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Tóm tắt: Trong xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục trực 
tuyến đã khẳng định thế mạnh để mang tri thức đến cho mỗi người. Việc xây dựng “hệ sinh 
thái giáo dục trực tuyến” đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập và đáp 
ứng nhu cầu cá nhân hóa học tập. Bài viết phân tích khái niệm, đặc điểm và các thành phần 
của “hệ sinh thái giáo dục trực tuyến”, đồng thời nghiên cứu, phân tích các yếu tố đảm bảo 
chất lượng hệ sinh thái giáo dục trực tuyến và trong đào tạo trực tuyến. Qua thực tiễn đảm 
bảo chất lượng hệ sinh thái đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Mở Hà Nội, bài viết đưa 
ra đề xuất một số yêu cầu đảm bảo chất lượng đối với hệ sinh thái giáo dục trực tuyến.

Từ khóa: Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến, đặc điểm, thành phần, yêu cầu đảm bảo chất lượng. 

Abstract: With the industrial revolution 4.0, online education has affi  rmed its strength 
to bring knowledge to learners. The construction of an “online education ecosystem” plays 
an important role in building a learning society and in meeting the demand to personalize 
learning. This paper analyzes the concept, the characteristics and the components of an 
“online education ecosystem”, as well as investigates and analyzes quality assurance factors 
of an online education ecosystem and quality assurance factors in online education. Through 
the experience of Hanoi Open University in implementing quality assurance for its online 
education ecosystem, this article proposes a number of quality assurance requirements for 
an online education ecosystem.

Keywords: eLearning ecosystem, characteristics, components, quality assurance requirements

* Trường Đại học Mở Hà Nội

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 74 (12/2020) 1-10

Đặt vấn đề

Xây dựng nền giáo dục mở, xã hội 
học tập và học tập suốt đời là xu thế chung 
của toàn thế giới. Ở Việt Nam, một trong 

các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện 
đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục 
Việt Nam mà Đảng ta đã đề ra là “hoàn 
thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo 
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hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt 
đời và xây dựng xã hội học tập” [4]. Luật 
Giáo dục đã chỉ ra rằng phương pháp giáo 
dục thường xuyên phải phát huy tính chủ 
động của người học, coi trọng việc bồi 
dưỡng năng lực tự học; sử dụng phương 
tiện và công nghệ hiện đại để nâng cao chất 
lượng, hiệu quả dạy và học [2]; khuyến 
khích tổ chức, cá nhân tham gia, cung ứng 
dịch vụ giáo dục thường xuyên có chất 
lượng, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời 
của người học [3]. Dưới tác động của cách 
mạng công nghiệp 4.0, những mô hình 
giảng dạy, đào trực tuyến không cần lớp 
học, không cần giáo viên đứng lớp, người 
học sẽ được hướng dẫn học qua mạng trở 
thành xu thế phát triển trong hoạt động 
đào tạo nghề nghiệp. Đại dịch Covid-19 là 
thách thức, nhưng cũng là cơ hội để ngành 
Giáo dục từng bước thích ứng với thời đại 
4.0, phát triển mô hình đào tạo trực tuyến, 
phát triển hệ sinh thái giáo dục/đào tạo 
trực tuyến đáp ứng hệ thống giáo dục mở, 
học tập suốt đời và xây dựng xã hội học 
tập. Những điều này đã đặt ra yêu cầu cho 
việc phát triển hệ sinh thái giáo dục trực 
tuyến, đồng thời với việc đảm bảo chất 
lượng, đặc biệt với đào tạo đại học, để đáp 
ứng cá nhân hóa việc học tập, lấy người 
học làm trung tâm, thích ứng với xu thế 
cách mạng công nghiệp 4.0 và xây dựng 
nền giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập 
và học tập suốt đời.

1. Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến

“Hệ sinh thái” trong tự nhiên được 
sử dụng để mô tả các tương tác tự nhiên 
giữa hệ thống quần thể sinh vật, mỗi loài 
có chức năng riêng, sống chung và phát 
triển trong một môi trường nhất định, 
quan hệ tương tác với nhau, với các yếu tố 
vô sinh và với môi trường đó. 

Giáo dục là một quá trình thúc đẩy 
và nâng cao nhận thức, kỹ năng học tập ở 
các cấp độ và môi trường khác nhau, góp 
phần hoàn thiện nhân cách người học, sự 
giáo dục của mỗi cá nhân bắt đầu từ khi 
sinh ra và tiếp tục trong suốt cuộc đời. 
Khái niệm “hệ sinh thái giáo dục” được ẩn 
dụ từ khái niệm của “hệ sinh thái” trong tự 
nhiên. Theo AlDahdouh (2015), “hệ sinh 
thái giáo dục” bao gồm các bên liên quan 
tham gia vào toàn bộ chuỗi của quá trình 
giáo dục, các tiện ích học tập, môi trường 
học tập và các mối quan hệ trong ranh giới 
cụ thể - ranh giới môi trường giáo dục/môi 
trường học tập [7].

Giáo dục trực tuyến là một mô hình 
học tập mới với đặc điểm là việc học tương 
tác chủ yếu trực tuyến thông qua công 
nghệ mạng, công nghệ đa phương tiện và 
kỹ thuật truyền thông. Hệ sinh thái giáo 
dục trực tuyến được hiểu là một hệ thống 
gồm các bên liên quan tham gia trong toàn 
bộ quá trình giáo dục với các tiện ích học 
tập, môi trường học tập và được tương tác, 
kết nối sử dụng công nghệ thông tin và 
truyền thông. 

Bên cạnh khái niệm “hệ sinh thái 
giáo dục trực tuyến”, một số tác giả sử 
dụng khái niệm “hệ sinh thái học tập trực 
tuyến”, “hệ sinh thái đào tạo trực tuyến” 
để đề cập ở một phạm vi hẹp hơn.

Qua tìm hiểu một số nghiên cứu 
cho thấy “hệ sinh thái” trong tự nhiên có 
những đặc điểm sau: 1) Là một hệ thống 
mở hoàn chỉnh; 2) các thành phần tương 
tác với nhau, có sự liên kết, thích ứng, hỗ 
trợ và ràng buộc nhau; 3) quá trình tương 
tác có sự quay vòng và tự điều chỉnh; 4) 
có kích thước khác nhau và có giới hạn; 
5) có thuộc tính tùy theo sinh vật sống 
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và môi trường; 6) có quy tắc và văn hóa 
riêng đối với từng vùng, từng thuộc tính; 
7) được kiểm soát bởi yếu tố bên ngoài 
và bên trong. “Hệ sinh thái giáo dục trực 
tuyến” cũng được ẩn dụ từ đặc điểm của 
“hệ sinh thái” trong tự nhiên được nhiều 
tác giả đề cập đến với các tính năng nổi 
bật như: Cá nhân hóa học tập; kết nối 
giáo dục mở; nguồn tài nguyên giáo dục 
phong phú, mở… Theo Chang, E. and 
West, M. (2006), một hệ sinh thái học 
tập trực tuyến có một số đặc điểm nhất 
định như: cơ sở hạ tầng thông tin mạnh 
vượt ra ngoài phạm vi của một cá nhân, 
tổ chức; hệ thống tương tác cộng đồng 
và hỗ trợ nhau để tồn tại; chứa đựng tài 
nguyên phong phú phục vụ hỗ trợ hoạt 
động tạo giá trị cho những người tham 
gia; sử dụng các hình thức tương tác điện 
tử mới cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số; 
mang tính kết nối cao, có sự kết hợp giữa 
năng lực cung cấp, con người và hệ thống 
thông tin tiên tiến trong hệ sinh thái kỹ 
thuật số, tạo điều kiện cho sự tương tác 
chặt chẽ giữa những người tham gia và 
hỗ trợ các nhu cầu khác nhau trong hệ 
sinh thái [10].

Nhìn tổng thể, một “Hệ sinh thái 
giáo dục trực tuyến” tốt có thể tạo ra một 
giải pháp rộng lớn hơn cho phép các cơ 
sở giáo dục - đào tạo nâng cao năng lực 
học tập cho học viên của mình, không 
giới hạn về địa lý và đáp ứng được cá 
nhân hóa nhu cầu học tập. Nó có thể 
cung cấp các công cụ tiên tiến, tự động 
và có thể tùy chỉnh để theo dõi, quản lý, 
phát triển, đánh giá /chứng nhận và giao 
tiếp trong môi trường dựa trên đám mây 
lỏng lẻo. Tất cả điều này tập trung vào 
việc phát triển cộng đồng học tập, xã hội 
học tập. 

2. Các thành phần và cấu trúc của 
“hệ sinh thái giáo dục trực tuyến”

Theo định nghĩa khoa học, mỗi hệ 
sinh thái tự nhiên gồm 3 phần chính: các 
sinh vật, một môi trường vật lý và mối 
quan hệ giữa các sinh vật và môi trường 
sống. Ẩn dụ từ hệ sinh thái tự nhiên, “hệ 
sinh thái giáo dục trực tuyến” gồm các yếu 
tố:

1) Yếu tố con người. Paula Dewanti 
(2016) cho rằng người học, người hỗ trợ, 
đó là các “sinh vật” thực sự của các hệ 
sinh thái học trực tuyến [13]. Tuy nhiên để 
làm rõ các yếu tố con người tham gia vào 
hệ sinh thái thì giảng viên, người tư vấn, 
người quản lý cũng là yếu tố quan trọng.

2) Hạ tầng công nghệ. Hạ tầng công 
nghệ là nền tảng cốt lõi của hệ sinh thái giáo 
dục trực tuyến, được ví như “dòng chảy 
huyết mạch” của hệ thống. Christopher 
Pappas (2015) cho rằng “không gian và 
tài nguyên eLearning, nói cách khác là 
nền tảng eLearning nơi học tập sẽ thực sự 
diễn ra và người học nội dung eLearning 
sẽ truy cập” [11]. 

3) Nội dung. Christopher Pappas 
(2015) cho rằng: Một trong những khía 
cạnh quan trọng nhất của một hệ sinh thái 
học tập trực tuyến thành công là nội dung, 
tài nguyên dạy-học chất lượng cao thu hút 
và kết nối cảm xúc người học với khóa 
học [11]. 

4) Môi trường thể chế, văn hóa, dịch 
vụ. Yếu tố này đặt ra cho các những người 
tham gia hệ sinh thái giáo dục trực tuyến 
những quy định, quy tắc, hướng dẫn, sự 
hỗ trợ nhằm tạo cho họ thái độ tích cực 
đối với quá trình học trực tuyến và quá 
trình tương tác, giao tiếp với khóa học 
trực tuyến; đồng thời có những điều chỉnh 
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linh hoạt trong quá trình diễn ra tạo sự cân 
bằng tổng thể.

Cấu trúc của hệ sinh thái giáo dục 
trực tuyến:

Bronfenbrenner (1999) đã nghiên 
cứu lý thuyết hệ sinh thái và đưa ra mô 
hình sinh thái giáo dục lấy người học 
làm trung tâm, mô hình hệ sinh thái của 
Bronfenbrenner được tổ chức theo cấu 
trúc phân tầng và lồng nhau [9]. Trong cấu 
trúc này là năm lớp được sắp xếp từ gần 
nhất với cá nhân người học đến xa nhất, 
gồm: mức độ trực tiếp nhất là hệ thống 
vi mô (microsystem) là môi trường tác 
động trực tiếp đến cá nhân. Cấp độ tiếp 
theo là hệ thống trung gian (meso system) 
liên kết hoặc tương tác giữa các hệ thống 
vi mô và hệ thống ngoại vi (exosystem) 
có ảnh hưởng gián tiếp đến cá nhân. Hai 
cấp độ cuối cùng là hệ thống vĩ mô và hệ 
thống sự kiện của cá nhân (macrosystem 
và chronosystem). Hệ thống vĩ mô có ảnh 
hưởng về văn hóa và hệ thống sự kiện cá 
nhân lưu giữ dữ liệu, dấu ấn của cá nhân 
qua thời gian. Các hệ thống này có tác 
động liên tục đến sự phát triển của một cá 
nhân. Dựa trên lý thuyết mô hình hệ sinh 
thái của Bronfenbrenner (1999), hệ sinh 
thái giáo dục trực tuyến có thể được phân 
chia theo cấu trúc gồm 4 lớp như sau [9]: 

● Cá nhân người học và những tác 
động trực tiếp đến người học hoặc những 
tương tác trực tiếp giữa người học với 
giảng viên, người hỗ trợ; với môi trường 
công nghệ, nội dung theo quy tắc và văn 
hóa được xác định trong phạm vi này.

● Hệ thống các trường đại học tham 
gia tạo nên hệ sinh thái rộng lớn với vai trò 
chuyên môn và cung cấp giảng viên, môi 
trường hạ tầng công nghệ và nội dung/

nguồn tài nguyên học tập, các dịch vụ hỗ 
trợ người học.

● Các Viện nghiên cứu, doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân, chuyên gia tham 
gia với vai trò chia sẻ kiến thức, kinh 
nghiệm thực tiễn.

● Các cơ quan quản lý, chỉ đạo cấp 
vĩ mô cùng với các chính sách, thể chế, 
điều tiết ở tầm vĩ mô đối với các hoạt động 
của hệ sinh thái, môi trường hệ sinh thái, 
tạo điều kiện và động lực cho người học, 
đẩy mạnh việc học tập thường xuyên, suốt 
đời.

3. Yêu cầu đảm bảo chất lượng 
cho hệ sinh thái giáo dục/đào tạo trực 
tuyến

Trong bối cảnh và yêu cầu đổi mới 
giáo dục, quá trình giáo dục cũng đang 
phát triển liên tục, được ví như một “cơ thể 
sống”, đòi hỏi yếu tố đảm bảo chất lượng 
đối với hệ sinh thái giáo dục nói chung và 
hệ sinh thái giáo dục/đào tạo trực tuyến 
nói riêng, nhất là đối với đào tạo đại học. 
Chất lượng giáo dục trường đại học là sự 
đáp ứng mục tiêu do nhà trường đề ra, 
đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục 
của Luật Giáo dục, phù hợp với yêu cầu 
đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển 
– kinh tế xã hội của địa phương và của cả 
nước [5]. 

Đảm bảo chất lượng hệ sinh thái 
giáo dục/đào tạo trực tuyến được phân 
tích dưới đây dựa trên các thành phần của 
hệ sinh thái. Các tiêu chuẩn đào tạo trực 
tuyến là cốt lõi cho chuẩn/tiêu chuẩn chất 
lượng cho hệ sinh thái giáo dục/đào tạo 
trực tuyến. Có nhiều nghiên cứu đưa ra 
các chuẩn, tiêu chuẩn đào tạo trực tuyến. 
Belawati và Baggaley (2010) cho rằng 
đảm bảo chất lượng đóng vai trò quan 



5Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

trọng trong ĐTTT. Các tác giả này cũng 
như nhiều tác giả khác nhìn chung đưa ra 
các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng ĐTTT 
tương ứng với các thành phần của hệ sinh 
thái. Các tiêu chuẩn đối với thành phần 
“con người” gồm người học, nguồn nhân 
lực tuyển dụng và phát triển; tiêu chuẩn 
cho thành phần “nội dung” gồm thiết kế 
và phát triển chương trình, tiêu chuẩn cho 
thành phần “hạ tầng công nghệ” là phương 
tiện dạy và học; tiêu chuẩn cho thành phần 
“môi trường thể chế, văn hóa, dịch vụ” 
gồm chính sách và kế hoạch, quản lý và 
điều hành, dịch vụ hỗ trợ học tập; phương 
tiện dạy và học [8].

Chuẩn đào tạo trực tuyến theo một 
số tác giả gồm các đặc tính như: Khả 
năng truy cập (Accessibility); Trao đổi 
tương tác (Interoperability); Khả năng 
thích ứng/cá nhân hóa (Adaptability); Khả 
năng tái sử dụng (Reusability); Bền vững 
(Durability); Khả thi (Aff ordability) [1]. 
Các chuẩn này có thể áp dụng cho tổng 
thể hệ thống, các quan hệ và cho các thành 
phần trong hệ sinh thái giáo dục/đào tạo 
trực tuyến. Việc áp dụng tốt các chuẩn sẽ 
giúp giải pháp hệ sinh thái mang lại hiệu 
quả và đáp ứng các nhu cầu học tập.

Nhiều nghiên cứu cho thấy hạ tầng 
công nghệ là nền tảng cốt lõi của “hệ sinh 
thái giáo dục trực tuyến”. Công nghệ hiện 
đại cùng với các công cụ học tập giúp 
người học thực hiện quá trình học tập: hỗ 
trợ người học cơ hội tiếp cận với những 
kiến   thức, kỹ năng phát cần thiết để đạt 
được mục tiêu nhanh nhất, cung cấp cơ 
hội để tương tác với cộng đồng học tập 
trong một môi trường ảo. Để làm được 
điều đó, công nghệ hiện đại cần được ứng 
dụng đáp ứng không gian lưu thông và các 
tính năng chính về truy cập, mức độ tương 

tác, quản lý nội dung và dữ liệu học tập, 
kết nối tri thức, hỗ trợ thông tin và có sự 
tích hợp cần thiết. 

Một trong những khía cạnh quan 
trọng nhất của một hệ sinh thái đào tạo 
trực tuyến thành công là nội dung chất 
lượng cao thu hút người học tham gia vào 
các khóa học trực tuyến. Nội dung có thể 
bằng văn bản, kịch bản hoặc bài thuyết 
trình. Bất kể định dạng, nội dung nào, việc 
quan trọng là luôn luôn hướng tới việc đạt 
mục tiêu học tập và thay đổi hành vi học 
tập của học viên [11]. Xây dựng chương 
trình đào tạo là yêu cầu quan trọng xác 
định rõ mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra. 
Bên cạnh đó, các tài nguyên học tập đóng 
vai trò tạo mối tương tác giữa người dạy 
và nội dung học tập, hệ thống học liệu, 
giúp sinh viên đạt được hiệu quả của khóa 
học. Bàn về các mối tương tác trong khóa 
học ĐTTT, Moore và cộng sự cũng cho 
rằng có ba mối tương tác quan trọng, trong 
đó có mối tương tác học viên - nội dung 
học mà khóa học ĐTTT cần tạo điều kiện 
cho tất cả các mối tương tác này được phát 
huy hiệu quả và đạt được mong muốn của 
học viên một cách tốt nhất [12].

Nhiều tác giả đã chỉ ra rằng yếu 
tố “con người” làm cho “hệ sinh thái 
giáo dục trực tuyến” tồn tại và có giá 
trị, trong đó người học là nhân vật trung 
tâm. Người học đa dạng trình độ, nghề 
nghiệp, độ tuổi, kinh nghiệm… tham gia 
học tập để đạt được mục tiêu cá nhân. 
Các đối tượng khác có ảnh hưởng đến 
khả năng phát triển của người học: đội 
ngũ cán bộ hỗ trợ, giảng viên, chuyên 
gia hướng dẫn, người quản lý… Trong 
“hệ sinh thái giáo dục trực tuyến”, người 
học cũng như các cá nhân khác cần được 
trang bị kỹ năng cần thiết để tham gia 
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trong hệ sinh thái, đồng thời có thái độ 
học tập tích cực.

Môi trường thể chế, văn hóa, dịch 
vụ có vai trò xác định, điều chỉnh, cân 
bằng liên quan đến sự tồn tại và mối quan 
hệ, giao tiếp và quá trình tương tác giữa 
các thành phần trong hệ sinh thái đồng 
thời tương tác, hỗ trợ các cá nhân trong 
“hệ sinh thái” nhằm tạo cho họ thái độ 
tích cực đối với quá trình học trực tuyến. 
Yếu tố này đóng vai trò quan trọng tạo 
ra sự cân bằng tổng thể, đảm bảo sự vận 
hành thông suốt của “hệ sinh thái” và các 
thành phần trong hệ sinh thái có sự kết 
nối chặt chẽ với nhau. Christopher Pappas 
(2015) cho rằng cấu trúc hỗ trợ vững chắc 
là trung tâm của mọi hệ sinh thái đào tạo 
trực tuyến thành công, có tầm quan trọng 
và hướng tới nền văn hóa hỗ trợ trong đào 
tạo trực tuyến [11]. 

Có thể thấy, các thành phần của hệ 
sinh thái giáo dục trực tuyến đều có vai trò 
và ý nghĩa quan trọng, việc đảm bảo chất 
lượng các yếu tố đó góp phần tạo hệ sinh 
thái có chất lượng, mang lại hiệu quả vả 
đáp ứng nhu cầu học tập và mục tiêu giáo 
dục/đào tạo.

4. Thực tiễn hoạt động đảm bảo 
chất lượng hệ sinh thái đào tạo trực 
tuyến tại Trường Đại học Mở Hà Nội

Trường Đại học Mở Hà Nội trong 
thời gian 12 năm triển khai đào tạo trực 
tuyến đã bước đầu xây dựng và phát triển 
hệ sinh thái đào tạo trực tuyến của Trường, 
trong đó các thành phần của hệ sinh thái 
như con người, hạ tầng công nghệ, nội 
dung và môi trường thể chế, văn hóa và 
dịch vụ đã được triển khai và đáp ứng nhu 
cầu học tập với quy mô trên 10.000 sinh 
viên. Hoạt động đảm bảo chất lượng được 

nhà trường thực hiện ở các yếu tố thành 
phần của hệ sinh thái đào tạo trực tuyến 
như sau:

4.1. Người học, giảng viên/chuyên 
gia, đội ngũ hỗ trợ đào tạo

Người học trước khi tham gia học 
trực tuyến được trang bị phương pháp học 
tập trực tuyến, những kỹ năng cần thiết 
đăng nhập và sử dụng các công cụ trên môi 
trường học tập thông qua một khóa học 
điều kiện. Giảng viên chuyên môn, các 
chuyên gia đến từ doanh nghiệp được tập 
huấn phương pháp và kỹ năng giảng dạy 
trực tuyến, sử dụng các công cụ trên môi 
trường trực tuyến để hướng dẫn, cung cấp 
nội dung, tương tác với người học. Trong 
quá trình giảng dạy, giảng viên phải thực 
hiện nghiêm túc quy định về thời hạn giải 
đáp, phản hồi các câu hỏi và ý kiến của 
sinh viên, tham gia buổi lên lớp trực tuyến 
theo lịch. Đội ngũ hỗ trợ, quản lý đào tạo 
cũng được tập huấn nghiệp vụ hỗ trợ đào 
tạo và làm việc, tương tác với người học 
và giảng viên trên môi trường trực tuyến. 
Các yêu cầu này giúp cho người học, 
giảng viên/chuyên gia, đội ngũ hỗ trợ và 
quản lý đào tạo thực hiện các hoạt động 
dạy-học, quản lý có hiệu quả.

4.2. Hạ tầng công nghệ

Hạ tầng công nghệ của trường gồm 
hệ thống phần cứng và hệ thống phần mềm 
đảm bảo không gian hoạt động cho các đối 
tượng tham gia vào hệ sinh thái. Hệ thống 
các phần mềm được cung cấp phục vụ 
việc học tập, giảng dạy và quản lý gồm: 
hệ thống quản lý học tập (LMS), hệ thống 
quản lý nội dung (LCMS), hệ thống quản 
lý đào tạo và quản lý sinh viên, lớp học 
trực tuyến (Virtual Classroom) thời gian 
thực, hệ thống hỗ trợ giải đáp sinh viên 
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(helpdesk H113), hệ thống diễn đàn thảo 
luận môn học (Forum), trang web thông 
tin (Portal). Các hệ thống đã đáp ứng các 
hoạt động học tập chính của người học 
như: nghiên cứu tự học với bài giảng, 
các tài nguyên học tập; trao đổi thảo luận 
tương tác giữa sinh viên-giảng viên trên 
diễn đàn môn học; làm bài ôn tập, kiểm 
tra tự đánh giá.

4.3. Nội dung

Nội dung chương trình đào tạo được 
xây dựng thống nhất các loại hình trong 
toàn trường. Chương trình đào tạo trực 
tuyến được thiết kế phù hợp với phương 
thức học trực tuyến, định kỳ cập nhật. Hệ 
thống học liệu điện tử được xây dựng đa 
định dạng (text, audio, đa phương tiện), 
đa hình thức (bài giảng điện tử, hệ thống 
bài tập, tình huống học tập, hướng dẫn tự 
học, các tài liệu bổ trợ khác...) phục vụ 
các nhu cầu học tập khác nhau. Học liệu 
được xây dựng bởi giảng viên/chuyên gia 
chuyên môn và chuyên gia kỹ thuật được 
thẩm định nội dung và kỹ thuật; định kỳ 
được cập nhật, đổi mới tăng cường tính 
tương tác, hấp dẫn, giúp quá trình học 
tập hiệu quả hơn. Học liệu được cung cấp 
kịp thời trên hệ thống công nghệ trước 
khi sinh viên vào học, được sắp xếp theo 
từng tuần học. Trong quá trình dạy và 
học, các tài nguyên học tập tiếp tục được 
hình thành như: các bài giảng trực tuyến 
ghi lại, các câu hỏi thường gặp, các tình 
huống thảo luận, các tài liệu chia sẻ khác. 
Ngoài ra, các tài nguyên được cung cấp 
cho người học thông qua hệ thống các 
khóa học mở đại chúng cho phép người 
học truy cập miễn phí hoặc đăng ký; hệ 
thống thư viện điện tử số phục vụ sinh 
viên truy cập tìm kiếm và tham khảo 
các loại tài liệu. Tài nguyên học liệu của 

Trường hàng năm vẫn liên tục phát triển 
về số lượng, chất lượng.

4.4. Môi trường thể chế, văn hóa, 
dịch vụ 

Để tạo môi trường hệ sinh thái đào 
tạo trực tuyến đảm bảo chu trình, chất 
lượng hoạt động với sự tham gia của 
các yếu tố con người, hạ tầng công nghệ 
và nội dung, đạt được mục tiêu đào tạo, 
Trường đã xây dựng các quy định tổ chức, 
hoạt động của toàn hệ thống cùng với các 
quy trình cụ thể đối với từng thành phần 
và mối quan hệ giữa các thành phần, đặc 
biệt chú trọng các điều kiện, hoạt động hỗ 
trợ người học.

Trường đã ban hành các văn bản 
quy định tổ chức và quản lý hoạt động 
đào tạo từ xa, trực tuyến dựa trên các văn 
bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, 
trong đó có các quy định về hạ tầng công 
nghệ và học liệu đào tạo trực tuyến; các 
quy định đối với người học, giảng viên, 
đội ngũ hỗ trợ, với các trạm đào tạo; các 
quy định về tuyển sinh và tổ chức đào tạo, 
tốt nghiệp. 

Trường đã xây dựng và thực hiện 
các quy trình hoạt động, quản lý, phối hợp 
như: xây dựng chương trình đào tạo, học 
liệu điện tử; tuyển sinh, vận hành và tổ 
chức đào tạo, tổ chức thi, xét công nhận 
kết quả học tập, xét tốt nghiệp, quy trình 
phối hợp với các trạm đào tạo, ...  được 
xây dựng và thực hiện.

Hệ thống các thông tin về tuyển 
sinh, chương trình đào tạo, phương pháp 
học tập trực tuyến, các thủ tục hành chính 
được cung cấp đầy đủ trên website để 
người học dễ dàng truy cập, từ đó lựa chọn 
chương trình, đăng ký kế hoạch học tập 
theo nhu cầu cá nhân.
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Hệ thống các tài liệu hướng dẫn 
dạy và học, hướng dẫn sử dụng các công 
cụ dạy và học, sử dụng nguồn tài nguyên 
học tập, hướng dẫn thực hiện các nhiệm 
vụ giảng dạy và học tập đối với giảng 
viên, sinh viên… để họ dễ dàng tiếp cận.

Các hình thức giao tiếp, trao đổi 
thông tin hỗ trợ sinh viên (về thủ tục hành 
chính, về học tập, hỗ trợ kỹ thuật, ...) linh 
hoạt như: đặt câu hỏi trên hệ thống hỗ trợ, 
hotline, chat online, email, tra cứu câu hỏi 
thường gặp, ... được thực hiện trong 48 
giờ các ngày trong tuần và ngày nghỉ.  

Nhìn chung, hệ sinh thái đào tạo 
trực tuyến của Trường Đại học Mở Hà 
Nội bước đầu triển khai đã đáp ứng quy 
mô sinh viên đào tạo hiện nay hơn 10.000 
sinh viên học các khóa học cấp bằng. 
Qua kết quả khảo sát người học trên quy 
mô rộng vào tháng 12/2019 [6], có 88% 
sinh viên trả lời khảo sát hài lòng về các 
điều kiện tổ chức đào tạo và các hoạt 
động đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, 
qua kết quả phản hồi ý kiến và nhu cầu 
của người học đối với một số nội dung 
chuyên sâu cho thấy nhà trường cần tiếp 
tục đổi mới và hoàn thiện để nâng cao 
chất lượng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
ngày càng cao của người học, tập trung 
vào các yếu tố sau:

Nội dung giảng dạy cần tăng cường 
kiến thức thực tiễn, sử dụng các phương 
pháp truyền tải kiến thức trên bài giảng 
đa dạng và hấp dẫn hơn tùy theo tính chất 
môn học.

Kỹ năng giảng dạy trực tuyến của 
giảng viên cần tiếp tục được bồi dưỡng và 
nâng cao 

Công nghệ đào tạo trực tuyến cần 
ứng dụng các thành tựu mới để liên tục 

cải thiện môi trường học tập theo hướng 
thuận tiện hơn cho sinh viên, giảng viên.

Mở rộng các nguồn tài nguyên, 
các khóa học ngắn hạn bổ trợ kiến thức.

5. Đề xuất một số yêu cầu đảm 
bảo chất lượng hệ sinh thái đào tạo 
trực tuyến

Với những nghiên cứu trên, cùng 
với tiếp cận các thành phần và cấu trúc 
của “hệ sinh thái giáo dục trực tuyến, với 
quan điểm giáo dục là quá trình phát triển 
liên tục như một “cơ thể sống”, để “cơ thể 
sống” luôn khỏe mạnh, mỗi thành phần 
của hệ sinh thái cần được “nuôi dưỡng”, 
hay nói cách khác, để hệ sinh thái giáo dục 
đáp ứng mục tiêu, mang lại hiệu quả cao, 
một số yêu cầu đảm bảo chất lượng cho 
“hệ sinh thái giáo dục trực tuyến” được đề 
xuất như sau: 

5.1. Hạ tầng công nghệ

Hạ tầng công nghệ hiện đại cần đáp 
ứng không gian lưu thông và các tính năng 
chính về truy cập, mức độ tương tác, quản 
lý nội dung và dữ liệu học tập, kết nối tri 
thức, hỗ trợ thông tin và cập nhật, ứng 
dụng các công nghệ mới:

Cấu trúc tổ chức và siêu dữ liệu, 
hỗ trợ quản lý tài liệu, quy trình công 
việc cũng như khả năng tìm kiếm mạnh 
mẽ giúp người dùng dễ dàng truy cập vào 
lượng lớn thông tin và tổ chức quản lý các 
thông tin; hỗ trợ cung cấp nội dung trên đa 
nền tảng.

Khả năng kết nối rộng rãi: người 
học -  giảng viên - nhà trường - chuyên 
gia ngoài nhà trường để kết nối, chia 
sẻ thông tin. Tạo môi trường cộng tác: 
người học -  giảng viên - nhà trường - 
chuyên gia ngoài nhà trường để cộng tác, 
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chia sẻ và tận dụng trí tuệ của các thành 
viên tham gia.

Hệ thống quản lý học tập, quản 
lý nội dung học tập và kho lưu trữ hồ 
sơ học tập; Ứng dụng lớp học ảo và hội 
thảo online; Kiểm tra và khảo sát, cho 
phép người học tự đánh giá năng lực của 
chính họ.

Người dùng có thể dễ dàng nhận 
được hướng dẫn, chỉ dẫn, giải thích và các 
hình thức hỗ trợ khác theo yêu cầu, vào 
thời điểm cần thiết.

Hệ thống định kỳ cập nhật, ứng 
dụng các công nghệ mới đáp ứng nhiều 
tính năng hỗ trợ dạy và học hiệu quả.

5.2. Nội dung

Chương trình đào tạo được thiết 
kế linh hoạt, đa dạng, cập nhật, phù hợp 
với mọi nhu cầu học tập, đảm bảo chuẩn 
đầu ra.

Nguồn tài nguyên học tập: phong 
phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với hình 
thức online, được thiết kế có hướng dẫn.

Các tài liệu, giáo trình, bài giảng 
điện tử cần được xây dựng bởi giảng viên/
chuyên gia chuyên môn và chuyên gia kỹ 
thuật đảm bảo yêu cầu của chương trình 
đào tạo, hấp dẫn, tương tác tốt, được thẩm 
định nội dung và kỹ thuật, coi trọng nội 
dung có chất lượng, tăng cường kiến thức 
thực tiễn và phương pháp thiết kế phù hợp 
với học tập online. 

Quản lý nội dung do người học tạo 
nên thông qua câu hỏi, trả lời, chia sẻ kinh 
nghiệm qua các bài đăng, được xếp hạng 
và đánh giá trong cộng đồng học tập, được 
tìm kiếm, theo dõi, đăng ký... đây sẽ là nội 
dung mang lại giá trị cao.

5.3. Người học cũng như các cá nhân 
khác trong hệ sinh thái cần được trang bị 
kỹ năng cần thiết để tham gia trong hệ 
sinh thái. Người học cần phải nắm rõ: 
phương pháp học tập trực tuyến; sử dụng 
các phương tiện công cụ học tập, truy cập 
nội dung để học tập; tương tác, thảo luận 
với các chuyên gia; tham gia hệ thống 
diễn đàn để chia sẻ thông tin và học tập, 
... Người quản lý cần quản lý và phát triển 
quy mô người học, cải thiện chất lượng 
đào tạo, cung cấp khả năng truy cập thông 
tin dễ dàng và đáng tin cậy, khuyến khích 
trao đổi kiến   thức, thực hiện quy trình đào 
tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ. Đội ngũ 
hỗ trợ nắm rõ quy trình và phải được tập 
huấn tốt các kỹ năng làm việc trên môi 
trường trực tuyến.

5.4. Môi trường thể chế, văn hóa, 
dịch vụ cần đảm bảo

Các quy định hoạt động của tổng 
thể hệ sinh thái và từng thành phần của hệ 
sinh thái, trong đó bao gồm các quy trình 
hoạt động của một loạt các quá trình liên 
quan đến từng thành phần trong hệ sinh 
thái (phát triển phần mềm, thiết kế bài 
giảng/khóa học, quản lý nội dung, quy 
trình học tập, quy trình hỗ trợ…) 

Bộ nguyên tắc thiết lập mối quan 
hệ giữa các thành phần, cách giao tiếp 
giữa các cá nhân trong hệ sinh thái, tạo 
nên văn hóa chung của hệ sinh thái đào tạo 
trực tuyến

Dịch vụ cung cấp cho người học 
đáp ứng các nhu cầu học tập của cá nhân, 
của nhóm học tập. Người học có thể tự xác 
định nội dung học tập hoặc đăng ký các 
khóa học, người hướng dẫn và dễ dàng tìm 
kiếm những thông tin cần thiết.

Công cụ để tiếp cận với người 



10 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

hướng dẫn hoặc các học viên đang tham 
gia khóa học để hợp tác hoặc để nhận 
được sự giúp đỡ trong khóa học.

Tóm lại, một “hệ sinh thái giáo dục 
trực tuyến” có chất lượng không chỉ ở nội 
dung, chương trình đào tạo hay hạ tầng 
công nghệ mà còn phải đáp ứng môi trường 
thể chế, văn hóa, dịch vụ đặc thù mà trong 
đó chất lượng dịch vụ, hỗ trợ đóng vai trò 
quan trọng để thực hiện cá nhân hóa người 
học. Đặc biệt, yếu tố “người học” chính 
là trung tâm, nếu không có người học sẽ 
không tồn tại hệ sinh thái này. 

