất lượng quản trị, 
điều hành của các TCTD từng bước được 
nâng cao, tiệm cận với thông lệ quốc tế. 
Có 16 NHTM cổ phần Việt Nam đã được 
chấp thuận áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo 
Thông tư 41 trước hạn 1/1/2020 gồm: 
Vietcombank, ACB, MB, Techcombank, 
BIDV, VPBank, HDBank, TPBank, 
SeABank, MSB, Viet Capital Bank, OCB, 
LienVietPostBank, VietBank, NamABank, 
VIB và 5 ngân hàng đã áp dụng cả 3 trụ cột 
của Basel II gồm: VPBank, Vietcombank, 
TPBank, VIB, MSB. Điều này là đáng 
khích lệ. Tuy nhiên, kết quả đạt được ở trên 
vẫn còn khiêm tốn so với con số 31 NHTM 
cổ phần Việt Nam hiện nay [7].

Ngoài ra, theo số liệu thống kê của 
Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam 
(VNISA), năm 2018, các tổ chức tín dụng 
và ngân hàng đạt chỉ số an toàn thông tin 
là 57,5% thấp so với yêu cầu về an toàn 
thông tin mạng đặt ra. Xếp hạng an toàn 
bảo mật thông tin các quốc gia trên thế 
giới, Việt Nam hiện xếp thứ 100, thuộc 
diện trung bình yếu. Mức đầu tư trung 
bình cho an toàn, bảo mật thông tin trong 
các dự án CNTT của các tổ chức trên thế 
giới chiếm khoảng 15 - 25% thì tại Việt 
Nam là 5%. Tại Việt Nam, hành lang pháp 
lý cho vấn đề này còn chưa hoàn thiện, 
khuôn khổ pháp lý còn chậm được sửa 
đổi, bổ sung cho phù hợp với bối cảnh và 
tình hình mới, đã và đang làm giảm cơ hội 
và tăng nguy cơ rủi ro. Bảo mật thông tin 
cá nhân vẫn chưa được coi trọng bởi chính 
người dùng Internet tại Việt Nam [6]. 

* Về  lãi suất

Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy: 
Theo Báo cáo của Ngân hàng nhà nước 
(NHNN) ngày 8/10/2020 cho thấy, mặt 
bằng lãi suất tiền gửi bằng VND của tổ 
chức tín dụng có xu hướng giảm so với 
cuối năm 2019. Hiện lãi suất tiền gửi bằng 
VND phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối 
với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn 
dưới 1 tháng; 3,5-4,0%/năm đối với tiền 
gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 
4,4-6,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 
từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 
tháng trở lên ở mức 6,0-7,0%/năm.

Lãi suất gửi tiết kiệm trực tuyến: 
Qua thu thập dữ liệu về lãi suất gửi tiết 
kiệm trực tuyến ở 12 NHTM cổ phần Việt 
Nam cho thấy, lãi suất gửi tiết kiệm trực 
tuyến đang được các ngân hàng niêm yết 
quanh mức 0,1% - 7,4% mỗi năm, tuỳ 
theo kỳ hạn và ngân hàng. So với lãi suất 
gửi tiết kiệm tại quầy thì không có chênh 
lệch gì. Tuy nhiên, nếu xét cụ thể ở từng 
kỳ hạn và từng ngân hàng, thì có sự chênh 
lệch lãi suất giữa gửi trực tuyến với gửi tại 
quầy ở 5/12 ngân hàng. Với kỳ hạn từ 01 
tháng đến 36 tháng, mức lãi suất gửi tiết 
kiệm trực tuyến luôn cao hơn gửi tiết kiệm 
tại quầy từ 0,05 – 0,4%. 

Việc các NHTM giảm lãi suất huy 
động trong bối cảnh hiện nay là các ngân 
hàng đang thực hiện chỉ đạo của Ngân 
hàng Nhà nước. Như vậy có thể thấy, mức 
lãi suất gửi tiết kiệm trên hệ thống ngân 
hàng hiện nay đang ở mức thấp nhất từ 
trước đến nay. Điều này sẽ ảnh hưởng đến 
khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm của 
khách hàng cá nhân ở các NHTM cổ phần 
Việt Nam, nhất là các ngân hàng có quy 
mô nhỏ.
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* Hoạt động Marketing 

Thự c tế  cho thấ y, đối với các NHTM 
cổ phần lớn, vớ i tiề m lự c cả  về  tà i chí nh 
lẫ n nhân lự c mạ nh, hoạt động marketing 
thường được tổ chức rất bài bản, có tính 
hệ thống, xuyên suốt và chuyên nghiệp. 
Trong khi đó , đố i vớ i cá c ngân hà ng nhỏ  
và  tầ m trung, hoạt động marketing vẫn còn 
manh mún, mang tính thời vụ mà chưa có 
chiến lược dài hơi. Hoạt động marketing 
chỉ  tậ p trung ở  cá c thà nh phố  lớ n, trong 
khi ở một số thị trường còn yếu và chưa 

thường xuyên nhất là ở các tuyến huyện, 
vùng sâu, vùng xa. 

Theo kết quả phân tích Mediacoding 
của Vietnam Report [4], những chủ đề xuất 
hiện nhiều nhất trên truyền thông thời gian 
qua của ngành ngân hàng, đó là: Kết quả 
kinh doanh; Hình ảnh/Pr; Sản phẩm; Giá 
(lãi suất, phí dịch vụ); Cổ phiếu/ chứng 
khoán. So với nhiều ngành khác, ngân 
hàng là ngành khá ít tin tiêu cực do có kết 
quả kinh doanh tốt, có nhiều đổi mới sáng 
tạo, thực hiện trách nhiệm xã hội…

Hình 1: Top 10 chủ đề xuất hiện nhiều trên truyền thông
Nguồn: Vietnam Report, Dữ liệu Media Coding ngành ngân hàng từ tháng 6/2019 - 5/2020

Lượng tin bài về chủ đề trách nhiệm xã hội cũng tăng so với các năm trước. Những 
ngân hàng tiêu biểu có nhiều tin bài về chủ đề này, như: HDbank, Agribank, Vietcombank, 
Vietinbank, SHB, Sacombank, VPbank.

Hình 2: Top những ngân hàng xuất hiện nhiều trên truyền thông
Nguồn: Vietnam Report, Dữ liệu Media Coding ngành Ngân hàng từ tháng 6/2019 - 5/2020
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Xét về độ bao phủ bao phủ trên 
truyền thông, các ngân hàng Vietcombank 
và Sacombank là hai ngân hàng dẫn đầu 
về số lượng tin trên các trang báo có ảnh 
hưởng. Những ngân hàng có tỷ lệ tin 
tích cực cao là Tienphongbank, HDbank, 
Techcombank, VPbank.

Để thu hút khách hàng gửi tiết kiệm, 
các ngân hàng đã thực hiện nhiều chương 
trình khuyến mãi dành cho nhiều đối tượng, 
phổ biến nhất là cộng thêm lãi suất với mức 
0,1-0,3% mỗi năm, giảm phí chuyển khoản 
hoặc tặng quà vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm. 
Quà khuyến mãi cho người gửi tiền cũng rất 
phong phú và đa dạng, như: các vật dụng 
cá nhân, đồ gia dụng... phù hợp theo thị 
hiếu và sở thích của khách hàng theo nhiều 
vùng miền. Có thể nói, những chương trình 
khuyến mại do các ngân hàng triển khai, đã 
mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn 
cũng như thêm nhiều lợi ích gia tăng. 

Trong những năm qua, nhiề u NHTM 
cổ phần đã tích cực đầu tư phát triển công 
nghệ trong hoạt động marketing. Tuy 
nhiên, do tiềm lực tài chính chưa mạnh, 
cùng với việc chưa thu hút được đội ngũ 
nhân lực công nghệ cao nên việc ứng dụng 
công nghệ trong hoạt động marketing 
chưa nhiều và chưa đáp ứng được đòi hỏi 
thực tiễn [10].

* Chất lượng phục vụ

Theo nghiên cứu của Công ty 
Nghiên cứu thị trường và Quảng bá toàn 
cầu Nielsen năm 2017, Công ty đã thực 
hiện đánh giá thương hiệu 37 NHTM Việt 
Nam. Kết quả Báo cáo của Nielsen cho 
thấy, chỉ số gắn kết khách hàng của hầu 
hết các NHTM Việt Nam ở mức khá cao, 
trên 7,6 điểm, đây là điểm số thể hiện mức 
độ cam kết mạnh mẽ của ngân hàng, đồng 

nghĩa với chất lượng phục vụ của các 
NHTM tương đối tốt [8].

Theo khảo sát các ngân hàng thương 
mại trong tháng 6/2020 của Vietnam 
Report, các ngân hàng cho biết đã và đang 
tập trung vào công nghệ nhằm thay đổi 
hệ thống quản lý, dịch vụ phục vụ khách 
hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh trong 
cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Kết quả 
thống kê cho thấy 100% ngân hàng phản 
hồi hiện đang đầu tư đổi mới công nghệ và 
phát triển kênh bán hàng qua công nghệ số 
(Internet banking, mobile banking, v.v.), 
trong khi con số này trong lần khảo sát của 
năm 2018 chỉ là 93%. Ngoài ra, 83,33% 
ngân hàng cho biết đang số hóa các nghiệp 
vụ lõi của ngân hàng [4].

* Mạng lưới giao dịch của ngân hàng

Theo số liệu từ Báo cáo tài chính 
hợp nhất năm 2019 của các NHTM 
cổ phần Việt Nam cho thấy, trong hệ 
thống các ngân hàng thương mại cổ 
phần Việt Nam có: LienVietPostBank, 
Vietinbank và BIDV là những ngân hàng 
có mạng lưới giao dịch lớn nhất. Trong 
đó, LienVietPostBank (1223 điểm giao 
dịch) xếp thứ 1 toàn hệ thống, tiếp đến 
là VietinBank (1157 điểm giao dịch) và 
BIDV (1060 điểm giao dịch). 

Cùng với việc mở rộng các điểm giao 
dịch, các ngân hàng hiện nay còn hướng 
tới việc gia tăng độ phủ thương hiệu khắp 
mọi tỉnh thành trên toàn quốc và ở cả nước 
ngoài. Các ngân hàng Vietinbank, BIDV, 
Techcombank, LienVietPostBank có các 
điểm giao dịch đã phủ khắp toàn bộ 63 
tỉnh thành trên toàn quốc. Vietcombank, 
MBBank có các điểm giao dịch hoạt động 
ở 53 tỉnh thành, SHB với khoảng 50 tỉnh 
thành. Một số ngân hàng khác chưa thực 
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sự quen thuộc với đa số khách hàng thì 
mới xuất hiện ở những địa bàn hoạt động 
là các tỉnh thành lớn, như: Eximbank (22 
tỉnh thành), NCB (27 tỉnh thành), … [8].

Ngoài các chi nhánh, phòng giao 
dịch hiện có, các ngân hàng còn mở thêm 
dịch vụ ngân hàng số để thu hút khách 
hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online). 
Đến cuối năm 2019, có hơn 90% các 
NHTM Việt Nam đã xây dựng kế hoạch 
tiến hành chuyển đổi sang ngân hàng số 
và đã nhận được những phản hồi tích cực 
của khách hàng [6]. Để khuyến khích 
khách hàng gửi tiết kiệm online, ở một số 
ngân hàng, ngoài chính sách ưu đãi về lãi 
suất so với gửi trực tiếp tại quầy, các ngân 
hàng còn phát triển tính năng mới, các kỳ 
hạn tiết kiệm khá đa dạng, có các chương 
trình khuyến mại hấp dẫn. Ví dụ, như: Tại 
VPBank, cứ với mỗi một triệu đồng tiền 
gửi tiết kiệm thường trực tuyến, mỗi ngày 
khách hàng sẽ nhận thêm 1 điểm iCash. 
Số điểm thưởng này có thể dùng để thanh 
toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại… hay 
quy đổi sang nhiều quà tặng giá trị từ kho 
quà Loyalty của VPBank. Hay TPBank 
đã ứng dụng Savy, đây là ứng dụng tiết 
kiệm siêu tốc chỉ với 5 phút, chấp nhận 
các gói tiết kiệm chỉ từ 30 nghìn đồng. Một 
sản phẩm với tên gọi “Gửi 6 tháng lãi 12” 
dành cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 
6 tháng. Còn Eximbank triển khai chương 
trình “Gửi tiền online – Nhận quà online”, 
tặng phiếu quà tặng điện tử (E-voucher) cho 
khách hàng tham gia gửi tiết kiệm trực tuyến 
kỳ hạn 6 tháng. Cứ mỗi 200 triệu đồng sẽ 
được nhận ngay một E-voucher trị giá 
100.000 đồng sử dụng để mua hàng của 
các thương hiệu nổi tiếng trên toàn quốc.

Bên cạnh việc khuyến khích khách 
hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trực 

tuyến, các ngân hàng cũng đưa ra một số 
khuyến cáo, cảnh báo về vấn đề an toàn, 
bảo mật. Nhất là trong bối cảnh dịch 
COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một 
số đối tượng đã lợi dụng hoạt động này 
để gửi email phát tán mã độc (emotet, 
…) hoặc lừa người dùng cung cấp thông 
tin bằng email. Các ngân hàng cũng lưu 
ý khách hàng không mở email được gửi 
từ những địa chỉ email lạ; không truy 
cập, không cung cấp thông tin ngân hàng 
điện tử (tên đăng nhập, mật khẩu, OTP) 
hoặc thẻ vào đường link lạ được đính kèm 
trong email. Trong trường hợp nghi ngờ 
bị lộ thông tin thẻ hoặc ngân hàng điện tử, 
khách hàng cần liên hệ ngay số hotline của 
các ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời…

Để người dùng tin tưởng khi sử 
dụng, các ngân hàng đều có những giải 
pháp trong vấn đề bảo mật và an toàn đối 
với dịch vụ gửi tiết kiệm trực tuyến. Khi có 
bất kì một biến động nào liên quan đến tài 
khoản gửi tiết kiệm, ngay lập tức hệ thống 
của các ngân hàng sẽ gửi tin nhắn thông 
báo về số điện thoại khách hàng đăng kí. 
Chẳng hạn như giao dịch gửi tiền online 
tại Vietcombank, Techcombank, VPBank, 
VIB khách hàng sẽ được chứng thực bằng 
biên lai xác nhận giao dịch gửi tiền có kỳ 
hạn gửi vào hòm thư điện tử của khách 
hàng. Trên tài khoản, ngân hàng cũng có 
danh mục riêng cho các giao dịch online 
để khách hàng theo dõi xem tiền đã vào hệ 
thống hay chưa. Khi tất toán sổ tiết kiệm 
khách hàng cũng phải nhập mã OTP bằng 
tin nhắn hoặc mã sinh ra từ Smart OTP. 
Đây là phương thức bảo mật an toàn cao 
hơn so với tin nhắn.

Hiện các ngân hàng đang đẩy mạnh 
phát triển ứng dụng ngân hàng điện tử 
(SMS banking, Internet banking, Mobile 
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banking) với nhiều tính năng vượt trội, 
nhằm gia tăng sự trải nghiệm, giúp khách 
hàng giao dịch mọi nơi mọi lúc, dễ dàng và 
thuận tiện…Do có sự đầu tư và quan tâm 
hơn đến hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, 
đã giúp các NHTM cổ phần Việt Nam thu 
hút được một lượng lớn khách hàng cá 
nhân tham gia gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, 
do các sản phẩm gửi tiết kiệm trực tuyến 
ở nhiều ngân hàng chưa đa dạng, lãi suất 
chưa ưu đãi. Thêm vào đó, việc triển khai 
ngân hàng số đã xẩy ra một số rủi ro liên 
quan đến bảo mật, an toàn, an ninh, sự cố 
mạng và kỹ thuật gây ảnh hưởng đến chất 
lượng dịch vụ của ngân hàng, khiến ngân 
hàng gặp khó khăn trong giao dịch và một 
số bộ phận khách hàng có tâm lý lo lắng khi 
sử dụng hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến.

Thực tế cho thấy, những ngân hàng 
có mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch 
rộng, phủ kín khắp các tỉnh thành thường 
có nhiều lợi thế vượt trội hơn các ngân 
hàng khác trong tiếp cận với khách hàng, 
đẩy mạnh mảng ngân hàng bán lẻ… Hiện 
nay, vẫn còn nhiều ngân hàng độ phủ 
thương hiệu chưa cao, chưa phủ hết 63 
tỉnh thành. Điều này đã làm giảm cơ hội 
tiếp cận với khách hàng gửi tiết kiệm.

* Kết quả khảo sát khách hàng 
cá nhân

Trong tháng 10/2020, nhóm nghiên 
cứu đã tham gia khảo sát 216 người dân 
có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Sau khi xử lý 
phiếu khảo sát, kết quả cho thấy: 3 chỉ tiêu 
có lựa chọn đạt tỷ lệ cao nhất, đó là: Chỉ 
tiêu sự thuận tiện khi gửi tiền đạt 100%, 
chỉ tiêu chất lượng phục vụ của ngân hàng 
đạt 97,7%, chỉ tiêu sự an toàn của ngân 
hàng và uy tín của ngân hàng, cả 2 chỉ tiêu 
này đều đạt 95,8%. 

Các ngân hàng được khách hàng lựa 
chọn gửi tiết kiệm đạt tỷ lệ cao nhất, gồm: 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(đạt 92,4%), Ngân hàng Ngoại Thương 
Việt Nam (đạt 80,9%), Ngân hàng Công 
thương Việt Nam (đạt 62,2%), Ngân hàng 
Quân đội (đạt 56,9%). 4 ngân hàng trên 
đều là các NHTM cổ phần Nhà nước, có 
vốn chủ sở hữu và lợi nhuận đạt được 
hàng năm cao nhất hiện nay. Đây cũng là 
các ngân hàng có uy tín và giá trị thương 
hiệu cả trong khu vực và trên thế giới. Các 
ngân hàng có tỷ lệ lựa chọn rất thấp, là 
Ngân hàng Kiên Long, Xuất Nhập Khẩu 
Việt Nam, Việt Nam Thương Tín, Bưu 
điện Liên Việt, Sài Gòn Thương Tín. Đây 
là những ngân hàng có uy tín và giá trị 
thương hiệu chưa cao, ít được người dân 
biết đến.

Kết quả khảo sát này cho thấy, để 
nâng cao khả năng thu hút gửi tiết kiệm từ 
khách hàng cá nhân, các NHTM cổ phần 
Việt Nam cần quan tâm và đầu tư nhiều 
hơn nữa để nâng cao uy tín, sự an toàn, sự 
thuận tiện khi gửi tiền và chất lượng phục 
vụ của ngân hàng.

2.3. Kết quả đạt được

Với sự cố gắng nâng cao khả năng 
thu hút tiền gửi tiết kiệm của các NHTM 
cổ phần Việt Nam trong thời gian qua, 
các ngân hàng đã đạt được những kết quả 
đáng kể sau:

Thứ nhất, uy tín thương hiệu của 
một số ngân hàng ngày càng được nâng 
cao ở cả tầm khu vực và trên thế giới. 
Điều này đã mang đến nhiều khích lệ cho 
các ngân hàng còn lại.

Thứ hai, an ninh, an toàn ngày càng 
được đảm bảo. Do các ngân hàng đã đẩy 
mạnh triển khai Basel II trong quản trị ngân 
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hàng, vì vậy, hoạt động kinh doanh của các 
ngân hàng ngày càng phát triển ổn định, rủi 
ro được hạn chế, đã tạo được niềm tin của 
khách hàng khi gửi tiền vào ngân hàng.

Thứ ba, mạng lưới chi nhánh, phòng 
giao dịch của các ngân hàng ngày càng 
được mở rộng. Bên cạnh đó, hình thức gửi 
tiết kiệm trực tuyến đang được các ngân 
hàng quan tâm, đầu tư, phát triển đã đem 
lại nhiều lợi thế cho các ngân hàng trong 
việc thu hút nhiều đối tượng khách hàng, 
đẩy mạnh mảng ngân hàng bán lẻ…

Thứ tư, chất lương phục vụ dần 
được nâng cao. Do có sự đổi mới trong 
công tác quản trị, điều hành của các ngân 
hàng đã làm cho chất lương phục vụ từng 
bước được nâng cao, tiệm cận với thông lệ 
quốc tế và nhận được sự đánh giá cao của 
khách hàng. 

Thứ năm, sản phẩm tiết kiệm tại các 
ngân hàng rất đa dạng cả về hình thức lẫn 
kỳ hạn, đã thỏa mãn được nhu cầu đa dạng 
của khách hàng. Ngoài ra, với sự đầu tư, 
nâng cấp ngân hàng số tại các ngân hàng 
thời gian qua, đã mang lại cho hình thức 
gửi tiết kiệm trực tuyến những ưu thế vượt 
trội, như: thuận tiện, nhanh chóng, nhiều 
sự lựa chọn về kỳ hạn gửi cũng như số tiền 
tiết kiệm, rút tiền trước hạn một cách linh 
hoạt,  thực hiện giao dịch ở mọi lúc, mọi 
nơi, quản lý tài khoản thông minh... Vì 
vậy, gửi tiết kiệm online đang là giải pháp 
tài chính được người dùng ưa chuộng và 
là xu hướng trong thời đại 4.0.

2.4. Hạn chế và nguyên nhân

Ngoài những kết quả đạt được trong 
việc nâng cao khả năng thu hút tiền gửi 
tiết kiệm của các NHTM cổ phần Việt 
Nam, hiện nay vẫn còn một số hạn chế cần 
khắc phục trong thời gian tới đó là:

Thứ nhất, số NHTM cổ phần có uy 
tín thương hiệu cao ở tầm khu vực và trên 
thế giới chưa nhiều, chưa có NHTM cổ 
phần nào của Việt Nam đạt chỉ số thương 
hiệu mạnh hay thương hiệu đã phát triển. 
Mặc dù đã có ngân hàng đạt được uy tín, 
thương hiệu ở tầm khu vực và thế giới, 
nhưng số lượng các ngân hàng đạt được 
chưa nhiều, vị trí vẫn còn thấp trong bảng 
xếp hạng, còn một số ngân hàng uy tín 
vẫn còn thấp ngay cả phạm vi trong nước. 
Nguyên nhân, là do năng lực và hiệu quả 
tài chính của nhiều ngân hàng chưa cao, 
hoạt động quảng bá và nhận diện thương 
hiệu chưa thực sự được coi trọng, nhất là 
qua mạng internet.