6. Kết luận

Trong bối cảnh thế giới đang phát 
triển, giáo dục cần có những cách tiếp cận 
đổi mới để đáp ứng những yêu cầu và thách 
thức phức tạp, xây dựng xã hội học tập và 
mô hình “cá nhân hóa”, “lấy người học làm 
trung tâm” là những giải pháp đóng vai trò 
quan trọng. Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến 
được phát triển, vận hành có chất lượng 
sẽ đáp ứng giáo dục cá nhân hóa, tạo môi 
trường thuận lợi nhất để mỗi cá nhân phát 
triển, hoàn thiện và khác biệt, thích ứng với 
xu thế giáo dục mở, xây dựng xã hội học 
tập và học tập suốt đời.
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ĐẶC TRƯNG BIỂU THỊ TỐC ĐỘ “DẦN DẦN” TRONG 
NGỮ CỐ ĐỊNH TIẾNG ANH

FEATURES OF “GRADUAL” SET EXPRESSIONS IN ENGLISH

Hoàng Tuyết Minh*

 Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 5/6/2020
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 5/12/2020

Ngày bài báo được duyệt đăng: 25/12/2020

Tóm tắt: Bài báo này làm sáng tỏ các đặc trưng văn hoá – xã hội biểu thị trong ngữ cố 
định chỉ tốc độ “dần dần” trong tiếng Anh. Bài báo sử dụng phương pháp chính là phương 
pháp miêu tả để làm rõ các đặc trưng văn hoá - xã hội của các ngữ cố định chỉ tốc độ “dần 
dần” trong tiếng Anh với hai tiêu chí, phạm trù biểu trưng và sắc thái nghĩa của chúng. Ngữ 
liệu là các ngữ cố định biểu thị tốc độ “dần dần” được thu thập từ các từ điển tiếng Anh-Anh 
và từ điển thành ngữ tiếng Anh-Anh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong tổng số 23 ngữ cố 
định chỉ tốc độ “dần dần”, có 7 nhóm phạm trù biểu trưng văn hoá – xã hội, với 36 từ ngữ 
biểu hiện cho các phạm trù, có 5 cấp độ chỉ tốc dộ dần dần với 13 sắc thái nghĩa tốc độ “dần 
dần” trong tiếng Anh. Kết quả nghiên cứu phần nào đó giúp người sử dụng hiểu rõ được các 
đặc trưng văn hoá – xã hội các ngữ cố định chỉ tốc độ “dần dần” và phân biệt được các sắc 
thái nghĩa “dần dần” của chúng; đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng hữu ích cho quá trình 
dạy-học tiếng Anh như một ngoại ngữ.

Từ khoá: tốc độ dần dần; ngữ cố định; đặc trưng văn hoá - xã hội; phạm trù, sắc thái nghĩa.

Abstract: This study attempts to point out the socio-cultural features of “gradual” 
set expressions English. The methods of the study are descriptive, describing the features 
of “gradual” set expressions in English in two languages in terms of diff erent categories 
and aspects of meaning. Samples denoting “gradual speed” in English were collected from 
English-English and English idiomatic dictionaries. The results show that there are 7 groups 
of categories with 36 words or phrases representing socio-cultural features, divided into 5 
levels of “gradual” speed, including 13 aspects of meaning of 23 gradual set expression in 
English. The values of the study are that it can be helpful not only for users to have a deep 
understanding of socio-cultural features of “gradual” set expressions, distinguishing the 
degree of their aspects of meaning; meanwhile, to help teachers and learners of Vietnamese 
in the process of teaching and learning English as a foreign language.

Keywords: “gradual” speed; set expressions; socio-cultural features; categories, aspects of 
meaning.
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1. Dẫn nhập

Từ chỉ tốc độ là một trong những từ 
loại được dùng phổ biến trong ngôn ngữ 
hàng ngày. Trong tiếng Anh có loại tính 
từ, động từ và trạng từ chỉ tốc độ, ví dụ 
như: quick, fast, rapid, slow, sudden; các 
trạng từ chỉ tốc độ như gradually, slowly... 
Ngoài những từ loại đơn lẻ biểu thị tốc 
độ, tốc độ trong tiếng Anh còn ngầm ẩn 
trong các dạng từ ngữ cố định như thành 
ngữ (slow as molasses in January, like a 
teetotum, …) và quán ngữ (slow burn, on 
the jump, …). Bên cạnh các tốc độ nhanh 
và chậm (x. Hoàng Tuyết Minh, 2020), 
trong tiếng Anh còn có các ngữ cố định 
chỉ tốc độ khác, chúng tôi chung là ngữ cố 
định chỉ tốc độ “dần dần”.  Trong khuôn 
khổ bài báo này chúng tôi làm sáng tỏ một 
số các phạm trù biểu trưng,  các sắc thái 
nghĩa biểu thị tốc độ “dần dần” của các 
ngữ cố định tiếng Anh dưới góc nhìn của 
các đặc trưng văn hoá – xã hội. 

Việc nghiên cứu các ngữ cố định 
chỉ tốc độ (NCĐ TĐ) trong tiếng Anh và 
tiếng Việt mới chỉ đơn lẻ thống kê trong 
các từ điển tiếng Anh và tiếng Việt, đặc 
biệt là các từ điển thành ngữ tiếng Anh, 
thành ngữ tiếng Việt, thành ngữ Anh – 
Anh, thành ngữ Anh – Việt, hay trên các 
trang internet với từ khoá words related 
to speed. Còn việc nghiên cứu riêng, cụ 
thể loại ngữ cố định này một cách chuyên 
sâu trong cả hai ngôn ngữ, theo chúng tôi 
được biết, thì chưa có công trình. 

2. Cơ sở lý luận

2.1 Định nghĩa ngữ cố định

Ngữ cố định trong tiếng Anh có 
thuật ngữ là set expression, nó là đơn vị từ 
vựng học. Theo Từ điển Collins Cobuild 
(1988), ngữ cố định được sử dụng để 

chỉ bất kỳ một nhóm gồm hai hay nhiều 
từ, ví dụ như cụm từ (phrases) hoặc câu 
(sentences), chúng được coi là một đơn vị 
từ vựng. 

Theo D. Cystal (2006), expression 
là thuật ngữ được sử dụng trong ngôn ngữ 
học nhằm để chỉ chuỗi các thành tố được 
coi như là một đơn vị dùng cho mục đích 
phân tích và thảo luận; ngữ cố định cũng 
có thể được sử dụng để khảo sát các đặc 
trưng ngữ nghĩa. Về cấu tạo, theo Từ điển 
Oxford (2017), expression có thể là từ 
hoặc cụm từ. 

Trong nghiên cứu này, ngữ cố định 
được xác định là các thành ngữ và quán 
ngữ. Các đặc trưng và cách phân loại của 
ngữ cố định nói chung, của thành ngữ và 
quán ngữ nói riêng, là cơ sở để chúng tôi 
đi xác định các ngữ cố định chỉ tốc độ 
trong tiếng Anh và tiếng Việt. 

2.2 Quan niệm về tốc độ

Theo từ điển Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary (2017), tốc độ 
(speed) được định nghĩa là (i) tính nhanh 
của cử động; sự mau lẹ; (ii) tốc độ của 
người/ vật khi chuyển động. 

Qua thực tế khảo sát tư liệu, chúng 
tôi quan niệm tốc độ theo nghĩa thứ 2 của 
từ điển tiếng Anh, nghĩa là tốc độ là vận 
tốc của người và vật khi chuyển động, tốc 
độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm và một 
số tốc độ khác như dần dần, từ từ, đều đều, 
thong thả, vội vã, … của một chuyển động. 

2.3. Đặc trưng văn hóa-xã hội Anh 

Các nhà văn hóa học trong nước 
và trên thế giới đã khẳng định rõ rằng: 
Trong lịch sử ở cựu lục địa Âu - Á đã hình 
thành nên hai vùng văn hóa lớn: vùng văn 
hóa phương Tây (chính xác là Tây Bắc) 
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và vùng văn hóa phương Đông (chủ yếu 
là Đông Nam). Lấy dãy Uran làm mốc 
thì phương Tây là toàn bộ châu Âu, còn 
phương Đông gồm toàn châu Á và châu 
Phi. Cho nên, các nền văn hoá hiện đại dù 
đang thuộc giai đoạn văn minh nào, nông 
nghiệp, công nghiệp hay thậm chí hậu 
công nghiệp cũng đều không thoát ra ngoài 
hai loại hình văn hóa cơ bản: Văn hoá gốc 
du mục và văn hoá gốc nông nghiệp. Điển 
hình cho loại văn hóa gốc nông nghiệp 
là các nền văn hoá phương Đông, chính 
xác hơn là văn hoá ĐÔNG NAM, Đông 
Nam Á (bao gồm vùng đất phía Nam song 
Dương Tử), trong đó có Việt Nam; còn 
điển hình cho loại văn hóa gốc du mục 
là các nền văn hoá phương TÂY (chính 
xác là Tây Bắc châu Âu – miền Bắc Trung 
Quốc), trong đó có nước Anh. 

Môi trường sống ở phương Tây 
là xứ lạnh, với khí hậu khô ráo, tạo nên 
những đồng cỏ mênh mông, thực vật khó 
sinh trưởng, thích hợp cho chăn nuôi theo 
bầy đàn, chính điều này giải thích tại sao 
ở phương Tây lại yêu quý con cừu và từ 
“cừu” lại có tần số sử dụng rất cao. Từ đó 
hình thành nên loại hình văn hóa tương 
ứng của phương Tây là loại hình văn hóa 
gốc du mục với những nội dung khác biệt 
rõ rệt. Nghề nghiệp chăn nuôi nên phải du 
cư, dẫn đến không coi trọng tự nhiên, có 
tham vọng chinh phục tự nhiên; trong nhận 
thức thiên về tư duy phân tích, dẫn đến 
trọng lý, đồng thời chú ý đến các yếu tố, 
dẫn đến lối sống thực dụng, vật chất. Trong 
tổ chức cộng đồng thì coi trọng sức mạnh, 
dẫn đến trọng tài, trọng võ, trọng nam giới, 
coi trọng vai trò cá nhân, việc ứng xử diễn 
ra theo nguyên tắc. Trong ứng xử với môi 
trường xã hội thì độc đoán trong tiếp nhận, 
cứng rắn, hiếu thắng trong đối phó.

Những đặc trưng cơ bản của loại 
hình văn hóa Du mục sẽ được chúng tôi 
vận dụng để đi xác định các đặc trưng 
văn hoá – xã hội được biểu hiện trong các 
ngữ cố định chỉ tốc độ “dần dần” trong 
tiếng Anh 

2.4. Quan hệ giữa ngôn ngữ, văn 
hoá và xã hội

a. Mối quan hệ giữa văn hóa và xã hội

Văn hóa và xã hội là hai khái niệm 
không thể tách rời vì văn hóa không phải 
là sản phẩm của bất cứ cá nhân đơn lẻ nào. 
Văn hóa được tạo ra, truyền lại thông qua 
sự đồng thuận của tất cả các thành viên 
trong xã hội. Một học giả đã nói rằng xã 
hội không chỉ là tập hợp của của các sinh 
vật gọi là người và con người được gọi 
là con người đúng nghĩa khi mà họ sống 
trong xã hội. Tuy nhiên văn hóa và xã hội 
là hai khái niệm tách biệt.  Văn hóa là tổng 
thể của các hình thái ứng xử, tư duy có tính 
chất khuôn mẫu, trong một chừng mực 
nào đó chỉ tồn tại ở loài người, còn xã hội 
là tập hợp của các cá thể đơn lẻ có tương 
tác với nhau. Giống loài người, nhiều loài 
khác như kiến, mối.... cũng là động vật xã 
hội. Và thông thường, xã hội loài người 
thường bị giới hạn bởi các thể chế chính 
trị, tức là nhà nước. Và phần lớn trong các 
trường hợp, quan hệ giữa văn hóa và xã 
hội giống như hai đường tròn có cùng tâm 
và bán kính: trùng khít với nhau. Ví dụ, 
khi nói đến xã hội Nhật, thì thông thường 
ranh giới của xã hội đó sẽ được hiểu là là 
mọi thành viên trong biên giới của nước 
Nhât. Tuy nhiên một số trường hợp, có 
thể văn hóa và xã hội không trùng trùng 
lặp. Ví dụ về mặt xã hội, Mỹ và Canada là 
hai thực thế tách rời, tuy nhiên về mặt văn 
hóa rất khó để phân biệt vì có nhiều điểm 
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chung về văn hóa giữa hai xã hội đó, ví dụ 
như ngôn ngữ, nguồn gốc.

Văn hóa và ngôn ngữ có liên hệ 
chặt chẽ, không thể tách rời. Ngôn ngữ là 
phương tiện lưu giữ văn hóa và văn hóa 
chứa đựng trong ngôn ngữ. Người ta đã 
nói rằng ngôn ngữ và văn tự là kết tinh 
của văn hóa dân tộc, nhờ ngôn ngữ và văn 
tự mà văn hóa được lưu truyền và trong 
tương lai, nền văn hóa cũng nhờ vào ngôn 
ngữ để phát triển. Sự biến đổi và phát triển 
ngôn ngữ lại luôn luôn đi song song với 
biến đổi và phát triển văn hóa. Vậy muốn 
nghiên cứu sâu về văn hóa phải nghiên 
cứu ngôn ngữ, và tất nhiên muốn đi sâu 
vào ngôn ngữ phải chú tâm đến văn hóa. 
Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, có 
thể nói như mối quan hệ giữa cá với nước.

Ngôn ngữ là một thành tố của văn 
hóa. Trước hết, ngôn ngữ dân tộc bao giờ 
cũng là một bộ phận hợp thành của nền 
văn hóa dân tộc đó. Nó là phương tiện để 
phản ánh nền văn hóa dân tộc nên được 
phát triển không ngừng. Một nền văn hóa 
phát triển sẽ chứa đựng một ngôn ngữ 
phong phú.

Bên cạnh đó, ngôn ngữ cũng là cái 
hàm chứa văn hóa. Tuy ngôn ngữ nằm 
trong nền văn hóa dân tộc, nhưng bản thân 
ngôn ngữ lại là tiền đề của một hiện tượng 
văn hóa. Ngôn ngữ chính là bước khởi đầu 
của văn hóa, là dạng thức hàm chứa một 
nội dung văn hóa nào đó. Do vậy, quan 
hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá không giống 
như quan hệ giữa ngôn ngữ và các ngành 
khoa học khác. Quan hệ này như một vòng 
tuần hoàn, cái này là khởi điểm của cái kia 
và ngược lại.

b. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và 
văn hóa

Ngôn ngữ là công cụ của tư duy, là 
phương tiện giao tiếp của con người, đồng 
thời còn là một hình thái của văn hóa.  Mỗi 
một ngôn ngữ luôn ẩn chứa một nền văn 
hóa, ngôn ngữ luôn tồn tại không thể tách 
rời khỏi văn hóa. Ngôn ngữ đóng vai trò 
mấu chốt không chỉ trong việc hình thành 
mà cả trong sự phát triển của văn hóa, bởi 
vì chính nhờ ngôn ngữ mà người ta có 
thể mã hóa được tất cả các thành tố của 
văn hóa và cũng nhờ ngôn ngữ mà người 
ta có thể nghiên cứu văn hóa. Ngôn ngữ 
thường được thể hiện với tư cách là hình 
thức bên ngoài của các hiện tượng văn 
hóa.  Ngôn ngữ được coi là linh hồn của 
một dân tộc, nó phản ánh tâm hồn và tính 
cách con người và những đặc trưng cơ bản 
của nền văn hóa. Như vậy là, ngôn ngữ và 
văn hóa là không thể tách rời nhau. Ngôn 
ngữ là phương tiện bảo toàn tất cả các giá 
trị của văn hóa lưu truyền từ thế hệ này 
sang thế hệ khác, đồng thời văn hóa cũng 
là phương tiện tách biệt dân tộc này khỏi 
các nền văn hóa của dân tộc khác. 

Rõ ràng là mối quan hệ giữa ngôn 
ngữ và văn hóa là hiển nhiên, do đó người 
ta nhận thấy rằng việc nghiên cứu ngôn 
ngữ thường xuyên đòi hỏi phải thuyết 
minh những ý nghĩa do văn hóa xã hội 
quyết định, và ngược lại, việc nghiên cứu 
những khía cạnh khác nhau của văn hóa 
đòi hỏi sự hiểu biết những khía cạnh ngôn 
ngữ của nền văn hóa đó.

Tóm lại, ngôn ngữ và văn hóa gắn 
bó chặt chẽ với nhau, nhưng thông thường 
sự tồn tại của nền văn hóa được quyết định 
bởi ngôn ngữ, nhưng chính ngôn ngữ lại là 
nhân tố độc lập của nền văn hóa dân tộc, 
là một thành tố của nền văn hóa tinh thần, 
theo Nguyễn Đức Tồn (2008, 47), “ngôn 
ngữ còn là phương tiện tất yếu và là điều 
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kiện cho sự nảy sinh, phát triển và hoạt 
động của những thành tố khác trong văn 
hóa. Ngôn ngữ là một trong những thành 
tố đặc trưng nhất của bất cứ nền văn hóa 
dân tộc nào. Chính trong ngôn ngữ, đặc 
điểm của một nền văn hóa dân tộc được 
lưu giữ lại rõ ràng nhất. Đời sống xã hội 
của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc trong mỗi 
thời đại nhất định sẽ quyết định nội dung 
ngôn ngữ thời đại đó”.

Những khái niệm cơ bản về văn hóa 
sẽ là cơ sở lý luận cho chúng tôi vận dụng 
vào quá trình phân tích ngữ cố định chỉ 
tốc độ tiếng Anh, đặc biệt là các phạm trù 
biểu trưng và các sắc thái nghĩa biểu thị 
tốc độ. Việc phân tích được xác định là 
phải gắn liền giữa việc phân tích các đặc 
trưng văn hóa – xã hội với việc phân tích 
các mối quan hệ qua lại hữu cơ giữa ngôn 
ngữ, văn hóa – xã hội được thể hiện trong 
ngữ cố định.

3. Phương pháp luận nghiên cứu

3.1 Mục đích nghiên cứu

Mục đích chính làm sáng tỏ các đặc 
trưng văn hoá-xã hội của ngữ cố định chỉ 
tốc độ “dần dần” (NCĐ TĐDD) trong 
tiếng Anh giúp cho công tác dạy và học 
tiếng Anh cho người Việt hiệu quả hơn.

Mục đích cụ thể là xác định các đặc 
trưng văn hoá – xã hội dưới hai tiêu chí: 
(i) các phạm trù biểu trưng và (ii) các sắc 
thái nghĩa biểu thị tốc độ của NCĐ TĐDD 
trong tiếng Anh dưới góc nhìn của văn hoá 
– xã hội. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Khảo sát và phân loại các NCĐ 
TĐDD trong tiếng Anh. 

Xác định và phân loại các phạm trù 
biểu trưng mang các đặc trưng văn hoá – 

xã hội trong các NCĐ TĐDD tiếng Anh, 
trên cơ sở đó xác định các từ biểu trưng 
cho các phạm trù này.

Xác định và phân nhóm các sắc thái 
nghĩa biểu thị các tốc độ “dần dần” và 
các sắc thái nét nghĩa biểu thị tốc độ “dần 
dần” của ngữ cố định tiếng Anh. 

3.3. Phương pháp nghiên cứu

Bài báo sử dụng các phương pháp 
nghiên cứu sau: 

Phương pháp định tính liên quan 
đến việc nghiên cứu và kiểm tra các cơ 
sở lý thuyết đã được nghiên cứu, quan sát, 
miêu tả những tư liệu, tài liệu phục vụ cho 
bài báo, khái quát chúng lại thành những 
cơ sở lý luận để làm thành khung lý thuyết 
cho những hoạt động nghiên cứu. 

Phương pháp định lượng liên quan 
đến việc phân tích, tính toán số liệu điều tra. 

Phương pháp phân tích và miêu tả 
để chỉ ra các đặc trưng văn hoá-xã hội 
dưới hai tiêu chí (i) các phạm trù biểu 
trưng và (ii) các sắc thái nghĩa tốc độ được 
thể hiện trong các NCĐ TĐ tiếng Anh và 
tiếng Việt. 

Phương pháp nghiên cứu liên ngành 
ngôn ngữ - văn hoá để giúp tìm ra những 
phạm trù biểu trưng các đặc trưng văn 
hoá – xã hội, các sắc thái nghĩa của NCĐ 
TĐDD trong tiếng Anh. 

Ngoài ra, các thủ pháp phân loại, 
thống kê cũng được sử dụng để thống 
kê, phân loại các NCĐ TĐDD trong 
tiếng Anh. 

Các phương pháp này có tầm quan 
trọng như nhau và được vận dụng xuyên 
suốt bài báo, tất cả nhằm mục đích duy 
nhất: giải quyết vấn đề bài báo đã đặt ra.
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3.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu tiếp cận theo hướng liên 
ngành ngôn ngữ - văn hoá để khảo sát các 
đặc trưng ngôn ngữ và xã hội của NCĐ 
TĐDD tiếng Anh. 

NCĐ TĐDD trong phạm vi nghiên 
cứu gồm thành ngữ và quán ngữ chỉ tốc độ 
“dần dần” trong tiếng Anh. 

Tốc độ dần dần trong nghiên cứu 
này là vận tốc vận động của người và vật, 
ngoài các tốc độ nhanh, chậm, còn lại là 
một số tốc độ khác như dần dần, đều đều, 
thỉnh thoảng, giảm dần… chúng tôi gọi 
chung là NCĐ TĐDD trong tiếng Anh.  

NCĐ TĐDD được khảo sát trong 
các từ điển đơn ngữ tiếng Anh, từ điển Anh 
– Anh,  từ điển giải thích ngôn ngữ tiếng 
Anh, thành ngữ tiếng Anh trên mạng xã hội 
với từ khoá words related to speed. Kết quả 
thu được 23 NCĐ TĐDD trong tiếng Anh.

4. Kết quả và thảo luận

Qua khảo sát khảo sát 23 NCĐ 
TĐDD tiếng Anh, chúng tôi đã phân tích, 
phân loại theo các loại các tốc độ khác dựa 
theo các đặc trưng văn hoá – xã hội. Chúng 

được phân loại, mô tả các đặc trưng theo 
các phạm trù biểu trưng và các sắc thái 
nghĩa biểu thị tốc độ cụ thể như sau:

4.1. Các phạm trù biểu trưng của 
NCĐ TĐDD trong tiếng Anh 

Về tổng thể: Bảng 1 cho thấy, trong 
23 NCĐ TĐDD tiếng Anh xuất hiện với 
phạm trù biểu trưng được biểu thị bằng 
36 từ biểu hiện, phạm trù chỉ hành động 
có từ biểu hiện chiếm tỉ lệ nhiều nhất 
(27,78%), tiếp đến là các phạm trù chỉ sự 
đo lường (22,22%), trạng thái (19,44%), 
phạm trù khác (19,44%), các phạm trù 
biểu trưng khác còn lại dao động từ 
5,56% đến 2,78%. 

Về các phạm trù biểu trưng: 23 NCĐ 
TĐDD tiếng Anh được phân loại thành 7 
các phạm trù biểu trưng tốc độ “dần dần”, 
với 36 từ biểu hiện gồm phạm trù biểu 
trưng: bộ phận cơ thể người (throttle), đồ 
dùng, đồ vật (clockwork, lock), đồ chơi 
(teetotum), đo lường (dozen, but, pace, 
clip, drop, speeds,…), hành động (grind, 
lose, clock, close, …), trạng thái (small, 
slow, steady,…), các phạm trù biểu trưng 
khác (way, installments,…). 

Bảng 1. Phạm trù biểu trưng tốc độ “dần dần” trong NCĐ tiếng Anh

TT Phạm trù chỉ tốc độ Từ biểu hiện Số lượng Tổng số
Số lượng Tỉ lệ %

1 Bộ phận cơ thể người Throttle 1 1 2.78

2 Đồ dùng/ đồ vật Clockwork 1
2 5.56

Lock 1
3 Đồ chơi Teetotum 1 1 2.78

4 Đo lường

Dozen 1

8 22.22

Bit 2
Pace 1
Clip 1
Drop 1
Speeds 1
Hand-gallop 1
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5 Hành động

Go 1

10 27.78

Grind 2
Get 1
Slow up 1
Come 1
Lose 1
Clock 1
Take 1
Close 1

6 Trạng thái

Small 1

7 19.44

Slow 1
Steady 2
Quick 1
Slow 1
Grinding 1

7 Khác

Installments 1

7 19.44

March 1
Way 1
Halt 2
Standstill 1
Jump 1

   36 36 100.00

4.2. Các sắc thái nghĩa biểu thị tốc độ “dần dần” trong ngữ cố định tiếng Anh

Xét theo nghĩa tốc độ: Qua Bảng 2 cho thấy, 23 NCĐ TĐDD trong tiếng Anh có 5 tốc 
độ: từ từ, dần dần, đều đặn, giảm dần, hối hả/vội vàng. Trong đó, tốc độ giảm dần chiếm 
nhiều nhất, 43,48%, sau đó là đến tốc độ đều đặn, chiếm 26,09%; tốc độ dần dần chiếm 
21,74%; tốc độ từ từ và hối hả/vội vàng có cùng tỉ lệ, chiếm 4,35%. 

Bảng 2. Phân loại nhóm tốc độ “dần dần” trong NCĐ tiếng Anh

TT Nghĩa tốc độ Sắc thái nghĩa NCĐ TĐDD Tổng số 
Số lượng Tỉ lệ % Tổng số Tỉ lệ %

1 Từ từ Từ từ, thong thả 1 4.35 1 4.35
2 Dần dần Dần dần, từ từ 5 21.74 5 21.74

3 Đều đều 

Đều đặn, đều đều 2 8.70

6 26.09
Đều đặn, bước đi 1 4.35
Đều đặn bước nhảy 1 4.35
Đều đặn, quay 1 4.35
Đều đặn, trôi chảy 1 4.35

4 Giảm

Giảm, tốc độ 4 17.39

10 43.48
Giảm, tốc độ, kìm hãm 2 8.70
Giảm, tốc độ, tiến triển 1 4.35
Giảm, tốc độ, từ từ dừng lại 1 4.35
Giảm, tốc độ, dừng lại 2 8.70

5 Hối hả/vội vàng Hối hả, bận rộn 1 4.35 1 4.35
Tổng số 23 100 23 100
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Về tổng thể: Trong tổng số 23 NCĐ 
TĐDD có 13 sắc thái nghĩa, thì các sắc 
thái nghĩa TĐDD tích hợp 2 nét nghĩa 
chiếm tỉ lệ nhiều nhất 73,91%, trong đó 
sắc thái nghĩa dần dần, từ từ chiếm tỉ lệ cao 
nhất 21,74%; tiếp theo là sắc thái nghĩa 
giảm, tốc độ chiếm 17,39%; sắc thái nghĩa 
đều đặn, đều đều có tỉ lệ là 8.70%.  Sắc 
thái nghĩa tích hợp 03 nét nghĩa, chiếm 
26.09%, chủ yếu là chỉ các tốc độ giảm 
dần, trong NCĐ TĐDD biểu thị sắc thái 
nghĩa: giảm, tốc độ, kìm hãm và giảm, 
tốc độ, dừng lại có tỉ lệ các NCĐ cùng là 
8.70%, các sắc thái nghĩa giảm, tốc độ, 
tiến bộ và giảm, tốc độ, từ từ dừng lại có 
cùng tỉ lệ là 4.35%. 

a, Nhóm tốc độ đều đều gồm có 5 
sắc thái nghĩa cấp độ, gồm: 

đều đặn, đều đều, ví dụ: quick 
march, go at a steady pace; 

đều đặn, bước nhảy, ví dụ: at a 
steady clip

đều đặn, quay, ví dụ: like a teetotum

đều đặn, trôi chảy, ví dụ: like a lock

b, Nhóm tốc độ giảm cũng có 5 sắc 
thái nghĩa cấp độ, gồm: 

giảm, tốc độ, ví dụ: get the drop on, 
go-slow, slow up

giảm, tốc độ, kìm hãm, ví dụ:  clock 
at speeds of, come to a grinding halt

giảm, tốc độ, tiến triển, ví dụ: take 
it slow

 giảm, tốc độ, từ từ dừng lại, ví dụ: 
close the throttle

giảm, tốc độ, dừng lại, ví dụ: grind 
to a halt, grind to a standstill  

c, Các nhóm còn lại chỉ có một sắc 
thái nghĩa, gồm:

 từ từ, dần dần, ví dụ: : bit by bit, by 
degree, by installments,

hối hả, bận rộn, ví dụ: on the jump

Về phân loại sắc thái nghĩa biểu thị 
TĐK: 23 NCĐ TĐDD trong tiếng Anh 
biểu thị 13 sắc thái nghĩa được chia thành 
2 loại nhóm sắc thái nghĩa: sắc nghĩa tích 
hợp 02 nét nghĩa và sắc nghĩa tích hợp 03 
nét nghĩa (xem Bảng 3): 

Bảng 3. Sắc thái nghĩa biểu thị tốc độ “dần dần” trong NCĐ tiếng Anh

TT Sắc thái nghĩa NCĐ TĐDD Nhóm sắc thái nghĩa 
Số lượng Tỉ lệ % Tổng số Tỉ lệ %

1 Từ từ, thong thả 1 4.35

17 73.91

2 Dần dần, từ từ 5 21.74
3 Đều đặn, đều đều 2 8.70
4 Đều đặn, bước đi 1 4.35
5 Đều đặn bước nhảy 1 4.35
6 Đều đặn, quay 1 4.35
7 Đều đặn, trôi chảy 1 4.35
8 Giảm, tốc độ 4 17.39
9 Hối hả/vội vàng, bận rộn 1 4.35

10 Giảm, tốc độ, kìm hãm 2 8.70

6 26.09
11 Giảm, tốc độ, tiến bộ 1 4.35
12 Giảm, tốc độ, từ từ dừng lại 1 4.35
13 Giảm, tốc độ, dừng lại 2 8.70

Tổng số 23 100.00 23 100.00
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(i) sắc nghĩa tích hợp 02 nét nghĩa, 
gồm: từ từ, thong thả (hand gallop); dần 
dần, từ từ (bit by bit, by degree, slow burn); 
đều đặn, đều đặn (like clockwork, quick 
march); đều đều, bước đi (go at a steady 
pace); đều đều, bước nhảy (at a stead 
clip); đều đặn, quay (like a teetotum); đều 
đặn, trôi chảy (like a clock); giảm, tốc 
độ (get the drop on, go-slow); hối hả/vội 
vàng, bận rộn (on the jump).

 (ii) sắc thái nghĩa tích hợp 03 nét 
nghĩa, gồm giảm, tốc độ, kìm hãm (clock 
at speeds of, come to a grinding halt), 
giảm, tốc độ, tiến bộ (take it slow), giảm, 
tốc độ, từ từ dừng lại (grind to a halt, 
grind to a standstill).

5. Kết luận

Qua khảo sát NCĐ TĐ tiếng Anh 
chúng ta thấy, bên cạnh các tốc độ nhanh 
và chậm, còn có các NCĐ TĐDD, trong 
tổng số 23 ngữ cố định chỉ tốc độ “dần 
dần”, có 7 nhóm phạm trù biểu trưng với 
36 từ ngữ biểu hiện cho các phạm trù văn 
hoá – xã hội, có 5 cấp độ chỉ tốc dộ dần 
dần với 13 sắc thái nghĩa tốc độ “dần dần” 
trong tiếng Anh. Có thể thấy, các phạm trù 
biểu trưng và các cấp độ phạm trù tốc độ 
“dần dần” của tiếng Anh rất phong phú, 
thể hiện các nét đặc trưng văn hoá – xã 
hội Anh trong mối quan hệ giữa ngôn ngữ 
và văn hoá, những biểu trưng ấy thật đa 
dạng và đa sắc màu. Kết quả nghiên cứu 
phần nào đó giúp người sử dụng hiểu rõ 
được các đặc trưng văn hoá – xã hội các 
ngữ cố định chỉ tốc độ “dần dần” và phân 

biệt được các sắc thái nghĩa “dần dần” 
của chúng; đồng thời, kết quả nghiên cứu 
cũng hữu ích cho quá trình dạy-học tiếng 
Anh như một ngoại ngữ.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN 
MÔN ĐẤT NƯỚC HỌC

IMPROVING THE QUALITY OF ONLINE TEACHING AND LEARNING ON 
‘INTRODUCTION TO MAJOR ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES’ STUDIES’

Lê Thị Vy*

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 2/6/2020
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 2/12/2020

Ngày bài báo được duyệt đăng: 29/12/2020

Tóm tắt: Công nghệ phát triển đã mở ra nhiều hình thức để nâng cao chất lượng dạy 
và học môn tiếng Anh, đặc biệt ở Trường Đại học Mở Hà Nội, một trong những trường đại 
học hàng đầu ở Việt nam áp dụng công nghệ giảng dạy trực tuyến. Tuy nhiên, để có một cái 
nhìn cụ thể và áp dụng có hiệu quả việc giảng dạy và kiểm tra trực tuyến một môn học không 
phải là một điều dễ dàng. Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích hiện trạng giảng dạy môn 
Đất Nước Học trực tuyến cho sinh viên chính quy tại khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Mở 
Hà Nội. Những số liệu thu thập được sẽ là cơ sở để đưa ra một số giải pháp nâng cao chất 
lượng dạy, học, và kiểm tra đánh giá môn học trực tuyến. 

Từ khóa: giảng dạy trực tuyến, môn Đất Nước Học, kiểm tra đánh giá trực tuyến.

Abstract: Technological development has opened various ways to improve the quality of 
online teaching and learning English, especially at Hanoi Open University, one of the leading 
universities in Vietnam to apply online teaching technologies. However, it is not easy to have 
a concrete view and to eff ectively apply online teaching and testing a subject. In this study, the 
author analyzes the current state of online teaching and learning the subject ‘Introduction to 
Major English-Speaking Countries’ Studies’ for regular students at English Faculty, Hanoi 
Open University. The collected data will be the basis for off ering a number of solutions to 
improve the quality of teaching, learning, testing and assessing the subject online.

Keywords: online teaching and learning, Introduction to Major English-Speaking Countries’ 
Studies’, online testing and assessment.

* Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Mở Hà Nội

1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, sự phát 
triển của công nghệ thông tin đã mang 
lại rất nhiều thuận lợi cho giáo viên trong 
việc soạn bài và giảng bài, cũng như sinh 

viên trong quá trình học tập, nghiên cứu. 
Việc dạy – học môn Đất Nước Học cho 
sinh viên khoa Tiếng Anh, Đại học Mở Hà 
nội cũng nhận được những tác động tích 
cực từ những thay đổi này. 

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 74 (12/2020) 20-31
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Môn học này đang được giảng dạy 
cho sinh viên chính qui và sinh viên 
văn bằng 2 theo hệ thống tín chỉ. Trong 
những năm học trước, sinh viên có 12 
giờ lên lớp, tương đương với hai tín chỉ 
để hoàn thành môn học. Tuy nhiên trong 
năm học 2019-2020, một biến cố lớn đã 
xảy ra không chỉ ở Việt Nam mà trên 
toàn cầu. Đại dịch bệnh truyền nhiễm 
Covid-19 với tác nhân là virus SARS-
CoV-2, đã và đang gây ra những ảnh 
hưởng nghiêm trọng trong mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội, kể cả ngành giáo 
dục. Đại dịch này cũng tạo ra nhiều cơ 
hội và những thách thức cho các thầy cô 
giáo và học viên. Đáp ứng yêu cầu của 
toàn ngành, giảng viên và sinh viên Đại 
học Mở Hà nội đã thực hiện giảng dạy 
trực tuyến với sự trợ giúp hữu hiệu của 
hệ thống quản lí học tập LMS (Learning 
Management System). Quá trình giảng 
dạy và học tập nỗ lực của giảng viên và 
sinh viên đã giúp kì học đã hoàn thành 
đúng tiến độ. Tuy nhiên việc đánh giá 
mức độ thành công và hiệu quả của tiến 
trình giảng dạy môn học từ trực tiếp 
sang trực tuyến là một điều rất cần thiết. 
Trong bài viết này, tác giả muốn phân 
tích quá trình giảng dạy và học tập của 
giảng viên và sinh viên trong kì học vừa 
qua để có được một bức tranh khái quát 
về hiện trạng dạy và học môn Đất nước 
học theo hình thức trực tuyến, phân tích 
quy trình kiểm tra đánh giá cho môn 
học đã được đề xuất và thực hiện. Trên 
cơ sở những dữ liệu thu thập được, tác 
giả sẽ đề xuất một số giải pháp để nâng 
cao chất lượng giảng dạy môn Đất Nước 
Học trực tuyến.

2. Cơ sở lý luận

2.1. Phương pháp dạy học blended 
learning

Theo Thorne, K. (2003), Graham, 
CR. (2006) và rất nhiều nhà nghiên cứu 
khác, phương pháp Blended learning là 
một phương pháp học tập tích hợp, kết 
hợp hoàn hảo giữa học trên lớp và học 
online, giữa cách học truyền thống và 
cách học hiện đại. Trong đó, việc học tập 
sẽ được bổ sung thêm bởi các hoạt động 
trực tuyến, bao gồm những bài tập mang 
tính chất định hướng, tự học. Sau những 
giờ học trên lớp, người học có thể xem lại 
hoặc tiếp tục với những nội dung học tập 
trên các website học tập chuyên môn. 

Phương pháp này mang đến những 
hiệu quả tích cực trong quá trình học tập 
của cả người dạy và người học.

- Tiếp cận với các nội dung chất 
lượng tốt hơn, liên quan nhiều hơn theo 
nhiều dạng

- Các giờ học trên lớp và cấu trúc 
chương trình linh hoạt hơn

- Đáp ứng được nhu cầu học của 
học sinh

- Học sinh có thể tiếp cận với nhiều 
nguồn hướng dẫn, đánh giá và các công 
cụ kiểm tra giúp điều chỉnh tốc độ và cách 
học của họ.

- Tạo điều kiện cho giáo viên hướng 
dẫn và giới thiệu để đảm bảo sự tiến bộ và 
thành thạo cho tất cả các học sinh, dành sự 
lưu tâm cho những học viên yếu hơn.

Phương pháp giảng dạy blended 
learning lấy học sinh làm trung tâm, 
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cho học sinh nhiều cơ hội để thể hiện 
mình hơn, gia tăng mức độ tương tác 
giữa học sinh, giáo viên với nội dung 
của bài giảng thông qua việc học sinh 
cần phải tự động tìm hiểu trước về các 
kiến thức của nội dung bài học trước 
khi đến lớp. 

Blended learning tạo ra một lớp học 
sinh động, mang đến cho giáo viên sự 
sáng tạo trong việc truyền tải kiến thức, 
như dạy qua bảng tương tác, thông qua trò 
chơi, bài hát kết hợp công nghệ cao. Sinh 
viên ở những trình độ ngôn ngữ khác nhau 
có thêm nhiều cơ hội tương tác, có hứng 
thú hơn với học tập. 

Blended learning mang lại rất nhiều 
lợi ích trong việc học tập, đem đến sự sinh 
động cho giáo viên thông qua việc đổi mới 
hình thức giảng dạy với các trò chơi, bài 
hát, kết hợp với đó là những hình ảnh, âm 
thanh làm sống động bài giảng. Qua đó, 
nội dung bài học sẽ được học viên tiếp thu 
rất nhanh chóng. 

Với phương pháp blended learning, 
học viên sẽ cần phải chuẩn bị trước kiến 
thức tại nhà. Vì vậy, khi phối hợp giữa 
các phương thức học trực tiếp và học tập 
trực tuyến tại nhà, học sinh sẽ có nhiều 
cơ hội tiếp xúc với kiến thức của các môn 
học. Bên cạnh đó, phương pháp này phù 
hợp với nhiều trình độ.Trong phạm vi 
một lớp học, giáo viên nếu theo phương 
pháp dạy cũ sẽ khó có thể theo sát trình 
độ của từng học sinh. Vì thế, blended 
learning có thể giúp giáo viên đi sâu vào 
trình độ của từng cá nhân một. Từ đó có 
thể tạo ra các giáo trình phù hợp cho từng 
trình độ của học sinh. 

2.2. Ứng dụng công nghệ trong 
dạy-học ngoại ngữ

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
đã và đang có những tác động lớn đến 
mọi mặt của đời sống xã hội và được dự 
đoán là sẽ mang lại những ảnh hưởng tích 
cực cho hệ thống giáo dục, đặc biệt là ở 
những quốc gia đang phát triển như Việt 
Nam. Phương thức giáo dục truyền thống 
với hình ảnh giảng đường đông đúc sinh 
viên và giảng viên đứng trên bục giảng để 
giảng bài đang dần được thay thế bằng các 
lớp học công nghệ số áp dụng những công 
nghệ hiện đại như webcom, điện thoại 
thông minh, máy tính… Những hoạt động 
nghe – chép trước kia nhiều lúc đã biến 
sinh viên thành những người lĩnh hội tri 
thức thụ động, đã được thay thế bằng các 
bài giảng điện tử, những bài thuyết trình 
với những hình ảnh sống động để nâng 
cao tính sáng tạo, sự tìm tòi, nghiên cứu 
của học viên. Giảng viên có thể giảng bài 
trực tuyến và các bài giảng được truyền tải 
tới sinh viên qua internet. Hình thức dạy 
– học hiện đại với sự hỗ trợ đắc lực của 
công nghệ thông tin giúp học viên cũng 
như giáo viên tiết kiệm được tối đa các chi 
phí đi lại cũng như tổ chức địa điểm giảng 
dạy. Các bài giảng điện tử có thể do một 
hoặc nhiều giáo viên thực hiện sẽ được lan 
truyền đến học viên ở các địa điểm, vùng 
miền không giới hạn về giới tính, độ tuổi, 
công việc…Học viên có thể lĩnh hội kiến 
thức mà không bị rào cản về không gian 
và thời gian.

Với những bước tiến vượt bậc 
của công nghệ trong thời đại 4.0, nhiều 
phương pháp giảng dạy ngoại ngữ truyền 
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thống với băng, đài cát sét, phấn, bảng… 
đang dần được thay thế bởi các phương 
pháp hiện đại với những phương tiện dạy 
học công nghệ cao. Giáo viên và học viên 
có thể tham gia các lớp học trực tuyến, lớp 
học ảo chỉ cần một chiếc máy tính bảng 
hay điện thoại thông minh với một đường 
truyền Internets ổn định. Việc áp dụng 
những thành tựu khoa học kĩ thuật vào 
việc dạy ngoại ngữ thực sự đã làm phong 
phú thêm các phương pháp dạy học, mở ra 
nhiều cơ hội học tập cho mọi người.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
dự báo sự bùng nổ xu hướng dạy học qua 
thiết bị di động, tạo ra sự thuận tiện, linh 
hoạt hay là tính di động của người học 
(mobility of learners). Kukuska-Hulme 
(2015) cho rằng, học tập trong môi trường 
di động thường được hiểu là phương thức 
học tập có sự hỗ trợ của các thiết bị cầm 
tay (máy tính bảng, điện thoại di động) và 
có khả năng thực hiện ở bất cứ nơi nào, tại 
bất kì thời điểm nào, đáng chú ý hơn, là có 
thể diễn ra dưới hình thức chính quy hoặc 
phi chính quy. Mô hình giáo dục đại học 
thời 4.0 là mô hình giáo dục thông minh, 
liên kết nhà trường – nhà quản lý – doanh 
nghiệp với nhau, đưa tiến bộ công nghệ 
thông tin vào trường học để nâng cao hiệu 
quả đào tạo, giúp việc dạy và học diễn ra 
mọi lúc mọi nơi. Hình thức học tập này 
thực sự phù hợp và hữu ích cho những mô 
hình đào tạo “mở”, đào tạo E-learning như 
ở trường Đại học Mở Hà Nội.

2.3. Phương pháp giảng dạy môn 
Đất nước học

Môn Đất Nước Học (Countries 
Study) là một môn học được coi là rất hữu 

ích đối với những người học tiếng Anh, đặc 
biệt là những sinh viên chuyên ngành tiếng 
Anh. Môn học giúp cho người học có một 
kiến thức sâu, rộng về lịch sử hình thành và 
phát triển, về văn hóa, địa lí, kinh tế, giáo 
dục… của các nước nói tiếng Anh như ngôn 
ngữ chính thống như Vương quốc Anh, 
Mỹ, Canada, Úc, New Zealand…Môn học 
này đã được giảng dạy nhiều năm ở Khoa 
tiếng Anh, Đại học Mở Hà nội và đã nhận 
được những phản hồi tích cực từ những 
người học có ý thức. Trong quá trình dạy 
và học môn học này, tính tự học, tự nghiên 
cứu của sinh viên được coi trọng, được tính 
vào nội dung và thời lượng của chương 
trình. Sinh viên tự học, tự nghiên cứu, sẽ 
giảm sự nhồi nhét kiến thức của thầy cô, và 
do đó, phát huy được tính chủ động, sáng 
tạo của mình. Sinh viên là người tiếp nhận 
kiến thức nhưng đồng thời cũng là người 
chủ động tạo kiến thức, hướng tới đáp ứng 
những nhu cầu của thị trường lao động 
ngoài xã hội. 

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Bối cảnh nghiên cứu

Trong những năm gần đây, môn Đất 
Nước Học được tiến hành giảng dạy cho 
sinh viên năm thứ 2 (kì 4) và sinh viên 
văn bằng 2 ở trình độ tiếng Anh trung 
cấp (Intermediate) theo hệ thống tín chỉ 
với mục tiêu lấy người học làm trung tâm 
trong quá trình dạy và học, phát huy tính 
chủ động, sáng tạo của người học. Trong 
năm học 2019-2020, môn Đất Nước Học 
được bố trí giảng dạy kì 4 cho sinh viên 
năm thứ 2. Theo chương trình học, môn 
học này sẽ được hoàn thành sau 12 buổi 
lên lớp (30 giờ học). Sau 4 buổi lên lớp, 
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sinh viên nghỉ Tết và đã có thời gian nghỉ 
Tết tại nhà lâu nhất từ trước đến nay. Nhận 
ra được sự nguy cấp của dịch bệnh, cũng 
như thời gian đến trường của sinh viên có 
thể bị lùi lại tương đối dài, Trường Đại 
học Mở Hà nội đã quyết định cho các khoa 
tiến hành giảng dạy trực tuyến để không 
ảnh hưởng đến kế hoạch năm học. Các 
thầy cô giáo khoa Tiếng Anh nhận được 
tài liệu của nhà trường hướng dẫn cách sử 
dụng hệ thống quản lí học tập LMS, và 
được Ban chủ nhiệm khoa tạo điều kiện 
tổ chức một buổi học hướng dẫn cách tổ 
chức lớp học online. 

3.2. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của bài viết 
là nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy 
và học trực tuyến môn Đất Nước Học cho 
sinh viên năm thứ hai chuyên tiếng Anh hệ 
đại học chính quy của Khoa Tiếng Anh - 
Trường Đại học Mở Hà Nội

3.3. Đối tượng nghiên cứu 

Để có được những số liệu làm cơ 
sở cho việc phân tích, tác giả đã sử dụng 
phương pháp điều tra, tiến hành khảo sát 
dựa trên bảng 10 câu hỏi liên quan đến 
quá trình học tập của sinh viên cùng như 
ý kiến của các em về hình thức kiểm tra 
đánh giá môn học trực tuyến lần đầu tiên 
được áo dụng: bài tiểu luận (viết tay hoặc 
đánh máy) + vấn đáp trực tuyến. Những 
câu hỏi khảo sát này được gửi trực tuyến 
cho các bạn sinh viên năm thứ hai (niên 
khóa 2018-2022), với trình độ Tiếng Anh 
trung cấp, và đã hoàn thành ba kì học tại 
khoa Tiếng Anh. Bảng câu hỏi khảo sát 
được treo lên trên hệ thống LMS đã nhận 
được sự phản hồi tích cực của sinh viên. 

Tuy nhiên, tác giả chỉ phân tích 100 phản 
hồi để lấy số liệu cho nghiên cứu của mình.

Ngoài số liệu thống kê từ bảng khảo 
sát, tác giả cũng đã có những trao đổi 
riêng với các thầy cô giáo tham gia giảng 
dạy môn Đất Nước Học trực tuyến trong 
thời gian vừa qua. Những trao đổi này 
giúp tác giả có thêm thông tin về các hoạt 
động giảng dạy, cách thiết kế bài giảng, 
các tương tác giữa giảng viên và sinh viên 
trong giờ học, những khó khăn của giáo 
viên trong quá trình soạn bài, giảng bài, 
và quản lí lớp học, cũng như những nhận 
xét của thầy cô về thái độ học tập của sinh 
viên trong giờ học trực tuyến. 

3.4. Phạm vi nghiên cứu

Bài viết chỉ tập trung vào nghiên 
cứu tình hình giảng dạy và học tập môn 
Đất Nước Học tại Khoa tiếng Anh, trường 
Đạị học Mở Hà Nội và sử dụng kết quả 
điều tra lấy ý kiến của 100 sinh viên năm 
thứ hai hệ chính quy của Khoa Tiếng Anh- 
Trường Đại học Mở Hà Nội.

3.5. Nhiệm vụ nghiên cứu

Bài viết đưa ra hai nhiệm vụ nghiên 
cứu đó là 1) khảo sát thực trạng dạy môn 
Đất Nước Học theo hình thức trực tuyến; 
2) tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng 
dạy và học trực tuyến môn Đất Nước Học 
cho sinh viên năm thứ hai khoa tiếng Anh, 
Đại học Mở Hà nội. 

3.6. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết sử dụng phương pháp 
định lượng và định tính. Phương pháp 
định lượng được dùng để tiến hành điều 
tra có hệ thống về hiện trạng việc giảng 
dạy và học tập môn Đất Nước Học qua 
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hình thức giảng dạy trực tuyến tại Khoa 
Tiếng Anh- Trường Đại học Mở Hà Nội. 
Phương pháp định tính dùng để thu thập 
những hiểu biết sâu sắc của người dạy và 
người học trong việc đánh giá một cách 
khách quan về tài liệu, giáo trình, chương 
trình… đang sử dụng để giảng dạy môn 
học này này.

3.7. Công cụ nghiên cứu 

Nghiên cứu chủ yếu được dựa trên 
thông tin thu được từ bảng câu hỏi. Nội 
dung của các câu hỏi khảo sát tập trung vào:

1. Thái độ của sinh viên đối với môn 
học trước và sau một vài buổi học

3. Đánh giá của sinh viên về tài liệu 
đang sử dụng cho môn học 

5. Đánh giá của sinh viên về 
phương tiện, thiết bị sử dụng trong quá 
trình học Online

6. Hoạt động của sinh viên và học 
viên trước, trong và sau mỗi buổi học Online

7. Các hoạt động của giáo viên trong 
mỗi buổi học Online

8. Những khó khăn và yếu tố ảnh 
hưởng đến chất lượng dạy và học Online

10. Đánh giá của sinh viên về hình 
thức kiểm tra đánh giá

11. Đánh giá của sinh viên và học 
viên về hệ thống LMS của nhà trường

12. Lựa chọn hình thức học Online 
hoặc Offl  ine cho môn học này trong giai 
đoạn tới

13. Đề xuất của học viên và sinh 
viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học 
Online

4. Hiện trạng dạy – học môn Đất 
Nước Học tại khoa Tiếng Anh – Đại học 
Mở Hà nội 

4.1. Tình hình dạy và học môn đất 
nước học trực tuyến trong mùa dịch

Sau khi tiến hành khảo sát lấy ý kiến 
của các học viên đã tham gia khóa học trực 
tuyến, cả sinh viên năm thứ 2 và sinh viên 
văn bằng hai, tác giả đã thu được những 
thông tin rất hữu ích cho nghiên cứu. Dưới 
đây tác giả sẽ phân tích kĩ những số liệu 
có liên quan đến quá trình dạy và học môn 
Đất nước học theo hình thức trực tuyến, 
quy trình kiểm tra đánh giá cho môn học 
để làm cơ sở đề xuất một số giải pháp để 
nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đất 
Nước Học trực tuyến. 

Trong bảng câu hỏi khảo sát, 3 câu 
hỏi đầu hỏi về thái độ của sinh viên đối 
với môn học trước khi vào học. Rất nhiều 
sinh viên (65%) trước khi tham gia học có 
cảm giác lo lắng, số sinh viên hứng thú 
với môn học không nhiều (27%) và 8% 
sinh viên không quan tâm đến việc họ 
sẽ học gì. Phản ứng này của các em có 
thể được giải thích do các em nghe được 
đây là một môn học khó (84%), kiểm tra 
đánh giá bằng hình thức thi vấn đáp rất 
nghiêm túc (93%). Ngoài ra sinh viên còn 
phải soạn bài và học bài trước khi đến lớp 
(87%). Mặc dù một số sinh viên nói không 
quan tâm nhiều đến môn học nhưng khi 
được thông báo về giáo trình và chương 
trình học, họ lại rất băn khoăn về chuẩn 
bị bài và làm bài thuyết trình trong mỗi 
giờ học (88%) và cách chấm điểm chuyên 
cần và điểm 20% (95%). Môn học này yêu 
cầu sinh viên phải nghiên cứu bài trước 



26 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

nên sinh viên còn lo ngại về bài trong giáo 
trình dài (77%), bài có nhiều từ thuộc về 
những lĩnh vực khó như chính trị, kinh 
tế…(83%).

Trong buổi học đầu tiên, giáo viên 
đã nói rõ mục đích, yêu cầu, cũng như 
phương thức kiểm tra đánh giá của môn 
học. Học viên được yêu cầu phải tích lũy 
các kiến thức đã học, chuẩn bị và tìm hiểu 
những kiến thức có liên quan đến bài mới 
trước mỗi buổi học. Sinh viên đã được giải 
tỏa một số băn khoăn, và cố gắng chuẩn bị 
có một tâm thế tốt nhất trong giờ học. 

Sau 3 buổi đầu lên lớp, thái độ của 
sinh viên đã thay đổi rất tích cực. Số sinh 
viên hứng thú với môn học đã tăng lên 
đáng kể (62%), 32% sinh viên vẫn còn 
lo lắng và 6% không quan tâm gì. Những 
sinh viên không quan tâm đến môn học 
thường cũng không quan tâm gì đến việc 
học tập ở trường. Với yêu cầu của thầy cô, 
trước khi đến lớp 82% sinh viên ôn lại bài 
cũ, đọc và tra từ bài mới (65%), đọc thêm 
những thông tin có liên quan đến bài học 
(46%). Tuy nhiên vẫn có sinh viên (3%) 
không làm gì. 

Trong năm học 2019 – 2020, sinh 
viên năm thứ 2 sau khi học 3 hoặc 4 buổi 
trên lớp đã được nghỉ một cái Tết dài và 
lần đầu tiên được trải nghiệm cơ hội học 
trực tuyến. Việc thay đổi đột ngột cách 
thức học tập đã khiến cả giáo viên và 
sinh viên gặp một số khó khăn. Câu hỏi 
số 6 trong bảng câu hỏi khảo sát xem xét 
những vấn đề trong khi học trực tuyến 
môn Đất Nước Học đã cho thấy sinh 
viên đã gặp một số khó khăn lớn: mạng 
bị nghẽn, đường truyền không đáp ứng 

được một lượng lớn truy cập (93%), trình 
độ công nghệ chưa cao (72%), không trao 
đổi trực tiếp được với thầy cô (85%), chưa 
đảm bảo tính công bằng trong quá trình 
học, điểm danh (62%), và đây cũng là một 
trong số những lí do khiến nhiều học viên 
chưa chủ động, tích cực (77%). Việc lần 
đầu tiên thực hiện giảng dạy trực tuyến 
cũng gây ra khó khăn cho một số giáo 
viên nên chất lượng bài giảng cũng chưa 
được đa dạng (55%), chưa đáp ứng yêu 
cầu của sinh viên. Ngoài ra sinh viên còn 
gặp phải một số khó khăn như không có 
cơ hội trình bày trước lớp (42%), cơ hội 
để thể hiện tri thức của mình. Điều kiện 
kinh tế của sinh viên cũng là một khó khăn 
(43%) vì một số sinh viên về nhà nghỉ Tết 
và các em ở những vùng điều kiện công 
nghệ chưa cao.

Một vấn đề mà cả giáo viên và sinh 
viên quan tâm là hình thức kiểm ta đánh 
giá. Theo quyết định của nhà trường, để 
phù hợp với yêu cầu cách li xã hội trong 
mùa dịch, Ban chủ nhiệm Khoa đã quyết 
định chuyển hình thức kiểm tra đánh giá 
từ vấn đáp trực tiếp sang làm tiểu luận, và 
yêu cầu sinh viên phải viết tay bài tiểu luận 
rồi nộp lên hệ thống để đảm bảo sinh viên 
có một sự nghiên cứu nghiêm túc. Thêm 
vào đó, sinh viên còn phải thi vấn đáp trên 
hệ thống để trình bày bài viết của mình. 
Hình thức kiểm tra đánh giá chưa có tiền 
lệ này đã gây cho sinh viên những lo lắng, 
băn khoăn. Trước kì thi, các giáo viên và 
các thầy cô giáo vụ đã nhận được rất nhiều 
ý kiến của các em để hỏi về hình thức thi 
mới. Sự hướng dẫn tận tình của thầy cô 
đã làm cho các em yên tâm hơn bước vào 
kì thi. Kết quả thu được từ bảng khảo sát 
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cho thấy, 17% sinh viên được hỏi cảm 
thấy hình thức đánh giá này khó và vất vả 
hơn việc thi vấn đáp, hoặc làm tiểu luận 
thông thường. Nhiều sinh viên (83%) cho 
rằng hình thức này là hợp lí, sinh viên sẽ 
phải học tập một cách nghiên túc. Vì vậy, 
nếu học môn học này được giảng dạy theo 
hình thức trực tuyến, rất ít sinh viên (12%) 
lựa chọn hình thức kiểm tra đánh giá vấn 
đáp trực tiếp, 3% chọn thi trắc nghiệm + 
tự luận trực tuyến, 85% chọn viết bài tiểu 
luận + vấn đáp trực tuyến vì các em nhận 
ra rằng viết bài là một cơ hội tốt để các em 
nghiên cứu sâu một lĩnh vực và trình bày 
phần kiến thức mình đã nghiên cứu.

Với câu hỏi lựa chọn học tập môn 
học giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, 
mặc dù học trực tuyến giúp người học có 
thể thuận tiện hơn về việc đi lại nhưng 
phần lớn sinh viên năm thứ hai (57%) khi 
được hỏi thích học môn học này theo hình 
thức trực tiếp. Những lí do rất rõ ràng như 
được đến trường, gặp mặt và trao đổi trực 
tiếp với bạn bè (96%), không cần phải tự 
đọc quá nhiều tài liệu (74%), không phải 
phụ thuộc vào thiết bị và mạng Internet 
(80%), có thể trao đổi trực tiếp với thầy cô 
(88%), và sinh viên thích hình thức thi vấn 
đáp như cũ (75%). 

Những sinh viên lựa chọn học trực 
tuyến (43%) thì lại có những lí do cả tích 
cực lẫn tiêu cực. Khi học trực tuyến, các 
em không cần phải đến trường (90%), có 
thể xem lại bài học và học chủ động thời 
gian học bài (56%), có thể tranh thủ làm 
các việc khác(78%), thi hết môn bằng viết 
tiểu luận + vấn đáp trực tuyến (17%), có 
thể sao chép bài dễ dàng (78%), không chịu 

sự giám sát của các thầy cô (85%). Một số 
sinh viên đã nhận ra những lợi ích của việc 
học trực tuyến trong việc nâng cao tính tự 
chủ của mình trong quá trình học tập.

Câu hỏi cuối cùng trong bảng câu 
hỏi để thu thập những ý kiến của sinh viên 
nhằm nâng cao chất lượng bài học môn 
Đất nước Học theo hình thức trực tuyến. 
Kết quẩ khảo sát cho thấy, đường truyền 
và công nghệ vẫn là mối qua tâm hàng đầu 
(98%). Để tăng tính hiệu quả của giờ học, 
sinh viên mong muốn có sự đa dạng các 
hoạt động trong giờ học (95%), cải tiến 
các hình thức kiểm tra đánh giá (85%) để 
tăng cường tính khách quan trong khâu 
tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập. 
Bên cạnh đó, sinh viên còn muốn thường 
xuyên tương tác với giảng viên (79%), 
thêm các loại hình bài tập trong giờ học 
(75%), và cần các thầy cô đánh giá sát 
sao hơn tính chuyên cần (74%) để nâng 
cao tính nghiêm túc trong giờ học, khuyến 
khích những sinh viên tích cực và thúc ép 
những bạn còn chưa tự giác.

Khi trao đổi với các giảng viên, 
tác giả cũng nhận thấy những khó khăn 
của các thầy cô lần đầu tiến hành giảng 
dạy trực tuyến. Họ phải tự nghiên cứu 
các tài liệu hướng dẫn, trao đổi với các 
đồng nghiệp để có thể nhanh chóng tiếp 
cận với hệ thống LMS. Trong vài buổi 
đầu, giáo viên chủ yếu chỉ đưa bài lên hệ 
thống, cố gắng làm phong phú nội dung 
bài học. Những bài giảng được thiết kế 
trên Powerpoint, kèm theo những clip bổ 
trợ. Sự giao tiếp của giáo viên và sinh viên 
chủ yếu thông qua phòng học trực tuyến 
(chatroom). Phòng học trực tuyến giúp 
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giảng viên và sinh viên có cơ hội giao 
tiếp, tuy nhiên phải đánh máy để diễn đạt 
ý kiến cũng là một trở ngại, hạn chế cơ hội 
giao tiếp. Nhiều sinh viên không có ý kiến 
gì, điều này đồng nghĩa với việc giáo viên 
không kiểm soát được sát sao sự tham gia 
học tập của sinh viên, ảnh hưởng đến việc 
đánh giá chuyên cần của sinh viên. Giáo 
viên điểm danh dựa trên fi le nộp bài của 
sinh viên, thế nhưng nhiều trường hợp hệ 
thống lưu là sinh viên đã nộp bài, nhưng 
bài không thấy hoặc sinh viên chỉ nộp bừa 
một fi le để hệ thống điểm danh. 

Kết quả khảo sát từ giảng viên và 
sinh viên đối với môn Đất nước học được 
giảng dạy theo hình thức trực tuyến đã 
phản ánh hiện trạng học tập môn học trong 
thời gian qua, thể hiện qua những điểm cơ 
bản sau:

- Phần lớn sinh viên đã nhận ra được 
tầm quan trọng của môn học, có nỗ lực để 
hoàn thành những yêu cầu của giảng viên. 
Tuy nhiên vẫn có một số bạn học tập một 
cách đối phó

- Những khó khăn chính sinh viên 
gặp phải trong quá trình học tập trực 
tuyến là chất lượng thiết bị và đường 
truyền không đáp ứng được một lượng 
lớn sinh viên truy cập thong suốt, trình độ 
công nghệ chưa cao, sinh viên nhiều lúc 
không trao đổi trực tiếp được với thầy cô 
và với các bạn, chưa cảm nhận tính công 
bằng trong quá trình học, điểm danh… 
nên nhiều sinh viên chưa chủ động, tích 
cực. Nhiều sinh viên không tự giác học 
tập, khi sinh viên biết được thầy cô điểm 
danh theo hình thức nào thì các em sẽ 
nghĩ ngay cách đối phó như tự đánh dấu 

hết các bài học, nộp bài trắng, nộp bài sai 
nội dung, copy bài của bạn để nộp lên hệ 
thống, nhờ bạn vào lớp hộ bằng tài khoản 
của mình…. Bên cạnh đó, nhiều bài giảng 
chưa đa dạng, chưa đáp ứng yêu cầu của 
sinh viên…

- Cả giảng viên và sinh viên chưa 
thực sự phát huy hết được tính ưu việt của 
hình thức giảng dạy trực tuyến, một phần 
nguyên nhân là do họ bị động, chưa chuẩn 
bị sẵn tâm lí học tập trực tuyến. Đặc biệt 
những giờ học đầu vẫn còn dư âm của Tết, 
phấn khởi vì được lùi ngày đến trường, 
không có đủ thời gian để chuẩn bị cơ sở 
vật chất như thiết bị và đường truyền. Hạn 
chế này một phần do trình độ công nghệ 
của giảng viên, chưa có nhiều cơ hội tham 
gia giảng dạy trực tuyến, tính tự giác của 
sinh viên chưa cao, nhưng trình độ đối phó 
thì rất suất sắc. Môn Đất Nước Học yêu 
cầu sự tương tác giữa giáo viên và sinh 
viên tương đối cao, vì vậy nếu giáo viên 
chỉ đơn thuần đưa bài giảng với những 
slide và clip lên hệ thống thì sinh viên sẽ 
gặp nhiều khó khăn trong việc lĩnh hội 
kiến thức. Vấn đề này cũng gợi mở cho 
giáo viên suy nghĩ về cách lồng ghép vào 
bài giảng những hoạt động đa dạng, phong 
phú để tạo hứng thú cho sinh viên.

- Hình thức kiểm tra đánh giá theo 
hình thức làm tiểu luận và vấn đáp trực 
tuyến cũng gây cho một số sinh viên 
những băn khoăn, lo lắng. Các em chưa 
hiểu rõ những yêu cầu cụ thể khi thi vấn 
đáp trực tuyến, nên cảm thấy chưa tự tin. 

- Mặc dù nhiều sinh viên vẫn yêu 
thích học trực tiếp, nhưng nếu giáo viên 
thiết kế một giờ học trực tuyến có sự 
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tương tác cao, đường truyền được thông 
suốt, các hoạt động học tập đa dạng, quản 
lí sát sự tham gia của sinh viên trong giờ 
học… thì tỉ lệ sinh viên ủng hộ hình thức 
học tập hiện đại này sẽ tăng thêm.

5. Một số giải pháp để dạy, học và 
kiểm tra đánh giá một cách có hiệu quả 
môn đất nước học trực tuyến

Dựa trên những kết quả của quá 
trình khảo sát, để khắc phục những khó 
khăn trong quá trình dạy và học môn Đất 
Nước Học, giảng viên và sinh viên sẽ phải 
nỗ lực rất nhiều. Dưới đây tác giả muốn 
đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất 
lượng bài giảng môn học theo hình thức 
trực tuyến:

- Về giáo viên:

Các giáo viên tham gia giảng dạy 
môn học là những người có kinh nghiệm, 
tâm huyết. Họ luôn cố gắng để tìm các 
phương pháp giảng dạy có hiệu quả. Tuy 
nhiên, giáo viên  cần tự nâng cao trình 
độ công nghệ để nâng cao chất lượng bài 
giảng, cũng như khuyến khích sinh viên tự 
tìm hiểu, truy cập vào những trang mạng 
có liên quan. 

Để nâng cao chất lượng bài giảng 
trực tuyến, ngoài việc áp dụng công nghệ, 
giáo viên cũng nên cân nhắc thay đổi 
phương pháp lên lớp. Với đặc thù của môn 
Đất nước Học, nếu giảng dạy trực tuyến, 
các thầy cô có thể cân nhắc hình thức Lớp 
học lật ngược hay lớp học đảo ngược 
(Flip Learning). Theo Bách khoa toàn 
thư mở Wikipedia, trong một lớp học lật 
ngược, sinh viên sẽ nghiên cứu trước nội 
dung các bài giảng trực tuyến giáo viên 

đã đăng lên hệ thống. Thời gian trên lớp 
dành cho các bài tập, đồ án, giáo viên và 
sinh viên có những hoạt động tương tác, 
bàn luận sâu hơn về nội dung bài giảng 
đã xem và tham gia vào các hoạt động 
thực hành, đồng thời giảng viên kiểm tra 
khả năng áp dụng kiến   thức của học sinh. 
Trong mô hình giảng dạy truyền thống 
trong lớp học, giáo viên thường là trọng 
tâm chính của một bài học và là người phổ 
biến chính thông tin trong suốt thời gian 
học. Lớp học lật ngược chuyển sự hướng 
dẫn học tập sang mô hình lấy người học 
làm trung tâm, trong đó thời gian lên lớp 
được sử dụng để khám phá sâu hơn các 
chủ đề và tạo ra cơ hội học tập có ý nghĩa.. 

Hình thức Lớp học lật ngược có 
thể rất phù hợp với việc giảng dạy môn 
Đất Nước Học trực tuyến. Giáo viên sẽ 
đăng bài và những tài liệu liên quan đến 
môn học lên hệ thống và yêu cầu sinh 
viên nghiên cứu trước. Trong giờ học trực 
tuyến, giáo viên và sinh viên sẽ cùng trao 
đổi, thảo luận về những vấn đề trong bài 
học thông qua những hoạt động như hỏi – 
đáp, các câu đố, trò chơi… Các hoạt động 
này cũng đã được thiết kế trên hệ thống 
LMS của nhà trường, tuy nhiên để có thể 
sử dụng những tiện ích này có hiệu quả 
trong bài giảng thì các giáo viên rất cần 
có sự hướng dẫn của các chuyên gia công 
nghệ trong nhà trường.

- Về sinh viên

Để có thể thu được tối đa lượng 
kiến thức trong một giờ học trực tuyến, 
mỗi sinh viên phải tự nỗ lực rất nhiều. 
Nếu sinh viên chỉ vào học với hành trang 
và tâm thế giống một buổi học trực tiếp là 



30 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

sách + bút và chờ đợi để chép lại những gì 
thầy cô trình chiếu thì buổi học sẽ không 
có hiệu quả. Vì vậy, ngoài sự hướng dẫn 
tận tình của giáo viên, sinh viên cần nỗ 
lực, phát huy tính chuyên cần của bản 
thân, tận dụng tối đa sự tiện lợi của công 
nghệ và sự dồi dào của các nguồn kiến 
thức trên Internet để nắm bắt được kiến 
thức dễ dàng hơn và tạo được cảm hứng, 
tăng được sự tương tác với giáo viên 
trong giờ học.

- Về giáo trình, các tài liệu bổ trợ 
và cơ sở vật chất

Môn Đất Nước Học có bộ giáo 
trình phù hợp với những kiến thức cơ bản 
và hệ thống bài tập chi tiết để củng cố 
kiến thức. Bên cạnh đó là nguồn tài liệu 
phong phú trên mạng Internet giúp giáo 
viên và sinh viên có thể làm đa dạng nội 
dung bài học. 

Một điều chúng ta không thể phủ 
nhận là hệ thống giảng dạy trực tuyến LMS 
tại Đại học Mở Hà Nội đã và đang đáp ứng 
rất tốt nhu cầu dạy và học trực tuyến của 
giảng viên và học viên. Hệ thống giúp giảng 
viên có cơ hội cung cấp nội dung bài giảng 
là những slide, những clip, đan xen những 
bài tập theo hình thức trắc nghiệm hoặc tự 
luận. Trên hệ thống còn có nhiều dạng bài 
tập dưới dạng game, ô chữ, câu đố… Tuy 
nhiên, để làm chủ được những tính năng 
này, giáo viên cần phải được bổ túc thêm 
những kiến thức về công nghệ. Bên cạnh 
đó, giáo viên còn có để lấy feedback của 
môn học trực tiếp trên hệ thống. Việc thiết 
kế câu hỏi feedback rất thuận tiện, giúp 
giảng viên và sinh viên có thêm cơ hội hiểu 
nhau, nâng cao chất lượng bài học.