Thứ hai, mức độ an toàn, bảo mật 
thông tin hiện nay tại các NHTM cổ phần 
Việt Nam chưa cao. Nguyên nhân, là do hạ 
tầng công nghệ thông tin của nhiều ngân 
hàng còn khá lạc hậu. Thêm vào đó, nhiều 
ngân hàng không sẵn sàng đầu tư vào hệ 
thống công nghệ thông tin. Các dự án đầu 
tư vào bảo mật của ngân hàng mới chỉ tập 
trung vào mua sắm thiết bị, chưa có chiến 
lược dài hạn, cũng như chưa đầu tư nhiều 
cho nhân sự quản lý về công nghệ thông 
tin. Cùng với đó, là sự phát triển ngày càng 
tinh vi của công nghệ số cũng kéo theo sự 
gia tăng lỗ hổng bảo mật, kéo theo sự phát 
triển ngày càng tinh vi hơn của tội phạm 
công nghệ cao với nhiều hành vi và thủ 
đoạn khó lường.

Thứ ba, hoạt động marketing của 
đa số các NHTM cổ phần Việt Nam vẫn 
manh mún, mang tính thời vụ mà chưa có 
chiến lược. Nguyên nhân, là do tiềm lực tài 
chính chưa mạnh, chất lượng và số lượng 
nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được 
yêu cầu công việc thực tế, cùng với việc 
chưa thu hút được đội ngũ nhân lực công 
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nghệ cao nên việc ứng dụng công nghệ 
trong hoạt động marketing chưa nhiều và 
chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn. 

Thứ tư, số lượng điểm giao dịch của 
nhiều NHTM cổ phần còn ít, độ phủ thấp, 
nhất là ở vùng nông thôn. Nguyên nhân, là 
do việc mở thêm các điểm giao dịch đã làm 
gia tăng chi phí cho các ngân hàng, nhưng 
doanh thu, lợi nhuận đạt được lại không đủ 
bù đắp cho chi phí vận hành các điểm giao 
dịch này. Ngoài ra, các ngân hàng còn phải 
đáp ứng các yêu cầu khắt khe của Ngân 
hàng Nhà nước.

Thứ năm, sản phẩm gửi tiết kiệm 
trực tuyến chưa thật đa dạng, tiện ích chưa 
nhiều. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng chưa 
có chính sách ưu đãi về lãi suất cho hình 
thức gửi tiết kiệm trực tuyến, vấn đề an 
toàn, bảo mật chưa cao, sự cố mạng và kỹ 
thuật vẫn xẩy ra đã gây ra tâm lý lo lắng 
cho khách hàng khi gửi tiết kiệm. Vì vậy, 
số lượng khách hàng tham gia gửi tiết kiệm 
còn hạn chế. Nguyên nhân, là do nhiều 
ngân hàng chưa quan tâm và đầu tư đúng 
mức cho hình thức này.

3. Một số đề xuất và khuyến nghị

Từ những phân tích, đánh giá ở trên 
cho thấy, khả năng thu hút tiền gửi tiết 
kiệm của các ngân hàng vẫn còn những 
hạn chế. Vì vậy, trong thời gian tới để 
các NHTM cổ phần Việt Nam nâng cao 
khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm, có thể 
đáp ứng được những yêu cầu của Basel 
II và thích ứng với cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0. Tác giả xin có một số khuyến 
nghị sau:

- Đối với các NHTM cổ phần Việt Nam: 

Thứ nhất, cần phải nâng cao uy tín 
và giá trị thương hiệu. Để nâng cao uy tín 

và giá trị thương hiệu, các ngân hàng cần 
nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả kinh 
doanh, tăng cường hơn nữa hoạt động 
quản trị, quản lý, không ngừng hoàn thiện 
các chính sách, quy trình hoạt động, đặt 
lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ 
vững đạo đức nghề nghiệp trong mỗi cán 
bộ, nhân viên của ngân hàng.

Thứ hai, nâng cao mức độ an toàn 
trong giao dịch với khách hàng. Để phòng 
ngừa rủi ro liên quan đến an ninh mạng, 
ngân hàng số, các ngân hàng cần phải 
hoàn thiện và tổ chức triển khai chính 
sách về an ninh, bảo mật thông tin, quản 
lý rủi ro công nghệ thông tin và cần tuân 
thủ đúng quy định của nhà nước về bảo 
mật thông tin. Thường xuyên trao đổi, gửi 
mail, liên lạc với khách hàng để nâng cao 
nhận thức của họ về vấn đề bảo mật thông 
tin. Xây dựng bộ quy tắc ứng xử để phát 
hiện và ngăn chặn sớm các giao dịch bất 
thường, thường xuyên đánh giá các điểm 
yếu, lỗ hổng về công nghệ thông tin để 
phòng ngừa rủi ro, hoàn thiện các dịch vụ 
của ngân hàng số để củng cố niềm tin của 
khách hàng và an toàn trong hoạt động 
kinh doanh ngân hàng. 

Thứ ba, cần phải xây dựng và triển 
khai một chiến lược quảng bá và nhận 
diện thương hiệu hiệu quả. Những biện 
pháp được sử dụng trong chiến lược phải 
nhằm nâng cao khả năng nhận biết của 
khách hàng về thương hiệu, sức khỏe 
thương hiệu và mức độ trung thành của 
khách hàng đối với thương hiệu. Để thực 
hiện chiến lược, mỗi ngân hàng cần thực 
hiện một cách bài bản, chủ động trong việc 
truyền tải thông tin đầy đủ, minh bạch về 
năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh, 
chất lượng nhân sự, tiện ích và sự an toàn 
của hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến tới 
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khách hàng và các cơ quan báo chí, truyền 
thông chính thống, để các cơ quan này 
thông tin đến khách hàng. Việc triển khai 
chiến lược phải được tiến hành cả về chiều 
rộng và chiều sâu, kết hợp với ứng dụng 
internet để quảng bá thương hiệu một cách 
hiệu quả. Bởi vì, hiện nay việc sử dụng 
internet của người Việt đang tăng nhanh 
(72% dân số sở hữu điện thoại thông minh, 
67% dân số dùng internet [6]).

Thứ tư, phát triển mạng lưới giao 
dịch, gia tăng sự thuận lợi và tiện ích 
cho khách hàng khi gửi tiết kiệm. Việc 
phát triển mạng lưới giao dịch, các ngân 
hàng cần tập trung vào phát triển các điểm 
giao dịch (chi nhánh/phòng giao dịch) và 
dịch vụ gửi tiết kiệm trực tuyến. Việc mở 
thêm điểm giao dịch, các ngân hàng cần 
quan tâm nhiều đến sự thuận tiện về giao 
thông, khoảng cách và thời gian tiếp cận 
của khách hàng, không nên chạy theo số 
lượng. Ngoài ra, ngân hàng cần tính toán, 
cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mở cho phù 
hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của 
ngân hàng mình, đồng thời đáp ứng được 
những yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 

Bên cạnh đó, các ngân hàng cần 
quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa để phát 
triển dịch vụ gửi tiết kiệm trực tuyến, vì 
đây là dịch vụ được đánh giá là an toàn 
và bảo mật hơn cả gửi tiết kiệm tại quầy, 
nó còn mang lại nhiều lợi ích cho cả ngân 
hàng và khách hàng khi sử dụng dịch vụ 
này. Để phát triển dịch vụ này, ngoài đầu 
tư vào công nghệ số để tăng tính bảo mật, 
an toàn, có thêm tính năng mới cho khách 
hàng khi sử dụng, các ngân hàng cần bổ 
sung thêm nhiều sản phẩm gửi tiết kiệm 
trực tuyến mới, phù hợp với nhiều đối 
tượng khách hàng, cần có chính sách ưu 
đãi hơn về lãi suất so với gửi tại quầy hoặc 

có các chương trình khuyến mại hấp dẫn 
để thu hút khách hàng. Tăng cường tuyên 
truyền về tính năng, cách thức sử dụng, 
tiện ích, sự an toàn của dịch vụ này cho 
khách hàng biết và tin tưởng khi sử dụng. 

- Đối với NHNN: 

NHNN cần tiếp tục hoàn thiện hành 
lang pháp lý hỗ trợ cho hoạt động thu hút 
tiền gửi tiết kiệm ở các ngân hàng, cả bằng 
hình thức trực tiếp và hình thức online.

NHNN cần xây dựng các tiêu chuẩn 
về an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc 
tế cho ngành ngân hàng, để các ngân hàng 
có thể triển khai tuân thủ đồng bộ và được 
theo dõi, đánh giá, cập nhật thường xuyên 
hoạt động bảo mật trong ngân hàng.

NHNN tiếp tục điều hành chính sách 
tiền tệ phù hợp, linh hoạt với diễn biến thị 
trường; Rà soát, xây dựng các quy định áp 
dụng công nghệ trong cung ứng, sử dụng 
các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
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Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số 
đang phát triển mạnh mẽ tạo ra là cơ hội để Việt Nam phát triển kinh tế, nhưng đồng thời 
cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, Việt Nam cần có định hướng phát triển đúng 
và giải pháp hiệu quả để không bị tụt lại phía sau so với các quốc gia khác. Một trong những 
điểm nhấn căn bản để thúc đẩy sự phát triển, chính là cải thiện năng suất lao động (NSLĐ). 
Bài viết phân tích thực trạng NSLD của Việt Nam thời gian qua, làm cơ sở để đưa ra các giải 
pháp nâng cao NSLĐ trong bối cảnh nền kinh tế số. 

Từ khóa: Năng suất lao động, kinh tế số, cải thiện, thực trạng, Việt Nam.

Abstract: In the current context, the industrial revolution 4.0 with the strong development 
of the digital economy is creating opportunities to develop Vietnam’s economy, but at the same 
time it poses many diffi  culties and challenges. Therefore, Vietnam needs to have the right 
development orientation and eff ective solutions in order not to be left behind compared to 
other countries. One of the key points to promote development is to improve labor productivity. 
This article analyzes the current state of labor productivity in Vietnam, serving as a basis for 
solutions to improve labor productivity in the context of a digital economy.

Keywords: Labor productivity, digital economy, improvement, situation, Vietnam.

* Học viện Chính trị khu vực I

1. Một số vấn đề lý luận về năng 
suất lao động và kinh tế số

Năng suất lao động

Năng suất lao động là chỉ tiêu quan 
trọng nhất để đánh gia hay đo lường trình 
độ và năng lực hoạt động sản xuất và kinh 

doanh của mỗi quốc gia từ những nguồn 
lực và lợi thế sẵn có.

Theo định nghĩa của Tổ chức Hợp 
tác và Phát triển kinh tế (OECD) thì “năng 
suất lao động là hiệu quả của lao động trong 
việc kết hợp sử dụng các yếu tố đầu vào để 
tạo ra giá trị gia tăng trong một khoảng thời 
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gian nhất định”. Như vậy, năng suất lao 
động phản ánh năng lực tạo ra của cải, hiệu 
suất của lao động cụ thể trong quá trình sản 
xuất, được đo bằng số sản phẩm hay lượng 
giá trị tạo ra trong một đơn vị thời gian, 
hay lượng thời gian lao động hao phí để sản 
xuất ra một đơn vị sản phẩm. NSLĐ thể 
hiện tính chất và trình độ tiến bộ của một tổ 
chức, đơn vị sản xuất, hay của một phương 
thức sản xuất; là một trong những yếu tố 
quan trọng quyết định sức cạnh tranh của 
doanh nghiệp và của nền kinh tế.

Ở Việt Nam, theo Hệ thống chỉ tiêu 
thống kê quốc gia , NSLĐ phản ánh hiệu 
suất làm việc của lao động, được đo bằng 
GDP tính bình quân một lao động trong 
thời kỳ tham chiếu, thường là một năm.

Kinh tế số

Theo định nghĩa chung của nhóm 
cộng tác Kinh tế số của Oxford thì kinh 
tế số là “một nền kinh tế vận hành chủ 
yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là 
các giao dịch điện tử tiến hành thông qua 
Internet”. Kinh tế số hiện diện trên tất cả 
các lĩnh vực và nền kinh tế (công nghiệp, 
nông nghiệp, dịch vụ; sản xuất, phân phối, 
lưu thông hàng hóa, giao thông vận tải, 
logistic, tài chính ngân hàng,...) mà công 
nghệ số được áp dụng. Kinh tế số bao 
gồm các hiện tượng mới nổi như công 
nghệ blockchain, nền tảng số, phương tiện 
truyền thông xã hội, doanh nghiệp điện tử 
(ví dụ như thương mại điện tử, các ngành 
truyền thống như sản xuất hoặc nông 
nghiệp có sử dụng công nghệ số hỗ trợ); 
các doanh nghiệp liên quan đến phát triển 
phần mềm, ứng dụng, phát triển nội dung 
số và truyền thông, các dịch vụ và đào tạo 
liên quan, cùng với các doanh nghiệp tham 
gia vào sản xuất và phát triển thiết bị công 
nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông.

Tác động của kinh tế số đến năng 
suất lao động

Năng suất lao động thấp là yếu tố 
cản trở tăng trưởng kinh tế cả về tốc độ và 
tính bền vững. Thúc đẩy tăng trưởng năng 
suất lao động hiện đang là mục tiêu quan 
trọng được Việt Nam chú trọng. Trong bối 
cảnh những động lực tăng trưởng hiện có 
đang trở nên dần cạn kiệt và thiếu hiệu 
quả, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế 
số sẽ mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội 
để cải thiện mạnh mẽ năng suất lao động 
tổng thể của nền kinh tế. 

Trước hết, kinh tế số sẽ tác động sâu 
sắc đến mô hình tổ chức và cách thức vận 
hành của các doanh nghiệp. Trong nền 
kinh tế số, các doanh nghiệp cần phải đổi 
mới quy trình sản xuất, kinh doanh sang 
mô hình theo hệ sinh thái, liên kết từ sản 
xuất đến phân phối và lưu thông hàng hóa 
cho đến các hạ tầng hỗ trợ như giao thông 
vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng,... 
mà trong đó công nghệ số được ứng dụng. 
Công nghệ số cho phép các công ty đổi 
mới, ví dụ bằng cách cải thiện quy trình 
kinh doanh và tự động hóa một số nhiệm 
vụ thường xuyên; giảm chi phí tương tác 
với nhà cung cấp và khách hàng. Tự động 
hóa, số hóa sẽ dần thay thế nhiều khâu 
trong quy trình sản xuất, góp phần giúp 
các doanh nghiệp  giảm chi phí, tăng lợi 
nhuận và sử dụng ít lao động hơn.

Kinh tế số không chỉ tác động đến 
doanh nghiệp mà còn tác động đến cả 
nền kinh tế. Công nghệ số có khả năng ứng 
dụng ở hầu hết các ngành kinh tế, có thể tạo 
nên những thay đổi lớn về phương thức sản 
xuất và năng suất lao động trong các ngành 
kinh tế, thậm chí thay đổi cả cơ cấu ngành 
và kinh tế ngành. Một số ngành có thể sớm 
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tận dụng lợi thế của công nghệ số để tạo 
nên thay đổi lớn về sản lượng, năng suất 
như: công nghiệp chế biến chế tạo, vận tải - 
logistic, tài chính - ngân hàng, y tế, giáo dục, 
nông nghiệp công nghệ cao….  Từ 2018, 
một số công nghệ như rô-bốt tiên tiến, vận 
tải tự động, trí tuệ nhân tạo, và một số công 
nghệ khác đã được đưa vào sử dụng ở quy 
mô công nghiệp và dự kiến sẽ có những thay 
đổi đột phá về việc làm. Kinh tế số trong 
bối cảnh cuộc CMCN 4.0 sẽ thúc đẩy mạnh 
chuyển dịch cơ cấu lao động ở nhiều nước, 
lao động sáng tạo sẽ ngày càng chiếm vị trí 

chủ đạo trong lực lượng lao động xã hội. 
Theo dự báo của nhóm nghiên cứu Trường 
Đại học Kinh tế quốc dân, giai đoạn 2020 - 
2030, trung bình mỗi năm, chỉ riêng kinh tế 
số đóng góp từ 7 - 16,5% trong tốc độ tăng 
trưởng NSLĐ tổng thể. 

2. Thực trạng năng suất lao động 
của Việt Nam

Thời gian qua, NSLĐ của Việt Nam 
tiếp tục cải thiện đáng kể theo hướng tăng 
đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ 
tăng NSLĐ cao trong khu vực ASEAN.

Đơn vị: triệu đồng
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Hình 1: Năng suất lao động tính theo giá thực tế của Việt Nam giai đoạn 2013 – 2018

Nguồn: Tổng hợp số liệu theo Báo cáo tình hình kinh tế của  Tổng cục Thống kê

Theo số liệu của Tổng cục Thống 
kê, năng suất lao động của Việt Nam tính 
theo giá hiện hành năm 2019 ước đạt 
110,4 triệu đồng/lao động (tương đương 
4.791 USD/lao động, tăng 272 USD so 
với năm 2018).

Nếu tính theo giá so sánh 2010, trong 
giai đoạn 2010 - 2019, năng suất lao động 
(NSLĐ) của Việt Nam đã tăng xấp xỉ 1,6 
lần từ mức 38,47 triệu đồng/lao động năm 
2010 lên mức 60,68 triệu đồng/lao động 
năm 2019. Bình quân giai đoạn 2016 – 
2019, NSLĐ tăng với tốc độ 5,93%/năm, 
cao hơn so với mức bình quân 4,61%/năm 

trong thời kỳ 2011-2015. Nhờ đó, Việt 
Nam đã thu hẹp được khoảng cách tương 
đối với các nước ASEAN có trình độ phát 
triển cao hơn. 

Tuy nhiên, mức NSLĐ của Việt 
Nam hiện nay vẫn thấp so với các nước 
trong khu vực, đáng chú ý là khoảng cách 
chênh lệch tuyệt đối vẫn tiếp tục gia tăng. 
Chẳng hạn, NSLĐ của Việt Nam năm 
2019 chỉ bằng khoảng 1/5 Malaysia; so 
với Thái Lan và Trung Quốc bằng khoảng 
1/3, so với Indonesia bằng khoảng 1/2, và 
gần bằng một nửa NSLĐ trung bình của 
khối ASEAN. Điều này cho thấy nền kinh 
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tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức 
rất lớn trong thời gian tới để có thể bắt kịp 
mức NSLĐ của các nước.

Năng suất lao động theo ngành

Năng suất lao động trong khu vực 
nông, lâm, thủy sản là thấp nhất. Đến năm 
2018, theo giá hiện hành, NSLĐ khu vực 
này chỉ đạt 39,8 triệu đồng/lao động, chỉ 
bằng 38,9% NSLĐ của toàn nền kinh 
tế. Năm 2018, NSLĐ của khu vực công 
nghiệp và xây dựng theo giá hiện hành đạt 
131 triệu đồng/lao động; khu vực dịch vụ 
đạt 118,1 triệu đồng/lao động. Tuy nhiên, 
trong những năm qua, sản xuất nông, lâm 
nghiệp và thủy sản của Việt Nam đã có 
những bước phát triển mạnh mẽ, đây là 
khu vực có tốc độ tăng NSLĐ bình quân 
cao nhất với 5,2%/năm giai đoạn 2011-
2018, cao hơn tốc độ tăng bình quân của 
khu vực công nghiệp và xây dựng (3%/
năm) và khu vực dịch vụ (3,1%/năm), do 
đó, khoảng cách về NSLĐ giữa khu vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sản với hai khu 
vực còn lại ngày càng được thu hẹp.

Năng suất lao động theo các khu 
vực kinh tế

Năm 2018, NSLĐ của khu vực kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 225,12 
triệu đồng/lao động gấp khoảng 1,3 lần 
khu vực nhà nước và gấp 6,9 lần khu vực 
ngoài nhà nước; khu vực kinh tế nhà nước 
là 175,37 triệu đồng/lao động. Khu vực 
kinh tế tư nhân có mức NSLĐ đạt 44,58 
triệu đồng/lao động, thấp hơn khu vực 
kinh tế tập thể, khu vực kinh tế nhà nước 
và khu vực kinh tế FDI, nhưng cao hơn so 
với khu vực kinh tế cá thể và mức NSLĐ 
tổng thể nền kinh tế. Dù được coi là động 
lực quan trọng của nền kinh tế nhưng khu 
vực kinh tế tư nhân của Việt Nam hiện nay 

phần lớn vẫn là những doanh nghiệp nhỏ 
và siêu nhỏ nên gặp hạn chế trong việc 
nâng cao NSLĐ, do khó tiếp cận và ứng 
dụng công nghệ vào sản xuất, tiếp cận tín 
dụng, thiếu lao động có kỹ năng, khó tham 
gia chuỗi giá trị do các doanh nghiệp FDI 
dẫn dắt…

NSLĐ theo giờ làm việc khá thấp 
so với một số nước ASEAN

NSLĐ trên mỗi giờ làm việc của 
Việt Nam năm 2018 theo giá hiện hành 
đạt 43,4 nghìn đồng, cao hơn 3,5 nghìn 
đồng so với năm 2017. Theo giá so sánh, 
năm 2018 NSLĐ theo giờ tăng 5,3% so 
với năm trước (thấp hơn mức tăng 6% của 
NSLĐ tính theo lao động), bình quân giai 
đoạn 2011-2018 tăng 4,8% (bình quân 
tốc độ tăng NSLĐ tính theo lao động giai 
đoạn này là 4,9%).

Tính theo PPP 2011, NSLĐ mỗi giờ 
làm việc của Việt Nam đạt khá thấp so 
với một số nước trong khu vực ASEAN, 
năm 2015 chỉ đạt 4,4 USD, trong khi đó 
Malaysia đạt 24,9 USD; Thái Lan đạt 12,1 
USD; Indonesia đạt 12 USD; Philippines 
đạt 8,4 USD. Riêng Singapore đạt mức 
NSLĐ theo giờ rất cao với 54,9 USD 
nhưng do số giờ làm việc trung bình mỗi 
tuần của một lao động ở Singapore cao 
hơn ở Việt Nam nên khoảng cách giữa 
năng suất tính theo mỗi giờ làm việc giữa 
Singapore và Việt Nam (12,5 lần) đã giảm 
so với khoảng cách 13,7 lần khi tính theo 
năng suất trên mỗi lao động.
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Hình 2: Năng suất lao động mỗi giờ làm việc của một số nước  trong ASEAN năm 2018 (USD)
(Nguồn: Tổng cục Thống kê (2019), Báo cáo năng suất lao động Việt Nam)

3. Một số đề xuất nhằm nâng cao 
năng suất lao động của Việt Nam trong 
bối cảnh kinh tế số

Việt Nam đặt ra mục tiêu đến năm 
2025 kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP, 
NSLĐ tăng bình quân trên 7%/năm. Đến 
năm 2030 NSLĐ tăng bình quân khoảng 
7,5%/năm. Để đạt được mục tiêu đó, cần 
chú trọng một số giải pháp sau:

Thứ nhất, cải thiện môi trường kinh 
doanh. Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản 
trị nhà nước, cải thiện môi trường kinh 
doanh, cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục 
hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp phát triển. Chính phủ, các 
bộ, ngành, địa phương cần xác định việc 
tạo lập và thực thi chính sách nhằm nâng 
cao NSLĐ là giải pháp quan trọng hàng 
đầu trong thúc đẩy năng lực cạnh tranh và 
tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. 

Thứ hai, đổi mới sáng tạo để tăng 
năng suất lao động. Việt Nam phải ưu tiên 
tăng NSLĐ dựa trên nâng cao năng lực 

ứng dụng công nghệ và khuyến khích các 
mô hình kinh tế mới trên nền tảng cuộc 
cách mạng 4.0, điển hình như: Kinh tế chia 
sẻ; Các nền tảng kết nối cung cầu; Nền 
tảng kỹ thuật số phục vụ thương mại điện 
tử; Các nền tảng phục vụ thanh toán…Các 
mô hình kinh tế mới giúp tận dụng tối đa 
thời gian làm việc của người lao động. Sự 
bùng nổ của nền kinh tế chia sẻ có ảnh 
hưởng lớn đến thị trường thị trường, giúp 
tạo ra công việc có thu nhập dành cho 
những người đang trong chế độ nhàn rỗi. 
Do đó, cần khuyến khích các thử nghiệm 
thể chế để mở đường cho các ngành kinh 
tế mới, các mô hình kinh doanh mới sáng 
tạo để giải phóng NSLĐ của Việt Nam.

Thứ ba, phát triển kinh tế số. Chính 
phủ cần phải có một bản chiến lược khung 
để làm nền tảng cho các định hướng và 
hành lang pháp lý, thể chế cho việc chuyển 
đổi số. Mục tiêu mà Việt Nam hướng tới 
là kịch bản chuyển đổi, có nghĩa là đồng 
bộ số hóa ở tất cả các ngành, lĩnh vực của 
nền kinh tế và phải bắt đầu từ hoạt động 
quản trị nhà nước. Để có thể có một nền 
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kinh tế chuyển đổi số đồng bộ, Nhà nước 
cần đầu tư và huy động nguồn lực để hình 
thành và phát triển hạ tầng và dịch vụ số 
rộng khắp. Nhìn dài hạn hơn, chuyển đổi 
số phải xuất phát từ sự đổi mới hệ thống 
giáo dục - đào tạo, bao gồm đổi mới cách 
thức quản lý, phương pháp giảng dạy, 
chương trình học gắn với các yếu tố của 
nền kinh tế số. Đồng thời, cần đào tạo và 
bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên và giảng 
viên những kỹ năng mới theo yêu cầu của 
chương trình học. 

Thứ tư, chuyển dịch cơ cấu lao động. 
Đối với các nước đang phát triển, việc 
chuyển dịch cơ cấu lao động đóng vai trò 
quan trọng trong việc tăng NSLĐ của quốc 
gia. Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch cơ cấu 
lao động thời gian qua còn chậm. Do đó, 
cần chuyển dịch cơ cấu lao động, từ nông 
nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Bên 
cạnh đó, cần phải đặt ra ở cả nội tại mỗi 
ngành, theo hướng lao động giản đơn dần 
được thay thế bởi lao động có trình độ, kỹ 
thuật. Muốn làm được điều này, bên cạnh 
vai trò định hướng, hỗ trợ từ Nhà nước, 
bản thân người lao động cần phải ý thức 
tự trang bị kiến thức, hành trang cần thiết 
để thích ứng với môi trường làm việc mới. 
Việc này mang lại lợi ích cho chính người 
lao động, nhưng đồng thời thúc đẩy hình 
thành một thị trường lao động cạnh tranh.

Khuyến nghị với các doanh nghiệp

Các doanh nghiệp cần có chiến lược 
nâng cao NSLĐ dựa vào tri thức và công 
nghệ, tập trung vào nâng cao năng lực 
công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng dụng 
công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất 
và quản trị để nâng cao hiệu quả và năng 
suất của doanh nghiệp. Để làm được điều 
này, các doanh nghiệp cần lựa chọn quy 

mô phù hợp, phát triển những sản phẩm 
mới có giá trị gia tăng và hàm lượng công 
nghệ cao. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp 
cũng cần nâng cao năng lực của đội ngũ 
lãnh đạo, đổi mới tư duy để nâng cao khả 
năng tiếp thu và ứng dụng khoa học công 
nghệ, ứng dụng các công nghệ quản lý 
tiên tiến trên thế giới, tham gia vào các 
hạt động nghiên cứu và phát triển. Đồng 
thời, doanh nghiệp cần có chiến lược phát 
triển và sử dụng có hiệu quả nguồn lực lao 
động của doanh nghiệp, tập trung đào tạo 
kỹ năng cho người lao động; tổ chức lại 
lao động, trong đó chú trọng kết hợp hiệu 
quả giữa lao động và người máy theo từng 
công đoạn sản xuất, giúp tăng NSLĐ. 
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Tóm tắt: Quản lý nhà nước về đào tạo sau đại học ở Việt Nam trong những năm qua 
đã có sự chuyển biến và đạt đươc nhiều kết quả góp phần đổi mới giáo dục sau đại học. Tuy 
nhiên, vấn đề này còn những bất cập, hạn chế trong tư duy quản lý cũng như thực tiễn quản 
lý nhà nước về đào tạo sau đại học ở nước ta. Bài viết này phân tích làm rõ một số vấn đề 
thực trạng quản lý nhà nước về đào tạo sau đại học ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Quản lý nhà nước; đào tạo sau đại học; Việt Nam.

Abstract: The state management of postgraduate training in Vietnam in recent years 
has made some changes and achieved many results, contributing to the renewal of graduate 
education. However, this issue still has many shortcomings and limitations in management 
thinking as well as state management practice on postgraduate training in our country. This 
article analyzes and clarifi es some current state management issues about graduate training 
in Vietnam.

Keywords: Public management; higher education; Vietnam.  

* NSC Khoa Luật, Học viện Khoa học xã hội

 Đặt vấn đề

Quản lý nhà nước về giáo dục và 
đào tạo sau đại học là sự tác động có tổ 
chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà 
nước đối với các hoạt động giáo dục và 
đào tạo sau đại học (bao gồm đào tạo thạc 
sĩ, tiến sĩ, bồi dưỡng sau đại học), do các 
cơ quan quản lý giáo dục của nhà nước từ 
trung ương đến cơ sở tiến hành để thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ do nhà nước ủy 
quyền nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo trong đó nâng cao chất lượng 
giáo dục bậc cao, duy trì trật tự, kỉ cương 
và nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân 
lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Quản 
lý nhà nước về đào tạo sau đại học bao 
gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Thứ 
nhất, hoạch định chính sách, pháp luật về 
giáo dục và đào tạo sau đại học. Thứ hai, 
tổ chức bộ máy quản lý giáo dục và đào 
tạo sau đại học; tổ chức, chỉ đạo việc đào 
tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán 

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 73 (11/2020) 48-59



49Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

bộ quản lý giáo dục đào tạo sau đại học; 
Thứ ba, huy động và quản lý các nguồn 
lực để phát triển sự nghiệp giáo dục và 
đào tạo sau đại học; tổ chức, quản lý công 
tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công 
nghệ trong lĩnh vực đào tạo sau đại học; 
tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế, 
đầu tư của nước ngoài về giáo dục sau đại 
học; Thứ tư, thanh tra, kiểm tra nhằm thiết 
lập trật tự kỷ cương pháp luật trong hoạt 
động đào tạo sau đại học, đẩy sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo phát triển.

1. Thực trạng xây dựng và tổ chức 
thực hiện pháp luật quản lý nhà nước 
về đào tạo sau đại học ở Việt Nam 

1.1. Thực trạng xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật của quản lý nhà 
nước về đào tạo sau đại học 

Năm 1976 khi Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định số 224-TTg ngày 
24/5/1976 về Việc đào tạo trên đại học ở 
trong nước.† Theo đó, hai (02) hình thức 
đào tạo sau đại học được triển khai theo 
hình thức tại chức và tập trung là học vị 
phó tiến sĩ và tiến sĩ khoa học. Quyết định 
số 55-HĐBT ngày 09/3/1991 của Hội 
đồng Bộ trưởng về Việc mở hệ đào tạo cao 
học trong hệ thống giáo dục quốc dân‡, 
theo đó tồn tại song song: mô hình đào tạo 

† Xem Quyết định số 224-TTg ngày 24/5/1976 tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/
Quyet-Dinh-224-TTg-dao-tao-tren-dai-hoc-o-trong-nuoc-53967.aspx (truy cập lần cuối: 24/5/2020).
‡ Xem Quyết định số 55-HĐBT ngày 09/3/1991 tại: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chin-
hphu/hethongvanban?class_id=1&_page=761&mode=detail&document_id=1475 (truy cập lần cuối: 
24/5/2020)
§ Xem: Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1998), Luật Giáo dục năm 1998, Nxb. Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội.
¶ Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục năm 2005, Nxb. Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội.
** Xem Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009 tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Luat-giao-
duc-sua-doi-nam-2009-98730.aspx (truy cập lần cuối: 15/4/2020)

của Liên Xô cũ (đào tạo phó tiến sĩ và tiến 
sĩ) và hình thức đào tạo cao học (thạc sĩ), 
Nghị định số 90/CP ngày 24/11/1993 của 
Chính phủ đã thống nhất về hình thức đào 
tạo sau đại học ở Việt Nam, bao gồm: đào 
tạo cao học (cấp bằng thạc sĩ) và nghiên 
cứu sinh (cấp bằng tiến sĩ). 

Năm 1998 đánh dấu bước phát triển 
pháp luật về quản lý giáo dục nói chung và 
đào tạo sau đại học nói riêng khi Luật Giáo 
dục năm 1998§ - văn bản mang tính pháp 
điển đầu tiên trong lĩnh vực giáo dục được 
ban hành. Ý nghĩa của bước ngoặt này thể 
hiện ở việc hình thức quản lý của Nhà nước 
trong lĩnh vực giáo dục bằng các văn bản 
có tính pháp lý thấp, như nghị quyết, chỉ 
thị, mệnh lệnh hành chính, công văn… 
trong một thời gian dài đã chấm dứt. Tiếp 
đó, nhiều văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt 
động đào tạo sau đại học được ban hành 
như Luật Giáo dục năm 2005¶ (thay thế 
Luật Giáo dục năm 1998), tạo cơ sở pháp lý 
để tiếp tục xây dựng và phát triển nền giáo 
dục nước nhà trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Nhiều vướng mắc trong 
hoạt động quản lý giáo dục đã được tháo gỡ 
sau khi Luật Giáo dục năm 2005 được ban 
hành và sửa đổi bổ sung năm 2009** một số 
nội dung liên quan đến đào tạo sau đại học 
để phù hợp với tình hình mới. 
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Năm 2012, Luật Giáo dục Đại học 
được Quốc hội khóa XIII thông qua, tạo 
bước tiến trong hoạt động quản lý nhà 
nước về giáo dục đại học nói chung và 
giáo dục sau đại học nói riêng với mục 
đích điều chỉnh chuyên biệt về quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực này. Với 12 chương, 
73 điều, Luật Giáo dục Đại học năm 2012 
quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn 
của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào 
tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt 
động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng 
và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, 
giảng viên, người học, tài chính, tài sản 
của cơ sở giáo dục đại học và quản lý nhà 
nước về giáo dục đại học. Đặc biệt, Luật 
Giáo dục đại học năm 2012 quy định một 
số vấn đề mới cơ bản như: phân tầng đại 
học, xã hội hóa giáo dục đại học, quyền 
tự chủ của cơ sở giáo dục đại học và kiểm 
soát chất lượng đào tạo, trong đó, quyền 
tự chủ của cơ sở giáo dục đại học được 
thể hiện nhất quán và xuyên suốt trong các 
quy định của Luật.†† Luật này được sửa 
đổi, bổ sung vào năm 2018 với trọng tâm 
tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy thực 
hiện tự chủ đại học, sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục 
đại học, bảo đảm sự hội nhập quốc tế, đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân 
lực của nền kinh tế thị trường định hướng 

†† Lê Như Phong (2016), “Hoàn thiện pháp luật về giáo dục sau đại học”, Tạp chí Nghiên cứu lập 
pháp, số 12 (316)
<http://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=208605> truy cập ngày 12/08/2020
‡‡ Trung tâm Truyền thông Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), “Luật sửa đổi bổ sung một số 
điều của Luật GDĐH: Nâng cao tính tự chủ cho toàn hệ thống”
<https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/Gop-y-du-thao-Luat-GD-va-Luat-GDDH.aspx?ItemID=5729> 
truy cập ngày 12/08/2020
§§ Thùy Linh (2019), “7 điểm mới trong Luật Giáo dục 2019”, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam
<https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/7-diem-moi-trong-luat-giao-duc-2019-post200094.gd> truy 
cập ngày 12/08/2020

xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước.‡‡

Luật Giáo dục năm 2019 gồm 9 
chương, 115 điều được ban hành, thay thế 
Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
năm 2009 là văn bản pháp luật hiện hành 
có giá trị pháp lý cao nhất sau Hiến pháp 
năm 2013 điều chỉnh các nội dung về quản 
lý nhà nước đối với giáo dục. Trong đó, các 
điểm mới về đào tạo sau đại học được ghi 
nhận như: quy định nâng trình độ chuẩn 
được đào tạo của giảng viên đại học; bố 
trí ngân sách giáo dục, bảo đảm ngân sách 
nhà nước chi cho giáo dục; công nhận văn 
bằng nước ngoài.§§ Đồng thời, Luật Giáo 
dục năm 2019 được ghi nhận có sự hợp 
nhất Luật giáo dục đại học năm 2012, sửa 
đổi và bổ sung năm 2018 đối với các nội 
dung về chương trình, giáo trình giáo dục 
đại học, Cơ sở giáo dục đại học, Văn bằng 
giáo dục đại học. Có nhiều quy phạm pháp 
luật về quản lý nhà nước trong đào tạo sau 
đại học được điều chỉnh, bổ sung cho phù 
hợp với yêu cầu của thực tiễn như Quy chế 
đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ. 

Cùng với việc ban hành văn bản luật 
về giáo dục đào tạo đại học, yêu cầu quản 
lý nhà nước trong việc xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật còn thể hiện ở việc 
rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật khác như: 
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Luật đầu tư công năm 2019; Luật ngân 
sách nhà nước năm 2015; Luật Cán bộ, 
công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 
2019; Luật lao động năm 2019, Luật quản 
lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật 
khoa học và công nghệ năm 2013, Luật 
Thanh tra năm 2010 … và các văn bản quy 
phạm pháp luật khác có liên quan, nhằm 
đảm bảo sự thống nhất, tạo điều kiện thuận 
lợi và thực hiện hiệu quả quản lý đào tạo 
sau đại học tại các cơ sở giáo dục.¶¶ 

1.2. Thực trạng xây dựng và kiện 
toàn bộ máy quản lý nhà nước về đào tạo 
sau đại học 

 Bộ máy quản lý nhà nước về đào tạo 
sau đại học được tổ chức và hoạt động theo 
nguyên tắc phối hợp ngành và lãnh thổ: 
Chính phủ thống nhất quản lý, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo là cơ quan đầu mối thực thực 
hiện; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ có trách nhiệm quản lý 
và phối hợp theo quy định của Chính phủ; 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản 
lý theo phân cấp của Chính phủ; Các cơ sở 
đào tạo sau đại học hoạt động và chịu trách 
nhiệm theo quy định của pháp luật về giáo 
dục sau đại học cả về mặt tổ chức bộ máy 
hành chính lẫn chất lượng chuyên môn.

Việc phân cấp, phân quyền quản 
lý nhà nước về giáo dục nói chung và 
đào tạo sau đại học nói riêng giữa Bộ 
Giáo dục và Đào tạo với các Bộ, cơ quan 
ngang bộ, địa phương được ghi nhận là 

¶¶ Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục & Đào tạo (2017), “Vụ trưởng vụ Giáo dục đại học: Bộ Giáo 
dục và Đào tạo đang trình Chính Phủ áp dụng cơ chế tự chủ cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học 
công lập”
< https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-dai-hoc/Pages/tin-tuc.aspx?ItemID=5097 > truy cập 
ngày 12/08/2020
*** Điều 6, Nghị định 127/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 21 tháng 9 năm 2018 quy định trách 
nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

nội dung quan trọng trong quá trình xây 
dựng và kiện toàn bộ máy quản lý. Nghị 
định 127/2018/NĐ-CP của Chính Phủ 
ngày 21 tháng 9 năm 2018 quy định trách 
nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục đưa ra 
 yêu cầu đối với việc quy định trách nhiệm 
quản lý nhà nước về giáo dục, theo đó cần 
bảo đảm tính thống nhất, thông suốt và 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý 
nhà nước về giáo dục; bảo đảm tương ứng 
giữa nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm 
với nguồn lực tài chính, nhân sự, điều kiện 
bảo đảm chất lượng giáo dục và các điều 
kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm 
vụ được giao; xác định cụ thể nhiệm vụ, 
quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước 
của các bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và 
các cơ quan có liên quan (Điều 3).

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 
quản lý nhà nước về giáo dục sau đại học 
theo phân cấp của Chính phủ và hỗ trợ 
phát triển cơ sở giáo dục đại học trên địa 
bàn bảo đảm đáp ứng yêu cầu nâng cao 
chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học 
tại địa phương.*** 

Các cơ sở đào tạo sau đại học hoạt 
động và chịu trách nhiệm theo quy định 
của pháp luật về giáo dục sau đại học cả 
về mặt tổ chức bộ máy hành chính lẫn chất 
lượng chuyên môn với các nhiệm vụ chính 
theo Luật Giáo dục Đại học năm 2018 như 
sau: Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát 
triển đại học; Quản lý, điều hành, tổ chức 
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các hoạt động đào tạo của đại học; Huy 
động, quản lý, sử dụng các nguồn lực, chia 
sẻ tài nguyên và cơ sở vật chất dùng chung 
trong đại học; Thực hiện chế độ thông tin, 
báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính 
phủ, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi đại học đặt trụ sở 
theo quy định; Chủ động cao trong các 
hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, công nghệ, tài chính, quan hệ quốc 
tế, tổ chức bộ máy; Các nhiệm vụ khác 
theo quy định của pháp luật.

Việc xây dựng và kiện toàn bộ máy 
quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo sau 
đại học không chỉ nằm ở việc xây dựng 
văn bản pháp luật và quy chế về tổ chức 
bổ máy mà còn yêu cầu về nâng cao chất 
lượng bộ máy quản lý và cán bộ quản lý. 

1.3. Thực trạng tổ chức thực hiện 
pháp luật quản lý nhà nước về đào tạo sau 
đại học 

Thứ nhất, quy hoạch mạng lưới các 
cơ sở giáo dục đào tạo sau đại học

Thực hiện theo Quyết định 
số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 
2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao 
đẳng giai đoạn 2006 - 2020; Quyết định 
số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 
2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam 
giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định Số 
37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 06 năm 

††† Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Số liệu thống kê giáo dục đại học năm 2016-2017
<https://moet.gov.vn/thong-ke/Pages/thong-ko-giao-duc-dai-hoc.aspx?ItemID=5137> truy cập ngày 
12/08/2020
‡‡‡ Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Số liệu thống kê giáo dục đại học năm 2017-2018
< https://moet.gov.vn/thong-ke/Pages/thong-ko-giao-duc-dai-hoc.aspx?ItemID=5877> truy cập ngày 
12/08/2020

2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều 
chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại 
học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020, thể 
hiện ở một số điểm chính sau: Một là, mở 
rộng quy mô đào tạo đáp ứng yêu cầu của 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của 
đất nước. Hai là, điều chỉnh cơ cấu ngành 
nghề, hình thức đào tạo nguồn nhân lực, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, 
thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội. Ba 
là, thành lập trường theo chủ trương xã hội 
hóa giáo dục, mở rộng mạng lưới cơ sở đào 
tạo ngoài công lập. Bốn là, chú ý cơ cấu 
vùng miền và đối tượng chính sách, xã hội 
trong quản lý đào tạo sau đại học. 