- Về phương thức kiểm tra, đánh giá

Một yếu tố rất quan trọng dẫn 
đến sự thành công của môn học là khâu 
kiểm tra đánh giá. Mặc dù trong nghiên 
cứu này tác giả chưa so sánh cụ thể điểm 
số của sinh viên trong kì thi vừa rồi 
theo hình thức bài tiểu luận + vấn đáp 
trực tuyến với những kì thi trước theo 
hình thức vấn đáp trực tiếp, tuy nhiên từ 
những phân tích trong bản khảo sát, tác 
giả có thể nhận thấy một sự hài lòng của 
sinh viên với hình thức thi mới này. Sinh 
viên có thể chủ động chọn vấn đề nghiên 
cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên, 
tiến hành phân tích những thông tin liên 
quan đến vấn đề đã chọn, và cuối cùng 
là cơ hội để trực tiếp thể hiện sự hiểu 
biết của mình. Với cách đánh giá vấn 
đáp trực tuyến, sinh viên có cơ hội lắng 
nghe những bài thuyết trình của các bạn, 
nghe những đánh giá nhận xét của thầy 
cô về bài tiểu luận để rút kinh nghiệm 
cho bài tập của mình. Cách đánh giá này 
nên được áp dụng cho các môn nộp tiểu 
luận (chưa tính đến vấn đề tài chính) và 
sinh viên có thể trả lời vấn đáp trực tuyến 
hoặc trực tiếp.

Ngoài bài kiểm tra cuối kì, trong 
quá trình học giáo viên có thể thiết kế đa 
dạng những hoạt động trên lớp để tăng 
cường sự tương tác với sinh viên, và đây 
cũng có thể được dùng như cơ sở để đánh 
giá chuyên cần, tính điểm 10% và 20% 
cho sinh viên.

6. Kết luận

Bài nghiên cứu đã trình bày hiện 
trạng dạy và học môn Đất Nước Học 
tại khoa Tiếng Anh, Đại học Mở Hà nội 
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trong mùa dịch cũng như một số giải 
pháp để nâng cao tính hiệu quả của công 
tác dạy và học trực tuyến. Cùng với tình 
hình khẩn trương và nghiêm túc chống 
dịch của nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa 
Tiếng Anh, các thầy cô giáo và các em 
sinh viên đã nỗ lực để đảm bảo duy trì và 
nâng cao hiệu quả công việc. Với kết quả 
thu được từ việc học trực tuyến môn Đất 
Nước Học, chúng ta có thể khẳng định 
rằng môn học này hoàn toàn có thể giảng 
dạy thành công trên hệ thống LMS của 
nhà trường.

Kết quả thu được từ nghiên cứu 
cũng mang lại cho giáo viên những gợi ý, 
kinh nghiệm để nâng cao chất lượng bài 
giảng trực tuyến môn Đất Nước Học. Vì 
vậy có thể nói dịch bệnh lấy đi của chúng 
ta một số cơ hội, nhưng cũng mở ra cho 
chúng ta những cơ hội mới để nâng cấp 
bản thân, cải tiến trình độ công nghệ, cải 
tiến chất lượng giảng dạy… để bắt kịp với 
xu hướng dạy và học trực tuyến. 
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Tóm tắt: Tình trạng “nền kinh tế phi thị trường” mà hiện nay Hoa Kỳ đang áp dụng 
đối với Việt Nam đã trở thành một rào cản thương mại vô hình, gây ra những tác động bất 
lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam trong các vụ kiện chống bán phá giá. Mục 
tiêu của bài viết này là phân tích quy chế nền kinh tế phi thị trường trong pháp luật chống 
bán phá giá của Hoa Kỳ; đánh giá tác động của quy chế này đối với hàng xuất khẩu của Việt 
Nam; và triển vọng Việt Nam được Hoa Kỳ công nhận là nền kinh tế thị trường.

Từ khóa: Kinh tế phi thị trường; Hoa Kỳ, chống bán phá giá; Việt Nam; quy định; chính sách.

Abstract: The situation of the “non-market economy” that the US is currently applying 
to Vietnam has become an invisible trade barrier, causing adverse eff ects for Vietnamese 
exporters in anti-dumping lawsuits. The objective of this paper is to analyze non-market 
economy status in the US anti-dumping legislation; assessing the impact of this regulation 
on Vietnam’s exports and the prospect that Vietnam is recognized by the US as a market 
economy.

Keywords: Non-market economy; United States, anti-dumping; Vietnam; regulations; policy.

* Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

1. Nguồn gốc của khái niệm “nền 
kinh tế phi thị trường”

Khái niệm “nền kinh tế phi thị 
trường” xuất phát từ một chú thích tại 
Điều VI quy định về chống bán phá giá 
của GATT vào năm 1947. Tuy nhiên, khái 
niệm này không được xác định rõ ràng, 
thay vào đó, các thành viên WTO sẽ căn 

cứ vào đó để định nghĩa theo cách riêng 
của họ. Hoa Kỳ, EU và một số quốc gia 
thành viên có các quy tắc riêng về cách xác 
định một nền kinh tế nước ngoài được coi 
là thị trường hay phi thị trường để xác định 
có hay không hành vi bán phá giá hàng hóa 
tại thị trường Hoa Kỳ. Do Việt Nam trước 
đây theo đuổi mô hình kinh tế tập trung 

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 74 (12/2020) 32-41



33Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

bao cấp, nên khi đàm phán gia nhập WTO, 
theo yêu cầu của một số thành viên, đặc 
biệt là Hoa Kỳ, Việt Nam phải chấp nhận 
cam kết sẽ chuyển đổi thành nền kinh tế 
phi thị trường trong vòng 12 năm (cho đến 
hết ngày 31 tháng 12 năm 2018).

Có nhiều lý do để Hoa Kỳ đưa một số 
quốc gia, trong đó có Việt Nam, vào danh 
sách các quốc gia có nền kinh tế phi thị 
trường. Do sự phát triển mạnh mẽ của nền 
kinh tế Mỹ, chính sách chống bán phá giá 
không phải là một thành phần quan trọng 
trong chính sách thương mại của Mỹ trong 
những năm 1920 và 1930, cũng như trong 
giai đoạn ngay sau Thế chiến II (Douglas A 
. Irwin 2005). Với việc áp dụng mức thuế 
suất trung bình cao trong những năm 1920 
và đầu những năm 1930 và một số hiệp định 
thương mại mà Hoa Kỳ đạt được theo Đạo 
luật Thương mại đối ứng năm 1934, đã giúp 
các nhà sản xuất trong nước có thể viện dẫn 
nhiều luật thương mại để được bảo vệ khỏi 
cạnh tranh nước ngoài mà không cần sử 
dụng đến các quy định của pháp luật chống 
bán phá giá. Mục 337 của Đạo luật thuế 
quan năm 1930 đã ủy quyền cho Ủy ban 
thuế quan điều tra các hành vi cạnh tranh 
không lành mạnh liên quan đến nhập khẩu 
khi hành vi đó gây ra hoặc có nguy cơ gây 
tổn thương đáng kể cho ngành công nghiệp 
trong nước của Hoa Kỳ. Mục 336 của Đạo 
luật thuế quan năm 1930 - được gọi là điều 
khoản thuế quan linh hoạt - cung cấp một 
thủ tục theo đó thuế nhập khẩu có thể được 
thay đổi theo yêu cầu của tổng thống sau 
một cuộc điều tra và báo cáo của Ủy ban 
về sự khác biệt giữa chi phí sản xuất ở Hoa 
Kỳ so với nhà cung cấp nước ngoài. Ngoài 
ra, Mục 22 của Đạo luật Điều chỉnh Nông 
nghiệp cho phép tổng thống hạn chế nhập 
khẩu một mặt hàng được đánh giá là có thể 

gây hậu quả nghiêm trọng vào các chương 
trình nông nghiệp của Hoa Kỳ (đáng chú ý 
là chương trình hỗ trợ giá). Do đó, mặc dù 
đã có một số trường hợp bán phá giá xảy 
ra, nhưng nó không gây ra tác động lớn đến 
nền kinh tế Mỹ. Hơn nữa, trong giai đoạn 
này về mặt quản lý hành chính, việc xác 
định hàng hóa nhập khẩu được bán với giá 
thấp hơn giá trị bình thường và liệu nó có 
gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước 
hay không thuộc trách nhiệm của Bộ Tài 
chính Hoa Kỳ. Tuy nhiên thực tế lúc bấy 
giờ, việc xác định thiệt hại do bán phá giá 
hoàn toàn nằm ngoài phạm vi thẩm quyền 
của Bộ Tài chính. Thật vậy, mặc dù đã có 
khiếu nại về các vụ kiện chống bán phá giá 
nhưng đã không được Bộ Tài chính xử lý, 
hoặc xử lý không đầy đủ.

Tuy nhiên, khi trao đổi thương mại 
bắt đầu gia tăng giữa các nước phương 
Tây và Đông Âu theo mô hình kinh tế 
của Liên Xô thời Stalin trong những năm 
1950 và 1960 đã ảnh hưởng đến ngành 
công nghiệp Mỹ và làm dấy lên mối lo 
ngại rằng các hoạt động này có thể phá vỡ 
đi tính cạnh tranh công bằng trong thương 
mại quốc tế. Do đó, Hoa Kỳ đã xây dựng 
một khung khổ pháp lý để giải quyết các 
cáo buộc về hành vi bán phá giá vì họ 
thấy rằng các phương pháp xử lý truyền 
thống không còn phù hợp để đo lường sự 
phân biệt giá cả. Kể từ đó, quy định về 
“nền kinh tế phi thị trường” đã được đưa 
vào Đạo luật cạnh tranh và thương mại 
Omnibus năm 1988 (OTCA).

2. Quy chế đối xử với một nền 
kinh tế phi thị trường theo pháp luật 
chống bán phá giá của Hoa Kỳ

Pháp luật chống bán phá giá của 
Hoa Kỳ coi hành vi bán phá giá xảy ra 
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khi một nhà sản xuất nước ngoài định giá 
cho sản phẩm của mình là “thấp hơn giá 
trị thị trường hợp lý của nó”. Để xác định 
một hành vi bị coi là bán phá giá từ các 
nền kinh tế phi thị trường, Bộ Thương mại 
Hoa Kỳ (DOC) sử dụng một phương pháp 
tiêu chuẩn để xác định giá trị hợp lý của 
sản phẩm. Đầu tiên, DOC xác định xem 
hàng hóa của nhà sản xuất nước ngoài đã 
được bán ở Hoa Kỳ hay chưa bằng cách 
so sánh giá của sản phẩm Hoa Kỳ với giá 
trị bình thường là giá của hàng hóa tại thị 
trường nội địa. Nếu sản phẩm không được 
bán hoặc chào bán ở thị trường nội địa 
của công ty nước ngoài, DOC sẽ xác định 
giá mà sản phẩm được bán hoặc chào bán 
ở các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ. Nếu 
DOC thấy rằng việc bán phá giá đã xảy ra, 
họ sẽ thiết lập mức bán phá giá bằng cách 
tính số tiền trung bình mà giá trị thị trường 
của sản phẩm vượt quá giá sản phẩm được 
bán tại Hoa Kỳ theo mục 1673b (b) (1) 
(A) tại 19 Bộ Tổng luật Hoa Kỳ.

Phương pháp tiêu chuẩn áp dụng 
cho các nền kinh tế phi thị trường (NMEs) 
được mô tả ở trên có vấn đề vì các nền kinh 
tế phi thị trường không phân bổ nguồn lực 
theo khái niệm thị trường truyền thống về 
cung và cầu, do đó đưa ra quyết định về 
giá trị hợp lý gần như không thể (Todd B. 
Tatelman 2007). Vào những năm 1960, Bộ 
Tài chính Hoa Kỳ lúc đó là cơ quan chịu 
trách nhiệm về luật an ninh thương mại 
nội địa, đã phát triển và bắt đầu sử dụng 
phương pháp gọi là “quốc gia thay thế” để 
áp dụng luật AD cho các nước NME. Theo 
phương pháp này, có thể so sánh giá cả và 
chi phí từ các nước thứ ba với các điều 
kiện tương tự đã được sử dụng thay vì các 
nước NMES để xác định giá trị thị trường 
hợp lý. Cách tiếp cận này được Quốc hội 

thông qua trong Luật thương mại năm 
1974. Về nguyên tắc, nước thứ ba được 
chọn phải là một nền kinh tế có điều kiện 
kinh tế tương tự như nước xuất khẩu, có 
nghĩa là có cùng mức độ phát triển kinh tế 
như nền kinh tế phi thị trường của Nước 
xuất khẩu. Tuy nhiên, phương pháp quốc 
gia thay thế này đôi khi rất khó áp dụng vì 
không phải lúc nào cũng có thể tìm được 
quốc gia phù hợp để thay thế. Do đó, cần 
phải đưa ra một giải pháp khác có thể hiệu 
quả hơn.

Bộ Thương mại đã tìm ra cách giải 
quyết mối lo ngại về cách tiếp cận của 
quốc gia thay thế bằng cách áp dụng một 
phương pháp mới vào năm 1975. Theo đó, 
trong trường hợp không có một quốc gia 
thay thế có sẵn, DOC sẽ dựa trên quốc gia 
thay thế, được lấy từ một nền kinh tế phi 
thị trường được coi là đang ở thời kỳ phát 
triển kinh tế tương đương với quốc gia 
có sản phẩm. điều tra về việc bán phá giá 
(Robert H. Lantz 1995).

Các điều khoản của luật chống bán 
phá giá  của Hoa Kỳ tiếp tục sửa đổi vào 
năm 1988 để đối phó với vấn đề kinh tế phi 
thị trường. Trong Đạo luật cạnh tranh và 
thương mại Omnibus năm 1988 (OTCA), 
Quốc hội đã ban hành nhiều cải cách đối 
với luật chống bán phá giá, bằng cách đưa 
ra định nghĩa về nền kinh tế phi thị trường, 
cũng như một bộ tiêu chuẩn mà DOC dựa 
trên để xác định liệu một quốc gia có nền 
kinh tế phi thị trường hay không. Theo 
OTCA, nền kinh tế phi thị trường là một 
quốc gia mà không hoạt động theo nguyên 
tắc thị trường về cấu trúc chi phí hoặc giá 
cả, do đó doanh số bán hàng hóa tại quốc 
gia đó không phản ánh giá trị hợp lý của 
hàng hóa.
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Trong quy trình điều tra chống BPG 
của Hoa Kỳ, các đối tác thương mại là 
NMES sẽ chỉ được đối xử thông thường 
khi đã hội tụ đủ các yếu tố của nền kinh tế 
thị trường và được cơ quan chức năng Hoa 
Kỳ công nhận. Khi xác định tính chất “thị 
trường” hay “phi thị trường” của một nền 
kinh tế, DOC tiến hành xem xét dựa trên 
6 yếu tố sau:

(1) Mức độ chuyển đổi của đồng 
tiền quốc gia;

(2) Mức độ ảnh hưởng của thị 
trường đối với giá nhân công (khả năng 
đồng lương được xác định dựa trên sự mặc 
cả tự do giữa người lao động và người sử 
dụng lao động);

(3) Mức độ cho phép đầu tư nước 
ngoài của nước bị kiện;

(4) Mức độ Chính phủ sở hữu và 
khống chế tư liệu sản xuất;

(5) Mức độ Chính phủ quản lý về 
giá và phân bổ các nguồn lực;

(6) Các yếu tố khác mà cơ quan 
quản lý nhập khẩu của Hoa Kỳ cho là cần 
thiết phải xem xét.

Đối với tiêu chí đầu tiên, về khả năng 
chuyển đổi của đồng nội tệ, các yếu tố được 
đánh giá bao gồm: khả năng chuyển đổi tài 
khoản hiện tại và vốn, tỷ giá hối đoái, xu 
hướng chính sách ngoại hối.

 Đối với tiêu chí thứ hai, tiền 
lương phải được xác định dựa trên giá 
thị trường, nơi người lao động và người 
sử dụng lao động được tự do thỏa thuận 
về các điều khoản và điều kiện của hợp 
đồng lao động. Khi điều tra tiêu chí này, 
Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ tính đến các 
yếu tố về quyền của người lao động tham 
gia công đoàn, sự độc lập của công đoàn, 

khả năng phát triển chế độ tự chủ của 
công đoàn ...

Về tiêu chí thứ ba, liên quan đến 
mức độ tự do của hoạt động đầu tư nước 
ngoài, một số yếu tố có thể được xem 
xét như: sự cởi mở của môi trường đầu 
tư, không phân biệt đối xử giữa các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước, quy định về 
chuyển lợi nhuận.

Đối với tiêu chí thứ tư, mức độ sở hữu 
hoặc kiểm soát của Chính phủ đối với các 
phương tiện sản xuất, đây là một tiêu chí rất 
quan trọng để Hoa Kỳ xác định nền kinh tế 
thị trường. Các yếu tố liên quan đến tiêu chí 
này bao gồm: mức độ cổ phần hóa doanh 
nghiệp, tỷ lệ thành phần kinh tế trong nền 
kinh tế, vai trò và mức độ can thiệp của Nhà 
nước trong hoạt động kinh tế. Tiêu chí thứ 
tư cũng liên quan đến sự tham gia của chính 
phủ vào nền kinh tế, đó là mức độ kiểm soát 
của chính phủ đối với việc phân bổ nguồn 
lực và xác định giá cả và sản lượng của 
doanh nghiệp. Tiêu chí này gắn liền với các 
yếu tố sau: tự do hóa giá cả, cải cách ngành 
ngân hàng, tự do của các cá nhân và doanh 
nghiệp tham gia vào các hoạt động kinh 
doanh. Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ cũng 
có thể điều tra một số vấn đề khác như tuân 
thủ các quy định của Luật chống độc quyền, 
Luật chống bán phá giá ...

Bên cạnh đó, DOC có thẩm quyền 
xác định khi nào một nước được coi là nền 
kinh tế phi thị trường. Theo luật chống 
bán phá giá, việc xác định tình trạng kinh 
tế phi thị trường có thể được thực hiện đối 
với bất kỳ nước nào vào bất kỳ lúc nào và 
vẫn có hiệu lực cho đến khi DOC thu hồi 
quyết định đó.

Ngoài ra, Đạo luật về Hiệp định 
Thương mại năm 1979 cũng đã chuyển 
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thẩm quyền hành chính từ Bộ Tài chính 
sang DOC để xác định phương pháp nào 
sẽ được sử dụng khi xác định giá trị thị 
trường hợp lý, DOC đã tuyên bố rằng giá 
trị thị trường nên được xác định theo giá 
trị của các yếu tố trong thứ tự ưu tiên sau: 
(1) giá thị trường nội địa của hàng hóa 
tương tự ở một quốc gia thay thế; (2) giá 
xuất khẩu của hàng hóa tương tự được đưa 
ra từ một đại diện thay thế; (3) khi giá thực 
tế không có sẵn, giá hàng hóa được tính 
theo giá hàng hóa tương tự ở một quốc 
gia thay thế; và (4) giá cả của các yếu tố 
sản xuất tại một quốc gia thay thế được sử 
dụng trong nền kinh tế phi thị trường cho 
hàng hóa tương tự.

Trên thực tế, luật chống bán phá giá 
của Hoa Kỳ đối xử với MES và NMES là 
rất khác nhau. Trong các trường hợp chống 
bán phá giá cụ thể áp dụng cho nhà xuất 
khẩu từ MES, DOC sẽ quyết định bán phá 
giá bằng cách xem xét liệu nhà xuất khẩu 
nước ngoài có bán sản phẩm sang Hoa Kỳ 
với giá thấp hơn không. DOC so sánh giá 
nhập khẩu với giá của hàng hóa tương tự 
trên thị trường của nước xuất khẩu. Nếu 
không thể thực hiện được sự so sánh này 
vì không có giao dịch hàng hóa tương tự 
tại thị trường nội địa của nhà xuất khẩu, 
thì DOC so sánh giá hàng hóa nhập khẩu 
với giá trị xây dựng hoặc giá của hàng hóa 
tương tự được bán ở nước thứ ba. Nếu giá 
hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ thấp hơn giá 
so sánh, việc bán phá giá sẽ xảy ra và nếu 
bằng chứng cho thấy có nguy cơ gây thiệt 
hại cho ngành công nghiệp nội địa Mỹ, 
các biện pháp chống bán phá giá sẽ được 
áp dụng để bù đắp chênh lệch và bảo vệ 
các nhà sản xuất Mỹ. 

Tuy nhiên, nếu một quốc gia được 
coi là NME, luật pháp Hoa Kỳ cho rằng 

giá cả và chi phí sản xuất của hàng hóa đó 
là không đáng tin cậy. Tùy thuộc vào tính 
đầy đủ của thông tin có sẵn, DOC có thể 
xác định giá trị bình thường của sản phẩm 
cần điều tra dựa trên giá của một hàng hóa 
tương tự ở nước nhập khẩu, hoặc DOC có 
thể xác định giá trị của sản phẩm. DOC có 
thể thay thế giá của ME với cùng mức phát 
triển cho NME. Điều này thường được gọi 
là “phương pháp thay thế (Abhishek Rana 
2008). Việc sử dụng các phương pháp 
khác nhau cho MES và NMES bị chỉ trích 
rộng rãi vì một số lý do sau đây.

Trên thực tế, thật không công bằng 
khi phân biệt giữa các nền kinh tế thị 
trường và phi thị trường cho các mục đích 
chống bán phá giá: sự khác biệt giữa các 
phương pháp được sử dụng để tính biên 
lợi nhuận có thể ngăn các nhà xuất khẩu 
NMES xuất khẩu sang thị trường Mỹ vì 
thuế bán phá giá cao.

Thứ hai, các quy định liên quan đến 
NMES là mơ hồ, chúng gây ra sự độc 
đoán trong việc thực thi của các cơ quan 
chống bán phá giá. Việc xác định MES 
hay NMEs phần lớn phụ thuộc vào cách 
giải thích của DOC.

Thứ ba, việc sử dụng  “quốc gia thay 
thế” rất phức tạp và gần như không bao 
giờ chính xác vì các khái niệm MES và 
NMES khác nhau về cơ bản. Mặc dù khái 
niệm về một quốc gia thay thế có vẻ hợp 
lý, nhưng trên thực tế, các quốc gia thay 
thế và các nước xuất khẩu thường không 
thể nào đồng nhất được các tiêu chí so 
sánh với nhau. Do đó, không thể xác định 
giá thay thế chính xác cho các cuộc điều 
tra chống bán phá giá.

Thứ tư, cách tiếp cận quốc gia thay 
thế là hoàn toàn không thể đoán trước. 
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Đối với một nhà sản xuất, phương pháp 
tính giá là không thể đoán trước: không 
có mức nào cho các nhà sản xuất NMES 
tính giá xuất khẩu để tránh bán phá giá. 
Hơn nữa, các nhà sản xuất hàng hóa 
tương tự ở quốc gia thay thế thường 
cạnh tranh với các nhà sản xuất và xuất 
khẩu ở nước xuất khẩu. Do đó, các nhà 
sản xuất và xuất khẩu ở quốc gia thay 
thế thường không hài lòng với việc cung 
cấp dữ liệu liên quan cho các cuộc điều 
tra chống bán phá giá, hoặc họ có thể 
cung cấp thông tin bất lợi cho các nhà 
xuất khẩu NMES.

3. Tình trạng “nền kinh tế phi thị 
trường” của Việt Nam

Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) năm 2007 và chấp 
nhận thời hạn 12 năm đối với tình trạng 
kinh tế phi thị trường kể từ ngày gia nhập 
và điều khoản NME sẽ hết hạn vào ngày 
31 tháng 12 năm 2018. Theo đó, Việt Nam 
đồng ý cho phép các thành viên WTO khác 
tiếp tục sử dụng một phương pháp thay 
thế (quốc gia thay thế) để đánh giá giá cả 
và chi phí đối với các sản phẩm chịu các 
biện pháp chống bán phá giá (AD). Việt 
Nam được coi là một NME vì các thành 
viên WTO khác cho rằng những biến dạng 
trong nền kinh tế Việt Nam do sự can thiệp 
của chính phủ sẽ khiến việc sử dụng giá và 
chi phí của Việt Nam để xác định tỷ lệ bán 
phá giá là không thực tế. Từ năm 2007 đến 
2018, Việt Nam đã được 69 quốc gia khác 
trên thế giới công nhận là quốc gia có nền 
kinh tế thị trường. Tuy nhiên, hai đối tác 
lớn nhất và quan trọng nhất là Mỹ và EU 
vẫn chưa chấp thuận. Họ cho rằng ngôn 
ngữ WTO không tự động bắt buộc họ phải 
mở rộng tình trạng kinh tế thị trường cho 
Việt Nam. Lý do mà họ đưa ra là Việt Nam 

chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện của nền 
kinh tế thị trường.

Trong nhiều trường hợp, hàng xuất 
khẩu của Việt Nam phải chịu mức thuế 
chống bán phá giá rất cao từ các cơ quan 
điều tra của các quốc gia sử dụng chi phí 
và số liệu của quốc gia thay thế, đặc biệt 
là trong các trường hợp chống bán phá giá 
của chính phủ Mỹ. Đồng thời, các quy 
định về các nền kinh tế phi thị trường cũng 
làm tăng nguy cơ đánh thuế hai lần đối 
với các nhà xuất khẩu Việt Nam. Nếu Hoa 
Kỳ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị 
trường, điều này sẽ giúp Việt Nam tránh 
được những bất lợi khi phải đối mặt với 
các vụ kiện chống bán phá giá và chống 
trợ cấp.

4. Tác động của quy chế nền kinh 
tế phi thị trường đối với hàng xuất khẩu 
của Việt Nam trong các vụ kiện chống 
bán phá giá

Bắt đầu với vụ kiện xuất khẩu thủy 
sản Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ được 
khởi xướng từ năm 2002 đối với cá tra và 
cá basa (cá tra) của Việt Nam và năm 2003 
đối với tôm, cho đến nay đây vẫn là mặt 
hàng bị Mỹ kiện. Năm 2017, Mỹ quyết 
định kéo dài thời gian áp thuế chống bán 
phá giá đối với xuất khẩu cá tra và cá basa 
của Việt Nam lên tới 5 năm. Chưa dừng 
lại ở đó, ngày 9 tháng 3 năm 2018, Mỹ đã 
quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá 
đối với các sản phẩm tôm Việt Nam trong 
giai đoạn 2016 - 2017 là 25,39%. Đây là 
mức thuế khá cao mà các doanh nghiệp 
xuất khẩu tôm phải chịu khi xuất khẩu sang 
Mỹ. Thuế này là một phần lý do khiến kim 
ngạch nhập khẩu vào thị trường Mỹ đã 
giảm đáng kể trong những năm gần đây. Từ 
vị trí số 1 năm 2016, kim ngạch xuất khẩu 
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tôm sang Mỹ đã giảm mạnh, rơi xuống vị 
trí thứ 4 trong số các thị trường xuất khẩu 
hàng đầu của tôm Việt Nam. Ngoài các 
sản phẩm thủy sản xuất khẩu, đầu tháng 
11/2017, Mỹ chính thức tuyên bố áp thuế 
chống bán phá giá đối với tủ công cụ nhập 
khẩu từ Việt Nam với mức thuế mà phía 
Việt Nam phải chịu lên tới 230%, thậm 
chí cao hơn 90,4 - 168,93 % mà các doanh 
nghiệp Trung Quốc phải chịu.

Vào tháng 3 năm 2018, Bộ Thương 
mại Hoa Kỳ đã ban hành quyết định cuối 
cùng về đánh giá hành chính lần thứ 13 về 
thuế chống bán phá giá đối với cá tra và 
cá basa đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam 
trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 
năm 2015 đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, 
trong đó mức thuế được Hoa Kỳ quyết định 
áp dụng có tỷ lệ cao hơn 1,6 lần so với tỷ lệ 
mà Hoa Kỳ đưa ra trong quyết định sơ bộ 
vào tháng 9 năm 2017 và cao hơn 4,9 lần so 
với thuế suất tư nhân. Trong thời gian xem 
xét hành chính lần thứ 12. Từ ngày 14 đến 
25 tháng 5 năm 2018, Cơ quan Kiểm tra 
An toàn Thực phẩm Hoa Kỳ đã bắt đầu tiến 
hành kiểm tra thực tế chương trình kiểm 
soát cá da trơn của Việt Nam (Tran Kim 
Chung, et al. 2018). Trong 9 tháng đầu năm 
2017, xuất khẩu cá tra và cá basa của Việt 
Nam sang Mỹ giảm 9,9% so với 9 tháng 
đầu năm 2016 và tiếp tục giảm trong những 
tháng cuối năm (Lưu Xuân Công và cộng 
sự 2018). Với việc Mỹ áp thuế chống bán 
phá giá cao đối với sản phẩm này, việc xuất 
khẩu cá da trơn từ các doanh nghiệp Việt 
Nam sang thị trường Mỹ ngày càng trở nên 
khó khăn.

Đây chỉ là một số trong nhiều vụ 
kiện bán phá giá của Hoa Kỳ đối với hàng 
xuất khẩu của Việt Nam. Gần đây với 
chính sách cải cách thuế mới của Chính 

phủ của Tổng thống D. Trump, Việt Nam 
cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng gián tiếp khi 
Mỹ tập trung đánh thuế hàng hóa Trung 
Quốc, trong khi nhiều sản phẩm xuất khẩu 
của Việt Nam có nguyên liệu thô có nguồn 
gốc từ Trung Quốc. Vị trí của Việt Nam ở 
cuối chuỗi sản xuất, phụ trách chế biến và 
hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Việt Nam 
phải nhập nguyên liệu từ các nhà máy sản 
xuất của Trung Quốc, xử lý các công đoạn 
hoàn thiện cuối cùng trước khi xuất khẩu 
sang thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới 
là Mỹ. Do đó, khi Mỹ và Trung Quốc đối 
đầu về thương mại, nó sẽ có ảnh hưởng 
nhất định đến các nền kinh tế thuê ngoài 
với các vị trí trung gian như Việt Nam. 
Cuối năm 2017, Hoa Kỳ tiếp tục tuyên bố 
sẽ áp thuế chống bán phá giá và chống trợ 
cấp đối với thép mạ kẽm và thép cán nguội 
từ nhập khẩu thép chống ăn mòn và thép 
cán nguội sản xuất tại Việt Nam sử dụng 
nguyên liệu xuất xứ từ   Trung Quốc. Theo 
đó, Hoa Kỳ sẽ thu thuế chống bán phá giá 
và chống trợ cấp lần lượt là 199,76% và 
256,44% từ nhập khẩu thép chống ăn mòn 
và thép cán nguội sản xuất tại Việt Nam 
sử dụng chất nền do Trung Quốc sản xuất. 
Ngoài ra, DOC đã chỉ thị cho Cơ quan Hải 
quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) tiếp tục 
thu tiền gửi bằng tiền mặt AD và CVD khi 
nhập khẩu CORE sản xuất tại Việt Nam 
bằng cách sử dụng chất nền có nguồn 
gốc từ Trung Quốc với tỷ lệ lần lượt là 
199,43% và 39,05%. 

Để giảm thiểu tác động tiêu cực 
trong các tranh chấp thương mại với Hoa 
Kỳ, Việt Nam cần chủ động hơn trong 
việc đáp ứng các chính sách bảo hộ của 
Hoa Kỳ trước xu hướng bảo hộ ngày càng 
tăng. Sự gia tăng hiện nay với các biện 
pháp như tiêu chuẩn ngay từ nguyên liệu 
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đến giai đoạn sản xuất; Cần phải chủ động 
hơn trong việc nắm bắt các thay đổi trong 
chính sách thương mại hiện tại của Hoa 
Kỳ để tìm giải pháp tốt nhất để tránh kiện 
tụng từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

5. Triển vọng Việt Nam được Hoa 
Kỳ cấp quy chế MES

Để một NME được chỉ định đổi 
thành ME, chính phủ của quốc gia đó phải 
đưa ra yêu cầu chính thức để xem xét hoặc 
gửi lại yêu cầu của người trả lời trong 
một cuộc điều tra tại Hoa Kỳ về việc liệu 
nước đó có thể được công nhận là ME hay 
không. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Hoa 
Kỳ có thể tuyên bố rằng một số ngành 
công nghiệp đang hoạt động trong điều 
kiện thị trường trong khi tiếp tục áp dụng 
phương pháp NME cho các ngành khác.

Trung Quốc là một ví dụ điển hình 
về việc bị tuyên bố tình trạng nền kinh tế 
phi thị trường bởi WTO. Theo đó, trong 
Nghị định thư gia nhập WTO năm 2001 
của Trung Quốc, sau 15 năm (đến ngày 
11 tháng 12 năm 2016) các nước thành 
viên phải xóa bỏ quy chế NME cho Trung 
Quốc, tuy nhiên, điều đó đã không xảy 
ra.  Kết quả là, vào ngày 12 tháng 12 năm 
2016, Trung Quốc đã khởi xướng một 
vụ kiện giải quyết tranh chấp của WTO 
đối với Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu 
vì đã không công nhận tình trạng MES 
của Trung Quốc. Bộ Thương mại Hoa Kỳ 
cuối cùng đã tiến hành đánh giá tình trạng 
Trung Quốc vào tháng 10 năm 2017. Theo 
đó, DOC kết luận rằng Trung Quốc vẫn 
là NME vì vai trò của nhà nước trong nền 
kinh tế Trung Quốc vẫn là rất lớn (CRS 
2019). Bộ Thương mại xác định rằng họ 
vẫn không thể dựa vào giá cả và chi phí 
của Trung Quốc để tính toán trong các 

vụ điều tra chống bán phá giá của mình 
(André J. Washington 2018).

Cũng giống như Trung Quốc, Việt 
Nam đang tăng cường nỗ lực để được Hoa 
Kỳ công nhận là nền kinh tế thị trường. 
Theo cam kết của WTO, Việt Nam sẽ 
chỉ được coi là nền kinh tế phi thị trường 
trong các cuộc điều tra chống bán phá giá 
cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Nếu 
các nước thực hiện theo lời hứa của mình, 
sau năm 2018, Việt Nam sẽ được coi là 
tất cả các nước xuất khẩu khác trong các 
cuộc điều tra và tính toán đối với hàng 
xuất khẩu của Việt Nam sẽ dựa trên các 
tiêu chuẩn của WTO. Nếu cam kết này 
được thực hiện, nó có thể tạo ra một sự 
thay đổi trong kết quả điều tra, kết quả 
tính toán sẽ được thực hiện như nhau đối 
với các nền kinh tế thị trường khác. Tuy 
nhiên, thời hạn 12 năm đối với tình trạng 
kinh tế phi thị trường đã hết hạn, Việt Nam 
vẫn chưa được Hoa Kỳ coi là nền kinh tế 
thị trường. Theo Mỹ, mặc dù chính phủ 
Việt Nam không điều tiết giá cả hàng hóa, 
nhưng vẫn duy trì một số biện pháp kiểm 
soát chính thức và không chính thức đối 
với nền kinh tế. Từ những vấn đề trên, có 
thể kết luận rằng thời hạn 12 năm đối với 
tình trạng kinh tế phi thị trường đã hết hạn 
không có nghĩa là Việt Nam sẽ tự động 
được coi là nền kinh tế thị trường bởi tất 
cả các thành viên WTO.

Để đáp ứng các tiêu chí của Hoa 
Kỳ, Việt Nam có thể phải nhượng bộ 
một số lĩnh vực, điều này giúp Việt Nam 
tránh các tác động tiêu cực đến các doanh 
nghiệp xuất khẩu và thiệt hại do các vụ 
kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp 
của Hoa Kỳ. Trong bối cảnh Hoa Kỳ đang 
gây áp lực về vấn đề thâm hụt thương mại 
hàng hóa với Việt Nam và các cuộc đàm 
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phán để đạt được thỏa thuận đầu tư song 
phương giữa hai nước tiếp tục bị trì hoãn, 
đề xuất của Hoa Kỳ công nhận Việt Nam 
là nền kinh tế thị trường dường như rất 
khó khăn.