Thứ hai, Nâng cao hiệu lực quản lý 
thông qua cải thiện chất lượng hệ thống 
nguồn lực quản lý đào tạo sau đại học

Xét về thống kê nguồn lực trong hệ 
thống quản lý nhà nước về đào tạo sau đại 
học: Năm học 2016-2017: Trong tổng số 
80.445 cán bộ quản lý, giảng viên, nhân 
viên thì cán bộ quản lý chiếm 1,01%; nhân 
viên chiếm 8,51%; giảng viên cơ hữu 
chiếm 90,49% trong đó 22,69% có trình 
độ tiến sĩ; 59,25% có trình độ thạc sĩ và 
0,72% trình độ chuyên môn chuyên khoa 
I, II.††† Năm học 2017-2018: tổng nhân 
sự tăng lên 84,071 người với 0.91% cán 
bộ quản lý; 9,89% nhân viên và 89,20% 
giảng viên cơ hữu bao gồm 26,93% giảng 
viên đạt trình độ tiến sĩ, 60,36% giảng 
viên đạt trình độ thạc sĩ.‡‡‡ Năm học 2018-
2019, cơ cấu tổng nhân lực giảm nhẹ 
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83.587 người với 0,87% cán bộ quản lý, 
11,42% nhân viên, 87,71% giảng viên cơ 
hữu. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu đạt trình độ 
tiến sĩ và thạc sĩ tăng lên tương ứng lần 
lượt là 28,79% và 60,98%.§§§ Tuy vậy tỷ 
lệ hiện tại có thể thấy đang rất thấp so với 
thế giới, và câu chuyện về chất lượng thực 
vẫn còn là bài toán khó đối với các cơ sở 
đào tạo. Bên cạnh tiêu chuẩn về trình độ 
của giảng viên, nâng cao năng lực của đội 
ngũ cán bộ quản lý đào tạo sau đại học là 
một trong những nhân tố quan trọng trong 
hệ thống quản lý. Mục tiêu hướng đến 
năm 2030, 100% cán bộ quản lý và giảng 
viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực 
đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030.

Thứ ba, nâng cao chất lượng chuyên 
môn, gắn công tác đào tạo với nghiên cứu 
khoa học và hoạt động thực tiễn

Chất lượng chuyên môn trong đào 
tạo sau đại học được xác định ở cả đối 
tượng học viên và đội ngũ giảng dạy. Về 
đối tượng học viên, chỉ tiêu tuyển sinh, 
quy mô đào tạo, trình độ đào tạo của các 
trường được điều chỉnh hằng năm phù hợp 
với điều kiện thực tế bảo đảm chất lượng. 
Về đội ngũ giảng dạy, hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật điều chỉnh được ban 
hành và cập nhật khá thường xuyên, trong 
đó chủ đạo Luật Giáo dục năm 2019, Luật 
Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, Luật 
Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa 

§§§ Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), Số liệu thống kê giáo dục đại học năm 2018-2019
< https://moet.gov.vn/thong-ke/Pages/thong-ko-giao-duc-dai-hoc.aspx?ItemID=6636> truy cập ngày 
12/08/2020
¶¶¶ Nguyễn Minh Đức (2019), “Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ở các 
trường đại học hiện nay”, Tạp chí Tổ chức nhà nước (điện tử)
<https://tcnn.vn/news/detail/46043/Nang-cao-hieu-qua-quan-ly-hoat-dong-nghien-cuu-khoa-hoc-o-
cac-truong-dai-hoc-hien-nay.html> truy cập lần cuối: 22/3/2020

đổi năm 2019, Thông tư số 20/2020/TT-
BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 
27 tháng 07 năm 2020 quy định chế độ 
làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại 
học… 

Công tác quản lý nghiên cứu khoa 
học của các trường đại học vẫn còn những 
hạn chế nhất định, nhất là về tư duy và 
phương pháp quản lý. Tổ chức, biên chế 
cơ quan chức năng về quản lý nghiên cứu 
khoa học của các trường đại học chưa 
thống nhất, ảnh hưởng nhất định đến quá 
trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng 
chức năng quản lý nhà nước về khoa học 
và công nghệ.¶¶¶

Thứ tư, tăng dần mức đầu tư từ ngân 
sách; huy động nhiều nguồn đầu tư, cải 
thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị 
phụ vụ đào tạo và quản lý

Cơ chế tài chính gồm chi ngân sách 
nhà nước cho giáo dục đại học; phương 
pháp phân bổ ngân sách nhà nước cho 
giáo dục đại học thực hiện theo quy định 
tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 
25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài 
chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính 
phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định 
cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 
lập, trong đó có cơ sở giáo dục đại học 
công lập. Cơ cấu chi ngân sách cho giáo 
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dục và đầu tư cho lĩnh vực này còn phân 
bổ chưa hợp lý. Vấn đề này đặt ra yêu cầu 
xây dựng, ban hành tiêu chuẩn và tiêu chí 
về hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ 
thuật phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên 
cứu khoa học, đội ngũ giảng viên, cán bộ 
quản lý, đội ngũ công chức và viên chức 
hành chính, quy định về tổ chức và quản 
lý của trường đại học và cao đẳng;

Thứ năm, thực hiện phân cấp, giao 
quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho 
các cơ sở giáo dục đại học

Công tác giao quyền tự chủ cho các 
cơ sở đào tạo là vấn đề được bàn luận và 
triển khai bước đầu trên thực tế trong suốt 
nhiều năm qua. Một số cơ sở giáo dục đại 
học đã tiến thành thực hiện thí điểm tự 
chủ đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị 
quyết 77/NQ-CP năm 2014 về thí điểm 
đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở 
giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-
2017 do Chính phủ ban hành. Tuy nhiên, 
cơ sở pháp lý về tự chủ đại học chưa vững 
chắc và thiếu đồng bộ nên việc triển khai 
còn nhiều lúng túng, chưa thống nhất; một 
số nội dung cam kết của Chính phủ chưa 
được thực hiện (cơ chế đặt hàng, giao 
nhiệm vụ, hỗ trợ lãi suất vay…) gây khó 
khăn cho nhiều cơ sở giáo dục đại học. Tự 
chủ chưa gắn liền với đổi mới quản trị đại 
học và trách nhiệm giải trình xã hội. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Nghị 
định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
30 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn thi hành 
Luật Giáo dục đại học sửa đổi được xem 
là hành lang pháp lý mới nhất tạo cơ chế 
mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả của 
tự chủ đại học trong thực tiễn. Theo đó, về 
hoạt động chuyên môn, cơ sở giáo dục đại 
học được quyền ban hành và tổ chức thực 

hiện các quy định nội bộ về hoạt động 
tuyển sinh, đào tạo, khoa học và công 
nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù 
hợp quy định của pháp luật. Về tổ chức bộ 
máy và nhân sự được tự chủ nhưng không 
làm tăng số lượng người làm việc hưởng 
lương, mức lương (bao gồm cả lương và 
phụ cấp) từ quỹ lương do ngân sách nhà 
nước cấp. Ðối với quyền tự chủ về tài 
chính và tài sản, cơ sở giáo dục đại học 
phải ban hành, tổ chức thực hiện quy định 
nội bộ về tài chính và tài sản. 

Thứ sáu, triển khai kiểm định chất 
lượng giáo dục 

Một trong những thay đổi về tư duy 
quản lý nhà nước trong giáo dục là chuyển 
đổi cơ chế đánh giá dựa vào hoàn thành 
kế hoạch nhà nước giao hàng năm sang 
cơ chế kiểm định và đánh giá dựa trên hệ 
thống tiêu chí đảm bảo chất lượng. Theo 
Khoản 1 Điều 112 Luật Giáo dục 2019, tổ 
chức kiểm định chất lượng giáo dục bao 
gồm: Tổ chức kiểm định chất lượng giáo 
dục do Nhà nước thành lập; Tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục do tổ chức, cá 
nhân trong nước, nước ngoài thành lập; 
Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 
nước ngoài. Nhiệm vụ, quyền hạn hoạt 
động của các tổ chức kiểm định chất lượng 
giáo dục được quy định chi tiết tại thông 
tư 61/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ngày 28 tháng 12 năm 2012 về 
Quy định điều kiện thành lập và giải thể, 
nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục.

Trên thực tế, công tác đánh giá và 
kiểm định chất lượng giáo dục đại học 
đã được triển khai thực hiện đại trà. Luật 
Giáo dục đại học năm 2012, sửa đổi bổ 
sung năm 2018 quy định rõ trách nhiệm 
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của các cơ sở giáo dục đại học trong việc 
kiểm định chất lượng giáo dục đại học 
(Điều 51). Theo đó, các cơ sở đào tạo 
ngoài việc có thể thành lập các phòng ban 
về kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở 
thì chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục 
thường xuyên của cơ quan quản lý nhà 
nước. Từ năm 2016 đến năm 2019, con 
số kiểm định giáo dục đại học được ghi 
nhận là khoảng 55% cơ sở đào tạo.**** Kết 
quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học 
có vai trò quan trọng trong việc xác định 
chất lượng giáo dục đại học, vị thế và uy 
tín của cơ sở giáo dục đại học; thực hiện 
quyền tự chủ, có trách nhiệm giải trình; 
hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ; và là căn cứ 
để Nhà nước và xã hội giám sát hoạt động 
của cơ sở giáo dục đại học

1.4. Thực trạng quản lý nhà nước về 
hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học 

Sau khi Luật Giáo dục năm 1998 
ra đời, Chính phủ đã ban hành nghị định 
165/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 
2004 hướng dẫn Luật Giáo dục về quản lý 
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục sau 
các văn bản có liên quan như Nghị định 
số 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 
2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu 
tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám, 
chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và Nghị định số 18/2001/NĐ-
CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính 
phủ quy định về lập và hoạt động của các 
cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại 
Việt Nam. Theo đó, các hình thức hợp 

**** Thanh Hùng (2019), “Kiểm định để giáo dục đại học đạt chất lượng - Bài 2: Xây dựng văn hóa 
chất lượng”, Sài Gòn Giải phóng Online
<https://www.sggp.org.vn/kiem-dinh-de-giao-duc-dai-hoc-dat-chat-luong-bai-2-xay-dung-van-hoa-
chat-luong-577768.html> truy cập ngày 13/08/2020

tác quốc tế về giáo dục bao gồm: Chương 
trình, dự án hợp tác với Bên nước ngoài 
có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA); Trao đổi thông tin, kinh 
nghiệm trong lĩnh vực giáo dục; Hội nghị, 
hội thảo và tọa đàm quốc tế về giáo dục 
trong và ngoài nước. Hợp tác quốc tế về 
giáo dục đồng thời phủ rộng trên phương 
diện nguồn nhân lực:  cán bộ quản lý, nhà 
giáo, chuyên gia trong và ngoài nước, lưu 
học sinh; cơ sở vật chất: thiết bị, dụng cụ, 
học liệu dạy học, công nghệ thông tin; và 
hệ thống và cơ chế trường học, hệ thống 
công nghệ giáo dục. Về thẩm quyền quản 
lý nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 
trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý thống 
nhất các hoạt động hợp tác quốc tế trong 
lĩnh vực giáo dục, làm đầu mối về các hoạt 
động quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực giáo dục.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đại học 
và sau đại học còn có thể triển khai các 
hình thức hợp tác quốc tế khác như: hợp 
tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa 
học; tư vấn, tài trợ, đầu tư phát triển cơ sở 
vật chất, trang thiết bị; bồi dưỡng, trao đổi 
giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản 
lý và người học; liên kết thư viện, trao đổi 
thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa 
học và công nghệ; cung ứng chương trình 
đào tạo; trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và 
kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và 
công nghệ; tham gia các tổ chức giáo dục, 
khoa học, hội nghề nghiệp khu vực và 
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quốc tế; mở văn phòng đại diện cơ sở giáo 
dục đại học của Việt Nam ở nước ngoài.  

1.5. Thực trạng thanh tra, kiểm tra, 
giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong 
đào tạo sau đại học 

 Công tác thanh tra, kiểm tra, giám 
sát giáo dục bao gồm:(1) Thanh tra việc 
thực hiện pháp luật, chính sách về giáo 
dục; (2) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo 
thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm 
pháp luật về giáo dục; (3) Xác minh, kiến 
nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải 
quyết khiếu nại, tố cáo về giáo dục.

Sau khi Luật Giáo dục sửa đổi và 
Luật Giáo dục Đại học ra đời, công tác 
thanh tra, kiểm tra trong giáo dục có sự 
thay đổi đáng kể. Đặc biệt là việc thực hiện 
đổi mới hoạt động thanh tra giáo dục theo 
Nghị định 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ 
ngày 09 tháng 05 năm 2013 về tổ chức 
và hoạt động thanh tra giáo dục: chuyển 
đổi các hoạt động thanh tra theo hướng 
chuyển nội dung từ thanh tra chuyên môn 
sang thanh tra công tác quản lý; không 
thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục cũng 
như hoạt động sư phạm nhà giáo.††††

Ở bậc đại học và sau đại học, việc 
thanh tra sẽ chú trọng vào thực hiện tự 
chủ đại học như các vấn đề hoạt động của 
hội đồng trường, tự chủ trong mở ngành, 
tổ chức tuyển sinh, liên kết đào tạo, kiểm 
định chất lượng, quản lý đào tạo văn bằng 
chứng chỉ, nghiên cứu chuyển giao khoa 
học công nghệ, hợp tác quốc tế. Chỉ thị 
1048/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và 

†††† Quý Tùng (2015), “Đổi mới hoạt động thanh tra giáo dục” Báo Nhân dân (điện tử)
<https://nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-duc/doi-moi-hoat-dong-thanh-tra-giao-duc-251011/> truy cập 
ngày 13/08/2020

Đào tạo ngày 28 tháng 4 năm 2020 về tăng 
cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu 
đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo 
dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành có đề ra những nội dung trọng tâm đối 
với công tác thanh tra đào tạo đại học và sau 
đại học của Thanh tra Bộ (thanh tra hành 
chính và thanh tra chuyên ngành) nhằm 
thực hiện tự chủ giáo dục. Như vậy, hoạt 
động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi 
phạm pháp luật trong đào tạo đại học và sau 
đại học có những chuyển biến mới: chuyển 
mạnh từ thanh tra chuyên môn sang thanh 
tra quản lý, không tổ chức hoạt động thanh 
tra sư phạm của nhà giáo mà chuyển sang 
thanh tra hoạt động đánh giá nhà giáo theo 
chức năng nghề nghiệp hằng năm. 

2. Đánh giá chung về quản lý nhà 
nước về đào tạo sau đại học ở Việt Nam 
hiện nay 

Những mặt thành công của quản lý 
nhà nước về đào tạo sau đại học 

Nhìn chung, QLNN về đào tạo sau 
đại học ở Việt Nam vẫn theo mô hình quản 
lý tập trung. Tuy nhiên, cả trong thực tiễn 
và tư duy quản lý đã có những chuyển biến 
theo hướng linh hoạt và trao quyền tự chủ 
nhiều hơn cho các đơn vị đào tạo; mở rộng 
không gian học thuật, nghiên cứu cho các 
trường, viện; cho phép tư nhân tham gia 
vào quá trình đào tạo. Hiện tại, bức tranh 
về đào tạo sau đại học đã đa dạng hơn, 
mặc dù chất lượng chưa đạt được như kỳ 
vọng và tiềm năng của Việt Nam. 

Thực tế, thời gian qua Việt Nam thuộc 
về mô hình quản lý tập trung hoạt động đào 
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tạo sau đại học nên xây dựng pháp luật trở 
thành một tiền đề quan trọng trong hoạt động 
quản lý và đào tạo. Ban hành nhiều văn bản 
quy phạm pháp luật với phạm vi điều chỉnh 
bao quát hầu hết các lĩnh vực hoạt động giáo 
dục; nhiều quy phạm đã được điều chỉnh, bổ 
sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn; một 
số văn bản kịp thời ban hành để điều chỉnh 
những hoạt động còn mới mẻ đối với giáo 
dục sau đại học. 

Trong thi hành pháp luật về quản lý 
đào tạo sau đại học. Việc thi hành pháp 
luật thường phụ thuộc nhiều vào chất 
lượng văn bản và khả năng thực tế của đối 
tượng thi hành. Dù còn nhiều bất cập, tuy 
nhiên hiệu quả của hoạt động đào tạo sau 
đại học ở Việt Nam dẫu sao cũng hưởng 
lợi từ quá trình thi hành pháp luật trong 
quản lý nhà nước về vấn đề này. Quá trình 
thi hành trên thực tế cũng rút ra các bài 
học kinh nghiệm để giới lập pháp căn cứ 
vào đó điều chỉnh pháp luật. 

Những hạn chế và thách thức đặt 
ra trong quản lý nhà nước về đào tạo sau 
đại học 

Thứ nhất, mô hình quản lý nhà nước 
về đào tạo sau đại học còn chậm đổi mới, 
một số mặt chưa sát với thực tiễn xã hộ. 

Thứ hai, thách thức của việc đáp 
ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội và 
nền kinh tế đối với nguồn nhân lực trình 
độ cao. 

Thứ ba, dưới tác động của quá trình 
hội nhập và toàn cầu hóa, nguồn nhân lực 
chất lượng cao, trình độ cao đang chảy 
mạnh từ các nước đang phát triển sang các 
nước công nghiệp phát triển. 

Thứ tư, một thách thức lớn cho 
công tác quản lý nhà nước đối với đào 

tạo sau đại học là cách thức tổ chức để 
chuyển tải nội dung chương trình đào tạo 
đến người học.

Thứ năm, để đáp ứng được nhu cầu 
nhân lực có chất lượng cao và đa dạng 
ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế công 
nghệ, hoạt động quản lý nhà nước đối với 
đào tạo sau đại học phải đổi mới mạnh mẽ 
từ hoạt động quản lý đào tạo đến quản trị 
nhà trường để tạo ra những “sản phẩm” - 
nhà khoa học tương lai có năng lực làm việc 
trong môi trường sáng tạo và cạnh tranh. 

Thứ sáu, vấn đề đổi mới quản lý 
cả ở cấp vĩ mô và cấp cơ sở đối với đào 
tạosau đại học. 

Nguyên nhân của những hạn chế 
trong quản lý nhà nước về đào tạo sau 
đại học

Nhóm nguyên nhân khách quan:

Một là, từ cơ chế cũ (tập trung bao 
cấp) sang cơ chế quản lý mới (bằng pháp 
luật) đã phát sinh nhiều vấn đề mới trong 
quản lý khiến phạm vi điều chỉnh thay đổi, 
năng lực cơ quan quản lý nhà nước không 
bao quát được hết các lĩnh vực hoạt động;

Hai là, giáo dục sau đại học phát 
triển nhanh chóng, đa dạng và toàn diện 
trong xu thế hội nhập quốc tế khiến quản 
lý nhà nước về giáo dục sau đại học khó 
theo kịp;

Ba là, năng lực tài chính nhà nước 
còn hạn hẹp, các điều kiện phục vụ đào tạo 
chưa theo kịp yêu cầu ngày càng cao về 
chất lượng nhân lực (đất đai, kinh phí xây 
dựng, phòng học, trang thiết bị…)

Nhóm nguyên nhân chủ quan

Một là, tư duy quản lý nhà nước về 
giáo dục sau đại học bị ảnh hưởng của 
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tư duy quản lý tập trung, có xu hướng bị 
hành chính hóa; 

Hai là, hệ thống pháp luật về giáo 
dục sau đại học chưa hoàn thiện dẫn đến 
việc thi hành còn gặp nhiều khó khăn. 

Ba là, chất lượng đội ngũ nhà giáo 
và cán bộ quản lý giáo đào tạo trong các 
cơ sở giáo dục còn chưa đồng đều. 

Bốn là, chưa theo kịp yêu cầu phát 
triển của giáo dục sau đại học. 

Năm là, năng lực cán bộ quản lý 
chuyên trách về giáo dục đại học, số lượng 
và chất lượng đều không tương xứng với 
khối lượng công việc và đối tượng quản lý;

Sáu là, thiếu một chiến lược phát 
triển dài hạn, khả thi và hội nhập với xu 
thế phát triển giáo dục đại học của thế giới. 
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CHỦ NGHĨA LÃNG MẠN TRONG NGHỆ THUẬT HỘI HỌA 
TIẾNG NÓI XÃ HỘI ĐƯƠNG THỜI

ROMANTICISM IN THE ART OF PAINTING THE VOICE OF 
CONTEMPORARY SOCIETY

Trần Quốc Bình*

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/5/2020
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/11/2020

Ngày bài báo được duyệt đăng: 27/11/2020

Tóm tắt: Nghệ thuật nói chung và nghệ thuật hội họa nói riêng luôn là tấm gương phản 
chiếu mọi mặt của đời sống xã hội đương thời, của mỗi một thời đại, một giai đoạn tùy thuộc 
vào hoàn cảnh kinh tế chính trị xã hội mà nghệ thuật đó thể hiện bằng tiếng nói của riêng 
mình. Trong nền lịch sử hội họa của thế giới cũng như của Việt Nam, chủ nghĩa lãng mạn ra 
đời trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng các họa sỹ của trường phái này, đã để lại 
nhiều tác phẩm hội họa có giá trị cao về mặt nghệ thuật cũng như nói lên tiếng nói của xã hội 
đương thời, thể hiện đúng bản chất, vai trò và chức năng của nghệ thuật.

Từ khóa: Chủ nghĩa lãng mạn, nghệ thuật hội họa, tiếng nói, xã hội đương thời.

Abstract: Art in general and the art of painting in particular are always a mirror 
refl ecting all aspects of contemporary social life, of each era and of a period, depending on 
socio-economic and socio-economic circumstances that art expressed in its own voice. In the 
painting history of the world as well as of Vietnam, romanticism was born in a certain period 
of time, but the artists of this school have left many high-value paintings in terms of art as 
well as speaking out the voice of contemporary society, expressing the true nature, role and 
function of art.

Keywords: Romanticism, art of painting, voice, contemporary society.

* Trường Đại học Mở Hà Nội

1. Sự hình thành và phát triển của 
chủ nghĩa lãng mạn

Thuật ngữ chủ nghĩa lãng mạn lần 
đầu tiên được sử dụng ở Đức vào cuối 
những năm 1700 khi các nhà phê bình 
lý luận văn học như Friedrich Schlegal 
romantische Poesie một phong trào văn 

học và âm nhạc…Người ủng hộ mạnh 
mẽ nhất của phong trào là nhà văn người 
Đức, Johann Wolfgang von Goethe, 
cuốn tiểu thuyết The Sorrows of Young 
Werther (1774) đã trở thành một hiện 
tượng văn hóa. Đến năm 1760 /1780, chủ 
nghĩa lãng mạn đã có một tác động lớn và 
ảnh hưởng đến hầu hết các loại hình nghệ 

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 73 (11/2020) 60-68
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thuật. Năm 1808 ảnh hưởng đến nước 
Pháp. Nghệ thuật Lãng mạn nhanh chóng 
phát triển mạnh mẽ và trở thành một trào 
lưu văn hóa nghệ thuật lớn ở nước Pháp, 
trong ba thập niên đầu của thế kỷ XIX. 
Những tên tuổi nổi tiếng của chủ nghĩa 
tình cảm như;  Bernadin de Saint Pierre 
với Paul và Virginie thể hiện khát vọng về 
một chốn ẩn cư giữa thiên nhiên và tình 
yêu, lên án sự tha hóa về đạo đức cũng 
như lối sống của xã hội văn minh với đời 
sống con người; J. J. Rousseau với nhiều 
tiểu luận, tiểu thuyết. Đặc biệt là tác phẩm 
La Nouvelle Héloise chống lại những luân 
lý cứng nhắc cố hữu đã lỗi thời, ông cổ vũ 
cho tự do tư tưởng, với những khát vọng 
về cá nhân, vẻ đẹp của tình yêu trong cuộc 
sống, tràn đầy cảm xúc của âm nhạc, hội 
họa và thơ ca, phá vỡ mọi rào cản của xã 
hội, những khuôn mẫu đã trở lên lỗi thời, 
tôn ti đẳng cấp trong xã hội, lên án những 
bất công trong xã hội đương thời. Ngoài 
ra còn có Rousseau cũng là người tiên 
phong của chủ nghĩa lãng mạn tình cảm. 
Tư tưởng của Rousseau về sau là nguồn 
cảm hứng rất lớn cho phong trào lãng mạn 
phát triển.

2. Đặc điểm của chủ nghĩa lãng mạn

Về bản chất chất nghệ thuật lãng mạn 
ra đời nhằm phủ nhận các tiêu chí của nền 
nghệ thuật Cổ điển, Tân cổ điển, và những 
người lãnh đạo học viện nghệ thuật Hàn 
lâm Pháp. Các họa sỹ lãng mạn đã phá bỏ 
các tiêu chuẩn, công thức nhàm chán gò 
bó về các qui luật như; hình họa được diễn 
tả linh hoạt hơn, nội dung phong phú với 
nhiều cách diễn đạt đa dạng, màu sắc tươi 
sáng hơn, bố cục tự do không theo khuôn 
mẫu…đặc biệt không hạn chế về đề tài, họ 
thích gì vẽ cái ấy…họ giải thích mọi thứ 
thông qua cảm xúc của chính người họa 

sỹ, những cảm xúc này bao gồm, ý thức xã 
hội, chính trị, sự bất công của các tầng lớp 
trong xã hội đương thời. Chủ đề thường 
mang tính thời sự đương thời của xã hội, 
trong đó có cả tranh chân dung, tranh lịch 
sử, phong cảnh...Chủ nghĩa lãng mạn đã 
trở thành một phong trào nghệ thuật lan 
trên khắp châu Âu. 

Đặc điểm của các nghệ sỹ theo 
trường phái lãng mạn, không dựa vào 
bất cứ qui định, định nghĩa hay nguyên 
lý nghiêm ngặt nào có từ trước, họ bỏ 
đi tất cả các phép tác trong xã hội như; 
trật tự xã hội, tôn giáo, văn hóa, kinh tế, 
chính trị. Họ tự do chia sẻ các trạng thái 
tâm lý, quan niệm, tư tưởng, thái độ riêng 
của mình vào nghệ thuật. Tự do là nguyên 
tắc lớn nhất của chủ nghĩa lãng mạn. Chủ 
nghĩa lãng mạn, đã giải phóng nghệ thuật 
ra khỏi sự gò bó qui tắc cứng nhắc của 
trường phái Tân cổ điển. Nhờ nguyên tắc 
tự do, chủ nghĩa lãng mạn đã đem lại một 
làn sóng nghệ thuật cực kỳ phong phú và 
đa dạng. Điều này được đại văn hào Victor 
Hugo khẳng định với Ba nguyên tắc?. Tự 
do trong tư tưởng, tự do trong nghệ thuật 
và tự do trong cấu trúc. Các thủ pháp nghệ 
thuật được chủ yếu của chủ nghĩa nghệ 
thuật lãng mạn như phong vị ngoại lai 
(exotique) được thể hiện trong cách lựa 
chọn đề tài, nhân vật,  ngôn ngữ, không 
gian và thời gian nghệ thuật không phải là 
những khung cảnh, con người quen thuộc 
ở các thành thị, cung đình, mà ở những nơi 
xa lạ, những thời điểm xa xưa, những tập 
tục khác thường...Nguyên tắc tự do góp 
phần trẻ hóa nghệ thuật. Ở mỗi nghệ sỹ 
có các thủ pháp diễn tả nghệ thuật khác 
nhau. Ða số các nghệ sỹ, như Rousseaau, 
De Staell, Lamartine, Musset, Hugo, 
George Sand, Henry Fusel,William Blake. 



62 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

Theodore Gericault, Eugene Delacroix... 
đều có tài trong nghệ thuật mổ xẻ phân 
tích các tâm tình và trạng thái nhân vật, 
khiến người thưởng thức có những cảm 
xúc mạnh mẽ, liên tưởng đến những hình 
tượng, các nhân vật hừng hực khí thế hay 
sự choáng ngợp và hư ảo, mang tính biểu 
tượng, bức tranh trở nên bi hùng, táo bạo, 
mãnh liệt, hoặc huy hoàng, rực rỡ, đôi khi 
còn mang tính bi thảm...

3. Một số tác phẩm hội họa tiêu 
biểu của chủ nghĩa lãng mạn ảnh hưởng 
tới xã hội đương thời 

Trong nền nghệ thuật lãng mạn ở 
Châu âu. Cũng như ở Việt Nam. Đặc biệt 
là trong nền nghệ thuật hội họa ở Pháp, 
các họa sỹ đã chối bỏ những khuôn mẫu 
mang tính áp đặt, không nhận các đơn 
đặt hàng từ những nhà bảo trợ, họ tự do 
sáng tác theo cảm xúc của bản thân, vì vậy 
những bức tranh giai đoạn này có nhiều 
chủ đề, đề tài, khác nhau đa dạng và phong 
phú. Có những tác phẩm hội họa, của chủ 
nghĩa lãng mạn, khi được công bố triển 
lãm giới thiệu, đến công chúng yêu nghệ 
thuật ngay lập tức nó đã tác động và ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến xã hội đương thời 
như tác phẩm “Chiếc bè của chiến thuyền 
Méduse” do họa sỹ Théodore Géricault 
sáng tác. Géricault sinh ngày 26/ 9/ 1791 
tại Rouen, mất 26/1/1824 tại Paris. 

Năm 1819, Géricault triển lãm 
bức tranh “Chiếc bè của chiến thuyền 
Méduse” đã trở thành một biểu tượng cho 
chủ nghĩa lãng mạn Pháp.Tác phẩm này 
đã tạo nên scandal chính trị lớn ở Pháp. 
Vượt ra ngoài những yếu tố nghệ thuật 
hội họa, tác phẩm đã vạch trần bộ mặt tội 
ác của giai cấp phong kiến Pháp, rung lên 
tiếng chuông cảnh báo về sự tha hóa đạo 

đức, trong đạo lý làm người cũng như sự 
thối nát bao che, dung túng cho nhau của 
tầng lớp thống trị trong xã hội đương thời 
ở Pháp, giai đoạn bấy giờ. 

Tác phẩm “Chiếc bè của chiến 
thuyền Méduse” mô tả một khoảnh khắc là 
hậu quả từ vụ đắm tàu frigate Méduse của 
hải quân Pháp sau khi bị mắc cạn vào ngày 
2 tháng 7 năm 1816 tại bờ biển thuộc về 
Mauritanie ngày nay. Đến ngày 5 tháng 7 
năm 1816, đã làm ít nhất 132 người người 
chết và chỉ có 15 người còn sống sót, trước 
khi họ được giải cứu, những người sống 
sót phải chịu đựng sự đói, khát điều này 
đã buộc họ phải ăn thịt lẫn nhau. 

 
“Chiếc bè của chiến thuyền Méduse” 

  Nguồn ảnh https://historia.
nationalgeographic.com

Khi được tác phẩm lần đầu tiên triển 
lãm ở Paris năm 1819, “Chiếc bè của chiến 
thuyền Méduse” đã trở thành tâm điểm 
của phòng tranh, nó gây ra một cuộc tranh 
luận sôi nổi tại thủ Đô Paris lúc bấy giờ. 
Tất cả mọi người từ tầng lớp thượng lưu, 
đến người dân bình thượng, các nhà lãnh 
đạo, điều đặt ra câu hỏi, đây có phải là sự 
thực không, hay chỉ là liên tưởng hoang 
đường của họa sỹ. Nếu thực thì nó ở đâu?. 
Có phải như thông tin báo chí đã đưa cách 
đây vài năm hay không, nếu như thế thì 
báo chí đã đưa sai để bưng bít thông tin, 
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che dấu sự thật cho những kẻ đã gây nên 
tội ác này...Đây nếu đúng sự thất như thế, 
thì ông lấy thông tin và dựa vào nguồn tư 
liệu nào để thể hiện tác phẩm, nếu không 
thực thì chí tưởng tượng của họa sỹ có vấn 
đề, cần phải xem xét, nếu cần phải đưa ông 
đến bệnh viện tâm thần để cách ly với xã 
hội không làm hoang mang đến mọi mặt 
đời sống vẫn đang diễn ra tốt đẹp...càng 
nhiều lời bàn tán, tác phẩm càng thu hút 
được công chúng sếp hàng dài đến xem, 
khi ra về vần đề này trở thành chủ đề tranh 
luận sôi nổi, có ý kiến phản đối có ý kiến 
tán thành và nó trở thành một hiện tượng 
chính trị trên khắp thủ đô Paris. 

Tác phẩm được vẽ lại theo lời kể 
của một nhân chứng còn sống sót trên tàu, 
sau khi ghi chép tỉ mỉ lời khai của nhân 
chứng trên tàu ông lại gặp, Henri Savigny 
và Alexandre Corréard, 2 trong số những 
người sống sót, rồi 3 người lại cùng với 
một người sống sót khác là Lavillette, 
một thợ mộc, cùng nhau dựng lại mô hình 
chiếc bè chính xác tới từng chi tiết, thậm 
chí tới từng lỗ hổng giữa các tấm ván, để 
làm vật mẫu cho bức tranh. Sau đó ông đã 
đến các nhà xác và bệnh viện, để tận mắt 
quan sát rõ màu sắc và kết cấu của thịt của 
người sắp chết và đã chết. Ông nhờ bạn 
bè làm người mẫu để vẽ, trong đó có họa 
sỹ Eugène Delacroix (1798–1863), để vẽ 
nhân vật trong tranh đang ngồi thẫn thờ 
buồn bã, đầy thất vọng, tay phải chống lên 
má, tay trái buông xuôi trên thân thể đứa 
con nằm trên đùi. Sau này khi tác phẩm 
được hoàn thành. Chính Delacroix cũng bị 
ám ảnh bởi câu chuyện kinh hãi này. Ông 
kể: “khi Géricault còn đang vẽ dở dang, 
Chiếc bè của chiến thuyền Méduse đã tạo 
cho tôi một ấn tượng rất mạnh và khủng 
khiếp, đến nỗi khi ra khỏi phòng tranh, tôi 

bắt đầu chạy như một thằng điên không 
dừng lại cho tới khi về đến nhà và chui tọt 
vào phòng mới thôi”. 

Tờ báo Le Journal de Paris bình 
luận. Tác phẩm của Géricault đã đối mặt 
với một nghịch lý lớn của hội hoạ: Làm 
thế nào để một chủ đề kinh hãi và thậm 
chí “ghê tởm” đến như thế có thể trở thành 
một tác phẩm hội họa được tán thưởng và 
được mọi người sếp hàng dài đến xem và 
đánh giá cao đến mức độ như vậy? Làm thế 
nào để nghệ thuật gắn liền được với thực 
tế?. Hoạ sỹ Pháp Marie de la Couperie, 
người cùng thời với Géricault nói: “Ngài 
Géricault đã nhầm rồi. Mục tiêu của hội 
hoạ là nói những điều đẹp đẽ với tâm hồn 
và con mắt, thay vì gây ra cảm giác khó 
chịu gớm tởm như thế”…Nhà văn, kiêm 
nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng Auguste 
Jal, lại không tiếc lời ca ngợi, ông cho rằng 
chủ đề trong bức tranh mang tính chính trị 
đương thời, nó tố cáo sự che đậy bưng bít 
thông tin, một cách trắng trợn của những 
kẻ lãnh đạo, có tính tố cáo, có ý thức đòi 
tự do, nó bênh vực cho những người dân 
nghèo, những người lao động không có 
tiếng nói trong xã hội, bị tầng lớp thống 
trị coi thường, dẫn đến những cái chết đầy 
thương tâm, mà nhẽ ra nó không được 
sảy ra, phê phán chủ nghĩa bảo hoàng cực 
đoan...Nhà sử học Jules Michelet, thì đưa 
ra lời cảnh báo cho xã hội đương thời: 
“Toàn bộ xã hội chúng ta, đang đi trên 
Chiếc bè của chiến thuyền Méduse ”.

Sau khi tác phẩm “Chiếc bè của 
chiến thuyền Méduse” được trưng bày, đã 
tạo nên một làn sóng dữ dội, phản đối sự vô 
trách nhiệm của chính quyền đương thời, 
cũng như thói tham lam, coi thường mạng 
sống của đồng đội cũng như các thuyền 
viên trên tàu của viên thuyền trường tử 
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tước Chaumareys. Tuy nhiên, chính quyền 
Pháp đương thời muốn che dấu sự thật, 
nhưng càng che dấu bao nhiêu, thì vấn 
đề càng lúc càng trở thành một vụ bê bối 
trong chính trường nước Pháp. Trong thư 
gửi lên vua Louis XVIII báo cáo tai nạn về 
tàu Méduse, bộ trưởng hàng hải Pháp viết: 
“Thần vô cùng buồn rầu thưa với bệ hạ 
rằng bọn nhà báo đang ra sức bới móc chi 
tiết của chuyện đáng buồn này, mà thần 
trộm nghĩ rằng cảnh tượng thảm thương 
này không thể mang ra trước con mắt của 
công chúng được”.  Cuối cùng trước sức 
ép dư luận, De Chaumereys bị đưa ra xét 
xử tại toà án quân sự. Tuy nhiên, ngay tại 
nơi được coi là “công minh chính đại” này 
cũng không có sự chính đại công minh: 
Lẽ ra De Chaumereys phải bị kết tội, đảo 
ngũ và bỏ chết đồng đội, và với tội danh 
này De Chaumereys phải bị lĩnh án tử 
hình, nhưng chính phủ và các quan toà đã 
cứu hắn bằng cách gán cho ông ta 3 tội 
danh nhẹ:1, “trình độ hàng hải kém”, 2, 
“tự mãn” 3,“rời bỏ con tầu bị đắm trước 
các hành khách khác”. Với 3 tội danh đó, 
hắn chỉ bị phạt 3 năm tù giam. Mặc dù 
tổng toàn quyền Sénégal, Schmaltz, sau 
đó cũng bị buộc phải từ chức, và bộ luật 
Gouvion de Saint-Cyr sau đó bảo đảm 
rằng từ nay việc bổ nhiệm quan chức 
phải dựa trên phẩm chất xứng đáng (thay 
vì dựa trên cấu kết chính trị), dân chúng 
Pháp vẫn tiếp tục căm phẫn và thất vọng 
trước sự thối nát và bất công của chế độ 
phong kiến mục nát của Pháp, mà vụ đắm 
tầu đã để lộ ra. Tâm lý ấy giống như một 
ngòi nổ chờ phát hoả cho chính trị đương 
thời, tác phẩm “Chiếc bè của chiến thuyền 
Méduse” của Géricault chính là một mồi 
lửa châm vào ngòi nổ đó, bởi nó đã làm 
cho nhân dân Pháp nhận ra rằng “Chiếc 

bè, đã đưa những kẻ sống sót tới giới hạn 
cuối cùng của sự trải nghiệm đối với con 
người”, như bình luận của Jonathan Miles 
về tác động của bức tranh. Có lẽ chưa có 
một tác phẩm nào chỉ rõ giới hạn phân biệt 
con người với con vật một cách rõ ràng và 
sâu sắc đến thế.

 Đơn giản ông chỉ vẽ theo cảm xúc, 
ông vẽ vì xúc động trước nỗi đau của 
người khác và vẽ để nói lên những điều 
bất công trong xã hội đã và đang diễn ra 
hàng ngày mà không ai dám lên tiếng, vì 
vậy ông dùng nghệ thuật để nói lên các 
thối nát của xã hội đương thời, của tầng 
lớp phong kiến nước Pháp lúc bấy giờ, 
họ đang bao che cho nhau, để ăn tham ô 
hối lộ, để hậu quả những người dân lương 
thiện phải chết một cách oan ức bởi cái 
thói vô trách nhiệm thờ ơ trước cái chết 
của bao nhiêu người...Tác phẩm đã nói lên 
tiếng nói của người dân hiền lành vô tôi 
đang hàng ngày hàng giờ phải chịu những 
cảnh áp bức tương tự như thế trên khắp 
nước Pháp, tố cáo tội ác của những người 
đang nắm chính quyền, tuyên chiến với tội 
ác và đưa tôi ác đó ra ánh sáng. 

   Chiếc bè của chiến thuyền 
Méduse đã được người phụ trách bảo tàng 
Louvre, Bá tước Forbin, mua lại từ người 
thừa kế của Géricault. Tại đây, lời giới 
thiệu trưng bầy bên cạnh bức tranh nói với 
chúng ta rằng “người anh hùng duy nhất 
trong câu chuyện bi thảm đầy thương tâm 
này là tinh thần nhân đạo”.Vậy tinh thần 
nhân đạo ở tác phẩm là gì?. Có lẽ Géricault 
muốn tất cả những người khi xem xong 
tác phẩm này sẽ cầu nguyện cho những 
linh hồn xấu số, gián tiếp kêu gọinhững 
người cầm quyền đừng bao giờ đẩy đồng 
loại tới chiếc bè của chiến thuyền Méduse, 
đừng bao giờ đối xử với nhau như những 
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người ở trên chiếc bè đó nữa! Con người 
phải xứng đáng là con người, trong đó. 
Lòng nhân ái mới là giá trị đích thực của 
cuộc sống!”.Tác phẩm Chiếc bè của chiến 
thuyền Méduse của Géricault dù muốn 
hay không thì rõ ràng tác phẩm đã nói lên 
tiếng nói xã hội đương thời.

Nếu trong tác phẩm chiếc bè của 
chiến thuyền Méduse của họa sỹ Géricault 
tố cáo sự vô trách nhiệm, sự ích kỷ, tham 
lam, sự mục nát, thối giữa của chính quyền 
phong kiến đường thời của Pháp lúc bấy 
giờ, cho đông đảo quần chúng nhân dân 
biết, nhằm đưa những cái xấu ra trước xã 
hội đòi lại tiếng nói công bằng cho những 
người dân vô tội. Thì tác phẩm của danh 
họa Eugène Delacroix 1798-1863 lại 
phản ánh về chủ đề kháng chiến, chiến 
tranh cách mạng trong xã hội đương thời. 
Ông ảnh hưởng không nhỏ bởi phong cách 
nghệ thuật của Géricault. 

Về mặt nghệ thuật, Delacroix đã đi 
theo hướng phá rào của Géricault với bút 
pháp tự do và đặc biệt là tính chất sống bi 
tráng hừng hực trong từng tác phẩm. Năm 
32 tuổi, Delacroix đã sáng tác thành công, 
tác phẩm La Liberte Guidan Le Peupie 
«Thần Tự do trên chiến lũy». Đây là một 
trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của 
ông. Một tác phẩm hội họa kinh điển của 
nền mỹ thuật Pháp, tác phẩm vẽ lại, tinh 
thần, thời khắc lịch sử của Cách mạng 
Pháp, đương thời. Tác phẩm được ra đời 
ngay sau khi vua Charles X bị lật đổ tháng 
7/1830. Đây là cuộc Cách mạng dân chủ 
Pháp chống lại sự phục hồi nền quân chủ 
chuyên chế của dòng họ Bourbon.