6. Kết luận

Với việc vẫn bị đưa vào danh sách 
các nước có nền kinh tế phi thị trường, 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bị thiệt 
thòi trong các cuộc điều tra chống bán phá 
giá. Hoa Kỳ vẫn từ chối coi Việt Nam là 
nền kinh tế thị trường. Do đó, phía Việt 
Nam cần tăng cường vai trò hỗ trợ tích 
cực cho các nhà xuất khẩu Việt Nam để 
ngăn chặn và ứng phó hiệu quả với các 
biện pháp chống bán phá giá của các đối 
tác thương mại đặc biệt là Hoa Kỳ.

Đồng thời, các tổ chức công nghiệp 
và hiệp hội tham gia vào các vụ kiện bán 
phá giá nên tham gia tích cực hơn vào quá 
trình diễn ra vụ kiện. Sự sẵn sàng và chủ 
động của các hiệp hội thương mại đóng 
vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa 
và giảm thiểu tác động tiêu cực của các 
vụ kiện chống bán phá giá. Ngoài ra, các 
hiệp hội ngành nên thành lập văn phòng 
đại diện của họ ở nước ngoài để tập trung 
vào các thị trường trọng điểm và chủ động 
giải quyết các vụ kiện càng sớm càng tốt.

 Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt 
Nam cần tập trung nâng cao năng lực cạnh 
tranh, chủ động áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, xây 
dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm, 
đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực,... để giải quyết kịp thời các tranh chấp 
có thể phát sinh trong thương mại quốc tế. 
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BIỂU THỊ TRI GIÁC VÀ TÍNH CHẤT SỰ VẬT)

 CHARACTERISTICS OF AESTHETIC SIGNAL IN KOREAN 
COMPARATIVE PROVERBS (WITH T IN T AS B AS AN ADJECTIVE 

THAT DESCRIBES PERCEPTION AND NATURE OF THINGS)

Hoàng Thị Yến*
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Tóm tắt: Tín hiệu thẩm mĩ là toàn bộ những yếu tố của đời sống hiện thực, thế giới 
khách quan và hành động, trạng thái tình cảm của con người. Tín hiệu thẩm mĩ được đưa 
vào thành ngữ, tục ngữ nhằm tạo cho người tiếp nhận một sự liên tưởng gần gũi với các triết 
lí về thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của một dân tộc. Trong ngữ liệu tục ngữ so 
sánh tiếng Hàn, nhóm tín hiệu thẩm mĩ có t trong cấu trúc t như B là tính từ liên quan đến 
cảm giác, vị giác, thính giác không nhiều. Nhóm tín hiệu chỉ thị giác (biểu đạt hình dạng và 
màu sắc của sự vật) có số lượng lớn nhưng chỉ xuất hiện tín hiệu đỏ, đen và trắng; tín hiệu 
chỉ hình dạng của sự vật tạo thành từng cặp đối lập, chiếu với các chất liệu khá quen thuộc 
đối với cả người Hàn và người Việt. Nhóm tín hiệu thẩm mĩ có t là tính từ chỉ tính chất của 
sự vật hiện tượng có các cặp t mang nghĩa đối lập khá đa dạng nhưng tồn tại một vài khoảng 
trống của một vế tích cực hoặc tiêu cực của tính chất hay thuộc tính. Sự đa dạng của các chất 
liệu thẩm mĩ liên quan đến 12 con giáp cho thấy sự liên tưởng và cách tri nhận thế giới của 
người Hàn vô cùng phong phú, đặc sắc.

Từ khóa: tín hiệu thẩm mĩ, tục ngữ so sánh, t như B, tính từ, tri giác, tính chất.

Abstract: Aesthetic signals are all elements of real life, the objective world as well as 
actions and emotional states of humans. Aesthetic signals are put into idioms and proverbs 
in order to bring recipients a close association with philosophies about worldview, life 
and value system of a nation. In the corpus of Korean comparative proverbs, the group of 
aesthetic signals with t in the structure of t as B, in which t is an adjective related to feelings, 
sense of taste and sense of hearing only accounts for a small proportion. The group of visual 
signals (describing shapes and colors of things) accounts for a large proportion; however, 
only signals of red, black and white are presented; the signals indicating shapes of objects 
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1. Đặt vấn đề

Theo cách hiểu thông thường, tục 
ngữ là biểu thức cố định có kết cấu câu 
ngắn gọn, có vần điệu và cấu trúc ổn định 
chuyển tải thông điệp nghệ thuật. Tục ngữ 
được quan tâm và đi sâu nghiên cứu. Số 
lượng các nghiên cứu đối chiếu tục ngữ 
động vật tiếng Hàn với các ngôn ngữ khác 
khá lớn, tiêu biểu có Choi Mee Young 
(2006),  John Mark D. Minguillan (2006), 
Wi Yeon (2016), Wangrin (2017), Nok 
Jun Won (2017)... Đối chiếu tục ngữ động 
vật tiếng Hàn - Việt ở Việt Nam có Lê Thị 
Hương (2015); Son Sun Yeong (2015); 
Hoàng Thị Yến (2020)... 

Tục ngữ so sánh tiếng Hàn có yếu 
tố chỉ con giáp được phân thành nhóm 
có t trong cấu trúc so sánh t như B là 
động từ và nhóm có t là tính từ. Chúng 
tôi vận dụng kết quả nghiên cứu của tác 
giả Trương Đông San (1981), Hoàng Văn 
Hành (2003) vào việc phân tích tín hiệu 
thẩm mĩ trong cấu trúc so sánh t như B 
với B là tính từ trong tục ngữ. Hoàng Thị 
Yến, Hoàng Thị Hải Anh (2019) đã đề cập 
tín hiệu thẩm mĩ của tục ngữ tiếng Hàn 
có yếu tố chỉ con giáp, trọng tâm là các 
đơn vị có t trong cấu trúc so sánh t như 
B là động từ. Bài viết này phân tích đặc 
trưng tín hiệu thẩm mĩ của cấu trúc so 
sánh t như B với t là tính từ (giới hạn ở t 
chỉ tri giác và tính chất của sự vật). Chúng 
tôi sử dụng phương pháp miêu tả kết hợp 

với thao tác liên hệ nhằm làm rõ các điểm 
tương đồng và khác biệt trong so sánh với 
tiếng Việt. Nguồn ngữ liệu tiếng Việt dựa 
vào Vũ Ngọc Phan (2008) và Nguyễn Văn 
Nở (2008), Nguyễn Lân (2016)...

2. Về tín hiệu thẩm mĩ và cấu trúc 
so sánh t như B có t là tính từ

Tín hiệu thẩm mĩ (aesthetic sign) 
thuộc hệ thống các phương tiện biểu hiện 
nghệ thuật, cái biểu đạt của tín hiệu thẩm 
mĩ là những yếu tố thuộc hệ thống phương 
tiện vật chất (chất liệu), cái được biểu đạt 
của tín hiệu thẩm mĩ là những nội dung 
tinh thần mang tính thẩm mĩ (Trương Thị 
Nhàn, 1995, tr.26). Trong tục ngữ, tín hiệu 
thẩm mĩ là những yếu tố của đời sống hiện 
thực, của thế giới khách quan và hành 
động, trạng thái tình cảm của con người, 
nó tạo cho người tiếp nhận một sự liên 
tưởng gần gũi với các triết lí về tam quan 
của một dân tộc. 

Chúng tôi tách được 772 tục ngữ so 
sánh từ khoảng 3.500 đơn vị trong Song 
Jae Seun (1997) với các dấu hiệu: i) Cấu 
trúc V은/는 격이다 (cách V) với 81đơn 
vị (10,5%); ii) Tục ngữ có 같다 (giống, 
giống như) gồm 122 đơn vị (15,8%); iii) 
Tục ngữ có 듯 (như) gồm 320 đơn vị 
(41,5%); iv) Các cấu khác có 41 đơn vị 
(5,3%), gồm có N 만하다 (bằng N), tục 
ngữ có 셈 (coi như), N 처럼 (như N), N
만큼 (bằng N)... Các đơn vị có lời giải 
thích chứa cấu trúc: N을/를 비유하는 

form opposing pairs with materials that are familiar to both Korean and Vietnamese people. 
The group of aesthetic signals in which t represents adjectives that describe properties of 
things and phenomena has diverse pairs of t with opposing meanings; however, there is a 
lack of a positive side of a property or attribute. The diversity of aesthetic materials relating 
to the 12 zodiac animals signifi es the rich and unique association with and perception of the 
world of Korean people.

Keywords: aesthetic signal, comparative proverb, t as B, adjective, perception, properties.
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말 (lời so sánh với ...) gồm 208 đơn vị 
(26,9%) cũng thuộc nhóm này. 

3. Tín hiệu thẩm mĩ liên quan đến 
tri giác 

Nhóm tín hiệu thẩm mĩ có t thể hiện 
cảm xúc, liên quan đến tri giác trong tục 
ngữ so sánh không nhiều. Tín hiệu có t chỉ 
cảm giác đau chỉ có một đơn vị với chất 
liệu là mèo: 고양이 불알 앓는 소리를 
한다mèo kêu đau dái. Người Việt dùng 
hình ảnh: đau như hoạn, đau như cắt. Bên 
cạnh đó, tục ngữ so sánh có các tín hiệu 
thẩm mĩ có t liên quan đến vị giác, thị giác 
và thính giác. 

3.1. Tín hiệu thẩm mĩ liên quan 
đến vị giác, thính giác

3.1.1. Tín hiệu thẩm mĩ liên quan 
đến vị giác

Với mô hình chất liệu B [vị giác 
- chất liệu], ta có các tiểu loại sau: i) vị 
chua - dấm: 개장국에 초친 맛이다vị 
chua của xáo chó nêm dấm: mùi vị tồi 
tệ; ii) độ ngon - thịt lợn: 동네 추렴 돼지 
뜯어먹듯 한다 như làng xóm mổ lợn ăn 
chung; iii) độ cứng khô - đầu ngựa: 말 
대가리 설삶아 놓은 것 같다như đầu 
ngựa luộc dối; iv) vô vị - sườn gà: 닭의 
갈비 맛이다vị (nhạt) như sườn gà- sườn 
gà khô và không có vị gì. Trong tiếng Việt 
có các liên tưởng như: chua như dấm (vị 
giác, khứu giác), chua như cứt mèo (khứu 
giác), ngọt như đường, cay như ớt, mặn 
như muối (vị giác), dai như chão... 

3.1.2. Tín hiệu thẩm mĩ liên quan 
đến thính giác

Với mô hình tín hiệu thính giác, 
chúng tôi phát hiện khoảng trống của t 
là tính từ chỉ ồn ào, tín hiệu có t chỉ sự 
im lặng được thể hiện bằng hai hình ảnh 

với mô hình [chủ thể - tình trạng]: i) 쥐 
죽은듯 한다như chuột chết: không khí 
đang ồn ào bỗng im lặng; ii) 매 맞은 
암캐다 (im thin thít) như chó cái bị đòn: 
chỉ người im lặng, nghiến răng chịu đựng 
dù bị áp bức, đè nén. 

3.2. Tín hiệu thẩm mĩ liên quan 
đến thị giác 

Nhóm tín hiệu thẩm mĩ này xuất 
hiện t là các tính từ liên quan đến thị giác, 
cụ thể là: i)  nhóm tính từ chỉ hình dạng và 
ii) nhóm các tính từ chỉ màu sắc.

3.2.1. Tín hiệu thẩm mĩ chỉ hình dạng

Hình dạng của sự vật thường có hai 
mặt với ý nghĩa đối lập như: xấu - đẹp, 
to - nhỏ bé, rộng - hẹp, béo - gầy, thẳng - 
cong, dài - ngắn. Trong tục ngữ tiếng Hàn 
có yếu tố chỉ con giáp mang cấu trúc so 
sánh, xuất hiện các cặp đối lập sau đây:

1)  Cặp đối lập xấu - đẹp: Ở cặp tín 
hiệu có t chỉ xấu - đẹp, có khoảng trống 
của đẹp trong tục ngữ so sánh có yếu tố 
chỉ con giáp. Với t chỉ cái xấu, có hai tiểu 
loại: Thứ nhất, hình thức xấu với mô hình 
chất liệu B là [chủ thể - lí do] chiếu với 
các hình ảnh như: i) chuột - đóng mũi: 
쥐 코 조림 같다như đóng mũi chuột; ii) 
chuột bị sa bẫy - mắt lồi ra, 덫에 치인 
쥐눈 같다như mắt con chuột bị sa bẫy. 
Thứ hai, chữ viết xấu được so sánh với 
chân của chuột và gà trong cấu trúc [hành 
động - đối tượng hành động]: i) 쥐 발을 
그리듯 한다như vẽ chân chuột; ii) 닭발 
그리듯 한다như vẽ chân gà. Người Việt 
chỉ dùng hình ảnh: chữ xấu như gà bới. 
Với t chỉ cái đẹp được chiếu với người 
phụ nữ, người Việt dùng các hình ảnh ở cả 
hai sắc thái tích cực và tiêu cực: với đẹp, 
ta có: đẹp như tiên (giáng trần), đẹp như 
tranh vẽ, đẹp như thiên thần...; với xấu có: 
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xấu như ma, xấu như con gấu, xấu như 
hủi, xấu như Thị Nở...

2) Cặp đối lập to - bé: Với cặp t chỉ 
kích thước to - bé/ nhỏ bé, xuất hiện các 
đơn vị ở cả hai vế đối lập; các đơn vị có t 
chỉ kích thước to ít hơn so với các đơn vị 
có t chỉ kích thước nhỏ. 

Có hai cấu trúc chất liệu trong nhóm 
tín hiệu to. Một là [chủ thể (hoặc đại diện 
cho chủ thể) - hành động - đối tượng hành 
động], cấu trúc này được chiếu với hình 
ảnh개구리 삼킨 뱀 같다 như rắn nuốt 
ếch. Cấu trúc thứ hai là hai vế so sánh với 
hình ảnh닭똥 같은 눈물이다nước mắt 
như phân gà: giọt nước mắt rất to. Người 
Việt liên tưởng kích thước to với hình ảnh: 
to như con tịnh (voi), to như hộ pháp. 

Với cái được biểu hiện t chỉ kích 
thước nhỏ chiếu với các hình ảnh thể hiện 
trong tục ngữ khá phong phú, ví như: i) dái 
chuột: 쥐 불알 같다như dái chuột; ii) đuôi 
chuột: 쥐꼬리 만하다như đuôi chuột; iii) 
đuôi thỏ: 토끼 꼬리 만하다 bằng cái 
đuôi thỏ; iv) gà mái tơ: 암탉 무녀리 같다
như gà mái đẻ con so; v) cái đuôi lợn bẩy 
xu: 칠푼짜리돼지꼬리만하다bằng cái 
đuôi lợn bẩy xu. Với mô hình hai vế so 
sánh A như B, ta có hai hình ảnh: trứng gà 
con so: 무녀리 달걀처럼 작기도 한다
nhỏ như trứng gà con so. Ngoài ra còn có 
đơn vị: 담이 쥐새끼 불알 만하다mật 
như dái chuột con: chỉ người hèn nhát. 
Với tín hiệu nhỏ/bé, người Việt so sánh 
với bé (như) hạt tiêu, bé như cái kẹo (làm 
điêu), bé bằng/ như cái lỗ mũi, nhỏ như 
con thỏ.. Để đối lập hai tín hiệu to và nhỏ, 
cả người Hàn và người Việt đều dùng 
hình ảnh khá quen thuộc: đầu rồng đuôi 
rắn용두사미. Người Hàn còn dùng thêm 
hình ảnh용머리에 개꼬리다đầu rồng 

đuôi chó, người Việt so sánh với hình ảnh 
đầu voi đuôi chuột.

3) Cặp đối lập rộng - hẹp: Cặp t 
chỉ rộng - hẹp bị khuyết một vế - đó là t 
chỉ rộng. Với cái được biểu hiện là t với 
nghĩa là hẹp cũng chỉ được chiếu với hình 
ảnh 고양이 이마 빼기 만하다 bằng cái 
trán mèo, 고양이 이마처럼 좁다hẹp như 
trán mèo. Trong tiếng Việt có câu: rộng như 
biển, nhưng lại có khoảng trống của hẹp. 

4) Cặp đối lập béo - gầy: Cặp t chỉ 
béo - gầy xuất hiện mỗi vế một đơn vị. 
Mô hình chất liệu của tín hiệu có t chỉ béo 
là [chủ thể - đặc điểm] chiếu với hình ảnh 
토막 강아지 같다như chó con một mẩu: 
so sánh với người béo, ngắn, ục ịch. Mô 
hình chất liệu của tín hiệu có t chỉ gầy là 
[chủ thể - lí do] chiếu với hình ảnh짚만 
먹은 쇠 대가리 같다như đầu bò chỉ ăn 
rơm: so sánh với người có khuôn mặt gầy 
nhẳng, tóc dầy và rối. Người Việt ví béo 
như chim cun cút, béo như lợn, béo như 
con tịnh (voi và gầy như que củi, gầy như 
cò hương, gầy như con mắm...

5) Cặp đối lập nhiều - ít: Cặp tín 
hiệu có t trong cấu trúc so sánh t như B là 
tính từ chỉ số lượng nhiều - ít cho thấy sự 
khác biệt về số lượng của sự vật.

Tín hiệu có t chỉ nhiều được chiếu 
với chất liệu lông bò: 털 같이 많다nhiều 
như lông bò. Với mô hình [chủ thể - đối 
tượng so sánh], ta có ngày - lông bò: 쇠털 
같이 허구 많은 날이다ngày rộng tháng 
dài, nhiều như lông bò, hay hình ảnh thời 
gian - lông bò: 쇠털 같은 세월이다tuế 
nguyệt (thời gian) như lông bò. Trong tiếng 
Việt, người Việt liên tưởng đến hình ảnh: 
nhiều như rươi, nhiều như sao trên trời. 

Tín hiệu có t chỉ số lượng ít được 
chiếu với nguồn chất liệu đa dạng hơn, 
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có liên quan đến chất liệu thẩm mĩ là các 
loài động vật chuột, gà, mèo. Đối tượng 
so sánh cũng khá ấn tượng, liên quan đến 
bộ phận hoặc chất bài tiết của động vật, 
đó là: i) 쥐밑살같다như thịt dưới của 
chuột; ii) 병아리 오줌이다như nước đái 
gà. Với mô hình [chủ thể - hành động - 
đối tượng hành động (có thể ẩn)], ta có 
các hình ảnh: i) 쥐 소금 나르듯 한다như 
chuột tha muối; ii) 쥐 소금 먹듯 한다
như chuột ăn muối; iii) 닭 물 먹듯 한다
như gà uống nước; iv) 고양이 소하는 
격이다như cách mèo ăn chay. Người Việt 
cũng có hình ảnh ăn như mèo: chỉ việc ăn 
rất ít. Ý nghĩa ít cũng được ví như lá mùa 
thu trong các tác phẩm văn học: nhân tài 
như lá mùa thu. 

Bên cạnh đó, tín hiệu có t chỉ tình 
trạng không còn gì, hết sạch được chiếu 
với các hình ảnh: i) cái máng cám lợn với 
mô hình [đối tượng so  sánh - hiện trạng]: 
핥아먹은 돼지 죽통 같다như máng cám 
lợn ăn hết; ii) bát cháo chó với cấu trúc 
[chủ thể - hành động - đối tượng hành 
động]: 개가 죽사발 핥을 것 같다như 
chó liếm bát cháo. Tín hiệu có t chỉ sự 
hết sạch trong tục ngữ so sánh tiếng Hàn 
thường được dùng để chỉ sự nghèo khó, cái 
ăn hết, lương thực không còn, con người 
phải chịu đói khổ. Tục ngữ tiếng Việt có 
hình ảnh: sạch như chùi, sạch như lau như 
li, hết sạch sành sanh.

6) Cặp đối lập cong - thẳng: Tín 
hiệu có t chỉ cong (queo) với ý nghĩa công 
việc bị sai lệch, không thuận lợi, thậm chí 
chịu thiệt hại được chiếu với chất liệu động 
vật là chó và bò. Với chất liệu là chó (hay 
các bộ phận đại diện cho chó), ta có các 
hình ảnh: i) chân chó - luộc: 삶은 개다리 
뒤틀리듯 한다cong như chân chó luộc; 
ii) da chó - hơ trên lửa: 불에 탄 개가죽 

오그라지듯 한다cong queo như da chó 
hơ trên lửa. Với chất liệu là bò, ta có hình 
ảnh da bò - bị lửa cháy: 불 탄 쇠가죽 
오그라지듯 한다như da bò bị lửa cháy 
cong queo. Ngoài ra, có một đơn vị tục 
ngữ rắn có t chỉ thẳng được chiếu với 
hình ảnh cái ruột rắn: 곧기는뱀의창자다 
thẳng như ruột rắn. Người Việt lại có sự 
liên tưởng khác: thẳng như ruột ngựa, 
thẳng như mực tàu. 

Trong ngữ liệu, còn có một số cặp t 
là tính từ mang nghĩa đối lập xuất hiện với 
tần số thấp. Với cặp t là tính từ chỉ độ dài 
- ngắn, chỉ xuất hiện tín hiệu có t chỉ dài, 
tồn tại khoảng trống của tín hiệu có t chỉ 
ngắn. Tín hiệu có t chỉ dài cũng chỉ được 
chiếu với hình ảnh mặt ngựa trong câu tục 
ngữ 말상이다mặt ngựa. Người Việt cũng 
có liên tưởng như vậy: dài như mặt ngựa, 
ngoài ra, tục ngữ Việt còn có hình ảnh: 
mặt dài như cái bơm. 

3.2.2. Tín hiệu thẩm mĩ chỉ màu sắc

Nhóm tín hiệu có t là tính từ chỉ màu 
sắc trong nguồn tư liệu gồm có đỏ, đen và 
trắng. 

1) Tín hiệu thẩm mĩ chỉ màu đỏ: 
Cũng giống với người Việt, cái được 
biểu hiện là đỏ được người Hàn thường 
qui chiếu với các bộ phận đặc trưng của 
khỉ như: i) mặt khỉ: 원숭이 낯짝 같다
như mặt khỉ, 붉기는 원숭이 낯짝 같다
đỏ như mặt khỉ; ii) hậu môn/ lỗ đít và 
mông khỉ: 원숭이 똥구멍 같다như lỗ đít 
khỉ, 원숭이 볼기짝 같다như mông khỉ. 
Ngoài ra, trong tiếng Việt, đỏ còn thường 
được ví với đỏ như son, đỏ như chu sa, đỏ 
như lửa. 

2) Tín hiệu thẩm mĩ chỉ màu đen: 
Tín hiệu có t chỉ đen trong tục ngữ Hàn có 
chất liệu qui chiếu đa dạng hơn - chiếu với 
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mèo và chó. Với cấu trúc chất liệu là [chủ 
thể - hành động], ta có: i) mèo đen/ chó 
mun: 검은 고양이 눈감은 격이다như 
mèo đen nhắm mắt, 재강아지 눈감은 것 
같다như chó mun con nhắm mắt; ii) chó 
đen: 검둥개 미역 감긴 격이다như chó 
đen quấn rong biển. Người Việt liên tưởng 
màu đen với nhiều hình ảnh đa dạng như: 
đen như than, đen như củ súng, đen như 
mực, đen như mõm chó. 

3) Tín hiệu thẩm mĩ chỉ màu trắng: 
Tín hiệu có t chỉ màu trắng được so sánh 
với các bộ phận của ngựa bạch: i) 흰말 
볼기짝 같다như mông ngựa trắng; ii) 
흰말 불알 같다như dái ngựa trắng. Trong 
tiếng Việt có các hình ảnh: trắng như bông, 
trắng như tuyết, trắng như trứng gà bóc, 
trắng như bạch tạng - chủ yếu chiếu với 
các chất liệu thuộc nhóm thực vật. 

Như vậy, trong ngữ liệu tục ngữ so 
sánh, nhóm tín hiệu thẩm mĩ có t là tính 
từ liên quan đến cảm giác, vị giác, thính 
giác không nhiều, nhóm chỉ thị giác - biểu 
đạt hình dạng của sự vật và màu sắc có số 
lượng lớn hơn. Trong tiếng Hàn, trường từ 
vựng chỉ màu sắc khá phát triển, đặc biệt 
là có hệ thống các từ chỉ các mức độ đậm 
nhạt của màu sắc đặc trưng nào đó. Tuy 
nhiên, phản ánh trong tục ngữ so sánh lại 
chỉ giới hạn trong 3 từ cơ bản, đó là màu 
đỏ, màu đen và màu trắng. Các tín hiệu có 
t chỉ hình dạng của sự vật xuất hiện khá đa 
dạng và tạo thành từng cặp đối lập, được 
chiếu với các chất liệu khá quen thuộc đối 
với cả người Hàn và người Việt.

4. Tín hiệu thẩm mĩ liên quan đến 
tính chất của sự vật, hiện tượng

Thuộc nhóm tín hiệu này có các cặp 
t là tính từ chỉ tính chất của sự vật hiện 
tượng mang nghĩa đối lập như: bẩn - sạch, 

nhanh - chậm, dài/ lâu - nhanh chóng, khó 
- dễ, đắt - rẻ/ vô giá trị.

4.1. Cặp đối lập bẩn - sạch

Với cặp t chỉ bẩn - sạch, nguồn tư 
liệu cho thấy có khoảng trống của sạch/
sạch sẽ. Cái bẩn ở đây là bẩn về hình thức 
bên ngoài. Lí do dẫn đến tình trạng hay 
trạng thái bị bẩn khá đa dạng. 

1) Do vệ sinh không tốt: Với cấu 
trúc của chất liệu B là [chủ thể (có thể 
ẩn) - đối tượng so sánh], trong tục ngữ so 
sánh tiếng Hàn, ta thấy có hình ảnh 낯짝이 
얼룩소 오줌 같다mặt (lem nhem) như bò 
khoang: so sánh với người bẩn không rửa 
mặt. Mô hình [chủ thể - hành động] chiếu 
với hình ảnh 고양이 세수하듯 한다như 
mèo rửa mặt: chê rửa qua quít, không sạch. 

2)  Do ăn uống: Với cấu trúc [chủ thể 
(hoặc yếu tố/bộ phận đại diện cho chủ thể) 
- hành động - đối tượng của hành động], 
ta có hình ảnh 쥐 잡아 먹은 고양이 
상이다mặt mèo ăn chuột. Với đối tượng 
chất liệu được qui chiếu là chó, ta có: chó 
- mồm bẩn (vì ăn bậy): 개 아가리보다도 
더 더럽다bẩn hơn mồm chó. 

3) Do bị ướt: Một nguyên nhân nữa 
khiến cho hình thức bên ngoài lem nhem, 
nhếch nhác là các chủ thể (chuột và chó) 
bị ướt, với cấu trúc chất liệu B là [chủ thể 
- tình huống]. Với các con giáp khác nhau, 
tín hiệu thẩm mĩ t là tính từ bẩn sẽ tương 
ứng với các hình ảnh khác nhau, ví dụ: i) 
Với chất liệu là chuột, t được chiếu với hình 
ảnh 구정물에 빠진 쥐다chuột rơi vào 
vũng nước thải, 소나기 맞은 쥐다chuột 
gặp mưa rào; ii) Với chất liệu là chó, t được 
chiếu với hình ảnh: 비 맞은 수캐 같다
như chó đực bị mưa, 둑비 맞은 개새끼 
같다như chó con bị mưa... Trong tiếng 
Việt cũng có hình ảnh tương tự: ướt như 
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chuột lột: có nghĩa là ướt từ đầu đến chân, 
ướt sũng nên trông rất thê thảm. Những câu 
thành ngữ về bẩn quen thuộc trong tiếng 
Việt có: bẩn như hủi, bẩn như chó, bẩn 
như lợn...; gần đây xuất hiện các hình ảnh 
mới như: bẩn như bãi rác, bẩn như chuồng 
lợn... Với ý nghĩa sạch (không bẩn), trong 
tiếng Việt có: sạch như mới.

4.2. Cặp đối lập khó - dễ

Cặp t chỉ khó - dễ thể hiện khả năng 
có thể hay không thể thực hiện hay hoàn 
thành hành động hay công việc nào đó. 

1) Tín hiệu thẩm mĩ chỉ khó : 
“Khó” được cả người Hàn và người Việt 
ví với việc hái sao trên trời: 하늘의 별 
따기, ngoài ra, người Việt còn dùng hình 
ảnh khó như lên trời. Trong tục ngữ so 
sánh, ý nghĩa này được liên tưởng tới các 
việc sau: 병아리 세기다(như) đếm gà 
con, hay 말약먹이듯한다như cho ngựa 
uống thuốc. Có thể nói, cấp độ cao của 
khó là khả năng thực hiện hoặc thành công 
bằng không - chính là sự bất lực. Ngoài 
ra, tín hiệu có t chỉ sự bất lực với cấu trúc 
chất liệu B là [chủ thể - hành động - đối 
tượng hành động] được chiếu với các hình 
ảnh sau: i) 눈먼 고양이 달걀 어르듯 
한다như mèo mù vờn trứng; ii) 놀란 토끼 
벼랑 바위 쳐다보듯 한다thỏ giật mình 
ngó vách đá dựng đứng. 

2) Tín hiệu thẩm mĩ chỉ dễ:  “Dễ” 
trong tục ngữ có yếu tố chỉ con giáp được 
chiếu với các việc như: i) 죽은 소고기 
나누어 먹듯 한다 (dễ, đơn giản) như 
chia thịt bò chết: bò chết vô chủ có thể tự 
do, thoải mái chia nhau cùng hưởng; ii) 
강아지 나누어가듯 한다như chia chó 
con: dễ và đơn giản vì nhiều người muốn 
nuôi chó. Bên cạnh đó, tín hiệu có t chỉ 
thuận lợi chiếu với cấu trúc chất liệu là 

[chủ thể - hành động] có các hình ảnh như: 
i) 키 큰 염소 똥 누듯 한다 (dễ) như dê to 
cao ỉa cứt; ii) 누운 소 똥싸듯 한다 (dễ) 
như bò nằm ỉa. Đặc biệt dễ dàng khi thực 
hiện các hành động vốn là sở trường của 
chủ thể, ví như các hình ảnh quen thuộc 
với người Hàn và người Việt: i) 고양이 
쥐 잡듯 한다 (dễ) như mèo bắt chuột; ii) 
독수리가 병아리 채가듯 한다như đại 
bàng cắp gà con. Người Việt còn ví dễ với 
các hình ảnh: dễ như ăn cháo, dễ như ăn 
kẹo, dễ như bỡn, dễ như trở bàn tay.

4.3. Cặp đối lập nhanh - chậm

4.3.1. Tín hiệu thâm mĩ chỉ tốc độ 
nhanh - chậm

Cặp t là tính từ chỉ tốc độ nhanh - 
chậm thể hiện đa dạng trong tục ngữ tiếng 
Hàn.

1) Tín hiệu thẩm mĩ chỉ tốc độ 
nhanh: Với cấu trúc chất liệu là [chủ thể 
- hành động], tục ngữ Hàn có các hình 
ảnh: i) 굶주린 범 지나가듯 한다như 
hổ đói đi qua; ii) 그물을 벗어난 토끼 
도망치듯 한다như thỏ chạy thoát khỏi 
bẫy; iii) 목마른 말이 샘보고 덤비듯 
한다ngựa khát thấy nguồn nước lao đến... 
Ngoài ra, tín hiệu có t chỉ tốc độ nhanh còn 
được chiếu với các hình ảnh: i) 씨바른 
고양이다mèo nhanh mắt; ii) 번갯불에 
용 구워 먹겠다sẽ nướng rồng trên lửa 
chớp; iii) 흰말이 문틈을 지나가듯 한다
ngựa trắng đi qua khe cửa (bóng câu qua 
cửa).  Trong tiếng Việt, nhanh thường 
được ví với các hình ảnh như: nhanh như 
cắt, nhanh như chớp, nhanh như chảo 
chớp (ý tiêu cực). 

2) Tín hiệu thẩm mĩ chỉ tốc độ 
chậm: Tín hiệu có t chỉ tốc độ chậm được 
chiếu với bước chân của gà mái giống. 
Trong ngữ liệu tiếng Hàn có các đơn vị 
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như: 안뜰에 씨암탉 걸음이다bước chân 
của gà mái giống ở sân trong... Với dáng 
đi chậm chạp này, người Việt liên tưởng 
tới hình ảnh: lạch bạch như vịt bầu. Ở cấu 
trúc của chất liệu theo mô hình [chủ thể - 
hành động], tục ngữ tiếng Hàn có các hình 
ảnh: i) 누워 뜨는 소다bò nhúc nhích 
chậm; ii) 키 큰 암소 똥 누듯 한다như 
bò cái cao lớn ỉa. Người Việt nói: chậm 
như rùa, chậm như sên ...

4.3.2. Tín hiệu thẩm mĩ chỉ thời gian 
dài lâu - nhanh chóng

Tín hiệu có t là tính từ chỉ sự nhanh 
chóng là vế trống trong cặp cái biểu hiện 
t mang nghĩa đối lập về thời gian dài/ lâu 
- nhanh chóng. 

Với mô hình [chủ thể - hành động] 
của tín hiệu có t chỉ sự dai/ dai dẳng, 
người Hàn chiếu với hình ảnh 사나운 개 
짖듯 한다như chó dữ sủa: chỉ sự chống 
đối/tấn công dai dẳng, hay ví với người 
dữ hay nói nhiều. Người Việt dùng hình 
ảnh: dai như đỉa (đói). Với tín hiệu có t là 
tính từ chỉ lâu với nghĩa khoảng thời gian 
dài, người Hàn liên tưởng đến việc hầm - 
xương (bò): 소 옹두리 우리듯 한다như 
hầm xương bò: chỉ việc gì để lâu mới xử 
lí. Với ý nghĩa việc gì đó kéo dài hơn so 
với dự định, người Hàn liên tưởng tới hình 
ảnh: 오뉴월 쇠불알 늘어지듯 한다như 
dái bò dài ra vào tháng 5-6.

4.4. Cặp đối lập đắt - rẻ/vô giá trị

Cặp đối lập t là tính từ chỉ đắt - rẻ/ 
vô giá trị được chiếu với nhóm chất liệu 
liên quan đến chó và chuột, trong đó tồn 
tại khoảng trống của t chỉ đắt. Ở tục ngữ 
so sánh tiếng Hàn có yếu tố chỉ con giáp, 
tín hiệu có t chỉ rẻ được so sánh với giá 
chó: 갑산개 값 열닷 냥이다giá chó 
Gapsan 15 lạng: là loại chó không được 

ưa chuộng nên giá rẻ. Tín hiệu có t hàm ý 
không có giá trị được chiếu với các hình 
ảnh: i) 쥐똥 같다 như phân chuột; ii) 개 
뼈다귀다như xương chó; iii) 개 털이다
như lông chó. Với cấu trúc [A như B], ta 
có hình ảnh: i) 쥐 똥 같은 소리만 한다
nói lời như cứt chuột: chỉ lời nói vô lí, vô 
giá trị; ii) 개 좆 같은 의관이다y quan 
như dương vật chó: ý nói áo mũ cũ nát, 
không dùng được. Tín hiệu có t chỉ đắt 
trong tiếng Việt thường được so sánh với 
đắt như tôm tươi, đắt như/ hơn vàng. Tuy 
nhiên, đắt như tôm tươi còn hàm ý: vì tươi 
ngon nên nhiều người mua, mau hết hàng. 
Trong khi đó, người Việt ví: rẻ như bèo, rẻ 
như cho, rẻ như củi lụt...

Nhóm tín hiệu thẩm mĩ có t là tính 
từ chỉ tính chất/thuộc tính của sự vật hiện 
tượng có các cặp t mang nghĩa đối lập khá 
đa dạng. Kết quả phân tích cho thấy, ở một 
số cặp t mang nghĩa đối lập tồn tại khoảng 
trống của một vế tích cực hoặc tiêu cực 
của tính chất/thuộc tính. Tuy nhiên, sự đa 
dạng của các chất liệu thẩm mĩ động vật 
là con giáp cho thấy sự liên tưởng và tri 
nhận thế giới của người Hàn được phản 
ánh trong tục ngữ là vô cùng phong phú, 
đặc sắc.