 Tác phẩm như lời hiệu triệu các 
tầng lớp nông dân thống khổ trong xã hội 
nước Pháp lúc bấy giờ đứng lên cầm vũ 

khí để giành lại quyền tự do cho chính 
mình, thoát khỏi chế độ độc tài. Nó là sự 
tiếp nối tất yếu tinh thần của Cách mạng 
tư sản Pháp diễn ra, năm 1789. Tác phẩm 
được diễn tả trong một không gian dày 
đặc mịt mù, hỗn độn của khói súng đạn, 
hình ảnh Nữ thần Tự do như niềm tin của 
một chân lý vĩnh hằng bừng sáng, tràn đầy 
sức sống mạnh mẽ, trên tiên phong dẫn 
dắt nhân dân trên chiến lũy. Đằng sau bà 
là nhiều tầng lớp quần chúng gồm trí thức 
trẻ, thợ thuyền, nông dân nghèo, và cả 
những đứa trẻ vô gia cư với khí thế chiến 
thắng đang hừng hực tiến lên phía trước, 
vượt qua mọi chướng ngại vật. Với một bố 
cục tam giác cân. Nữ thần Tự do được ông 
đặt trong tâm trong tác phẩm, một tay nữ 
Thần dương cao lá cờ cách Mạng Pháp với 
ba màu, Xanh -Trắng - Đỏ hòa luẫn trong 
không gian mờ ảo, lẫn vào làn khói súng 
mịt mù phía sau. Lá cờ ba màu trắng - đỏ 
- xanh, Màu trắng tượng trưng cho tự do, 
màu xanh bình đẳng, màu đỏ bác ái, như 
thôi thúc tất cả các tầng lớp công, nông, 
dân, trí thức...đấu tranh vì một tương lai 
tươi sáng. Điều này như đề cao một biểu 
tượng giá trị mới của thời đại. Tay trái bà 
cầm khấu súng kíp lê, mặt nghiên 2/3 về 
phía sau như hô hào, cổ động, dẫn rắt nhân 
dân, tiến lên vượt qua các chướng ngại 
vật, dành chính quyền cách mạng về tay 
nhân dân. Trong tác phẩm người xem cảm 
nhận rõ các yếu tố bạo lực Cách mạng, ở 
ngay tiền cảnh, dưới Nữ thần Tự do, ngổn 
ngang xác chết của quân lính Hoàng gia, 
một biểu triệt để của sự thay đổi.

Tác phẩm có sự pha trộn nhuần 
nhuyễn giữa tính thời sự và sự màu nhiệm 
của đức tin. Nữ thần Tự do ở đây, không 
đơn thuần là biểu tượng của một thể chế 
mới, mà còn mang trong đó hình tượng 
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của Đức mẹ Maria (Marianne) được tái 
hiện với vẻ đẹp nhìn nghiêng thánh thiện, 
trong sáng, nhiệm màu. Ngoài ra Bà còn 
là hình tượng tích hợp của Nữ thần chiến 
thắng Nike, mà Delacroix dày công nghiên 
cứu từ tượng cổ Hy Lạp để xây dựng lên 
tác phẩm. Nữ thần thần tự do được ông 
diễn tả mặc trang phục của người Hy Lạp 
như gửi thêm thông điệp về tinh thần cộng 
hòa của nền cổ đại này nay được nhuộm 
vào cuộc cách mạng này. Không chỉ vậy, 
nó còn là biểu tượng của một mùa xuân 
mới, giống như, nữ Thần mùa xuân trong 
tranh của danh họa Sandro Botticelli, đã 
làm tạo nên cuộc cách mạng văn hóa nghệ 
thuật giai đoạn đầu Phục hưng. Chiếc váy 
của bà đươc ông diễn tả, như vô tình trễ 
xuống bởi những nút dây lỏng lẻo qua vai, 
để lộ một phần cơ thể căng tràn sức sống 
của một thiếu nữ mới đôi mươi. Có lẽ đó 
là biểu tượng sức mạnh của một cuộc cách 
mạng mới của toàn dân. Những điều này 
người xem có thể nhận thấy qua các nhân 
vật biểu tưởng chính trị tìm thấy trong 
chân dung của nhiều tầng lớp xã hội ở 
Paris cũng như quan niệm văn hóa xã hội 
giai đoạn ấy. Một chàng trai, đội mũ trùm 
phrygian hằn lên nền trời rực sáng cũng là 
biểu tượng của tự do và quyền công dân. 
Chiếc mũ vốn có nguồn gốc từ mũ nấm 
của nô lệ được giải phóng thời La Mã cổ 
đại. Đến thời điểm hiện tại, mũ phrygian 
thường được các sinh viên đội trên đầu 
và đeo trên vai một chiếc túi da, nay túi 
da được biến thành túi đựng đạn và khẩu 
súng, một người công nhân nhà máy, mặc 
quần yếm thủy thủ, vai đeo túi trắng, đang 
vung cao một lưỡi kiếm, tiến thắng theo 
hướng của nữ Thần. Bên cạnh nữ thần, 
một người đàn ông mặc áo đen ghi lê và 
đội mũ chóp cao, hai tay cầm khẩu súng, 
có lẽ là chân dung tự họa của Delacroix. 
Áo ghi lê mũ chóp cao biểu tượng của tầng 
lớp thành thị thời thượng lúc bấy giờ. Mỗi 

chi tiết trong tác phẩm điều mang đến các 
ý nghĩa chính trị, như mũ beret biểu tương 
cho quý tộc da trắng, dải ruy băng màu đỏ 
biểu trưng cho người theo chủ nghĩa tự do, 
và khăn tay Cholet, một biểu tượng của 
người đứng đầu Hoàng gia, dùng để buộc 
khẩu súng lục vào bụng của một người 
đàn ông. Xa xa, người xem nhìn thấy thấp 
thoáng trong làn khói súng mờ ảo, hình 
ảnh tháp đôi của nhà thờ Đức Bà Notre 
Dame biểu tượng như một đức tin đang 
được hiện rõ dần. Đây là một sự tính toán 
kỹ lưỡng của Delacroix, hình ảnh này vừa 
như tạo nên không gian sâu thẳm cho tác 
phầm, và kéo lại cân bằng cho bố cục bức 
tranh, nhưng đồng thời cũng tạo nên sự 
kết nối cho những ý tưởng trên.

Với chủ đề kháng chiến, chiến tranh 
tranh cách mạng. Danh họa Delacroix đã 
diễn tả sự tương phản sáng - tối, một cách 
khéo léo như muốn tạo ra ý chí quật cường, 
khát vọng tự do dân chủ của nhân dân, nói 
lên được tiếng nói của xã hội đương thời, 
Khẳng định cuộc cách mạng này là cuộc 
cách mạng của nhân dân vì dân nhân đánh 
đổ những tàn dư phong kiến còn sốt lại. 
Khi bức tranh lần đầu tiên ra mắt công 
chúng vào năm 1831, nó đã tạo nên hiệu 
ứng mạnh mẽ trong xã hội Pháp đương 
thời, là nguồn động viên, tuyên truyền 
mạnh mẽ tới tất cả tầng lớp trong xã hội 
cổ vũ cho cuộc cách Mạng này. Thậm chí, 
nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, bên cạnh 
nữ thần, hình ảnh chú bé đường phố ở bức 
tranh đã trở thành nguồn cảm hứng cho 
Victor Hugo xây dựng nhân vật Gavroche 
trong cuốn tiểu thuyết “Những người khốn 
khổ” năm 1862. 

 Chủ nghĩa lãng mạn cũng ảnh 
hưởng đến nền hội họa Việt Nam. Đặc biệt 
từ khi người Pháp mở trường Cao đẳng 
Mỹ thuật Đông Dương năm 1925. Các 



67Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

họa sỹ thế hệ đầu tiên học tại trường như; 
Nguyễn Gia Trí. Tô Ngọc Vân. Nguyễn 
Tường Lân.Trần Văn Cẩn. Dương Bích 
Liên. Lương Xuân Nhị Nguyễn Sáng. Bùi 
Xuân Phái...cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng 
của chủ nghĩa lãng mạn. Giai đoạn đầu có 
tác phẩm của Tô Ngọc Vân như; “Thiếu 
Nữ bên hoa huệ” . “Hai thiếu nữ và em 
bé”. Trần Văn Cẩn có “Em Thúy” . Nguyễn 
Tường Lân có “Thiếu nữ Hà Nội”. “Đôi 
bạn”...Trong kháng chiến chống Pháp 
và chống Mỹ. Chủ nghĩa lãng mạn cách 
mạng, cũng xuất hiện trong nhiều tác 
phẩm nghệ thuật hội họa giai đoạn này có 
thể kể đến như; “Hà Nội vùng đứng lên” 
khắc gỗ của Tô Ngọc Vân “Thần tự do 
trên chiến lũy” của Lương Xuân Nhị.“Em 
hát các anh nghe” sơn dầu của Trần Huy 
Oánh “Bác vẫn cùng chúng cháu hành 
quân” 1972 của Nguyễn Thụ – Nguyễn 
Huy Oánh. “Tiếng đàn bầu” của sĩ Tốt... 

 Bức tranh“Hà Nội vùng đứng 
lên” của Tô Ngọc Vân với 2 màu đen 
trắng, miêu tả một cô gái Hà thành 
mặc chiếc áo dài đang tung bay mạnh 
mẽ cùng những nếp gấp mạnh mẽ dứt 
khoát, gương mặt mỹ miều, mái tóc 
dài tạo sóng dâng trào mạnh mẽ như 
những ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt kẻ 
thù bất cứ lúc nào. Với tà áo dài truyền 
thống đã tạo cho người thiếu nữ Hà 
thành mạnh mẽ duyên dáng cương 
nghị toát lên tư thế sẵn sàng tham gia 
kháng chiến bảo vệ tổ quốc sẵn sàng 
bảo vệ Hà Nội “Quyết tử cho tổ quốc 
quyết sinh”. Đây cũng là tác phẩm 
đánh dấu sự thay đổi phong cách nghệ 
thuật của ông, từ thiếu nữ Hà thành 
duyên dáng, trầm tư sâu lắng…chuyển 
dần sang phong lãng mạn cách Mạng. 
Bức tranh cổ động,“Hà Nội vùng đứng 

lên” đã hòa với không khí cách Mạng 
đang phát triển mạnh mẽ như vũ bão 
của Việt Nam, nói lên tiếng nói của 
thời đại, đại diện cho sự chuyển biến 
lớn lao trong tư tưởng chính trị của thế 
hệ họa sỹ đương thời. 

“Hà Nội vùng đứng lên” 
https://langxuancau.blogspot.com/2017/11/hoa-

si-to-ngoc-van-nguoi-thay-lon-cua.html

Năm 1947 nhân ngày quốc khánh 
Pháp (14/7), trong lúc cuộc kháng chiến 
chống Pháp của toàn Đảng, toàn quân và 
toàn dân ta đang diễn ra ác liệt và phức tạp, 
họa sỹ Lương Xuân Nhị đã lấy ý tưởng 
từ tác phẩm “Thần tự do trên chiến lũy” 
của họa sỹ Delacroix. Vẽ lên bức tranh cổ 
động 14 Juillet 1789 - 19 Aout 1945 

14 Juillet 1789 - 19 Aout 1945.
Tranh cổ động của Lương Xuân Nhị 

Nguồn ảnh https://kienthuc.net.vn/
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Thần tự do trên chiến lũy (1830) của 
Delacroix.

Nguồn ảnh https://www.theguardian.com/

Với hình ảnh Nữ thần tự do, tay cầm 
cờ, tay cầm súng,  nhưng là cờ này là lá cờ 
màu đen (biểu tượng cho sự hắc ám, tội lỗi, 
xấu xa...) khác xa với lá cờ của cách mạng 
Pháp. Tuy nhiên, nữ thần cũng đã kịp tỉnh 
ngộ ra và đang sát cánh cùng người phụ nữ 
Việt Nam, mặc áo dài truyền thống, tay trái 
cầm cờ đỏ sao vàng, được cách điệu theo 
hình chữ S Tổ Quốc Việt Nam, tay trái cầm 
cán búa hoặc cán liềm biểu tượng cho Đảng 
cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo nhân dân 
kháng chiến chống lại thực dân Pháp...
Họa sỹ Lương Xuân Nhị muốn người Pháp 
hiểu rằng cuộc Cách mạng của người Pháp 
trước đây, cũng như cuộc Cách mạng của 
Việt Nam hiện tại, đều giống nhau về bản 
chất và lý tưởng. Chính phủ thực dân Pháp 
đang lừa nhân dân Pháp, những người yêu 
chuộng hòa bình, với chiêu bài khai hóa văn 
minh, nay đã bộc lộ ra bản chất xâm lược 
xấu xa. Vì vậy nữ Thần tự do biểu tưởng 
cho nhân dân, các bà mẹ Pháp có những 
người con đang phải đi chiến tranh phi 
nghĩa ở Việt Nam đứng lên đoàn kết cùng 
nhân dân Việt Nam đấu tranh vì quyền độc 
lập tự do của dân tộc Việt Nam. Điều này 
về sau đã được khẳng định bằng cuộc chiến 
thắng lịch sử Điện Biên là chấn động năm 
Châu giáng một đòn chí mạng vào và chủ 
nghĩa thực dân.

Qua tìm hiểu một số tác phẩm của 
chủ nghĩa lãng mạn ở phương Tây, có thể 

nhận ra, nghệ thuật luôn là tiếng nói hiện 
thân của xã hội đương thời, dù với hình 
thức, dưới chủ nghĩa hay phong trào nghệ 
thuật nào đi chăng nữa, hay chế độ chính 
trị nào, thì người nghệ sỹ luôn muốn phản 
ánh những gì đang tồn tại thông qua nghệ 
thuật bằng cái nhìn hiện thực khách quan 
nhất, qua những sự trải nghiệm tích lũy của 
bản thân trong cuộc sống đương thời. Mỗi 
một tác phẩm là một hơi thở của cuộc sống 
xã hội được thời, nó phản ánh đầy đủ tinh 
thần, văn hóa, kinh tế, chính trị xã hội đó, là 
tiếng nói phản ánh của xã hội đương thời.
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Đỗ Xuân Trọng*
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Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 5/11/2020
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Tóm tắt: Đặt cọc là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, xuất hiện từ xa 
xưa trong lịch sử giao lưu dân sự. Tuy nhiên, các quy định pháp luật về đặt cọc lại chiếm vị 
trí rất nhỏ trong Bộ luât dân sự, cụ thể, trong Bộ luật Dân sự năm 2015 chỉ có một điều luật 
duy nhất quy định về Đặt cọc đó là Điều 328. Việc hướng dẫn, áp dụng, giải quyết các vấn đề 
liên quan đến đặt cọc cũng hạn chế, rải rác trong một số điều khoản, văn bản. Điều này cho 
thấy các quy định về đặt cọc còn sơ sài, dẫn đến hiệu quả áp dụng trên thực tế không cao và 
chưa thực sự là một biện pháp bảo đảm hữu hiệu. Đặc biệt trong kinh doanh bất động sản 
(KDBĐS) thì chính sự sơ sài, hạn chế còn nhiều mà dẫn đến rất nhiều hệ lụy đối với các chủ 
thể khi thực hiện KDBĐS. Bài viết tập trung làm rõ về mặt pháp lý đối với giao dịch đặt cọc 
trong kinh doanh bất động sản (BĐS). Bên cạnh tính tự do thỏa thuận đối với hình thức đặt 
cọc trong giao dịch dân sự nói chung, thì trong giao dịch sản phẩm bất động sản, dự án BĐS 
nên quy định thêm một số điều kiện bắt buộc khi chọn hình thức giao dịch đặt cọc để loại bỏ 
những hành vi chiếm dụng vốn, huy động vốn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, 
góp phần thúc đẩy một thị trường BĐS ngày càng phát triển lành mạnh hơn, minh bạch hơn. 

Từ khóa: Giao dịch đặt cọc, kinh doanh bất động sản, biện pháp bảo đảm, chuyển nhượng, dự 
án bất động sản.

Abstract: Deposit is a measure of guaranteeing the fulfi llment of civil obligations, 
appearing from ancient times in civil exchange history. However, the law on deposit accounts 
for a very small position in the Civil Code. Specifi cally, in the Civil Code 2015, there is only 
one law regulating deposits, that is Article 328. The guidance, application and solving of 
deposit-related issues are also limited, only scattered in a number of terms and documents. 
This shows that the deposit regulations are still sketchy, leading to ineff ective application 
in practice and is not really an eff ective guarantee measure. In particular, in the real estate 
business, it is the sketchiness and limitation that leads to many consequences for the subjects 
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1. Giao dịch đặt cọc theo quy định 
của Bộ luật dân sự 2015

Đặt cọc là một trong những biện 
pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 
trong hệ thống các biện pháp bảo đảm 
thực hiện nghĩa vụ dân sự được ghi nhận 
trong Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015). 
Về bản chất đặt cọc là một giao dịch dân 
sự, cụ thể là 01 hợp đồng dân sự và được 
quy định cụ thể tại Điều 328 BLDS 2015, 
cụ thể: 

Thứ nhất, về khái niệm đặt cọc: 
Khái niệm đặt cọc đã được quy định tại 
khoản 1 Điều 328 BLDS 2015: “1. Đặt 
cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt 
cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên 
nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí 
quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau 
đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong 
một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc 
thực hiện hợp đồng”. Từ khái niệm trên đã 
xác định rõ các yếu tố của đặt cọc, cụ thể: 

- Một là, về chủ thể của đặt cọc: Chủ 
thể của đặt cọc là các bên tham gia quan hệ 
đặt cọc và phải có năng lực pháp luật dân 
sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định 
của pháp luật; đồng thời phải tự nguyện, 
thống nhất ý chí tham gia vào giao dịch 

† Phạm Văn Tuyết – Lê Kim Giang (Đồng chủ biên) (2015), Hoàn thiện chế định bảo đảm thực hiện 
nghĩa vụ dân sự, Nxb Dân Trí, tr 135. 

đặt cọc (Điều 117 BLDS 2015). Chủ thể 
của đặt cọc bao gồm, bên đặt cọc và bên 
nhận đặt cọc. Trong đó, bên đặt cọc là bên 
giao cho bên nhận đặt cọc một khoản tiền 
hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá 
trị khác trong một thời hạn để bảo đảm 
giao kết hoặc thực hiện hợp đồng; Bên 
nhận đặt cọc là bên nhận tài sản do bên đặt 
cọc giao trong một thời hạn để bảo đảm 
giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Khi 
tiến hành đặt cọc bên có quyền và bên có 
nghĩa vụ đều được bảo đảm, bởi bên nào 
không thực hiện đúng mục đích bảo đảm, 
bên đó sẽ phải gánh chịu hậu quả của đặt 
cọc. Như vậy, có thể nói rằng nếu như các 
biện pháp bảo đảm khác chỉ bảo đảm một 
chiều thì đặt cọc là một biện pháp bảo đảm 
hai chiều†. 

- Hai là, đối tượng của đặt cọc: Theo 
quy định tại khoản 1 Điều 328 BLDS 2015, 
đối tượng đặt cọc là tiền hoặc kim khí quý, 
đá quý và các tài sản có giá trị khác. Về cơ 
bản đây là các tài sản có tính thanh khoản 
cao, có giá trị thanh toán, có thể thuộc sở 
hữu của bên nhận cọc ngay mà không cần 
bất kỳ thủ tục nào. Tuy nhiên, BLDS 2015 
không quy định tỷ lệ hoặc giới hạn của giá 
trị đặt cọc trên giá trị của hợp đồng mà do 
các bên tự thỏa thuận nên đây cũng là nội 

when doing the real estate business. This article clarifi es the legal aspects of the deposit 
transaction in real estate business. In addition to the freedom of agreement for the deposit 
form in civil transactions in general, in the transaction of real estate products and real 
estate projects, there should be some additional mandatory conditions when choosing the 
form deposit transactions to eliminate acts of capital appropriation, capital mobilization, 
fraudulent appropriation of customers’ assets, contributing to promoting a healthier and 
more transparent real estate market.

Keywords: Deposit transaction, real estate, measure, transfer, project.
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dung dễ tiềm ẩn những tranh chấp, hành vi 
lừa đảo trong các giao dịch dân sự. 

- Ba là, mục đích của đặt cọc: Nếu 
như các biện pháp bảo đảm khác mục đích 
chỉ để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong 
hợp đồng được bảo đảm thì biện pháp đặt 
cọc hướng đến hai mục đích đó là để đảm 
bảo việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng 
dân sự. 

- Bốn là, về hình thức của đặt cọc: 
BLDS 2015 không quy định rõ về hình 
thức của đặt cọc có phải thành lập văn 
bản hay không nhưng về bản chất đặt cọc 
là một giao dịch dân sự. Do đó, đặt cọc 
cũng phải tuân thủ các quy định về hình 
thức của một giao dịch dân sự theo quy 
định tại Điều 119 BLDS 2015: “Giao dịch 
dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng 
văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Giao 
dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử 
dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy 
định của pháp luật về giao dịch điện tử 
được coi là giao dịch bằng văn bản”. Tuy 
nhiên, để đảm bảo an toàn cho hợp đồng 
chính trước những rủi ro và bảo vệ quyền 
lợi hợp pháp của các bên thì đặt cọc nên 
lập thành văn bản, trong đó thỏa thuận rõ 
những nội dung đặt cọc. Đây là cơ sở để 
nếu có tranh chấp xảy ra sẽ có chứng cứ để 
bảo vệ quyền và lợi ích của các bên; đồng 
thời là căn cứ để phân biệt với việc “tiền 
trả trước” cho một phần nghĩa vụ được 
thực hiện trước. 

Thứ hai, xử lý tài sản đặt cọc: Tại 
khoản 2 Điều 328 BLDS 2015 đã quy định 
về xử lý tài sản đặt cọc, cụ thể:  

(i) Xử lý đặt cọc khi hợp đồng được 
giao kết, thực hiện: Nếu đặt cọc có mục 
đích để bảo đảm giao kết hợp đồng thì khi 
“hợp đồng được giao kết tài sản đặt cọc 

được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được 
khấu trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền” 
nếu các bên có thỏa thuận. Tuy nhiên, 
BLDS 2015 chưa quy định thời điểm cụ 
thể mà bên nhận đặt cọc phải trả lại tài sản 
đặt cọc cho bên đặt cọc nên thực tế đã dẫn 
đến những áp dụng không thống nhất khi 
có tranh chấp xảy ra. Có quan điểm cho 
rằng, ngay sau khi hợp đồng được giao kết 
bên nhận đặt cọc phải trả tài sản đặt cọc 
cho bên đặt cọc nhưng cũng có quan điểm 
cho rằng do pháp luật không có quy định 
về thời điểm hoàn trả nên do các bên thoả 
thuận, nếu các bên không có thoả thuận 
mà xảy ra tranh chấp thì thời điểm hoàn 
trả theo phán quyết của Toà án có hiệu 
lực pháp luật. Hai quan điểm này thể hiện 
trong 02 bản án sau đây:

Vụ án 1 (Bả n á n số  323/2020/DS-
PT ngà y 09-9-2020 của TAND tỉnh Long 
An, về việc tranh chấ p hợ p đồ ng đặ t 
cọ c): Và o ngà y 10/3/2018, bà  Cao Hồ ng 
H có  chuyể n như ợ ng cho bà  G diện tích 
đất 3.196m2, thuộc các thửa số 252, 253 
và 206, tờ bản đồ số 13 tại địac chỉ xã  
Đ1, huyệ n Đ, tỉ nh Long An (đã có Giấy 
chứng nhận đứng tên bà H). Giá  chuyể n 
như ợ ng đấ t lú a 95 triệu/m2, với tổ ng giá  
trị  chuyể n như ợ ng là  4.750.000.000đồ ng. 
Cù ng ngà y bà  G đặ t cọ c cho bà  H số  
tiề n 01 tỷ  đồ ng và  hai bê n cam kế t khi 
bà  H chuyể n mụ c đí ch sang đất thổ  cư  
thì  hai bê n sẽ  ra phò ng cô ng chứ ng ký  
HĐCNQSDĐ và  thanh toá n hế t số  tiề n. 
Đế n ngà y 13/5/2019 bà  H đã  chuyể n mụ c 
đí ch đư ợ c toàn bộ phầ n diệ n tí ch đấ t các 
thửa đất trên và ký HĐCN cho bà G; bà 
G đã thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp 
đồng đã ký kết và yêu cầu bà H trả lại 1 
tỷ đã đặt cọc như ng bà  H cố  tì nh trá nh né . 
Nay bà  G khởi kiện yê u cầ u Toà  á n buộc 
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bà H phải trả  lạ i cho bà  G số  tiề n cọ c đã  
nhậ n là  1tỷ đồng và  trả lãi chậm thực hiện 
nghĩa vụ thanh toán từ ngày 13/5/2019. 
Tại bản án của TAND tỉnh Long An 
xác định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện 
của bà G, yêu cầu bà G trả cho bà H 
1.000.000.000đồng và tính lãi kể từ ngày 
13/5/2019 đến ngày 09/09/2020 theo quy 
định tại khoản 2 Điều 468 BLDS 2015. 
Như vậy, bản án này theo quan điểm đầu 
tiên, thời điểm phải thanh toán ngay sau 
khi hợp đồng được ký kết và tính lãi chậm 
thanh toán từ ngày vi phạm như trên. 

Vụ án 2 (Bản án số: 156/2018/DS-
ST, ngày: 14/7/2018 của TAND quận Thủ 
Đức, về việc tranh chấ p hợ p đồ ng đặ t cọ c 
cho thuê nhà): Ngà y 15/6/2017, ô ng Đoà n 
Hồ ng A có  ký  hợ p đồ ng đặ t cọ c để  thuê că n 
nhà  Số  2/8 đư ờ ng số  1, khu phố  2, phư ờ ng 
Linh Trung, quậ n Thủ  Đứ c, Thà nh phố  Hồ  
Chí  Minh vớ i ô ng Phạ m Đă ng H. Hai bê n 
thỏ a thuậ n giá  thuê 50.000.000.000 đồ ng, 
đặ t cọ c số  tiề n bằng 02 tháng tiền thuê 
nhà là 100.000.000đ; sau khi ký hợp đồng 
thuê nhà và ông A đến thuê thì ông H sẽ 
trả ngay tiền đặt cọc đó. Ngày 01/6/2017, 
sau khi ông A đến ở, yêu cầu ông H trả 
tiền cọc thì ông H không trả, sau đó ông 
A không thuê nhà của ông H và chấm dứt 
hợp đồng sau 01 tháng thuê. Nay ông A 
khởi kiện yêu cầu TAND buộc ông H phải 
thanh toán số tiền 02 tháng tiền cọc và tính 
lãi chậm thanh toán từ ngày 01/6/2017 cho 
đến ngày xét xử 14/7/2018. Tại bản án 
của TAND quận Thủ Đức xác định: Chấp 
nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông 
A, yêu cầu ông H trả cho ông A số tiền 
cọc là 100.000.000đồng trong thời hạn 02 
tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp 
luật; sau 02 tháng mà ông H không thanh 
toán thì tính lãi chậm thanh toán theo quy 

định tại khoản 2 Điều 468 BLDS 2015. 
Như vậy, với bản án này theo quan điểm 
thứ hai, thời điểm phải thanh toán kể từ 
ngày bản án có hiệu lực pháp luật; thời 
gian thanh toán do Toà án ấn định và tính 
lãi chậm thanh toán từ ngày vi phạm như 
thời hạn trên. 

Như vậy, việc quan điểm khác nhau 
về thời điểm thực hiện thanh toán tiền đặt 
cọc như trên làm cho vụ án thường bị kéo 
dài; ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của 
các bên.  

(ii) Xử lý đặt cọc khi hợp đồng không 
được giao kết, thực hiện: Nếu bên đặt cọc 
từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng 
thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt 
cọc; Còn trường hợp bên nhận đặt cọc 
vi phạm, từ chối giao kết, thực hiện hợp 
đồng: (i) nếu tài sản đặt cọc là tiền thì phải 
trả lại gấp 2 lần số tiền đặt cọc; (ii) nếu 
tài sản đặt cọc là tài sản khác thì ngoài trả 
lại tài sản đó còn phải trả một khoản tiền 
tương đương giá trị tài sản đặt cọc; (iii) 
nếu trường hợp các bên có thỏa thuận khác 
thì pháp luật sẽ tôn trọng sự thỏa thuận đó, 
họ có thể thỏa thuận bên vi phạm phải trả 
lại ít hoặc nhiều hơn số tiền đặt cọc. Tuy 
nhiên, đối với trường hợp bên đặt cọc vi 
phạm có được thỏa thuận việc xử lý tài sản 
hay không, hay chỉ có một cách duy nhất 
là “tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt 
cọc”? Với cách viết “trừ trường hợp có 
thoả thuận khác” như trên, thì không biết 
có “trừ” đối với cả hai trường hợp, hay chỉ 
trừ đối với trường hợp sau?

Bên cạnh đó, đối với trường hợp 
không có sự thoả thuận tại Nghị quyết 
01/2003/NĐ-HĐTP của Tòa án nhân dân 
tối cao đã có hướng dẫn cụ thể về xử lý tài 
sản bảo đảm. 
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2. Giao dịch đặt cọc trong kinh 
doanh bất động sản và những vấn đề 
pháp lý

Hiện nay, trong Luật KDBĐS năm 
2014 (Luật KDBĐS 2014) không quy định 
về đặt cọc khi giao kết và thực hiện các 
hợp đồng KDBĐS. Tuy nhiên, trong thực 
tế, vẫn tồn tại các giao dịch đặt cọc được 
ký trước khi ký các hợp đồng KDBĐS. 
Với thực tế này, đã đặt ra cho chúng ta hai 
hướng nhìn khác nhau: 

(i) Dưới góc độ tích cực: Đặt cọc sẽ 
giúp cho chủ đầu tư khảo sát nhu cầu của 
thị trường, đồng thời đây cũng là một hình 
thức quảng cáo tốt cho dự án. Tuy nhiên, 
hình thức này sẽ hoàn toàn tích cực như 
trên với điều kiện chủ đầu tư thực hiện 
theo đúng các quy định của pháp luật, 
không lợi dụng hình thức này để lừa đảo, 
chiếm dụng vốn và nếu dự án vì lý do gì 
không thực hiện được thì chủ đầu tư phải 
hoàn trả lại tiền cọc cùng mức phạt cọc 
theo thỏa thuận giữa các bên. Còn đối với 
bên mua, khi đặt cọc đã xác lập được biện 
pháp đảm bảo thực hiện giao dịch, tạo lập 
ý chí trong giao kết và khả năng chấp nhận 
hậu quả sau giao dịch đặt cọc mua bán 
BĐS của mình. 

(ii) Dưới góc độ tiêu cực: Thực tế 
vì mục tiêu lợi nhuận chủ đầu tư lợi dụng 
sự thiếu chặt chẽ về pháp lý của hình thức 
giao dịch đặt cọc trong KDBĐS đặc biệt là 
BĐS hình thành trong tương lai để lừa đảo 
hoặc sử dụng để chiếm dụng nguồn vốn, 
với mức đặt cọc có khi đạt tới 95% giá trị 
tài sản như một hình thức trá hình của giao 
dịch mua bán. Điều này, ảnh hưởng đến 

‡ Điều 10 Luật KDBĐS 2014
§ Điều 14 Luật KDBĐS 2014

chính quyền và lợi ích hợp pháp của bên 
mua khi tiếp cận các dự án. 

Vậy vấn đề pháp lý đặt ra để giao 
dịch đặt cọc trong KDBĐS được coi là hợp 
pháp thì trên cơ sở của BLDS 2015, Luật 
KDBĐS 2014, Luật nhà ở 2014 giao dịch 
đặt cọc phải đáp ứng các điều kiện sau: 

Thứ nhất, bản chất đặt cọc là một 
giao dịch dân sự. Giao dịch dân sự là sự 
tự do thỏa thuận giữa các bên và để các 
giao dịch đặt cọc này có hiệu lực thì trước 
hết phải tuân theo các quy định của BLDS 
2015 về chủ thể, nội dung, hình thức của 
giao dịch đặt cọc. 

Ngoài ra, do hoạt động KDBĐS 
mang tính chất đặc thù nên ngoài các điều 
kiện về chủ thể của quan hệ pháp luật dân 
sự theo quy định của BLDS 2015 thì phải 
đáp ứng các điều kiện cá nhân, tổ chức 
được KDBĐS quy định tại Điều 10 Luật 
KDBĐS 2014‡. Và khi thực hiện dự án 
nhà ở thương mại, chủ đầu tư ngoài đáp 
ứng điều kiện tại Điều 10 Luật KDBĐS 
2014 thì còn phải “có vốn ký quỹ để thực 
hiện đối với từng dự án theo quy định của 
pháp luật về đầu tư” được quy định tại 
Điều 21 Luật nhà ở 2014; Đồng thời bên 
đặt cọc phải thuộc đối tượng được mua, 
nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS 
của doanh nghiệp KDBĐS được quy định 
Điều 14 Luật KDBS 2014§

Thứ hai, do Luật KDBĐS 2014, 
Luật nhà ở 2014 đều không có quy định về 
giao dịch đặt cọc và xuất phát từ nguyên 
tắc “công dân được làm những gì pháp 
luật không cấm” nên giao dịch đặt cọc 



74 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

cũng không được vi phạm các điều cấm 
của pháp luật, đặc biệt liên quan đến việc 
huy động vốn, chiếm dụng vốn trái phép 
được quy định tại Luật KDBĐS 2014, 
Luật nhà ở 2014. Cụ thể: 

- Tại khoản 5, Điều 8 Luật KDBĐS 
2014 quy định: cấm hành vi huy động, 
chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn 
huy động của tổ chức, cá nhân và tiền 
ứng trước của bên mua, bên thuê, bên 
thuê mua BĐS hình thành trong tương lai 
không đúng mục đích theo cam kết. 

- Tại khoản 1 Điều 68 Luật nhà ở 
2014 quy định chủ đầu tư phải thực hiện 
các hình thức huy động vốn phù hợp đối 
với từng loại nhà ở theo quy định. Chẳng 
hạn đối với nhà ở thương mại, chủ đầu 
tư chỉ được huy động vốn dưới các hình 
thức sau: Vốn huy động thông qua hình 
thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh 
doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân; Tiền mua, tiền thuê 
mua, tiền thuê, nhà ở trả trước theo hợp 
đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà 
ở hình thành trong tương lai; Vốn vay từ 
tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang 
hoạt động tại Việt Nam. Khi chủ đầu tư 
huy động vốn không đúng hình thức đã 
được quy định, thuộc các trường hợp cấm 
theo điểm a, khoản 2 Điều 19 Nghị định số 
99/2015 hướng dẫn Luật Nhà ở quy định: 
“Chủ đầu tư không được áp dụng hình 
thức huy động vốn để phân chia sản phẩm 
nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, 
hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân 
chia quyền sử dụng đất trong dự án cho 
bên được huy động vốn, trừ trường hợp 
góp vốn thành lập pháp nhân mới để được 

¶ Khoản 1 Điều 9 Luật KDBĐS 2014.

Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án xây 
dựng nhà ở” thì sẽ bị xử lý vi phạm theo 
quy định của pháp luật. 

Thứ ba, giao dịch đặt cọc trong 
KDBĐS được ký kết tại thời điểm mà 
BĐS được phép chuyển nhượng trên thị 
trường. Điều đó, đảm bảo việc ký kết 
giao dịch đặt cọc không thuộc trường hợp 
huy động vốn, chiếm dụng vốn một cách 
trái phép. Cụ thể, đối với từng hợp đồng 
KDBĐS cần xác định như sau: 

+ Đối với các hợp đồng mua bán, 
cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình 
xây dựng sẵn có: Tại thời điểm nhà, công 
trình xây dựng đã đủ điều kiện để thực 
hiện mua bán, cho thuê, cho thuê mua theo 
quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật KDBĐS 
2014¶ thì chủ đầu tư được áp dụng giao 
dịch đặt cọc để thực hiện các hợp đồng đó. 

+ Đối với các hợp đồng chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử 
dụng đất: Theo quy định tại khoản 2 Điều 
9 Luật KDBĐS 2014 các loại đất đưa vào 
kinh doanh phải đủ các điều kiện sau: “a) 
Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng 
đất theo quy định của pháp luật về đất 
đai; b) Không có tranh chấp về quyền sử 
dụng đất; c) Quyền sử dụng đất không bị 
kê biên để bảo đảm thi hành án; d) Trong 
thời hạn sử dụng đất”. Như vậy, tại thời 
điểm quyền sử dụng đất đã đủ điều kiện để 
thực hiện chuyển nhượng, cho thuê, cho 
thuê lại thì chủ đầu tư được áp dụng giao 
dịch đặt cọc để thực hiện các hợp đồng đó. 

+ Đối với hợp đồng chuyển nhượng 
một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS: Dự 
án BĐS được chuyển nhượng một phần 
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hoặc toàn bộ phải tuân theo các quy định 
tại khoản 1 Điều 9 Luật KDBĐS 2014** và 
tại thời điểm dự án đã đủ điều kiện để thực 
hiện chuyển nhượng thì chủ đầu tư được 
áp dụng giao dịch đặt cọc để thực hiện các 
hợp đồng đó.

+ Đối với hợp đồng mua bán tài sản 
hình thành trong tương lai: Tại thời điểm 
ký kết giao dịch đặt cọc thì phải xác định 
tài sản hình thành trong tương lai đủ điều 
kiện được phép giao dịch theo quy định tại 
Điều 55 KDBBDS 2014, BĐS hình thành 
trong tương lai được đưa vào kinh doanh 
khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ 
sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt; có giấy 
phép xây dựng đối với trường hợp phải có 
giấy phép xây dựng, giấy tờ nghiệm thu 
việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật tương ứng theo tiến độ dự án. Trường 
hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có 
mục đích để ở hình thành trong tương lai 
thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn 
thành xong phần móng của tòa nhà đó. Và 
trước khi bán, cho thuê mua, chủ đầu tư 
phải có văn bản thông báo cho cơ quan 
quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ 
điều kiện được bán, cho thuê mua. 

Như vậy, mặc dù Luật KDBĐS 2014, 
Luật nhà ở 2014 không quy định về giao 
dịch đặt cọc trong hoạt động KDBĐS, tuy 
nhiên để giao dịch đặt cọc có hiệu lực thì 
phải đáp ứng các điều kiện đã được quy 
định tại BLDS 2015 và các quy định khác 
có liên quan trong Luật KDBĐS 2014, 
Luật nhà ở 2014 về chủ thể; điều kiện của 
BĐS được kinh doanh và các hành vi pháp 
luật cấm. 

** Điều 49 Luật KDBĐS 2014.

3. Thực trạng giao dịch đặt cọc 
trong kinh doanh bất động sản và một 
số kiến nghị. 

3.1. Thực trạng giao dịch đặt cọc 
trong kinh doanh bất động sản

- Trên thực tế, các giao dịch đặt cọc 
đối với hoạt động kinh doanh nhà ở, công 
trình xây dựng sẵn có; quyền sử dụng đất 
có nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến 
chiếm dụng vốn hay huy động vốn trái 
phép. Chủ yếu hiện nay, khi nhà ở, công 
trình xây dựng của các dự án trong lĩnh 
vực KDBĐS; dự án BĐS chưa được phép 
mở bán theo quy định của Luật KDBĐS 
2014, Luật nhà ở 2014 thì nhiều Chủ Đầu 
tư đã tiến hành phương thức huy động vốn 
trái phép từ chính người mua thông qua ký 
kết “hợp đồng đặt cọc giữ chỗ”. Hơn nữa, 
BLDS 2015 không quy định tỷ lệ hoặc 
giới hạn của giá trị đặt cọc trên giá trị của 
hợp đồng mà do các bên tự thỏa thuận nên 
các chủ đầu tư đã lợi dụng nhận tiền đặt 
cọc với giá trị lớn, gây thiệt hại trong cho 
khách hàng. Trong khi tại khoản 1 Điều 
57 Luật KDBĐS 2014 quy định sau khi ký 
hợp đồng, chủ đầu tư dự án KDBĐS sản 
hình thành trong tương lai chỉ được nhận 
thanh toán lần đầu của khách hàng không 
quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp 
theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng 
BĐS nhưng tổng số không quá 70% giá 
trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công 
trình xây dựng cho khách hàng; trường 
hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng 
số không quá 50% giá trị hợp đồng. Như 
trường hợp Công ty Cổ phần KOSY khi 
thực hiện dự án Khu dân cư mới Thị trấn 
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Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 
vào năm 2016††. Tại thời điểm năm 2017, 
khi chưa đủ điều kiện để bán sản phẩm 
của dự án (tại thời điểm này chưa được 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất, UBND Huyện Yên Thế, tỉnh 
Bắc Giang mới triển khai thủ tục thu hồi 
đất‡‡) thì Công ty CP KOSY đã xây dựng 
hợp đồng đặt cọc để ký với bên mua, theo 
đó bên mua được hưởng quyền mua sản 
phẩm của dự án ngay khi dự án đủ điều 
kiện bán sản phẩm ra thị trường. Ở hợp 
đồng đặt cọc này, khoản tiền đặt cọc được 
thực hiện đóng thành 4 lần và với nội dung 
này thì hoàn toàn có thể xảy ra khả năng 
số tiền đặt cọc sẽ ngang bằng với giá trị 
lô đất mà các bên hướng tới ký hợp đồng 
chuyển nhượng khi đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật. Như vậy, bằng hợp 
đồng đặt cọc này thì chủ đầu tư hoàn toàn 
có thể chiếm dụng vốn của nhà đầu tư mà 
không cần chờ tới thời điểm đủ điều kiện 
để được thực hiện bán sản phẩm của dự 
án ra thị trường, việc nhận đặt cọc với giá 
trị lớn có thể xảy ra ở trường hợp trên là 
hoàn toàn không phù hợp với quy định 
của Luật KDBĐS 2014.    hhddhđHay 
như tại Dự án Khu Dân cư và Thương mại 
hỗn hợp Khải Vy (“Q7 Saigon Riverside 
Complex”) tại phường Phú Thuận, quận 

†† Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 02 /12 /2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấp thuận 
Đầu tư Dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang;
‡‡ Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 9/3/2017 của UBND huyện Yên Thế về việc thu hồi đất để thực 
hiện Dự án xây dựng khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế (đợt 1)
§§ Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 23 tháng 1 năm 2017 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc 
chấp thuận đầu tư dự án Khu dân cư và thương mại hỗn hợp Khải Vy tại phường Phú Thuận, quận 7.
¶¶ Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2018 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc 
sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 23 tháng 1 năm 2017 của 
UBND TP. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu dân cư và thương mại hỗn hợp Khải 
Vy tại phường Phú Thuận, quận 7

7, Hồ Chí Minh§§: Dự án ban đầu do Công 
ty Cổ phần Tập đoàn Khải Vy (Công ty 
Khải Vy) làm chủ đầu tư tuy nhiên sau đó 
dự án được chuyển giao cho Công ty Cổ 
phần bất động sản Khải Thịnh (được tách 
ra từ Công ty Khải Vy) theo Quyết định 
số 1846/QĐ-UBND của UBND Thành 
phố Hồ Chí Minh ngày 7/5/2018¶¶. Khi 
Công ty Khải Vy còn là chủ đầu tư dự án, 
năm 2016 khi chưa đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật để bán sản phẩm của 
dự án thì Công ty thực hiện ký Cam kết 
bán nhà ở và Thỏa thuận đảm bảo quyền 
mua nhà ở. Sau khi chuyển sang chủ đầu 
tư là Công ty Cổ phần Bất động sản Khải 
Thịnh (Công ty Khải Thịnh) thì Công ty 
Khải Vy đã có thông báo ngày 7/1/2020 
với bên đã ký 2 văn bản trên (nhà đầu tư) 
về việc ký lại hợp đồng với Chủ đầu tư 
mới. Sau nhiều lần làm việc với Công ty 
Khải Vy và Công ty Khải Thịnh thì nhà 
đầu tư được đề nghị nộp thêm tiền, cộng 
với khoản tiền đã nộp cho Khải Vy trước 
đây được chuyển thành khoản tiền đặt cọc 
đồng thời các bên tiến tới ký Hợp đồng đặt 
cọc mà không phải là Hợp đồng mua bán 
sản phẩm của dự án. Như vậy, có thể thấy 
được tại thời điểm này các bên chưa thể 
xác lập hợp đồng mua bán phù hợp theo 
luật định mà theo đó hướng tới một giao 
dịch đặt cọc giữ chỗ tương tự như trường 
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hợp trên.