5. Kết luận

Có thể thấy sự gần gũi và sức ảnh 
hưởng sâu sắc của văn hóa thập nhị chi 
với hình ảnh 12 con giáp trong đời sống 
tinh thần và cuộc sống hàng ngày của dân 
tộc Hàn. Ở tiểu nhóm các tín hiệu thẩm 
mĩ có t là tính từ liên quan đến tri giác 
chủ yếu xuất hiện các tín hiệu thể hiện vị 
giác, thính giác. Nhóm tín hiệu chỉ thị giác 
biểu đạt hình dạng của sự vật và màu sắc 
có số lượng lớn nhưng chỉ giới hạn trong 
3 tín hiệu, đó là màu đỏ, màu đen và màu 
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trắng. Các tín hiệu có t chỉ hình dạng của 
sự vật xuất hiện khá đa dạng và tạo thành 
từng cặp đối lập, được chiếu với các chất 
liệu khá quen thuộc đối với cả người Hàn 
và người Việt. Nhóm tín hiệu thẩm mĩ có 
t là tính từ chỉ tính chất có các cặp tính từ 
có ý nghĩa đối lập như: bẩn - sạch, nhanh - 
chậm, dài/ lâu - nhanh chóng, khó - dễ, đắt 
- rẻ/ vô giá trị. Ở một số cặp t mang nghĩa 
đối lập tồn tại khoảng trống của một vế 
tích cực hoặc tiêu cực của tính chất, thuộc 
tính. Tuy nhiên, sự đa dạng của các chất 
liệu thẩm mĩ liên quan đến nhóm động vật 
12 con giáp cho thấy sự liên tưởng và tri 
nhận thế giới của người Hàn được phản 
ánh trong tục ngữ là vô cùng phong phú, 
đặc sắc, có nhiều nét tương đồng và khác 
biệt thú vị trong mối liên hệ với tiếng Việt 
và văn hóa Việt.
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Tóm tắt: Bài viết này tập trung đề cập thực tiễn điều hành tỷ giá ở Việt Nam khoảng 
10 năm gần đây thông qua phương pháp bám sát cơ sở lý luận, tổng hợp số liệu thực tiễn và 
phân tích logic để làm rõ thực trạng điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ 
đó làm rõ những kết quả đạt được, những vấn đè còn tồn tại, đưa ra những gợi mở chính sách 
nhằm nâng cao hiệu quả điều hành tỷ giá tại Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Thị trường ngoại hối, điều hành tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước.

Abstract: This article focuses on the practice of exchange rate management in Vietnam 
for the past 10 years through the method of following the theoretical basis, synthesizing 
practical data and analyzing logic to clarify the current situation on exchange rate 
management of the Vietnam State Bank, thereby clarifying the results achieved, the remaining 
problems, and giving policy suggestions to improve the exchange rate management effi  ciency 
in Vietnam in the coming time.

Keywords: Foreign exchange market, exchange rate management, State Bank.

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

Đặt vấn đề

Tỷ giá là một biến số kinh tế vĩ mô 
quan trọng của một quốc gia bởi nó tác 
động đến các quan hệ kinh tế quốc tế cũng 
như sự ổn định của môi trường kinh tế. 
Trong điều kiện hội nhập tài chính ngày 
nay thì vấn đề điều hành tỷ giá có thể 
châm ngòi cho các cuộc chiến tranh tiền tệ 
cũng như kích thích các hoạt động đầu cơ 
tiền tệ. Tại Việt Nam, cùng với quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu 
rộng thì việc điều hành tỷ giá ngày càng 

nhận được sự quan tâm của công chúng 
trong nước và các nhà kinh doanh, đầu tư. 
Sự ổn định của thị trường ngoại hối thời 
gian qua đã khẳng định sự thành công của 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong công 
tác điều hành tỷ giá. Tuy nhiên, do tỷ giá 
có liên quan đến hoạt động thương mại 
quốc tế cũng như dòng tài chính vào và ra 
của một nền kinh tế cho nên việc cải thiện 
và nâng cao hơn nữa hiệu quả và hiệu lực 
trong điều hành tỷ giá đang và sẽ tiếp tục 
là vấn đề được đặt ra.

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 74 (12/2020) 51-58
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Bài viết này trên cơ sở  tổng hợp 
các hoạt động điều hành tỷ giá của NHNN 
những năm gần đây sẽ gợi mở một số vấn 
đề cần tiếp tục được quan tâm trong công 
tác điều hành tỷ giá thời gian tới.

1. Mục tiêu điều hành tỷ giá của 
Ngân hàng Nhà nước

Trong các nền kinh tế mở TG trở 
thành mối quan tâm đặc biệt bởi nó ảnh 
hưởng đến 2 khía cạnh: Kinh tế vĩ mô. Tác 
động đến việc làm, sự ổn định thị trường 
tài chính trong nước; Kinh tế vi mô. Tác 
động đến năng lực cạnh tranh của nền 
kinh tế: Thúc đẩy xất khẩu (XK), kiểm 
soát nhập khẩu (NK), thu hút đầu tư nước 
ngoài (ĐTNN). Chính vì vậy, hầu hết 
các nước trong tiến trình hội nhập kinh 
tế quốc tế đều chú trọng điều hành TG 
nhằm hướng tới đạt được các mục tiêu 
này. Tuy  nhiên, hầu hết các nước đều rất 
chú trọng điều hành TG để thúc đẩy XK, 
thu hút ĐTNN. Sở dĩ như vậy là bởi các 
nước đều kỳ vọng rằng hội nhập kinh tế sẽ 
giúp họ thu được những lợi ích kỳ vọng 
lớn hơn so với việc đóng cửa kinh tế và 
hoạt động ngoại thương sẽ giúp các nước 
hiện thực hóa mục tiêu này  thông qua 
tăng cường năng lực cạnh tranh trong XK 
và kiểm soát tốt NK. Đối với Việt Nam, 
do thị trường tài chính hoạt động còn yếu, 
các công cụ can thiệp thị trường còn đơn 
điệu lại đặt trong  điều kiện thị trường tài 
chính hội nhập sâu cho nên việc điều hành 
tỷ giá của ngân hàng Nhà nước chủ yếu 
hướng tới mục tiêu thứ nhất đó là ổn định 
thị trường tài chính.

2. Khái quát hoạt động điều hành 
tỷ giá của NHNN những năm gần đây

Khoảng 10 năm gần đây, thị trường 
tài chính toàn cầu liên tục xảy ra các cú 

sốc khá nghiêm trọng bắt đầu từ cuộc 
khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2007 sau 
đó nhanh chóng lan sang hàng loạt nước và 
trở thành cuộc khủng hoảng tài chính toàn 
cầu. Cuộc khủng hoảng này lại châm ngòi 
cho cuộc khủng hoảng tài chính khác đó 
là khủng hoảng nợ công EU bắt đầu từ Hy 
Lạp vào tháng 5/2009 khi nước này tuyên 
bố mất khả năng thanh toán các khoản 
nợ gốc và lãi đến hạn và theo hiệu ứng 
Domino thì nhiều nước khác cả trong và 
ngoài EU cũng nhận thấy xuất hiện những 
vấn nghiêm trọng về kiểm soát nợ công. 
Bên cạnh đó, người ta cũng chứng kiến 
cuộc chiến tranh tiền tệ Mỹ - Trung Quốc 
khi Mỹ liên tục cáo buộc Trung Quốc thao 
túng tiền tệ bằng việc duy trì chính sách 
định giá thấp CNY (đồng nội tệ của Trung 
Quốc) khiến nước Mỹ liên tục nhập siêu 
với nước này mà đỉnh điểm là năm 2018 
Mỹ thâm hụt thương mại với Trung Quốc 
lên tới 621 tỷ USD (Bình Minh, 2019). Xét 
về nguyên lý khi một nước định giá thấp 
đồng nội tệ sẽ khuyến khích tăng cường 
xuất khẩu trong khi lại hạn chế nhập khẩu, 
với việc Trung Quốc bị cáo buộc thao  
túng tỷ giá khiến hàng loạt nước bị thâm 
hụt thương mại với nước này khiến hàng 
loạt nước buộc phải cuốn vào cuộc chạy 
đua phá giá đồng nội tệ trong đó có Nhât 
Bản, EU, Hàn Quốc… (Khắc Nam, 2015). 

Là một nước có mức độ mở cửa cao 
về kinh tế, Việt Nam đã xây dựng các mối 
quan hệ kinh tế đối ngoại rộng mở với hầu 
hết các nước và khu vực, đặc biệt là những 
nước phát triển, có thị trường rộng lớn với 
những nhu cầu rất cao và có nguồn lực 
tài chính cũng như công nghệ nguồn có 
thể hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế của 
Việt Nam, chính vì vậy, trong điều kiện 
đồng Việt Nam (VND) chưa được tự do 
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chuyển đổi, vấn đề điều hành tỷ giá trở 
nên một đòi hỏi cực kỳ cấp bách để thông 
qua đó, giúp ổn định môi trường kinh tế vĩ 
mô bên trong cũng như hậu thuẫn có hiệu 
quả cho các hoạt động thương mại quốc tế 
và thu hút vốn nước ngoài – đây là những 
yêu cầu cấp thiết nhưng lại vô cùng khó 
khăn thậm chí phải hy sinh một số mục 
tiêu nào đó để đạt được mục tiêu kỳ vọng 
trong từng giai đoạn. Khi các cuộc khủng 
hoảng tài chính “gối đầu” bùng phát khiến 
hàng loạt nước thắt chặt nhập khẩu và gia 
tăng áp đặt các rào cản thương mại đối 
với hàng hóa nhập khẩu, do đó, hoạt động 
xuất khẩu của Việt Nam bị tác động tiêu 
cực khiến GDP suy giảm 1,7% ngay trong 
năm 2010 (Anh Quân, 2010). Bên cạnh đó, 
cuộc khủng hoảng này còn khiến FDI đầu 
tư vào Việt Nam suy giảm do nguồn vốn 
của các nhà đầu tư châu Âu giảm sút và 
luồng vốn FDI dù dịch chuyển khỏi châu 
Âu cũng không chảy vào Việt Nam do sự 
chênh lệch lớn về trình độ công nghệ. Trên 
thực tế, vốn FDI giải ngân năm 2011 là 11 
tỷ USD, bằng với số giải ngân của năm 
2010 nhưng lại khá thấp so với những năm 
trước đó. Ngoài ra, các cuộc khủng hoảng 
tài chính này kết hợp với nguy cơ về một 
cuộc chiến tranh tiền tệ cũng tạo ra những 
biến động khó lường về tỷ giá. Đồng USD 
tăng giá mạnh và đồng EUR mất giá tương 
đối so với đồng USD trong khi thâm hụt 
thương mại của Việt Nam vẫn diễn biến 
rất phức tạp: Năm 2007: -14,2 tỷ USD, 
Năm 2008: -18 tỷ USD; Năm 2009: -12,2 
tỷ USD; Năm 2010: -12,4 tỷ USD (Xuân 
Bách, 2013), điều này đã  làm gia tăng 
sức ép tăng rủi ro hối đoái và biến động 
tỷ giá. Nhằm ứng phó với các biến động 
khó lường về tỷ giá, NHNN trong giai 
đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu 

đã điều hành tỷ giá theo tỷ giá bình quân 
liên ngân hàng và điều chỉnh theo biên độ 
nhằm mục tiêu ổn định thị trường ngoại tệ, 
ngăn chặn suy giảm kinh tế. Định hướng 
nhất quán của NHNN là chống đô la hóa, 
nâng cao vị thế của VND. 

Cụ thể: 

Năm 2011: Ngay từ đầu năm, 
NHNN đã điều chỉnh mạnh tỷ giá bình 
quân liên ngân hàng với quyết định số 
230/2011/QĐ-NHNN ngày 11/2/2011: 
tỷ giá USD/VND tăng (giảm giá VND) 
9,3% từ 18.932 lên 20.693 VND/USD; 
biên độ giao dịch giảm từ +/- 3% xuống 
+/- 1%. Mức tỷ giá mới phản ánh sát 
hơn cung – cầu ngoại tệ trên thị trường 
ngoại hối. Nhờ đó, tỷ giá trên thị trường 
tự do giảm nhiệt, chênh lệch thu hẹp dần 
từ 1.500VND/ 1USD thời điểm đầu năm 
xuống còn 500VND/1USD vào tuần đầu 
tháng 3/2011.

Năm 2013: Để phù hợp với tín hiệu 
thị trường, ngày 27/6/2013, NHNN đã 
điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân 
hàng thêm 1% lên mức 21.036 VND/
USD, sau 1,5 năm ổn định ở mức 20.828 
VND/USD, đồng thời tiếp tục khẳng định 
quyết tâm ổn định tỷ giá như định hướng 
đề ra từ đầu năm.  

Năm 2014: Để góp phần hỗ trợ 
xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
theo mục tiêu Quốc hội và Chính phủ 
đề ra, ngày 18/6/2014, NHNN đã quyết 
định nâng tỷ giá chính thức thêm 1% lên 
21.246, có hiệu lực từ ngày 19/6/2014. 
Quyết định điều chỉnh tỷ giá được ban 
hành trong bối cảnh giá mua bán USD 
được duy trì ở mức cao trong thời gian 
trước đó, chủ yếu do kỳ vọng về khả năng 
NHNN sẽ điều chỉnh tỉ giá sau những 
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thông điệp của Thống đốc và định hướng 
chính sách tỉ giá trong năm 2014.

Năm 2015: Ngày 7/1/2015, NHNN 
đã ra quyết định điều chỉnh tỷ giá bình 
quân liên ngân tăng thêm 1% từ mức 
21.246 VND/USD lên mức 21.458 VND/
USD. Quyết định điều chỉnh tỷ giá nhằm 
thực hiện Nghị quyết 01 /NQ-CP ngày 
3/1/2015 của Chính phủ, theo đó NHNN 
có trách nhiệm điều hành chính sách tiền 
tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ 
với chính sách tài khóa để chủ động kiểm 
soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm 
ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế..., đồng thời điều hành tỷ giá phù 
hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, 
thị trường tiền tệ. Dựa trên nền tảng diễn 
biến ổn định của thị trường ngoại hối được 
thiết lập trong những năm qua cùng với việc 
nhìn nhận diễn biến của dòng chảy ngoại 
tệ và xu hướng diễn biến của đồng USD 
trên thị trường quốc tế, NHNN đã ra quyết 
định điều chỉnh ½ dư địa điều hành của tỷ 
giá trong năm 2015 ngay từ đầu năm nhằm 
tạo sự chủ động dẫn dắt thị trường. Cũng 
trong năm 2015, NHNN ban hành Quyết 
định 2730/QĐ-NHNN (ngày 31/12/2015) 
về việc công bố tỷ giá trung tâm của VND 
với USD, tỷ giá chéo của VND với một số 
ngoại tệ khác, theo đó,  tỷ giá trung tâm của 
VND với USD được xác định trên cơ sở 
tham chiếu diễn biến tỷ giá bình quân gia 
quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân 
hàng, diễn biến tỷ giá trên thị trường quốc 
tế của một số đồng tiền của các nước có 
quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư lớn 
với Việt Nam, các cân đối kinh tế vĩ mô, 
tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ. Quyết 
định này có hiệu lực từ đầu tháng 1/2016

 Năm 2016: Kể từ đầu năm này, 
NHNN đã điều hành chính sách tỷ giá 

theo cách thức mới, linh hoạt hơn: tỷ giá 
có thể được điều chỉnh lên/xuống hàng 
ngày nhưng vẫn đảm bảo quản lý theo chế 
độ tỷ giá thả nổi có điều tiết. Cách thức 
điều hành tỷ giá mới này sẽ cho phép tỷ 
giá phản ứng linh hoạt, kịp thời hơn với 
diễn biến trong nước và quốc tế

Từ năm 2017 trở đi, trong bối 
cảnh chiến tranh thương mại Mỹ- Trung, 
NHNN duy trì ổn định tỷ giá, phù hợp với 
quan hệ cung – cầu ngoại tệ và các tác 
động tiêu cực từ thị trường quốc tế. Cuối 
năm 2017, tỷ giá do NHNN công bố ở 
mức 22.425 VND/USD, chỉ tăng 1,2 % so 
với đầu năm. Năm 2018: Tỷ giá trung tâm 
do NHNN công bố đã tăng khoảng 1,6%, 
tỷ giá giao dịch trên thị trường liên ngân 
hàng tăng khoảng 2,7% so với đầu năm. 
Năm 2019, NHNN đã tăng tỷ giá trung 
tâm giữa VND và USD thêm 330 đồng, 
lên mức 23,155, tương đương tăng 1.4% 
so với cuối năm 2018. 

Trong bối cảnh cuộc chiến thương 
mại Mỹ - Trung đang có những diễn biến 
hết sức phức tạp và có xu hướng ngày càng 
leo thang đi kèm theo đó là các chính sách 
điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên 
bang Mỹ ngày càng khó đoán định; Còn 
Trung Quốc thì để ứng phó với các thách 
thức từ cuộc chiến này đã liên tục phá 
giá CNY, cụ thể: Tháng 8/2015 nước này 
phá giá 4,6% (Nguyễn Đình Luận, 2015). 
Năm 2016, CNY mất giá tới 6,6% (Thảo 
Mai, 2017). Năm 2018: khoảng giữa năm 
2018 CNY mất giá khoảng 8% (Duy Thái, 
2019). Mặt khác, thị trường tài chính toàn 
cầu những năm qua do hiệu ứng tác động 
tiêu cực từ 2 cuộc khủng hoảng tài chính 
“gối đầu” và các đối sách ứng phó của các 
quốc gia cũng có những diễn biến hết sức 
phức tạp, những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn là 
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rất lớn, chính vì vậy, việc chuyển hướng 
điều hành tỷ giá từ xác định theo tỷ giá  
bình quân liên ngân hàng sang xác định 
tỷ giá trung tâm, đồng thời biên độ điều 
chỉnh trong giao dịch thực tiễn cũng từng 
bước thu hẹp đã giúp cho công tác điều 
hành tỷ giá của NHNN bám sát thực tiễn 
cung cầu thị trường hơn, qua đó, giúp 
ngăn ngừa được các hành vi đầu cơ thao 
túng thị trường hối đoái cũng như giúp 
NHNN bổ sung tăng quĩ dự trữ quốc tế: 
Từ qui mô khoảng 35 tỷ USD năm 2014 
tăng lên mức xấp xỉ 52 tỷ USD năm 2017 
(PV, 2018) và lên tới khoảng 79 tỷ USD 
vào năm 2019 (Đào Vũ, 2019). Tính đến 
cuối tháng 3/2020 dự trữ ngoại hối tăng 
lên mức 84 tỷ USD (Việt Dũng, 2020). 

3. Những kết quả đạt được 

Việc điều hành tỷ giá của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam chủ yếu hướng 
tới mục tiêu ổn định thị trường tài chính 
trong nước trước các tác động bất lợi 
của hội nhập tài chính quốc tế và nhìn 
chung, Ngân hàng Nhà nước đã đạt được 
mục tiêu này cho dù một số năm trước 
đây trước các tác động bất lợi của khủng 
hoảng tài chính toàn cầu 2007/2009 và 
sau đó là khủng hoảng nợ công các nước 
EU khiến thị trường tài chính trong nước 
chịu những tác động rất tiêu cực, nhưng 
thông qua việc can thiệp thị trường hợp 
lý và đúng hướng nên thị trường ngoại 
hối từng bước ổn định, từ đó giúp tạo lập 
sự ổn định của thị trường tài chính. Đặc 
biệt, kể từ năm 2016, khi ngân hàng Nhà 
nước chuyển sang ddieuf hành theo tỷ giá 
trung tâm thì thị trường ngoại hối Việt 
Nam hoạt động ổn định, dự trữ quốc tế 
tăng nhanh, tạo lập niềm tin của các chủ 
thể trên thị trường.

4. Một số vấn đề đặt ra

Như trên đã khẳng định thì tỷ giá 
là một biến số kinh tế vĩ mô quan trọng 
trong nền kinh tế hội nhập, do vậy, vấn 
đề điều hành tỷ giá không chỉ nhằm ổn 
định thị trường ngoại hối, mà nó còn có 
liên quan chặt chẽ đến các hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong nước cũng như khơi 
thông dòng chảy tài chính giữa trong và 
ngoài nước. Chính vì vậy, bất cứ quốc gia 
nào cũng đều chú trọng hoạt động điều 
hành tỷ giá nhằm đạt được các mục tiêu 
kỳ vọng trong từng giai đoạn. Việt Nam 
là nước đang phát triển với quan điểm đa 
dạng hóa và đa phương hóa các mối quan 
hệ kinh tế quốc tế, đã có mức độ hội nhập 
rất sâu vào các nền kinh tế khu vực và 
quốc tế, với tham vọng tăng trưởng kinh 
tế cao và bền vững nhằm từng bước rút 
ngắn khoảng cách phát triển với các nước, 
lại đặt trong điều kiện mức độ tích lũy vốn 
trong nước còn nhiều hạn chế, thị trường 
tài chính nhìn chung vẫn còn kém phát 
triển cho nên vấn đề điều hành tỷ giá cần 
phải được quan tâm sâu sắc hơn nhằm đạt 
được các mục tiêu ổn định thị trường ngoại 
hối, khai thác nguồn lực tài chính trong và 
ngoài nước cho đầu tư nhằm khai thác các 
tiềm năng thế mạnh của nền kinh tế để từ 
đó tối đa hóa được các lợi ích trong hội 
nhập kinh tế quốc tế. Để đạt được các mục 
tiêu, nhiệm vụ trên thì có nhiều vấn đề đặt 
ra hiện nay và trong tương lai gần cần phải 
được chú ý, trong đó, có một số vấn đề sau 
đây chúng tôi cho rằng cần phải quan tâm 
đúng mức:

Thứ nhất, Tỷ giá là một loại giá 
cả thị trường, do vậy, việc điều hành tỷ 
giá phải nằm trong tổng thể việc thực thi 
chính sách tiền tệ
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Ở một số nước đang phát triển, 
trong đó có Việt Nam, thì việc quản lý tỷ 
giá thường được gắn cố định với một hoặc 
một số đồng tiền chủ chốt  và được điều 
chỉnh theo biên độ, do vậy, trong một số 
giai đoạn khi thị trường ngoại hối bị biến 
động do yếu tố cung cầu thị trường hay 
tâm lý các nhà đầu cơ thì ngân hàng trung 
ương thường can thiệp trực tiếp vào thị 
trường thông qua việc mua vào hoặc bán 
ra ngoại tệ, điều này có ảnh hưởng đến 
việc bơm thêm hoặc rút bớt đồng nội tệ 
trên thị trường, từ đó sẽ làm thay đổi tổng 
phương tiện thanh toán trong nền kinh tế 
thông qua số nhân tiền. Trong một số giai 
đoạn khi mà thị trường tài chính chịu các 
cú sốc lớn thì điều kiện tiền tệ sẽ bị thay 
đổi, dẫn đến số nhân tiền bị thay đổi theo, 
do vậy, các nhà chức trách tiền tệ cần phải 
hết sức chú ý vấn đề này để bảo đảm rằng 
việc điều hành tỷ giá không gây các áp lực 
đến việc quản lý lạm phát trong nền kinh 
tế.

Thứ hai, Tỷ giá có liên quan đến 
hoạt động xuất nhập khẩu trên cơ sở khai 
thác các tiềm năng, lợi thế của một nền 
kinh tế

Bất cứ quốc gia nào theo đuổi mô 
hình kinh tế mở đều hướng tới mục tiêu 
đạt được lợi ích trong thương mại quốc tế. 
Xét về nguyên lý thì các lý thuyết thương 
mại quốc tế đều chỉ ra rằng khi tham gia 
vào thương mại quốc tế tất cả các nước 
đều có lợi, tuy nhiên, lợi ích thu được của 
các nước là không giống nhau, thậm chí rất 
khác biệt, do vậy, các nước tren cơ sở khai 
thác tối đa các tiềm năng của nền kinh tế, 
biến chúng thành những lợi thế so sánh thì 
lợi ích kỳ vọng  sẽ tăng lên. Việc điều hành 
tỷ giá nếu như đồng thuận với việc thực 
thi chính sách thương mại của quốc gia thì 

các lợi ích kỳ vọng thu được trong thương 
mại quốc tế sẽ tăng lên. Trong thực tiễn 
thì nước nào cũng chú ý điều hành tỷ giá 
nhằm tăng cường xuất khẩu và kiểm soát 
nhập khẩu, có chăng ở một số nước việc 
can thiệp vào tỷ giá thường là gián tiếp 
và vì vậy các phí tổn can thiệp thường rất 
thấp so với cách thức can thiệp trực tiếp 
trên thị trường ngoại hối. Điều này hàm 
ý rằng nếu như việc điều hành tỷ giá nếu 
như ít chú ý đến tác động kiểm soát hoạt 
động thương mại quốc tế thì cũng đồng 
nghĩa với việc hạn chế đi vai trò của công 
cụ tỷ giá trong nền kinh tế mở.

Thứ ba, Tỷ giá có quan hệ với vấn 
đề điều tiết dòng tài chính 

Xét về nguyên lý, việc xác định 
tỷ giá phải dựa trên cơ sở cung – cầu về 
ngoại tệ trên thị trường ngoại hối và vì 
vậy phải bám sát cán cân thanh toán quốc 
tế trong điều hành tỷ giá, từ đó sẽ có các 
chính sách hấp dẫn hay kiểm soát dòng tài 
chính quốc tế vào và ra cho phù hợp trong 
từng thời kỳ. Tuy vậy, cũng cần lưu ý rằng 
một số quốc gia có khó khăn trong kiểm 
soát cán cân vốn và tài chính, đặt trong 
điều kiện tác động của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 thì vấn đề kiểm soát các 
dòng tài chính quốc tế càng phức tạp hơn, 
do vậy vấn đề điều hành tỷ giá cũng cần 
chú trọng tăng cường phù hợp với công 
nghệ hiện đại để điều tiết tốt các dòng tài 
chính quốc tế, tránh các dòng vốn đầu cơ 
quốc tế thao túng thị trường trong nước 
thông qua các kênh phức tạp.

Thứ tư, Việc chuyển sang điều hành 
theo tỷ giá trung tâm những năm gần đây 
đã tỏ rõ các ưu thế của nó trong ổn định 
thị trường ngoại hối đồng thời tăng nhanh 
quĩ dự trữ quốc tế. Tuy nhiên, với một nền 
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kinh tế hội nhập sâu có quan hệ thương 
mại với hầu hết các nước và vùng lãnh 
thổ, hầu như mỗi nước có một đồng tiền 
pháp định thì tỷ giá trung tâm được xác 
định như thế nào cũng là bài toán phải có 
lời giải thỏa đáng bởi bên cạnh việc chú 
ý đến trọng số thương mại còn phải chú ý 
đến tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường 
mà nhiều giai đoạn tâm lý các nhà đầu tư 
lại ảnh hưởng rấ đáng kể đến sự biến động 
thậm chí sai lệch so với các tính toán của 
nhà quản lý.

5. Kết luận

Điều hành tỷ giá là môt hoạt động 
phức tạp bởi nó thường chịu các tác động 
từ các chính sách tiền tệ của các nước phát 
triển, đối với những nước đang phát triển 
với đồng nội tệ chưa được tự do chuyển 
đổi thì việc điều hành tỷ giá luôn chịu các 
áp lực lớn và nếu không có các công cụ và 
biện pháp can thiệp hiệu quả thì thị trường 
ngoại hói sẽ diễn biến phức tạp, các mục 
tiêu trong điều hành thường khó đạt được 
như kỳ vọng. Từ phân tích thực trang công 
tác điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam trong một giai đoạn rất dài 
cho thấy rằng cho dù trong giai đoạn đầu 
việc điêu hành còn có những lúng túng, 
nhưng những năm gần đây, việc điều hành 
tỷ giá ngày càng được hoàn thiện, qua đó 
giúp thị trường tài chính hoạt động ổn 
định. Một số vấn đề còn vướng mắc bài 
viết cũng đã đề cập đòi hỏi các nhà chức 
trách phải nghiên cứu xử lý, qua đó, giúp 
việc điều hành tỷ giá hiệu  quả hơn, góp 
phần nâng cao hiệu quả của quá trình hội 
nhập kinh tế của Việt Nam./.
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Tóm tắt: Bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân 
không chỉ đơn thuần là việc ghi nhận các quyền đó mà còn cần phải tạo nên các thiết chế 
nhằm bảo đảm các quyền và nghĩa vụ đó được thực hiện trên thực tế. Một trong các thiết chế 
đó là đương sự có thể tìm đến Tòa án nhân dân, yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết để bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Việc giải quyết này của Tòa án phải tuân theo một quy 
trình tố tụng dân sự nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và bình đẳng giữa các đương 
sự đã được pháp luật quy định. 

Từ khóa: Quyền bình đẳng, đương sự; quyền con người; tố tụng dân sự; cải cách tư pháp.

Abstract: Protection of human and legitimate rights as well as interests of citizens 
is not merely the recognition of those rights but also the creation of institutions to ensure 
that those rights and obligations are fulfi lled in reality. One of those institutions is that the 
involved parties can go to the People’s Court and request to protect their legitimate rights 
and interests. This resolution of the Court must follow a civil procedure to ensure objectivity, 
fairness and equality among the involved parties in accordance with the law.

Keywords: Equal rights, litigants; human rights; Civil Procedure; judicial reform
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1. Khái quát về bảo đảm quyền 
bình đẳng của đương sự trong tố tụng 
dân sự

Theo từ điển tiếng Việt thì thuật ngữ 
“bảo đảm” thường được giải thích là “làm 
cho chắc chắn thực hiện được, giữ gìn 

được, hoặc có đầy đủ những gì cần thiết”‡.

Từ điển Hán Việt, thuật ngữ bảo đảm được 

giải thích là “giữ gìn - chăm sóc - gánh 

vác một việc gì đó”§. Như vậy, hiểu theo 

nghĩa chung nhất thì BĐQBĐ của đương 

sự là việc làm cho chắc chắn quyền bình 
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đẳng của đương sự được giữ gìn, được 
thực hiện, được có đầy đủ những gì cần 
thiết để được thực hiện. Dưới phương diện 
pháp luật, BĐQBĐ của đương sự trong 
TTDS  được hiểu là tổng hợp các quy định 
của pháp luật tố tụng dân sự về bình đẳng 
quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của đương 
sự, về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm 
của tòa án, viện kiểm sát và các cá nhân, 
cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc 
giúp đỡ đương sự thực hiện quyền bình 
đẳng trong suốt quá trình tố tụng dân sự. 
Với thực tế “tại nhiều quốc gia có hệ thống 
pháp luật phát triển, luật pháp được coi là 
phương tiện để đạt được những kết quả 
công bằng”¶ và phương tiện này “có vị trí, 
vai trò và tầm quan trọng hàng đầu”** thì 
giải pháp đầu tiên là pháp luật tố tụng dân 
sự (PLTTDS) cần phải ghi nhận cụ thể các 
đương sự trong TTDS bình đẳng với nhau 
về các quyền, nghĩa vụ cũng như trách 
nhiệm pháp lý, sau đó là các quy định về 
vai trò, trách nhiệm của tòa án, viện kiểm 
sát trong việc tạo điều kiện, bảo đảm cho 
đương sự được bình đẳng về quyền và 
nghĩa vụ trước tòa án. 

BĐQBĐ của đương sự trong TTDS 
có những đặc trưng như:

- Là biện pháp bảo đảm được áp 
dụng cho tất cả các đương sự trong TTDS 
để giúp các đương sự có vị thế bằng nhau, 
ngang nhau trong việc hưởng, thực hiện 
và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
mình tại tòa án nhân dân, đồng thời đều 

¶  http://moj.gov.vn/qt/tintuc/pages/nghien-cuu-trao-đoi.aspx?ItemID=1762#_ftn5
** Nguyễn Quang Hiền (2004), “Pháp luật – phương tiện quan trọng bảo vệ quyền con người”, Tạp 
chí Khoa học pháp lý số 1/2004.

phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau về 
hành vi và quyết định của mình.

- Gắn liền và phụ thuộc chủ yếu 
vào vai trò của tòa án bởi trong mối quan 
hệ với tòa án thì tòa án có vị thế cao hơn 
nên nếu tòa án không tôn trọng, không tạo 
điều kiện thuận lợi để đương sự thực hiện 
thì quyền nào của đương sự cũng không 
thể được thực hiện trong thực tế. 

- Viện kiểm sát và những cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan cũng góp 
phần BĐQBĐ của đương sự trong TTDS 
do Viện kiểm sát (VKS) có thẩm quyền 
đặc biệt là quyền giám sát các hoạt động 
giải quyết vụ việc dân sự, còn các cá nhân, 
cơ quan, tổ chức liên quan hỗ trợ tòa án 
giải quyết vụ việc dân sự. 

BĐQBĐ của đương sự trong TTDS 
có ý nghĩa rất quan trọng bởi về phương 
diện chính trị, xã hội, BĐQBĐ của đương 
sự thể hiện sự đáp ứng của PLTTDS trước 
yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, 
của nhân dân và vì nhân dân. Các quy 
định của PLTTDS về BĐQBĐ của đương 
sự trong TTDS sẽ hiện thực hóa quyền 
con người, quyền công dân, thể hiện một 
nhà nước thượng tôn pháp luật. BĐQBĐ 
của đương sự trong TTDS còn thể hiện 
sự đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp, 
xây dựng một nền tư pháp, một nhà nước 
dân chủ, công bằng, theo đúng sự lãnh 
đạo của Đảng “phát huy dân chủ xã hội 
chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
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của công cuộc đổi mới”††. Về phía đương 
sự, BĐQBĐ giúp đương sự có quyền bình 
đẳng trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ 
của đương sự , xây dựng ý thức tuân thủ 
pháp luật của đương sự, xây dựng và củng 
cố sự tin tưởng của đương sự vào hoạt 
động xét xử của tòa án.

Cơ sở của việc quy định về bảo đảm 
quyền bình đẳng của đương sự trong TTDS 
xuất phát từ những lý do như từ yêu cầu xây 
dựng một nhà nước dân chủ, pháp quyền; 
từ nhu cầu cần phải có sự tương thích giữa 
pháp luật quốc tế với pháp luật quốc gia, 
giữa Hiến pháp với luật chuyên ngành, 
giữa luật nôi dung và luật hình thức, từ nhu 
cầu cần được bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của đương sự trong TTDS. 

2. Pháp luật tố tụng dân sự Việt 
Nam hiện hành về BĐQBĐ của đương sự 

2.1. Bộ luật tố tụng dân sự năm 
2015 đã ghi nhận đương sự có địa vị 
pháp lý như nhau, có quyền và nghĩa vụ 
tố tụng ngang nhau trong quá trình tố 
tụng dân sự

- Các đương sự có quyền và nghĩa 
vụ ngang nhau trong việc tiếp cận tòa án, 
yêu cầu tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của mình. Quyền này của đương 
sự được thể hiện qua Điều 4, Điều 8 và 
nhiều quy định khác của BLTTDS 2015 
như đương sự có quyền ngang nhau trong 
việc đưa ra yêu cầu: nguyên đơn có quyền 
khởi kiện (Điều 71, Điều 186) thì bị đơn 
có quyền đưa ra yêu cầu phản tố (Điều 72, 

†† Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 20 năm 
đổi mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Điều 200) và người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan có quyền đưa ra yêu cầu độc 
lập (Điều 73, Điều 201). Ở cấp phúc thẩm, 
các đương sự đều có quyền kháng cáo như 
nhau (Điều 271), với thời hạn như nhau 
(Điều 273)… 

- Các đương sự có quyền và nghĩa 
vụ ngang nhau trong việc cung cấp chứng 
cứ và chứng minh cho yêu cầu của mình 
trước tòa án. Quyền này được khẳng 
định qua Điều 6, Điều 91 BLTTDS 2015 
với nội dung đương sự có yêu cầu hay 
đương sự phản đối yêu cầu đều có nghĩa 
vụ chứng minh cho yêu cầu của mình và 
tương ứng với nghĩa vụ của chủ thể này 
sẽ là quyền của chủ thể kia và ngược lại. 
Tại phiên họp cung cấp chứng cứ trước 
phiên tòa sơ thẩm các đương sự bình 
đẳng tiếp cận, công khai chứng cứ. Tại 
phiên tòa sơ thẩm quyền bình đẳng của 
đương sự được thể hiện qua Điều 248, 
Điều 254. Ở thủ tục phúc thẩm, đương sự 
ngang nhau về quyền và nghĩa vụ cung 
cấp chứng cứ mới để chứng minh cho yêu 
cầu của mình qua quy định tại khoản 8 
Điều 272, Điều 287…

- Các đương sự có quyền và nghĩa vụ 
ngang nhau trong việc tranh tụng tại phiên 
tòa. Quyền bình đẳng này của đương sự thể 
hiện qua các quy định tại các Điều 24, Điều 
227, Điều 239, Điều 243... Các đương sự 
đều có quyền bình đẳng tranh tụng trước 
hoặc tại phiên tòa. Quyền bình đẳng tranh 
tụng tại tòa án cấp phúc thẩm của đương sự 
cũng được BLTTDS 2015 quy định khá rõ 
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qua Điều 294, Điều 299 … 

- Các đương sự có quyền bình đẳng 
với nhau trong việc thỏa thuận về các 
vấn đề cần giải quyết trong vụ án. Quyền 
này được khẳng định tại Điều 5, Điều 10, 
Điều 70 BLTTDS 2015, Điều 208, Điều 
210 BLTTDS năm 2015. Các đương sự có 
quyền bình đẳng trong việc được tham gia 
phiên hòa giải, trong việc trình bày ý kiến 
của mình tại phiên hòa giải… 

2.2. Bộ luật tố tụng dân sự năm 
2015 đã quy định trách nhiệm của tòa án 
trong việc BĐQBĐ của đương sự

- Thứ nhất, BLTTDS 2015 đã quy 
định tòa án phải có trách nhiệm BĐQBĐ 
của đương sự trong việc tiếp cận tòa án, yêu 
cầu tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Điều 4 BLTTDS 2015 đã quy định 
nguyên tắc tòa án không được từ chối nhận 
đơn của đương sự tại, sau đó có những 
quy định khá cụ thể về việc các tòa án phải 
thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, trách 
nhiệm của mình trong việc nhận, xử lý và 
thụ lý đơn yêu cầu của đương sự (Điều 
191). Đặc biệt trong trường hợp đơn của 
đương sự thuộc thẩm quyền giải quyết của 
tòa án khác thì tòa án phải bảo đảm quyền 
tiếp cận tòa án của đương sự bằng cách 
chuyển đơn của đương sự đến tòa án có 
thẩm quyền. Tòa án chỉ được trả lại đơn 
cho đương sự khi đơn của đương sự rõ 
ràng thuộc trường hợp bị trả lại theo quy 
định tại Điều 192 BLTTDS 2015. Ở thủ 
tục phúc thẩm. Điều 274, Điều 275, Điều 
276 quy định khi có đơn kháng cáo của 
đương sự, tòa án phải có trách nhiệm kiểm 
tra đơn kháng cáo, xét kháng cáo quá hạn, 
thông báo cho đương sự nộp tạm ứng án 

phí phúc thẩm… 

- Thứ hai, tòa án phải có trách nhiệm 
bảo đảm cho đương sự thực hiện quyền 
bình đẳng trong việc cung cấp chứng cứ, 
chứng minh. 

Trách nhiệm này được BLTTDS 
2015 quy định thành nguyên tắc ngay 
tại khoản 2 Điều 6 và được quy định cụ 
thể hơn tại Điều 97, Điều 198, Điều 208, 
Điều 210.., theo đó thẩm phán phải nêu rõ 
các chứng cứ cần thiết để đương sự giao 
nộp; tiến hành xác minh, thu thập chứng 
cứ trong những trường hợp pháp luật 
quy định; cho đương sự xem, ghi chép, 
sao chụp tài liệu; tổ chức phiên cung cấp 
chứng cứ… Trong phiên tòa sơ thẩm, tòa 
sơ thẩm phải tiệu tập người làm chứng, 
người giám định (nếu có yêu cầu của 
đương sự) đến phiên tòa sơ thẩm, công bố 
tài liệu, chứng cứ, nghe băng ghi âm, đĩa 
ghi âm… do đương sự cung cấp. Ở thủ tục 
phúc thẩm, trách nhiệm của tòa án phúc 
thẩm thể hiện qua khoản 2 Điều 287: Tòa 
phúc thẩm phải đảm bảo việc giao nộp 
bổ sung đó được thực hiện theo đúng quy 
định tại Điều 96 Bộ luật TTDS 2015. 

- Thứ ba, tòa án có trách nhiệm 
BĐQBĐ của đương sự trong việc tham 
gia phiên tòa, thực hiện tranh tụng tại 
phiên tòa.

Đương sự có quyền bình đẳng trong 
việc tham gia phiên tòa, tranh tụng tại 
phiên tòa. Tòa án có trách nhiệm bảo đảm 
cho đương sự thực hiện được quyền đó qua 
quy định tại Điều 225 Điều 227 Điều 228, 
Điều 247…Chủ tọa phiên tòa phải điều 
khiển tranh tụng giữa các bên đương sự, 
không được hạn chế thời gian tranh tụng, 
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phải tạo điều kiện cho đương sự trình bày 
hết ý kiến của mình. Khi các bên đương 
sự tranh tụng mà nhận thấy cần phải xác 
minh thêm, thu thập thêm chứng cứ, tài 
liệu thì Hội đồng xét xử sơ thẩm phải tạm 
ngừng phiên tòa. Hội đồng xét xử sơ thẩm 
cần phải đảm bảo cả cho đương sự trình tự 
phát biểu khi tranh tụng, được đối đáp với 
đương sự khác, đặc biệt phải trở lại việc 
hỏi nếu nhận thấy cần thiết theo quy định 
tại Điều 263. Tại phiên tòa phúc thẩm, 
trách nhiệm của tòa án trong việc BĐQBĐ 
của đương sự thể hiện qua các quy định 
Điều 294, Điều 301, Điều 338

2.3. Bộ luật tố tụng dân sự năm 
2015 đã quy định rõ vai trò của Viện kiểm 
sát trong việc BĐQBĐ của đương sự 

Vai trò giám sát của VKS nhằm 
BĐQBĐ của đương sự được Bộ luật 
TTDS 2015 quy định qua một số điều luật 
cụ thể như Điều 21, khoản 2 Điều 192, 
Điều 194, Điều 196. Không chỉ đối với 
việc trả lại đơn hay thụ lý vụ án mà cả đối 
với các quyết định tố tụng khác như tạm 
đình chỉ, đình chỉ hay công nhận sự thỏa 
thuận của đương sự …, các quyết định này 
đều phải được gửi cho VKS để VKS thực 
hiện chức năng kiểm sát theo quy định tại 
các Điều 214,217 và 212. Ở thủ tục phúc 
thẩm VKS, vai trò bảo đảm của VKS thể 
hiện qua Điều 21,  Điều 232, Điều 262, 
Điều 294, Điều 288, 289, 292... Đặc biệt, 
tại phiên tòa phúc thẩm, để giám sát quyền 
bình đẳng của đương sự trong việc tham 
gia phiên tòa phúc thẩm, tranh tụng tại 
phiên tòa phhúc thẩm thì BLTTDS 2015 
đã quy định VKS sẽ trình bày về kháng 
nghị (nếu có) tại Điều 302, phát biểu về 

những vấn đề mà người bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của đương sự hay do chính 
đương sự đã nêu theo Điều 305, phát biểu 
ý kiến của VKS về việc tuân theo pháp 
luật trong quá trình phúc thẩm tại Điều 
306…  

3. Một số giải pháp hoàn thiện 
pháp luật nhằm bảo đảm hơn nữa 
quyền bình đẳng của đương sự trong tố 
tụng dân sự

3.1. Sửa đổi, bổ sung một số quy 
định của BLTTDS 2015 để ghi nhận 
rõ hơn quyền bình đẳng của đương sự 
trong TTDS. 

- Thứ nhất: Sửa đổi, bổ sung một số 
nội dung của Điều 70 Bộ luật TTDS 2015 
để khẳng định rõ hơn quyền bình đẳng của 
đương sự trong TTDS.

Quyền bình đẳng của đương sự 
trong TTDS được khẳng định thành một 
nguyên tắc tại Điều 8 Bộ luật TTDS 2015.  
Cụ thể hóa quyền này, Điều 70 Bộ luật 
TTDS 2015 đã quy định cụ thể các quyền 
và nghĩa vụ ngang nhau. Tuy nhiên, để có 
sự thống nhất với Điều 8 thì quy định mở 
đầu của Điều 70 nên giữ đúng như Điều 8 
trước đó là “Khi tham gia tố tụng, đương 
sự có quyền bình đẳng với nhau về quyền 
và nghĩa vụ. Khi tham gia tố tụng đương 
sự có quyền và nghĩa sau:…”.

Đương sự bình đẳng với nhau về 
quyền và nghĩa vụ cung cấp chứng cứ 
chứng minh, về quyền tranh tụng trong quá 
trình tòa án giải quyết vụ án dân sự (VADS) 
nên khoản 9 Điều 70 Bộ luật TTDS 2015 
đã cụ thể hóa sự bình đẳng này: đương sự 
“có nghĩa vụ gửi cho đương sự khác hoặc 
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người đại diện của họ bản sao đơn khởi 
kiện và các tài liệu, chứng cứ, trừ những tài 
liệu, chứng cứ mà đương sự khác đã có…”. 
Tuy nhiên, sau khi khởi kiện, đương sự 
khởi kiện có thể thay đổi, bổ sung, rút yêu 
cầu, vậy nên để đảm bảo hơn quyền bình 
đẳng của đương sự, khoản 9 Điều 70 Bộ 
luật TTDS 2015 cần bổ sung nội dung này 
và như vậy khoản 9 Điều 70 Bộ luật TTDS 
2015 cần sửa đổi, bổ sung là “có nghĩa vụ 
gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện 
của họ bản sao đơn khởi kiện, đơn thay đổi, 
bổ sung, đơn rút yêu cầu và các tài liệu, 
chứng cứ, trừ những tài liệu, chứng cứ mà 
đương sự khác đã có…”.  

Mặt khác, để khoản 9 Điều 70 
Bộ luật TTDS 2015 thể hiện rõ hơn sự 
BĐQBĐ của đương sự trên thực tế thì cần 
quy định rõ hơn về nghĩa vụ của người 
cung cấp, giao nộp chứng cứ, tài liệu phải 
gửi bản sao chứng cứ, tài liệu đó cho các 
đương sự khác. 

- Thứ hai: bổ sung điều luật quy định 
về quyền, nghĩa vụ của đương sự trong 
việc dân sự để đương sự trong việc dân sự 
bình đẳng với đương sự trong VADS.

Sau quy định tại Điều 70 Bộ luật 
TTDS 2015 về quyền và nghĩa vụ chung 
của đương sự thì Bộ luật TTDS 2015 có 
thêm các điều luật là Điều 71, 72, 73 quy 
định quyền và nghĩa vụ của từng tư cách 
đương sự trong VADS là nguyên đơn, 
bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 
quan. Tuy nhiên, tiếp theo BLTTDS 2015 
lại không quy định về quyền và nghĩa vụ 
của từng tư cách đương sự trong việc dân 
sự, vì thế để đương sự trong việc dân sự 
bình đẳng với đương sự trong VADS thì 

BLTTDS cần bổ sung quy định về quyền 
và nghĩa vụ của từng đương sự trong việc 
dân sự.

- Thứ ba, bổ sung quy định tại Điều 
4 BLTTDS 2015. Mặc dù Điều 4 Bộ luật 
TTDS 2015 khẳng định quyền yêu cầu 
tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
đương sự và tòa án không được từ chối 
giải quyết yêu cầu của đương sự nhưng 
lại chưa hề có quy định về chế tài đối với 
những cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành 
vi cản trở, xâm phạm đến quyền yêu cầu 
tòa án bảo vệ của đương sự, dẫn đến không 
thể bảo đảm được quyền yêu cầu tòa án 
của đương sự như mong muốn. Để các 
đương sự được bảo đảm hơn quyền tiếp 
cận tòa án, yêu cầu tòa án bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp, Điều 4 cần bổ sung thêm 
khoản 3 quy định về quyền yêu cầu của 
đương sự đối với những chủ thể có hành 
vi cản trở, xâm phạm đến quyền tiếp cận 
tòa án, yêu cầu tòa án bảo vệ của đương 
sự phải chịu chế tài, trách nhiệm theo quy 
định của pháp luật.

 - Thứ tư, bổ sung quyền đưa ra yêu 
cầu của bị đơn tại Điều 72 BLTTDS 2015 
để bảo đảm hơn nữa quyền bình đẳng giữa 
bị đơn với các đương sự khác.

Khi bị khởi kiện, bị yêu cầu thì để 
bình đẳng với nguyên đơn, người đưa ra 
yêu cầu, Bộ luật TTDS 2015 ghi nhận bị 
đơn có quyền phản đối, phản tố yêu cầu 
của nguyên đơn tại tại Điều 200 và trước 
đó là tại Điều 72 Bộ luật TTDS 2015 có 
ghi nhận thêm quyền “đưa ra yêu cầu độc 
lập đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan và yêu cầu độc lập này có liên 
quan đến việc giải quyết vụ án...”. Tuy 
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nhiên, để đảm bảo cho bị đơn thực hiện 
được quyền đưa ra yêu cầu độc lập này, 
Điều 72 Bộ luật TTDS 2015 cần quy định 
rõ hơn về quyền này của bị đơn hoăc nếu 
không bổ sung tại khoản 5 Điều 72 Bộ luật 
TTDS thì cần có hướng dẫn của TAND tối 
cao về điều kiện để quyền này của bị đơn 
được tòa án chấp nhận như “yêu cầu độc 
lập này phải được giải quyết cùng với vụ 
án đang được giải quyết…”.Mặt khác, để 
có sự thống nhất thì quyền phản tố, quyền 
yêu cầu độc lập này của bị đơn cũng phải 
được ghi nhận trong thủ tục phúc thẩm 
dân sự.

3.2. Sửa đổi, bổ sung quy định của 
BlTTDS 2015 về trách nhiệm của Tòa 
án trong việc BĐQBĐ của đương sự 
trong TTDS.

- Thứ nhất: bổ sung nội dung tại 
khoản 2 Điều 8, Điều 9 để tòa án có trách 
nhiệm hơn nữa đối với bảo đảm hơn quyền 
bình đẳng của đương sự trong TTDS

Trách nhiệm của tòa án trong việc 
BĐQBĐ của đương sự trong TTDS đã 
được BLTTDS 2015 quy định tại khoản 
2 Điều 8. Tuy nhiên, với quy định hiện tại 
thì trách nhiệm của Tòa án mới được quy 
định một cách chung chung, chưa rõ định 
hướng cần phải bảo đảm bình đẳng những 
nội dung gì, chưa cụ thể hóa được Điều 12 
Hiến pháp năm 2013. Để cụ thể hơn, trách 
nhiệm của tòa án tại Điều 8 cần được sửa 
thành: 

“2. Tòa án có trách nhiệm bảo đảm 
không phân biệt đối xử giữa các đương sự 
về dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, 
thành phần xã hội, trình độ văn hóa, nghề 
nghiệp, địa vị xã hội trong suốt quá trình 

giải quyết vụ án. Khi xét xử, Tòa án phải 
xét xử dựa trên nguyên tắc các đương sự 
bình đẳng với nhau trước pháp luật”.

Tương tự như vậy, khoản 2 Điều 9 
cũng cần được quy định cụ thể hơn thành 
“tòa án có trách nhiệm giải thích cho 
đương sự quyền tự bảo vệ hoặc nhờ luật 
sư hay người khác có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật bảo vệ, tạo điều 
kiện thuận lợi cho đương sự tự bảo vệ 
hoặc cho người bảo vệ của đương sự…”

- Thứ hai, bổ sung quy định tại Điều 
214 Bộ luật TTDS 2015 về thời hạn Tòa 
án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết 
VADS để nâng cao trách nhiệm của Tòa 
án phải tiếp tục giải quyết vụ án. Hiện 
Điều 214 Bộ luật TTDS 2015 mới chỉ tập 
trung quy định về những căn cứ để tòa án 
ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án 
mà chưa hề có quy định về thời hạn tạm 
đình chỉ giải quyết vụ án nên dễ dẫn đến 
tình trạng có những vụ án sẽ bị tạm đình 
chỉ rất lâu, rất nhiều lần, ảnh hưởng đến 
quyền lợi của một bên đương sự. Thậm 
chí, với quy định tại khoản 18 Điều 70 
Bộ luật TTDS 2015: đương sự có quyền 
“Đề nghị tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ 
án theo quy định của Bộ luật này” đã dẫn 
đến cách hiểu cứ một bên đương sự yêu 
cầu tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án 
là tòa án sẽ ra quyết định tạm đình chỉ giải 
quyết vụ án. Để khắc phục những bất cập 
này, Điều 214 Bộ luật TTDS 2015 cần có 
quy định bổ sung về thời hạn tạm đình chỉ 
giải quyết VADS do chính Tòa án ấn định. 
Có như vậy quyền bình đẳng của các bên 
đương sự mới được bảo đảm trong suốt 
quá trình giải quyết vụ án. Điều 214 Bộ 
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luật TTDS 2015 cần bổ sung quy định sau: 
“Tòa án có trách nhiệm ấn định thời hạn 
tạm đình chỉ giải quyết VADS”  

3.3. Sửa đổi, bổ sung quy định của 
Bộ luật TTDS 2015 về trách nhiệm của 
VKS trong việc BĐQBĐ của đương sự 
trong TTDS. 

- Cần sửa đổi, bổ sung Điều 21 Bộ 
luật TTDS 2015. Mặc dù vai trò của VKS 
trong TTDS là không thể phủ nhận, song 
cần phải nhận thức rất rõ nguyên tắc bảo 
đảm sự độc lập xét xử của Tòa án. Để 
Tòa án được độc lập xét xử thì cần phải 
hạn chế sự tham gia của VKS tại phiên 
tòa xét xử, đặc biệt là phiên tòa sơ thẩm, 
phúc thẩm. Hiện Điều 21 Bộ luật TTDS 
2015 quy định VKS tham gia các phiên 
họp, phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám 
đốc thẩm, tái thẩm tại khoản 2, khoản 3 và 
như vậy VKS tham gia khá nhiều vào hoạt 
động xét xử của Tòa án. Sẽ là phù hợp hơn 
khi Bộ luật TTDS 2015 hạn chế hơn việc 
tham gia phiên tòa, phiên họp của VKS, 
cụ thể là khoản 2 Điều 21 Bộ luật TTDS 
2015 chỉ nên quy định “VKS tham gia các 
phiên tòa sơ thẩm do Tòa án tiến hành thu 
thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật 
TTDS 2015”.  

- Bộ luật TTDS 2015 cần bổ sung 
quy định về các biện pháp mà VKS được 
tiến hành để thu thập chứng cứ. Hạn chế 
sự kiểm sát của VKS tại phiên tòa xét xử, 
tăng cường sự kiểm sát của VKS trong 
giai đoạn chuẩn bị xét xử là giải pháp 
phù hợp để đảm bảo quyền bình đẳng của 

‡‡  Nguyễn Thị Thu Hà (2017), Sđd, tr.253.

đương sự trong TTDS. Bởi trong TTDS, 
hoạt động chứng minh là quan trọng nhất 
nên để hỗ trợ cho đương sự trong việc 
chứng minh, cũng như Tòa án, VKS có 
thể hỗ trợ đương sự bình đẳng với nhau 
bằng cách thu thập chứng cứ tại giai đoạn 
chuẩn bị xét xử. Khoản 2 Điều 97 Bộ luật 
TTDS 2015 đã quy định rõ Tòa án có thể 
thu thập chứng cứ bằng các biện pháp cụ 
thể nhưng chưa có quy định về các biện 
pháp thu thập chứng cứ mà VKS được 
tiến hành. VKS cũng là một cơ quan tiến 
hành TTDS như tòa án nên sẽ là phù hợp 
nếu Bộ luật TTDS 2015 bổ sung quy định: 
“Trong trường hợp cần thiết, VKS thu 
thập tài liệu, chứng cứ bằng các biện pháp 
được quy định tại khoản 2 Điều 97 Bộ luật 
TTDS 2015”.

- Bộ luật TTDS 2015 cần sửa quy 
định tại Điều 278 về quyền kháng nghị 
phúc thẩm của VKS cùng cấp hoặc cấp 
trên trực tiếp. Trong TTDS đương sự có 
quyền tự định đoạt.Nếu tòa sơ thẩm tuyên 
bố bản án, quyết định mà bản án, quyết 
định đó không bị đương sự kháng cáo 
thì không có lý do gì VKS lại có quyền 
kháng nghị.Quy định như Điều 278 Bộ 
luật TTDS 2015 hiện nay là không hợp 
lý, “phá vỡ nguyên tắc bình đẳng trong tố 
tụng dân sư”‡‡. Vì vậy, Bộ luật TTDS 2015 
cần bỏ quy định tại Điều 278, để thống 
nhất với các quy định về sơ thẩm: VADS 
chỉ phát sinh từ khởi kiện của đương sự, 
VKS không được koi tố VADS. Việc lược 
bỏ đi quyền kháng nghị phúc thẩm dân sự 
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sẽ phù hợp với thông lệ quốc tế§§, bảo đảm 
hơn quyền bình đẳng của các bên đương 
sự trong VADS.

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 
TRONG BÀI VIẾT:

1. BĐQBĐ - Bảo đảm quyền bình đẳng

2. PLTTDS - Pháp luật tố tụng dân sự

3. TAND - Tòa án nhân dân

4. TTDS - Tố tụng dân sự

5. VADS - Vụ án dân sự

6. VVDS - Vụ việc dân sự

7. VKS - Viện kiểm sát
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ẢNH HƯỞNG CỦA NGHỆ THUẬT QUANG HỌC (OP ART) 
ĐẾN LĨNH VỰC THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI

EFFECTS OF OPTICAL ART (OP ART) TO MODERN DESIGN

Vương Quốc Chính*

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 5/6/2020
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/12/2020

Ngày bài báo được duyệt đăng: 29/12/2020

Tóm tắt: Lịch sử phát triển của Design đã và đang trải qua nhiều giai đoạn, nhiều nền 
văn minh của nhân loại, từ thời kì đồ đá, đồ đồng cho tới ngày nay với sự bùng nổ của khoa 
học kỹ thuật, công nghệ thông tin, với những khả năng hỗ trợ vô biên trong sáng tạo. Các 
phương pháp biểu hiện mới được tạo ra thông qua những phương tiện kỹ thuật, nhờ đó,lĩnh 
vực thiết kế được mở rộng, mối liên hệ tương hỗ giữa các loại hình nghệ thuật được phát 
triển. Nền mỹ thuật thế giới cũng cho thấy những thay đổi trong quan niệm về nghệ thuật, 
về ý tưởng sáng tạo và đã sản sinh ra nhiều khuynh hướng và trường phái, cả trong lĩnh vực 
nghệ thuật hội họa và design với những quan niệm mới. Điều này cho thấy mối quan hệ tương 
tác giữa Hội hoạ và Design, cho dù hai lĩnh vực ấy là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Sự 
tương tác, qua lại ấy không phải bao giờ cũng nguyên vẹn, bất biến mà thường mang tính 
chất chọn lọc ở các mức độ khác nhau trong quá trình vận động và phát triển để hoàn thiện, 
từ đó hình thành nên nhiệm vụ chung cho hoạt động thiết kế ở mọi thời đại, hướng đến cái 
đẹp và công năng. Đối với nghệ thuật quang học (Op Art ), với sự phát triển của công nghệ 
hiện đại, tuy không còn mang đến cho người xem sự mới lạ như thời kỳ đầu song không phải 
vì thế mà trào lưu này phai mờ.  Op Art đã trở lại và âm thầm đóng góp cho ngành thiết kế 
những ngôn ngữ giao tiếp bằng hình ảnh với diện mạo mới mạnh mẽ hơn.

Từ khoá: Op art, hiện đại, hậu hiện đại, trào lưu, 

Abstract: The history of Design has been going through many stages, many civilizations 
of humanity, from the Stone Age, Bronze Age to present with the explosion of science and 
technology, information technology, with boundless possibilities for creativity. New methods 
of expression are created through technical means, thanks to that, the fi eld of design is 
expanded and the reciprocal relationship between the art forms is developed. The world art 
scene also shows changes in conceptions of art, of creative ideas and has produced many 
trends, both in the fi eld of painting and design with new concepts. This shows the interactive 
relationship between Painting and Design, even though the two fi elds are completely diff erent. 
That interaction is not always intact, invariant, but often selective at diff erent levels in the 
process of mobilizing and developing for completion, thereby forming a common task for 

* Trường Đại học Mở Hà Nội

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 74 (12/2020) 68-76
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1. Đặt vấn đề

Có thể nói thế kỷ 20 là thời kỳ có 
nhiều biến động về mặt xã hội và nghệ 
thuật. Hội hoạ, âm nhạc, thơ ca, thiết kế, 
sân khấu và biểu diễn đều bị ảnh hưởng sâu 
sắc bởi tác động thảm khốc của hai cuộc 
chiến tranh thế giới. Việc tìm mới các ngôn 
ngữ giao tiếp trong nghệ thuật dựa trên các 
thể nghiệm, chính thức bắt đầu từ đầu thế 
kỷ XX. Giao tiếp bằng hình ảnh thông qua 
ngôn ngữ: đường nét, màu sắc, hình khối 
là yếu tố quan trọng trong một tác phẩm 
nghệ thuật nói chung và trong  lĩnh vực 
thiết kế nói riêng. Đó chính là phương tiện 
để người thiết kế truyền đi  thông  điệp của  
mình tới người xem. Cho đến nay, ở Việt 
Nam và thế giới  đã có nhiều nghiên cứu 
chỉ ra những yếu tố tác động đến tính giao 
tiếp trong thiết kế hình ảnh, nhằm để tăng 
khả năng giao tiếp với công chúng, đây là 
vấn đề sống còn của một tác phẩm thuộc 
nghệ thuật thị giác cũng như một sản phẩm 
design, nó luôn cần xem xét tiếp thu và ảnh 
hưởng dựa trên cơ sở văn hóa của cá nhân 
hay cộng đồng và xã hội, bởi phong cách cá 
nhân có thể tạo dấu ấn cho một trường phái, 
phong cách nhóm hay phong cách hãng, trở 
thành văn hóa, phong cách mang tính quốc 
gia và vượt khỏi biên giới một nước thành 
phong cách quốc tế. 

Ở châu Âu, nhiều nhà thiết kế đã áp 
dụng các hình thức sáng tạo mới, tổ chức 
không gian thị giác và các phương pháp 
biểu đạt màu sắc mới mang phong cách 
của các trường phái nghệ thuật hiện đại 
đương thời. Đặc biệt, sự ra đời của ngành 

in đã làm thay đổi cấu trúc và hình thức đối 
với các sản phẩm  như bao bì, sách, báo, 
tạp chí, quảng cáo....  Các ngành ứng dụng 
khác  như kiến trúc sư, thiết kế đồ nội thất, 
thiết kế thời và thiết kế công nghiệp, cũng 
đồng loạt đi sâu vào ngiên cứu những yếu 
tố tác động lên thị giác trong nghệ thuật hội 
hoạ, tạo ra các sản phẩm có thể được sản 
xuất hàng loạt một cách hiệu quả và phục 
vụ cho nhiều đối tượng người tiêu dùng.

Bài viết dựa trên nghiên cứu quá trình 
hình thành và phát triển của ngành design, 
trong đó cụ thể đề cập đến sự tác động ảnh 
hưởng qua lại giữa hai lĩnh vực hội hoạ và 
thiết kế nhằm đánh giá những yếu tố tác 
động đến việc con người tiếp nhận và nhận 
thức một hình ảnh. Bởi khi hiểu mối quan 
hệ tương hỗ này sẽ giúp ta có những kiến 
thức cẩn thiết trong việc nghiên cửu, giảng 
dạy và sáng tạo nghệ thuật. 

2. Một vài dấu ấn  của các trào lưu 
hội hoạ hiện đại và hậu hiện đại trong 
thiết kế thế kỷ xx

Thiết kế sau chiến tranh tại Nhật Bản

Xe Toyota Model SA, 1947 - được bán 
lẻ dưới thương hiệu “Toyopet” nguồn 

disegnodaily.com

design activities in all times towards beauty and function. For optical art (Op Art), with the 
development of modern technology, although it no longer gives the viewer the novelty as in 
the early period, this trend is not fading. Op Art is back and silently contributes to the design 
industry of visual communicative language with a new and stronger look.

Keywords: Op art, modern, postmodern, trend.
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Nhật Bản thời hậu chiến, quốc gia 
này nổi lên như một cường quốc công 
nghiệp, ngành thiết kế công nghiệp đã phát 
triển thành một nghề chính phục vụ nhu 
cầu của các tổ chức công nghiệp và văn 
hóa. Văn hoá, nghệ thuật phương Tây đã 
có nhiều  ảnh hưởng quan trọng đến thiết 
kế của Nhật Bản. Mặc dù vậy, các nhà 
thiết kế Nhật Bản đã cố gắng tạo ra sự cân 
bằng giữa thẩm mỹ truyền thống châu Á 
và hiện đại quốc tế, đồng thời khơi gợi các 
giá trị dân tộc với nét cảm nhận đặc trưng 
của Nhật Bản. Trên nền tảng truyền thống 
là sự lặp lại, đối xứng, vị trí trung tâm của 
hình tượng biểu mẫu, màu sắc hài hòa, và tỉ 
mỉ của nghề thủ công, tất cả các đặc điểm 
này của nghệ thuật Nhật Bản đã cung cấp 
vốn từ vựng phong phú cho các nhà thiết kế 
Nhật Bản và trở thành các yếu tố điển hình 
của đồ họa Nhật Bản, nhiều nhà nhà thiết 
kế Nhật Bản hậu chiến đã đã truyền cảm 
hứng cho một thế hệ nhà thiết kế Nhật Bản 
mới sau này. Trong nhiều ấn phẩm đồ hoạ 
như áp phích và bìa tạp chí ta đã thấy họ sử 
dụng một loạt các kỹ thuật đương đại. 

Bìa Tạp chí  - Yusaku Kamekura, 1957- 
nguồn https://www.pinterest.com/

Poster cho vở kịch Noh - Yokoo Tadanori 
1969- nguồn https://www.pinterest.com/

Trường phái  lập thể

Trường phái lập thể, một phong 
trào nghệ thuật đã trở nên phổ biến trong 
thế kỷ 20. Nó bắt đầu trong thế giới nghệ 
thuật với các nghệ sĩ như Pablo Picasso, 
thông qua các bức tranh và phác thảo trừu 
tượng của ông. Ông đã giảm các hình ảnh 
phức tạp thành các dạng hình học đơn 
giản. Khái niệm này từ từ lan sang kiến   
trúc và thiết kế sản phẩm.

Lọ Ruba Rombic , 1928- Reuben Haley 

Các sản phẩm được thiết kế theo 
nguyên tắc lập thể thường dựa trên các hình 
dạng hình học đơn giản, đa diện, đa chiều
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Trường phái Kiến tạo (Construc-
tivism)

“Đài tưởng niệm Quốc tế Thứ ba” hay 
“Tháp Tatlin”, do Vladimir Tatlin thiết 
kế-nguồn https://www.pocampo.com/

Phong cách nghệ thuật thiết kế 
De Stijl

Đặc trưng của phong cách De Stijl

 Tận dụng những đường thẳng 
đen ngang dọc làm nền tảng

 Chỉ sử dụng màu cơ bản (vàng, 
xanh, đỏ) làm màu chủ đạo và màu vô sắc 
(đen, trắng, xám) để làm nền cho các màu 
cơ bản

 Chủ trương trừu tượng hóa, khái 
quát hóa

 Tạo dáng lắp dẫn, liên kết các chi 
tiết với nhau, khoe rõ những ghép nối

 Ưa chuộng không gian mở, không 
gian đa chức năng, không gian mang tính 
ước lệ

 Chú trọng sự chính xác và hòa hợp

Không chỉ gói gọn trong thiết kế nội 
thất, kiến trúc De Stijl còn phổ biến trong 
rất nhiều lĩnh vực khác của đời sống như 
thời trang, thiết kế đồ họa, nghệ thuật chữ, 
văn học, âm nhạc… Người ta đánh giá 
rằng: “Trường phái De Stijl là công cụ xóa 
nhòa ranh giới giữa cái gọi là “mỹ thuật 
tạo hình” và “mỹ thuật ứng dụng” 

Nghệ thuật Đại chúng (Pop art) 

Thuật ngữ này do nhà phê bình Anh 
Lawrence Alloway đặt ra để chỉ một phong 
cách nghệ thuật diễn ra từ thập niên 50 
đến 70 chủ yếu ở Anh và Mỹ khai sinh cho 
nghệ thuật đại chúng là bức tranh “ Điều 
gì làm cho căn hộ ngày nay khác nhau hấp 
dẫn đến thế ?” 1956 Haminton richard 
người Anh. Bức tranh được cắt ghép từ 
những tấm hình ở họa báo nhằm phô bày 
cuộc sống vật chất hiện đại, các nghệ sỹ 
theo trường phái này thống nhất với quan 
điểm của Haminton cho rằng: nghệ thuật 
phải hướng tới đại chúng và bình dân, có 
thể sản xuất hàng loạt. Đặc điểm của nghệ 
thuật Đại chúng ( Pop art) cả ở Anh và Mỹ 
đều bác bỏ sựu phân biệt thị hiếu thưởng 
thức giữa cao và thấp giữa tốt và xấu. Các 
nghệ sỹ thường dùng những nguyên liệu 
có sẵn, quan điểm dùng vật liệu có sẵn do 
Duchamp đề xướng từ thập niên đầu của 
thế kỷ XX ví dụ như các bức ảnh trong 
sách báo, vỏ chai rượu bia, vỏ đồ hộp v.v. 
đề tài chủ yếu của trào lưu này là nhằm 
phục vụ các khía cạnh của văn hóa đại 
chúng, chẳng hạn như quảng cáo , truyện 
tranh…Nghệ thuật Pop và tối giản được 
coi là phong trào nghệ thuật đứng trước 
nghệ thuật hậu hiện đại, hoặc là một trong 
số những xu hướng nghệ thuật sớm nhất 
của nghệ thuật hậu hiện đại. nổi bật trong 
các hình ảnh được lựa chọn bởi các nghệ 
sĩ nhạc pop, như trên nhãn các lon súp của 
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Campbell, được thiết kế bởi Andy Warhol 
. Nghệ thuật Pop hiện nay đang được sử 
dụng rộng rãi trong quảng cáo, nhãn mác, 
bao bì và logo.

Hộp Súp Campbell(1962) -Andy Warhol , 
nguồn MOMA.com

 “ Điều gì làm cho căn hộ ngày nay 
rất khác và hấp dẫn” (1956)- Richard 

Hamilton nguồn MOMA.com 

Op art (nghệ thuật quang học) 
trong dòng chảy lịch sử Design

Hội hoạ và thiết kế ứng dụng mỗi 
loại hình dù mang tính đặc thù, những nét 
độc đáo riêng, nhưng đều cùng một mục 
đích là tìm đến cái đẹp, cái tiện ích. Sự 
ảnh hưởng của trào lưu Op art vào các sản 
phẩm của Design cũng không nằm ngoài 
quy luật đó.