Qua 2 ví dụ trên chúng ta có thể thấy 
trong thực tiễn hoạt động KDBĐS luôn 
tồn tại các giao dịch đặt cọc, nhưng khi 
nào giao dịch đặt cọc được xác định là hợp 
pháp lại là điều không phải ai cũng có thể 
biết được để có thể tự bảo vệ quyền và 
lợi ích của mình khi tham gia thị trường 
BĐS. Vì lẽ đó, dưới góc độ pháp luật về 
giao dịch đặt cọc trong KDBĐS cần được 
nghiên cứu và xây dựng những quy phạm 
pháp luật để điều chỉnh quan hệ này một 
cách rõ ràng và chi tiết.

3.2. Một số kiến nghị

Để giao dịch đặt cọc trong KDBĐS 
được rõ ràng, chi tiết, giá trị đặt cọc phù 
hợp; tác giả đề xuất một số kiến nghị 
cần đặt ra đối với giao dịch đặt cọc trong 
KDBĐS như: 

1/. Để giao dịch đặt cọc phát huy 
được tính tích cực của nó, thể hiện được 
thực trạng thị trường và nhu cầu xã hội; 
còn “cầu” thì còn “cung” và ngược lại thì 
phải có khung pháp lý rõ ràng, chặt chẽ 
để hình thức giao dịch đặt cọc không biến 
tướng một cách tiêu cực. Cụ thể: 

- Cần bổ sung trong Luật KDBĐS 
2014, Luật nhà ở 2014 cần bổ sung quy 
định về đặt cọc khi thực hiện các hợp đồng 
KDBĐS; 

- Luật KDBĐS 2014 cần loại trừ 
hành vi “thỏa thuận đặt cọc giữ chỗ “ 
trong giai đoạn trước khi ký hợp đồng bán 
nhà, nền nhà, đất nền hình thành trong 
tương lai để thống nhất quản lý. Đồng thời 
quy định về giá trị đặt cọc không vượt quá 
5% giá tạm tính của sản phẩm BĐS từ đó 
tránh việc huy động vốn, chiếm dụng vốn 
trái phép

2/. Chủ thể đặt cọc trong hoạt động 
KDBĐS cần chủ động trong việc tìm hiểu 
kỹ thông tin dự án, tìm hiểu uy tín, năng lực 
của chủ đầu tư và xem kỹ các nội dung của 
hợp đồng đặt cọc, cụ thể: Đối với thông tin 
dự án phải đảm bảo dự án là có thật không 
phải dự án “ma”; sản phẩm của dự án cần 
phải đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật để được bán ra thị trường thông qua 
một số thông tin về dự án như: quyết định 
chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất; phê duyệt 
quy hoạch chi tiết 1/500; biên bản bàn giao 
mặt bằng; bản thuyết minh năng lực chủ 
đầu tư; kế hoạch triển khai dự án… Hay 
trong thỏa thuận đặt cọc cần thỏa thuận 
được lấy lại tiền cọc nếu trong hợp đồng 
mua bán, chuyển nhượng chính thức có 
những thỏa thuận mà các bên không đồng 
ý, hoặc xác định rõ trong hợp đồng đặt cọc 
về mẫu hợp đồng mua bán kèm theo mà 
người mua BĐS đã đọc kỹ và đồng ý với 
các nội dung trong hợp đồng. 

3/. Do pháp luật dân sự hiện nay 
chưa quy định thời điểm trả lại tài sản 
đặt cọc trong trường hợp hợp đồng được 
giao kết, thực hiện và để thống nhất trong 
việc áp dụng pháp luật cũng như bảo đảm 
quyền lợi của các bên khi tham gia giao 
dịch đặt cọc trong KDBĐS thì cần có quy 
định cụ thể thời điểm hoàn trả tài sản đặt 
cọc. Chẳng hạn: trong hợp đồng mua bán, 
chuyển nhượng BĐS thì bên nhận đặt cọc 
phải hoàn trả tài sản đặt cọc cho bên đặt cọc 
ngay sau khi hợp đồng được ký kết; còn 
hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, cho thuê 
mua thì quy định bên nhận đặt cọc phải 
hoàn trả tài sản đặt cọc cho bên đặt cọc vào 
thời điểm quan hệ này chấm dứt hợp pháp; 
nếu bên nhận đặt cọc không thanh toán thì 
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phải chịu trách nhiệm do việc chậm thực 
hiện nghĩa vụ của mình từ thời điểm pháp 
luật quy định phải hoàn trả. 

Như vậy, với giao dịch đặt cọc trong 
KDBĐS thì pháp luật nên quy định đủ rõ 
ràng, chi tiết trong luật. Bên cạnh tính tự 
do thỏa thuận đối với hình thức đặt cọc 
trong giao dịch dân sự chung, thì trong 
giao dịch sản phẩm BĐS nên quy định 
thêm một số điều kiện bắt buộc khi chọn 
hình thức giao dịch đặt cọc để loại bỏ 
những hành vi chiếm dụng vốn, huy động 
vốn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách 
hàng. Qua đó, góp phần lành mạnh hơn thị 
trường BĐS trong nền kinh tế thị trường, 
hàng hóa hiện nay. 

Tài liệu tham khảo:

[1]. Bộ Luật dân sự 2015, Luật số: 91/2015/
QH1, Quốc Hội, ngày 24 /11/2015

[2]. Luật kinh doanh bất động sản 2014, Luật 
số: 66/2014/QH13, Quốc hội, ngày 25/11/2014

[3]. Luật nhà ở 2014, Luật số: 65/2014/QH13, 
Quốc hội ngày 25/11/2014

[4]. Nghị định số 99/2015 hướng dẫn Luật 
Nhà ở, Số: 99/2015/NĐ-CP, Chính phủ ngày 
20/10/2015

[5]. Nghị quyết 01/2003/NĐ-HĐTP, Số: 
01/2003/NQ-HĐTP, Hội đồng thẩm phán tòa 
án nhân dân tối cao, ngày 16/04/2003

[6]. Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 02 
/12 /2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc 
chấp thuận Đầu tư Dự án Khu dân cư mới thị 
trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

[7]. Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 
9/3/2017 của UBND huyện Yên Thế về việc 
thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng khu 
dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế 
(đợt 1)

[8]. Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 23 
tháng 1 năm 2017 của UBND TP. Hồ Chí 
Minh về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu 
dân cư và thương mại hỗn hợp Khải Vy tại 
phường Phú Thuận, quận 7

[9]. Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 
7 tháng 5 năm 2018 của UBND TP. Hồ Chí 
Minh về việc sửa đổi bổ sung một số nội 
dung tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 
23 tháng 1 năm 2017 của UBND TP. Hồ Chí 
Minh về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu 
dân cư và thương mại hỗn hợp Khải Vy tại 
phường Phú Thuận, quận 7.

Địa chỉ tác giả: Khoa Pháp luật Kinh tế, 
Trường Đại học Luật Hà Nội
Email: dotronghlu@gmail.com



79Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion
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Tóm tắt: Bài viết đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố: Tỷ lệ giống khởi 
động; Độ ẩm của không khí và của môi trường lên men; Thời gian và nhiệt độ lên men đến 
quá trình lên men và tích lũy GABA trong sản phẩm chè thu được. Kết quả thực nghiệm cho 
thẩy rằng với lượng canh trường vi khuẩn lactic khởi động 10% (so với khối lượng chè đem 
lên men), độ ẩm 70%, thời gian lên men 8h, nhiệt độ lên men 25oC, hàm lượng GABA trong 
mẫu chè Phúc Vân Tiên đạt cao nhất 193,5 mg/100 g chất khô của chè.

Từ khóa: Vi khuẩn lactic, Lên men chè, gamma Aminobutiric axit, Chè Phúc Vân Tiên, Lên 
men yếm khí

Abstract: The article has conducted a study on the eff ects of starter seed rate factors, air 
humidity and fermentation medium, fermentation time and temperature on the accumulation 
of and GABA accumulation in the obtained tea product. Experimental results showed that 
with the starter culture of lactic acid bacteria 10% (compared to the tea volume), 70% 
humidity, fermentation for 8 hours, at 25 oC, the highest content of GABA (193.5 mg / 100 g 
of tea DM) was obtained in Phuc Van Tien tea product.  

Keywords: Lactic bacteria, Tea fermentation, gamma aminobutyric acid, Phuc Van Tien tea, 
Anaerobic fermentation

* Viện Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương 
† Viện Cơ điện nông nghiệ và phát triển nông thôn

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 73 (11/2020) 79-84

1. Đặt vấn đề

Gama – aminobutiric axit (GABA) 
là một hợp chất có trong tự nhiên nhưng 
cũng có thể thu nhận được bằng con đường 
lên men, vi khuẩn lactic trong những điều 
kiện thích hợp [1, 2]. GABA là hợp chất 
có hoạt tính sinh học cao, có lợi cho sức 
khỏe con người [3, 4].

Trong [5] chúng tôi đã lựa chọn 
được 2 giống chè trồng phổ biến ở Việt 
Nam phù hợp cho mục đích lên men để 
thu sản phẩm giàu GABA là Phúc Vân 
Tiên và Kim Tuyên.

Trong [6] chúng tôi đã tuyển chọn 
được 2 chủng vi khuẩn lactic có khả năng 
lên men lá chè, tạo ra một lượng GABA 
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đáng kể, làm tăng giá trị của sản phẩm từ 
lá chè, búp chè của Việt Nam.

Trong bài báo này, sẽ công bố một 
số kết quả về điều kiện thích hợp để lên 
men búp chè Phúc Vân Tiên bằng 2 chủng 
vi khuẩn lựa chọn được, nhằm mục đích 
thu sản phẩm chứa GABA với hàm lượng 
cao. Hai chủng vi khuẩn lactic sử dụng 
là L.plantarum VTCC-B439 và L.casei 
VTCC – B411.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Lựa chọn tỷ lệ giống khởi động 
thích hợp cho quá trình lên men.

2.2. Lựa chọn độ ẩm thích hợp của 
chè vì cho quá trình lên men.

2.3. Lựa chọn phương án lên men 
chè phù hợp.

2.4. Lựa chọn thời gian lên men chè 
thích hượp.

2.5. Chỉ tiêu cần tối ưu của quá trình 
lên men. Hàm lượng GABA trong sản 

phẩm cao nhất.

3. Vật liệu và phương pháp 
nghiên cứu

- Vật liệu: Chè Phúc Vân Tiên 1 tôm 
3 lá, làm héo và vò theo công nghệ truyền 
thống.

- Chủng vi khuẩn lactic khởi động : Tự 
nhân giống theo kết quả nghiên cứu ở [6].

- Lên men chè theo 2 phương án: 
không sử dụng chế phẩm vi khuẩn lactic 
(đối chứng) và có sử dụng chế phẩm (mẫu 
thí nghiệm).

- Quy trình công nghệ được áp dụng 
theo quy trình sản xuất chè đen truyền 
thống, cải tiến ở khâu lên men: bổ sung 
giai đoạn lên men yếm khí trước lúc tiến 
hành lên men hiếu khí.

- Xác định khả năng sinh trưởng của 
vi khuẩn theo phương pháp đo OD600.

- Xác định hàm lượng GABA theo 
phương pháp quang khổ.

4. Sơ đồ công nghệ sản xuất chè đen gaba
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5. Kết quả nghiên cứu

5.1. Lựa chọn tỷ lệ thích hợp giống 
khởi động

Giống khởi động quá trình lên men 
là 2 chủng VTCC-B439 và VTCC – B411. 
Cả 2 chủng được nhân giống theo các điều 
kiện thích hợp đã xác lập ở [6] với mật độ 
quang OD600 của các chủng như sau:

VTCC – B439: 2,591

VTCC – B411: 2,668

Thực hiện thí nghiệm theo 4 mẫu 
với tỷ lệ giống khác nhau :

Mẫu 1: 2% tính theo khối lượng chè

Mẫu 2: 5%

Mẫu 3: 10%

Mẫu 4: 15%

Lượng chè của mỗi mẫu là 150 
gam, trộn đều với chế phẩm vi khuẩn khởi 
động, cho vào túi dịp hút hết không khí 
và lên men trong 12 giờ ở nhiệt độ 35 + 
1oC. Sau đó tiến hành định lượng hàm 
lượng GABA trong các mẫu. Kết quả thực 
nghiệm được biểu diễn ở biểu đồ 5.1.
Biểu đồ 5.1. Ảnh hưởng của lượng giống 
khởi động đến hàm lượng GABA trong 

các mẫu chè lên men

Kết quả biểu đồ 5.1 cho thấy, khả 
năng tạo GABA trên chè của 2 chủng vi 
khuẩn Lactobacillus là khác nhau với các 
tỷ lệ giống lên men khác nhau. Hàm lượng 

GABA tăng từ 0.1-0.3mg/ml và từ 0.28-
0.39mg/ml khi lên men với tỷ lệ các chủng 
tương ứng  VTCCB439, VTCCB411 ( 
2 và 5%). Hàm lượng GABA đạt cao 
nhất  >0.7mg/ml  khi bổ sung tỷ lệ giống 
2 chủng lên men là 10%, và hàm lượng 
GABA giảm dần khi tăng tỷ lện giống lên 
trên 10%. Vì vậy chúng tôi lựa chọn tỷ lệ 
giống lên men chè là 10% cho thí nghiệm 
tiếp theo.

5.2. Ảnh hưởng độ ẩm không khí 
đến quá trình lên men :

 5 mẫu chè được lên men trong túi 
zip với độ ẩm không khí được tạo ra là 
55%, 60%, 65%, 70% và 75%. Lên men 
ở 35oC, thời gian lên men 12 giờ. Lượng 
giống khởi động 10%. Kết quả phân tích 
định lượng GABA trong các mẫu chè 
được thể hiện ở biểu đồ 5.2.
Biểu đồ 5.2. Hàm lượng GABA các mẫu 

chè lên men ở các độ ẩm khác nhau

Từ kết quả biểu đồ hình 5.2 cho 
thấy, hàm lượng GABA trên chè tăng lên 
từ 0.5 đến 0.8mg/ml khi độ ẩm lên men 
thay đổi từ 55% đến 70%. Khi độ ẩm 
lên men tăng lên đến 75% thì hàm lượng 
GABA trên chè giảm còn 0.5mg/ml. 
hàm lượng GABA cao nhất là 0.875mg/
ml và 0.777mg/ml tương ứng với chủng 
VTCCB439 và VTCCB411 ở độ ẩm lên 
men là 70%. Vì vậy, chúng tôi chọn độ ẩm 
lên men chè là 70% cho nghiên cứu tiếp 
theo.
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5.3. Ảnh hưởng của thời gian và 
nhiệt độ lên men đến hàm lượng GABA 
trong chè:

Búp chè Phúc Vân Tiên sau khi xử 
lý sơ bộ ban đầu (làm héo và vò 2 lần) 
theo công nghệ truyền thống, được lấy 
mẫu 250g cho vào túi zip. Lượng chế 
phẩm bổ sung vào mẫu là 10% (so với 

khối lượng chè); lên men yếm khí với các 
mốc thời gian : 0 giờ, 2, 4, 6, 8, 10 và 12 
giờ. Nhiệt độ lên men đặt ở các mốc: 15, 
25 và 35oC. Cứ sau 2 giờ, mẫu chè được 
lấy ra 3 mẫu nhỏ, mỗi mẫu 10 gam để tiến 
hành lên men hiếu khí ở 3 mốc nhiệt độ 
15, 25, 35oC trong thời gian 90 phút. Kết 
quả phân tích hàm lượng GABA 21 mẫu 
con được trình bày ở bảng 5.1.

Bảng 5.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lên men đến hàm lượng GABA của các mẫu

TT
Thời gian 
lên men 

(giờ)

Nhiệt độ lên men (oC)
15 25 35

Ký hiệu 
mẫu

GABA 
mg/100g 
chất khô

Ký hiệu
mẫu

GABA 
mg/100g 
chất khô

Ký hiệu
mẫu

GABA 
mg/100g 
chất khô

1 0 PVT.0.15.CĐ 37,7 PVT 0.25.CĐ 37,7 PVT 0.35.CĐ 37,7
2 2 PVT 2.15.CĐ 143,4 PVT 2.25.CĐ 188,7 PVT 2.35.CĐ 163,2
3 4 PVT 4.15.CĐ 159,1 PVT 4.25.CĐ 219,3 PVT 4.35.CĐ 198,9
4 6 PVT 6.15.CĐ 179,5 PVT 6.25.CĐ 239,7 PVT 6.35.CĐ 219,3
5 8 PVT 8.15.CĐ 195,3 PVT 8.25.CĐ 275,4 PVT 8.35.CĐ 229,5
6 10 PVT.10.15.CĐ 194,8 PVT.10.25.CĐ 275,2 PVT.10.35.CĐ 224,2
7 12 PVT 12.15.CĐ 192,2 PVT 12.25.CĐ 274,4 PVT 12.35.CĐ 228,7

  Ghi chú: Ý nghĩa của ký hiệu mẫu. Thí dụ: PVT. 2.15.CĐ có nghĩa là giống chè Phúc Vân 
Tiên, túi chè đã lên men 2 giờ, ở nhiệt độ 150C, sản phẩm là chè đen.

Nhận xét: Từ những số liệu trong 
bảng 4.1 có thể đưa ra những nhận xét sau 
đây: 

Khi lên men yếm khí để tạo thành 
GABA trong chè đen được sản xuất từ 
giống chè Phúc Vân Tiên  ở cả 3 nhiệt độ 
lên men 15oC, 25oC và 35oC, thời gian lên 
men tăng lên thì hàm lượng GABA trong 
chè đều tăng lên và đều đạt trị số lớn nhất 
sau 8 giờ lên men yếm khí. Đến giờ thứ 10 
thì hàm lượng GABA có xu hướng không 
tăng nữa. Ở nhiệt độ lên men 25oC, hàm 
lượng GABA cao hơn ở nhiệt độ lên men 
15oC và 35oC. 

Vì vậy thời gian lên men 8 giờ, ở 
nhiệt độ 25oC được lựa chọn là nhiệt 
độ thích hợp cho quá trình lên men chè 
GABA.

5.4. So sánh chất lượng các mẫu chè 
lên men theo các phương án khác nhau

Thực hiện lên men theo 3 phương án:

Phương án 1 : Lên men theo công 
nghệ truyền thống, không có quá trình lên 
men yếu khí (cổ truyền)

Phương án 2: Lên men yếu khí, sau 
đó lên men hiếu khí, không bổ sung chế 
phẩm vi khuẩn.

Phương án 3 : Bổ sung chế phẩm vi 
khuẩn lactic, lên men yếu khí, sau đó lên 
men hiếu khí.

Tiến hành lên men ở nhiệt độ 25oC, 
thời gian lên men yếm khí 8 giờ, lên men 
hiếu khí 90 phút.

Các mẫu được sấy khô ở nhiệt độ 
100 – 105oC.
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Độ ẩm của chè khô: 5%

Tiến hành phân tích định lượng 
GABA theo phương pháp quang phổ.

Đánh giá cảm quan theo phương 

pháp giới thiệu trong tài liệu tham khảo 
[7].

Kết quả phân tích và đánh giá cảm 
quan của các mẫu sản phẩm được thể hiện 
ở bảng 5.2.

Bảng 5.2. Hàm lượng GABA và các chỉ số trên chất lượng cảm quan của các mẫu

Các chỉ tiêu 
cảm quan

Mẫu  1 Mẫu 2 Mẫu 3
Mô tả Điểm Mô tả Điểm Mô tả Điểm

Mùi Thơm đặc trưng, 
dễ chịu 4,75 Thơm đặc trưng, 

dễ chịu 4,75 Có mùi khé nhẹ, 
tương đối dễ chịu 4,25

Vị Chát dịu, có hậu 
vị 4,75 Chát dịu, có hậu vị 4,75 Vị chát nhẹ, hơi 

chua 4,25

Màu nước Nâu đỏ, trong 4,5 Nâu đỏ, sẫm, trong 4,25 Nâu, đen, màu tối 4,00

Ngoại hình Nâu đen nhạt, 
xoắn chặt có tuyết 4,5 Nâu đen xoắn chặt, 

không có tuyết 4,25 Nâu đen, xoắn 3,75

Tổng điểm 18,5 18,0 16,25
Hàm lượng 
GABA, mg/100h 75 135 275

Qua số liệu ở bảng 5.2, thấy rằng:

- Việc bổ sung công đoạn lên men 
yếm khí trong quy trình sản xuất chè đen 
truyền thống đã làm tăng thêm hàm lượng 
GABA đáng kể trong sản phẩm.

- Việc sử dụng chế phẩm vi khuẩn 
lactic trong lên men yếm khí và hiếu khí 
chè, đã mang lại hiệu ứng hai mặt cho sản 
phẩm. Hàm lượng GABA tăng gấp 4 lần 
nhưng chất lượng cảm quan lại giảm so 
với chè đen truyền thống và chè đen theo 
phương án 2.

6. Kết luận

Từ những nội dung nghiên cứu đã 
trình bày ở trên. Chúng tôi đi đến các kết 
luận sơ bộ như sau :

+ Hàm lượng GABA trong chè đen 
tăng lên khi bổ sung chế phẩm vi khuẩn 
lactic để lên men chè.

+ Cải tiến quy trình lên men bằng 
cách tiến hành lên men yếm khí trước khi 

lên men hiếu khí có ưu điểm là tăng hàm 
lượng GABA trong sản phẩm nhưng chất 
lượng cảm quan sẽ giảm.

+ Để giải quyết thỏa đáng khâu lên 
men chè nhằm thu lượng GABA cao, nhằm 
đạt được mục tiêu của đề tài, cần nghiên 
cứu tiếp tục để giải bài toán đa mục tiêu 
(hàm lượng GABA) đa yếu tố (thời gian, 
nhiệt độ lên men, lượng chủng, giống vi 
khuẩn khởi động). Phần nghiên cứu này 
chúng tôi sẽ tiếp tục công bố trên những 
số báo sau.
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