Op Art (Optical art) hay nghệ thuật 
quang học trong tiếng Việt (một thuật ngữ 

được đặt ra vào năm 1964 bởi tạp chí Time) 
là một hình thức nghệ thuật trừu tượng dựa 
trên ảo ảnh quang học để đánh lừa thị giác 
của người xem. Một hình thức của nghệ 
thuật động học, nó liên quan đến các thiết 
kế hình học tạo cảm giác chuyển động hoặc 
rung động. Các tác phẩm nghệ thuật Op lần 
đầu tiên được sáng tác với hai màu đen 
và trắng, sau đó có màu sắc rực rỡ. Một 
số phong cách được cho là giống như “Op 
Art” đã được tìm thấy ở các mẫu thiết kế 
của Victor Vasarely từ những năm 1930. 
Hầu hết, những người nghiên cứu về Op 
Art đều đồng ý rằng: họa sĩ Victor Vasarely 
nhà họa sĩ Pháp gốc Hunggary sinh năm 
1908 là người đi tiên phong trong phong 
trào nghệ thuật Op Art với tác phẩm Zebra 
năm 1937. Vốn là họa sĩ vẽ theo “hiện thực” 
diễn hình (tả thực), ông nhận ra những hạn 
chế của phong cách này, ngày càng ngược 
với tạng chất của minh và rẽ sang tìm tòi 
nghiệm túc về hình nét, nhất là về những 
hiệu quả tâm sinh lý của các mạng lưới nét, 
điểm, tác động qua võng mạc trong mắt 
người xem. Mục tiêu của ông là sự kết hợp 
tinh tế tính khoa học và tính thẩm mỹ. Tuy 
nhiên xét tử góc nhìn kinh điển, tác phẩm 
quang học của Vasarely có phần đơn điệu 
thiếu “nhắn gửi nội tâm”. Song ta biết rằng 
ông nhằm mục tiêu về hướng hoàn toàn 
khác. Những ô vuông, điểm tròn đan xen 
chi chít trong một hệ thống lưới kỷ hà tính 
toán rất kỹ gây cho người xem những ấn 
tượng và ảo giác bất ngờ.

Nghệ thuật quang học không chỉ 
đóng góp nhiều cho hội họa giá vẽ, mà 
mặt khắc đã là nguồn cảm hứng  cho 
những tìm tòi hết sức mới mẻ trong nghệ 
thuật trang trí hiện đại. mở ra những chân 
trời thoáng rộng cho sáng tạo nghệ  thuật 
ứng dụng.
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Zebra ( 1937) Victor Vasarely

Ngày nay, các hiệu quả thị giác như 
thế đã lan rộng khắp nơi. Từ đây, đường 
nét hay hệ đường nét kết hợp với màu sắc 
hay nhóm màu, tổng hòa trong không gian 
hai chiều, ba chiều thậm chí bốn chiều 
(gồm cả chiều thời gian), đang còn tiếp 
tục tạo ra những giá trị thẩm mỹ tự thân, 
không thể phủ nhận, điều này có nghĩa là 
Op art đã mang lại nguồn cảm hứng tươi 
mới cho một thế hệ nghệ sĩ, các nhà thiết 
kế
 Cảm hứng Op Art trong thiết kế Đồ 

hoạ
  Các công việc thiết kế đồ họa lấy 

cảm hứng từ Op Art đều tinh tế và đặc biệt 
gây ấn tượng thị giác mạnh. Dưới đây, là 
một số tác phẩm đồ họa Op Art  qua một 
số lĩnh vực đồ họa cơ bản: biểu tượng, áp 
phích, bìa sách và bao bì sản phẩm…  

Biểu tượng Olimpic Munich 1972, Otl 
Aicher nguồn wikipedia.org

Bìa cuốn Các tiểu luận về chủ nghĩa hiện 
sinh(1969) ,  Jean-Paul Sartre,

 Bao bì rượu với cảm hứng Op Art http://
designs.vn/

Poster truyền thông Coca-Cola( 1969) 
nguồn: http://designs.vn/
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Trong lĩnh vực thời trang

Bộ sưu tập mang hơi thở Op Art từ nhà 
thiết kế Marc Jacobs. Nguồn http://

designs.vn/

Nghệ thuật Op (Ảo ảnh quang học) 
là một chủ đề trong ngành thời trang kể 
từ khi nó được giới thiệu lần đầu tiên vào 
những năm 60, và cho đến ngày nay, các 
nhà thiết kế nổi tiếng như Louis Vuitton, 
Marc Jacobs và Yves Saint Laurent đã ghi 
nhận loại hình nghệ thuật này như là nguồn 
cảm hứng cho thiết kế của họ. Dù có bị 
lãng quên suốt hai thập niên 80 và 90, cảm 
hứng Op Art một lần nữa được trở lại nhờ 
Marc Jacobs cùng bộ sưu tập xuân hè 2013 
trên sàn diễn New York. Tinh thần hoài cổ 
1960 nhuốm đầy ảo ảnh tương lai trong 
không gian ba chiều. Op Art được khai 
thác triệt để trong các thiết kế của Jacobs, 
những họa tiết in theo dạng optical/quang 
học được sắp xếp sáng tạo hoàn hảo khai 
thác tối đa hiệu quả về thị giác. Ngoài 
Marc Jacobs còn có các tên tuổi thiết kế 
khác như Alexandre Herchcovitch, Emilio 
Cavallini, Bibhu Mohapatra, Anna Sui…

cũng khuấy động sàn diễn với những bộ 
sưu tập ấn tượng lấy cảm hứng từ trào lưu 
Op art.

Phụ kiện - Op Art Smartwatch Pebble, 
http://designs.vn/

Trong lĩnh vực Thiết kế nội thất

Trong Thiết kế nội thất Op Art sử 
dụng chủ yếu các khuôn mẫu hoa văn trang 
trí “theo kiểu Op Art” trên tường hay trên 
đồ nội thất có mặt phẳng. Thiết kế theo 
phong cách này cần sự sắp đặt, phối hợp 
chặt chẽ và không thể lạm dụng, để tránh 
việc gây áp lực quá nhiều cho thị giác.

Các thiết kế nội thất theo phong cách Op  
nguồn ảnh: https://livinator.com/
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3. Tổng kết

Nhìn chung, ta thấy rõ sự tác động 
lẫn nhau giữa các loại hình nghệ thuật, chủ 
yếu hoặc là mối liên hệ và ảnh hưởng qua 
lại lẫn nhau khi các loại hình nghệ thuật đã 
hình thành, phát triển. Đổng thời, sự phát 
triển và những thành tựu của mỗi loại hình 
cũng gián tiếp tác động đến nhau. Nghệ 
thuật Op art hôm nay đã đi sâu vào đời 
sống nghệ thuật, Những hình ảnh ngoạn 
mục và ấn tượng đã truyền cảm hứng cho 
một thế hệ nhà thiết kế. Nhiều nhà thiết kế 
đã tìm cách khai thác sử dụng Op art để 
gợi lên một tinh thần hiện đại cho thời đại 
mới, tinh giản và hiện đại là những thuật 
ngữ được sử dụng để biểu thị xu hướng 
được xác định một cách rõ rệt trong nghệ 
thuật, kiến trúc và thiết kế hiện nay.

Khi các nhà thiết kế được truyền cảm 
hứng bởi  phong trào này, họ ngày càng 
say mê tìm kiếm  yếu tố tác động lên thị 
giác trong hình thức thiết kế. Mối quan tâm 
về các yếu tố này là cần thiết cho phương 
tiện giao tiếp bằng hình ảnh và  trở thành 
nét đặc trưng cho các thể nghiệm hiện đại. 
Điều nhận định này đúng và có cơ sở. Bởi 
bức tranh muốn đi được vào lòng người thì 
phải vượt qua cửa ải đầu tiên đó là con mắt 
nhìn, tương tự với một sản phẩm design 
muốn đi vào tâm trí người tiêu dùng ngoài 
tính khoa học, công năng sử dụng thì cái 
thẩm mỹ cũng phải được đề cao. Muốn lôi 
cuốn được người tiêu dùng thì điều đầu tiên 
là phải đẹp. Để tăng cái đẹp, để có sức hấp 
dẫn hơn, để có thể truyền càm mạnh mẽ 
hơn, các  nhà thiết kế phải tìm ra những yếu 
tố tác động lên thị giác người tiêu dùng. Bởi 
mục đích cùa nó là phục vụ xã hội, gợi cảm 
xúc cho sự nhìn, đồng thời gầy hứng khởi 
cho mọi hoạt động cùa con người. Như vậy, 
những phẩm chất cùa nghệ thuật thiết kế 

mới đạt  được mức độ cao, thúc đẩy sự phát 
triển của xã hội.

Trong đào tạo lĩnh vực thiết kế, người 
dạy thiết kế cần cho sinh viên thấy giá trị 
của các kiến thức trong nhiều lĩnh vực khác 
như lịch sử,văn hoá, xã hội v.v. Đặc biệt, 
phải đề cao tính kế thừa chắt lọc những bài 
học từ truyền thống bởi đó là những tinh 
hoa đã được đúc rút qua nhiều năm nghiên 
cứu và sáng của các thế hệ nhà thiết kế đi 
trước. Kiến thức sâu rộng ấy sẽ giúp ích 
nhiều trong quả trình  học tập và sáng tạo. 
Tham khảo trong một số bài tập thực hành 
nghiên cứu về thị giác của sinh viên đang 
theo học ngành thiết kế đồ hoạ tại khoa Tạo 
dáng Công nghiệp, trường đại học Mở Hà 
Nội, ta thấy các sinh viên đã nhận ra giá trị 
hiệu quả về thị giác gây chú ý cho sự nhìn 
của nghệ thuật quang học, họ đã khai thác 
và đưa vào trong các thiết kế của mình.

Poster quảng bá cho chương trình âm 
nhạc  EDM theo phong cách Futuristic- 

sinh viên Vũ Ngọc Long - Khoa Tạo dáng 
Công nghiệp -Trường Đại học Mở Hà Nội
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Poster quảng bá cho sản phẩm mỹ phẩm son 
- ứng dụng ảo giác Wave - Sản phẩm của  
sinh viên Vũ Ngọc Long- Khoa Tạo dáng 

Công nghiệp -Trường Đại học Mở Hà Nội

Poster quảng bá cho chương trình âm 
nhạc thể loại EDM - Cao Văn Quang - 
Khoa Tạo dáng Công nghiệp -Trường 

Đại học Mở Hà Nội

Qua quan sát các tác phẩm trên ta thấy 
về phong cách tạo hình và cấu trúc không 
gian của các hình khối, đường nét được thể 
hiện trên mặt phẳng rất gần với một tác phầm 
Op art, bởi người sáng tác rất chú ý đến hiệu 

quả thay đổi những chiều hướng lớn cùa các 
nét đen tạo ra sự biến đổi của không gian ba 
chiều trên mặt phẳng nền trong một tổng thể 
khá chặt chẽ và giàu cảm xúc, đồng thời tác 
giả lược bỏ những chi tiết không cần thiết 
nhằm tạo sự chú ý đến nội dung chính của 
các tấm ap phích. Nhờ đó mà các yếu tố tạo 
hình trong các tác phẩm đã mang lại hiệu 
quả cao, tác động mạnh mẽ tới thị giác và 
tâm lý thị giác của người xem,. 

Trên đây là sự tổng hợp cùa một số 
trào lưu nghệ thuật điển hình, có ảnh hưởng 
đến design từ thời kì hiện đại tới đương đại. 
Những trào lưu ấy đã và đang mang lại cho 
thế hệ các nhà thiết kế trẻ những khả năng 
mới để phát triển phương pháp tiếp cận 
mới lạ, độc đáo trong công việc thiết kế của 
mình nhằm áp dụng tầm nhìn của họ phục 
vụ cho nhu cầu thẩm mỹ của xã hội.
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ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO GIÁO DỤC 
THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

INNOVATION IN ORGANIZING PHYSICAL EDUCATION FOR 
STUDENTS OF HANOI OPEN UNIVERSITY

Nguyễn Tiến Dũng*

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 2/6/2020
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/12/2020

Ngày bài báo được duyệt đăng: 25/12/2020

Tóm tắt: Giáo dục thể chất trong trường học là một mặt giáo dục quan trọng không 
thể thiếu được trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu: “Nâng 
cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài” cho đất nước, cũng như để mỗi công dân, 
nhất là thế hệ trẻ có điều kiện “Phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú 
về tinh thần, trong sáng về đạo đức” [3] đáp ứng nhu cầu đổi mới của sự nghiệp phát triển 
kinh tế xã hội của đất nước. Chất lượng GDTC trong các bậc học, ngành học ở nước ta hiện 
nay dù đã có những chuyển biến, đổi mới đáng ghi nhận, song vẫn còn thấp so với trình độ 
phát triển của các nước trên thế giới. Hiện nay, GDTC và hoạt động thể thao trường học còn 
gặp nhiều khó khăn; chất lượng GDTC trường học ở các cấp, trong đó có chất lượng GDTC 
ở Trường Đại học Mở Hà Nội vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Căn cứ kết quả nghiên cứu 
thực trạng GDTC, bài viết đề xuất một số giải pháp đổi mới công tác tổ chức GDTC cho sinh 
Trường Đại học Mở Hà Nội. 

Từ khóa: Giải pháp đổi mới; Giáo dục thể chất; Trường Đại học Mở Hà Nội.

Abstract: Physical education in schools is an important and indispensable aspect of 
education and training, contributing to accomplish goals: “Raising people’s knowledge, 
fostering human resources, training talents” for the country, as well as for every citizen, 
especially the young generation to have conditions to “Develop intellectually, have a strong 
physical strength, have a rich spirit, have a clear morality” to meet the needs of innovation of 
the country’s socio-economic development. The quality of physical education in all levels of 
education and disciplines in our country today, despite remarkable changes and innovations, 
is still low compared to the development level of countries in the world. Currently, physical 
education and school sports are facing many diffi  culties; The quality of physical education 
in schools at all levels, including the quality of physical education at Hanoi Open University, 
still has limitations and shortcomings. Based on the research results on the current situation 

* Trường Đại học Mở Hà Nội

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 74 (12/2020) 77-84
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of physical education, the article proposes some innovative solutions to the organization of 
physical education for students at Hanoi Open University.

Keywords: Innovative solutions; Physical education; Hanoi Open University.

1. Đặt vấn đề

Trong những năm qua đã có nhiều 
công trình nghiên cứu cải tiến chương 
trình GDTC nhằm tìm ra những giải pháp 
tối ưu để nâng cao chất lượng công tác 
này. Nhìn chung các công trình đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, song đặc 
thù của mỗi ngành nghề mà sinh viên ra 
trường làm việc là hoàn toàn khác nhau. 
Những công trình ấy chỉ có ý nghĩa với 
một vài trường nhất định vì vậy mà các 
đề tài chỉ có ý nghĩa tương đối với nhau. 
Không có một kết quả nghiên cứu nào 
có thể áp dụng vào nhiều trường do có 
những điều kiện cụ thể của từng trường 
là khác nhau.

 Từ thực tế trên, bài viết đề suất một 
số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng 
công tác GDTC cho sinh viên nói chung 
và sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội 
nói riêng.

2. Phương pháp tiếp cận, nghiên 
cứu

- Phương pháp phân tích và tổng 
hợp tài liệu

- Phương pháp phỏng vấn

- Phương pháp quan sát sư phạm

- Phương pháp kiểm tra sư phạm

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm

- Phương pháp toán học thống kê.

3. Nội dung nghiên cứu

3.1. Thực trạng công tác GDTC 
trường Đại học Mở Hà Nội.

3.1.1. Thực trạng về chương trình 
giảng dạy và cách thức tổ chức giờ học

- Về chương trì nh giảng dạy: với 
thời lượng 150 tiế t đượ c chia thành hai 
học phần đảm bảo phù hợp với chương 
trì nh khung củ a Bộ  Giá o dụ c và  Đà o tạ o 
ban hà nh (Điề u 4, Thông tư 25/2015/TT - 
BGDĐT). Tuy nhiên, các môn học đượ c 
trang bị  trong chương trình còn đơn điệ u 
vớ i 02 môn thể  thao là  Thể  dụ c và  Chạy 
cự ly trung bình. Số lượng môn thể  thao 
lựa chọ n ở học phần II rấ t hạ n chế  chỉ với 
02 môn là Bóng chuyền, võ Taekwondo. 
Điề u nà y chưa phù hợp với thực trạng nhu 
cầu, sở  thí ch tham gia tậ p luyệ n cá c môn 
thể thao của sinh viên. Bên cạnh đó nội 
dung lý thuyết chung (Lý luận và phương 
pháp GDTC; y sinh học thể dục thể thao) 
chưa được đưa vào giảng dạy cũng phần 
nào hạn chế sự nhận thức của sinh viên 
với môn học.  

Đây là một trong những nguyên 
nhân làm cho sinh viên chưa thực sự hứng 
thú tham gia các giờ học GDTC. Cụ thể 
được trình bày ở bảng 3.1

- Về cấu trúc giờ học: Đã thực hiện 
đầy đủ theo cấu trúc giờ học sư phạm gồm 
3 phần: Phần chuẩn bị; Phần cơ bản; Phần 
kết thúc. Tuy nhiên, việc bố trí thời gian 
cho từng phần còn chưa hợp lý. Cụ thể là 
phần chuẩn bị và phần kết thúc còn chiếm 
quá nhiều thời gian của buổi học, trong 
khi đó thời gian cho phần cơ bản là không 
đủ để hoàn tất các nhiệm vụ của giáo án đề 
ra. Cụ thể được trình bày ở bảng 3.2.
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Bảng 3.1: Nội dung chương trình môn GDTC trườ ng Đạ i họ c Mở Hà Nội

TT Nội dung Tổng
số giờ

Họ c phầ n
I II

1 Lý thuyế t môn thể thao 06 04 02
2 Thực hành 56

Thể dục 28
Chạy cự ly trung bình 28

3 Các môn thể thao lựa chọn:
(Bóng chuyền, võ Taekwondo) 88 88

4 Ngoại khóa 0 0
Tổng số 150 60 90

Bảng 3.2: Cấu trúc giờ học GDTC nội khóa trường Đại học Mở Hà Nội

TT Phần Thời gian (phút) Tỉ lệ %
1 Chuẩn bị 20 22.22
2 Cơ bản 55 61.11
3 Kết thúc 15 16.67

Tổng cộng 90 100

3.1.2. Đội ngũ giảng viên thể dục 
thể thao (TDTT)

Tổng số giả ng viên TDTT của Nhà 
trường là 06 người, trong đó đề u có  trì nh 
độ  họ c vấ n từ  đạ i họ c trở  lên đã đả m bả o 
có  thể  á p dụ ng cá c kiế n thứ c lý  luậ n kế t 
hợ p thự c tiễ n chuyên môn để giảng dạy. 
Đội ngũ giảng viên có  thâm niên công tá c 
và có kinh nghiệ m, với độ  tuổ i từ  31 - 37 
thì đây là  độ  tuổ i nhiệ t huyế t có  thể  tiế p 
cậ n khoa họ c kỹ  thuậ t và họ c tậ p nâng cao 

trì nh độ  để  trở  thà nh nhữ ng giả ng viên có  
trì nh độ  cao.

Tuy nhiên, số lượng sinh viên trung 
bình mỗi khóa khoảng 3000 thì tỉ lệ giả ng 
viên/sinh viên đang ở mức 01/500. Điều 
này cho thấy số lượ ng giả ng viên TDTT 
của nhà trường hiệ n tạ i là rất thiếu, giảng 
viên đang phải chịu sức ép từ số giờ giảng 
dạy, mật độ lên lớp. Đây là  mộ t trong 
nhữ ng nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ 
đến chất lượng giờ học. 

3.1.3. Cơ sở vật chất phục vụ công tác GDTC và TDTT

Bảng 3.3. Cơ sở vật chất phục vụ công tác GDTC và TDTT 

TT Cơ sở vật chất Số lượng Chất liệ u Chấ t lượ ng
1 Sân bóng chuyền 02 Xi măng Trung bì nh
2 Xà đơn 02 Sắ t Trung bì nh
3 Xà kép 02 Sắ t Trung bì nh
4 Bà n bó ng bà n 02 Gỗ Tốt
5 Sân bóng đá 01 Đất Trung bì nh
6 Sân Cầu lông 02 Xi măng Khá 

7 Đường chạy 800m và 1500m 01 Xi măng
Trung bì nh (Là lối đi lại 
trong khuôn viên trường)

8 Sân bó ng rổ 01 Xi măng Trung bì nh



80 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

Thực trạng cơ sở vật chất, sân bãi 
dụng cụ phục vụ GDTC và TDTT hiện 
nay còn thiế u về  số  lượ ng, chấ t lượ ng 
chưa đạ t chuẩ n, chưa đáp ứng được yêu 
cầu giả ng dạ y và họ c tậ p của môn học 
cũ ng như nhu cầu tậ p luyệ n TDTT ngoạ i 
khó a củ a sinh viên. Mặc khác, sân bãi 
dụng cụ tập luyện đặt ở cơ sở 2 (Văn 
Giang, Hưng Yên) cách xa các khoa đào 
tạo chuyên ngành hơn 20km nên chỉ sinh 
viên đang theo học môn GDTC và Giáo 
dục quốc phòng an ninh (sinh viên năm 
nhất và năm thứ hai) tại đây mới có điều 
kiện sử dụng thuận tiện. Cụ thể được 
trình bày ở bảng 3.3.

3.1.4. Thự c trạ ng kế t quả  họ c tậ p 
môn GDTC của sinh viên 

Để có đánh giá rõ hơn về chất lượng 
GDTC, bài viết tiến hành thống kê kết quả 
học tập của sinh viên trong 3 năm học. 

Qua tổ ng hợ p kế t quả  họ c tậ p GDTC 
củ a sinh viên trong 03 năm họ c thì  tỷ  lệ  

sinh viên đạ t yêu cầ u môn họ c đạ t khoả ng 
63%, tỷ  lệ  sinh viên không đạ t yêu cầ u 
môn họ c cò n ở  tỷ  lệ  cao 37%. Kế t quả  
họ c tậ p có được so vớ i mụ c tiêu đặ t ra cò n 
thấ p. Cụ thể được trình bày ở bảng 3.4

3.1.5. Thực trạng nhu cầu tập luyện 
TDTT và các môn thể thao yêu thích của 
sinh viên 

Nhu cầ u tậ p luyệ n TDTT ngoại 
khóa củ a sinh viên chưa đượ c coi trọ ng 
đú ng mứ c và  đang ở  mứ c dướ i trung bì nh:

- Tỷ  lệ  sinh viên không tham gia tậ p 
luyệ n thể  thao chiế m tỷ  lệ  cao (nam chiế m 
50%, nữ  49.17% ).

- Tỷ  lệ  sinh viên tậ p luyệ n thể  thao 
tố i thiể u 01 lầ n/tuầ n chiế m tỷ  lệ  thấ p (nam 
27.78%, nữ  29/18%).

- Tỷ  lệ  sinh viên thườ ng xuyên tậ p 
luyệ n thể  thao từ  03 buổ i/tuầ n cò n rấ t 
khiêm tố n (nam  8.33%, nữ  9.16%). Cụ 
thể được trình bày ở bảng 3.5.

Bảng 3.4: Kết quả học tập môn GDTC của sinh viên 

Năm học Tổng số SV học tập Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu 
(%)Đạt (%) Khá giỏi (%)

2016 – 2017 2.984 45 18 37
2017 - 2018 2.893 43 22 35
2018 - 2019 2.909 46 16 38

Bình quân 8.786
44.67 18.67 36.66

63.34% 36.66%

Bảng 3.5: Thực trạng nhu cầu tập luyện TDTT và các môn thể thao yêu thích

Đối
tượng

Số
Phiếu
phỏng 

vấn

Thời gian dành cho tập 
luyện TDTT trong tuần Các môn thể thao được yêu thích

1 
buổi

2 
buổi

> 3 
buổi

Không 
tập

Điền 
kinh

Cầu 
lông

Bó ng 
chuyề n 

Bó ng 
rổ 

Bóng 
đá Võ Cờ

 vua

Nam
n = 180 50 25 15 90 10 15 10 20 60 60 5

% 27.78 13.89 8.33 50.0 5.55 8.33 5.55 11.11 33.33 33.33 2.78

Nữ
n = 120 35 15 11 59 21 10 30 8 10 6 35

% 29.17 12.5 9.16 49.17 17.5 8.33 25.0 6.67 8.33 5.00 29.16
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Sở thích của các em chỉ tập trung 
vào các môn thể thao mang tính phổ cập 
trong xã hội. Cá c sinh viên nam thích các 
môn bóng đá, võ...tỷ lệ yêu chuộng bóng 
đá 33.33, võ 33.33%, các môn còn lại chỉ 
chiếm số ít từ 2,78% đến 11,11%.  Đố i vớ i 
sinh viên nữ  thí ch tậ p luyệ n cá c môn cá c 
môn vậ n độ ng nhẹ  nhà ng như cờ  vua, điề n 
kinh... Tuy nhiên, cá c môn thể  thao đượ c 
cá c sinh viên yêu thí ch lự a chọ n để  tậ p 
luyệ n như Bóng rổ, Bó ng đá  thì  lạ i không 
đượ c đưa và o chương trì nh môn học củ a 
Nhà  trườ ng. 

Đây cũng là một trong những căn 
cứ để Nhà trường có kế hoạch cải tiến nội 
dung chương trình môn học, cũng như có 
kế hoạch trang bị những cơ sở vật chất 
trong giai đoạn hiện nay.

3.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm 
đổi mới công tác tổ chức giáo dục thể 
chất cho sinh viên trường Đại học Mở 
Hà Nội.

3.2.1. Đầ u tư nâng cấ p về  cơ sở  vậ t 
chấ t, sân bã i, dụ ng cụ  phụ c vụ  cho công 
tá c giả ng dạ y, họ c tậ p, tậ p luyệ n củ a 
giả ng viên, sinh viên.

- Mục đích giải pháp: Tạo môi 
trường và điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn 
phục vụ cho giảng dạy củ a giả ng viên, họ c 
tậ p, tậ p luyệ n môn học thể dục nội khoá, 
cũng như các hoạt động ngoại khoá và tự 
tập luyện thể thao của sinh viên, nâng cao 
chất lượng công tác GDTC và hoạt động 
TDTT của sinh viên trong nhà trường.

-  Nội dung và hình thức tổ chức 
thực hiện:

+ Tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn 
có của nhà trường trong việc tập luyện các 
môn thể thao. 

+ Sắp xếp giờ học hoạt động ngoại 
khóa hợp lý, đảm bảo không trùng lặp thời 
gian và nội dung học để tận dụng được tối 
đa cơ sở vật chất.

+ Có chế độ bảo quản phù hợp với mỗi 
loại trang thiết bị, dụng cụ, cơ sở vật chất 

+ Có những biện pháp cất giữ, bảo 
quản những dụng cụ tập luyện phù hợp 
khi không sử dụng đến tránh hỏng hóc.

+ Hàng tháng, hàng tuần tiến hành 
kiểm tra, bảo quản vệ sinh định kỳ sân bãi 
dụng cụ

+ Tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ 
của công cho sinh viên, tăng cường phát động 
các phong trào tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Có kế hoạch nâng cấp, cải tạo, mở 
rộng sân bãi để có thể tận dụng tối đa điều 
kiện của nhà trường phục vụ giảng dạy và 
tập luyện các môn thể thao phù hợp.

+ Tận dụng các thời gian không 
sử dụng để cho thuê sân bãi, dụng cụ tập 
luyện để lấy kinh phí phục vụ cho các hoạt 
động phong trào TDTT của trường hoặc 
nâng cấp sửa chữa sân bãi, mua sắm dụng 
cụ mới.

3.2.2. Bồ i dưỡ ng thườ ng xuyên nâng 
cao trì nh độ  chuyên môn nghiệ p vụ  cho 
giả ng viên thể dục thể thao.

- Mụ c đí ch giải pháp: Tạo điều kiện, 
cơ hội cho giả ng viên TDTT tham dự các 
lớp tập huấn, bồ i dưỡ ng để nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệ p vụ , phương pháp 
sư phạm. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng 
độ i ngũ  giả ng viên để họ tiếp cận được 
kiến thức mới theo nhu cầu và tiêu chuẩn 
hoá giảng viên.

- Nội dung và hình thức tổ chức thực 
hiện:



82 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

+ Tổ  chứ c bồ i dưỡ ng nâng cao trì nh 
độ  chuyên môn nghiệ p vụ  cho độ i ngũ  
giả ng viên GDTC thông qua cá c lớ p bồ i 
dưỡ ng kiế n thứ c do Bộ  GD & ĐT phố i 
hợ p vớ i Bộ  văn hó a, thể  thao và  Du lị ch 
tổ  chứ c. 

+ Lậ p kế  hoạ ch bồ i dưỡ ng giả ng 
viên tham gia cá c lớ p tậ p huấ n trọ ng tà i 
cá c môn thể  thao, bồ i dưỡ ng kiế n thứ c mở  
và  quả n lý  cá c Câu lạ c bộ  TDTT.

+ Tổ  chứ c cá c hoạ t độ ng sinh hoạ t 
chuyên môn nghiệ p vụ  và  cử  cá n bộ  tham 
gia các khóa học nâng cao trình độ.

+ Xây dự ng kế  hoạ ch bồ i dưỡ ng 
giả ng viên có  trì nh độ  lý  luậ n và  phương 
phá p giả ng dạ y phù  hợ p, có  ý  thứ c trá ch 
nhiệ m và  có  khả  năng tổ  chứ c cá c hoạ t 
độ ng thể  thao cộ ng đồ ng.

3.2.3. Tăng cườ ng công tá c tuyên 
truyền vậ n độ ng, nâng cao nhậ n thứ c cho 
sinh viên về  ý  nghĩ a và  vai trò  củ a công 
tá c GDTC và  rè n luyệ n thân thể .

- Mục đích giải pháp: Tuyên truyền, 
giáo dục cho sinh viên hiểu được, ý nghĩa, 
tác dụng của việc tập luyện TDTT đối với 
sức khỏe; củng cố, bổ sung các kiến thức 
đã học trên lớp; giáo dục nhân cách, đạo 
đức, lối sống lành mạnh, làm phong phú 
đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao thành 
tích học tập để từ đó có kế hoạch tập luyện 
cho bản thân.

- Hình thức tổ chức thực hiện: 

+ Phối hợp với phòng công tác chính 
trị và sinh viên tuyên truyền, giáo dục thông 
qua tuần lễ sinh hoạt đầu năm hay trong các 
buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng.

+ Phối hợp với Công đoàn, Đoàn 
thanh niên, Hội sinh viên tuyên truyền, 
giáo dục cho sinh viên thông qua tổ chức 

các hội thao, hội thi nhân các ngày lễ, 
ngày truyền thống…

+ Lậ p Zalo, Facebook trên mạ ng 
xã  hộ i chung cho cá c nhó m sinh viên để  
đăng tả i cá c thông tin nộ i dung cầ n thiế t 
và  nhữ ng yêu cầ u về  giá o dụ c thể  chấ t 
họ c đườ ng, chương trì nh môn họ c GDTC 
á p dụ ng cho cá c sinh viên, quy đị nh tiêu 
chuẩ n rè n luyệ n thân thể  cũ ng như đá nh 
giá  đố i vớ i môn họ c để  cá c sinh viên có  
thể  tiế p cậ n nhanh, đầ y đủ  và  nắ m đượ c 
nộ i dung, xây dự ng kế  hoạ ch họ c tậ p, rè n 
luyệ n phù  hợ p.

+ Triển khai kế hoạch, nội dung, tiêu 
chuẩn xế p loạ i, đánh giá thể lực sinh viên 
ngay từ đầu năm học để sinh viên xá c đị nh 
tư tưở ng và  có kế hoạch tập luyện.

+ Triển khai toàn bộ kế hoạch thi 
đấu TDTT trong và ngoài trường cho sinh 
viên ngay từ đầu năm để các lớp, các chi 
đoàn, các em sinh viên có kế hoạch tập 
luyện và tham gia thi đấu.

3.2.4. Cải tiến phương pháp, cấu trúc 
tổ chức giờ học, bổ  sung cá c môn thể  thao 
lự a chọ n và o chương trì nh giả ng dạ y GDTC.

- Mục đích giải pháp: 

+ Cải tiến phương pháp, cấu trúc tổ 
chức giờ học hợp lý nhằm giải quyết tốt 
nhiệm vụ giáo án buổi học.

+ Bổ sung cá c môn thể  thao đượ c 
nhiề u sinh viên lự a chọ n và o chương trì nh 
nhằ m tạ o sự  hứ ng thú  và  kí ch thí ch sinh 
viên tham gia tậ p luyệ n cá c môn thể  thao 
mì nh yêu thí ch. 

- Hình thức tổ chức thực hiện:

+ Cải tiến cấu trúc giờ học hợp lý 
nhằm tăng thời gian dành cho phần Cơ 
bản: Việc phân bổ thời gian cho các phần 
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trong một giáo án là rất quan trọng. Thời 
gian dành cho phần Cơ bản phải đảm bảo 
việc hoàn tất các nhiệm vụ giáo dục và 
giáo dưỡng của buổi học.

+ Trong lớp tìm cán bộ TDTT cho 
mỗi nhóm có nhiệm vụ giúp đỡ giảng viên 
tổ chức và quản lý hoạt động tập luyện 
trong nhóm của mình: Điều này nhằm 
thúc đẩy tính tự giác, tính tập thể góp phần 
không nhỏ vào việc nâng cao mật độ vận 
động của buổi học.

+ Tổ chức giờ học với phương pháp 
khởi động theo đội hình vòng tròn: Nhằm 
phát huy tính tự giác tích cực trong sinh 
viên, qua đó nâng cao hiệu quả phần chuẩn 
bị, tạo trạng thái tốt nhất trước khi chuyển 
sang phần cơ bản.

+ Khả o sá t mứ c độ  yêu thí ch cá c 
môn thể  thao khá c ngoà i chương trì nh nhà  
trườ ng đã  quy đị nh là m căn cứ  bổ  sung và o 
nộ i dung thể  thao tự  chọ n, là m phong phú  
cá c môn thể  thao giú p sinh viên lự a chọ n tậ p 
luyệ n môn thể  thao phù  hợ p vớ i bả n thân.

+ Xây dự ng và  tổ  chứ c hướ ng dẫ n 
tậ p luyệ n cá c môn thể  thao đượ c lự a chọ n 
mớ i theo quy đị nh.

+ Bổ  sung kị p thờ i cá c môn thể  thao 
mà đa số sinh viên lự a chọ n. 

3.2.5. Ứng dụng E.learning trong tổ 
chức GDTC.

- Mụ c đí ch giải pháp:

+ Tăng tổng số giờ môn học GDTC, 
giảm tải những nội dung cho giờ trực tiếp 
mà giờ học trực tuyến có thể hỗ trợ tốt được.

+ Tạo không gian giúp giảng viên 
có thể chủ động, thường xuyên trong kiểm 
tra, đánh giá mức độ tiếp thu, mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ môn học của sinh viên.

+ Nâng cao tính thường xuyên trong 
tập luyện; giúp sinh viên có thể xem lại, 
hệ thống lại kiến thức, kỹ năng bất cứ khi 
nào cần thiết; giúp sinh viên nắm bắt, hiểu 
rõ hơn về môn học từ đó hình thành động 
cơ tập luyện đúng đắn, bền vững.

+ Sinh viên kịp thời chia sẻ về 
những thắc mắc, khó khăn trong quá trình 
giải quyết nhiệm vụ môn học, qua đó giáo 
viên có thể nắm bắt đặc điểm, tình hình 
sinh viên nhằm tối ưu hiệu quả phương 
pháp đối xử cá biệt.

- Hình thức tổ chức thực hiện: 

+ Xây dựng bài giảng powerpoit, 
video giảng dạy kỹ thuật động tác đăng tải 
lên hệ thống.

+ Xây dựng kế hoạch giảng dạy trực 
tuến 1 buổi/tuần song song với giảng dạy 
trực tiếp

+ Tổ chức tập huấn bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ về công nghệ thông 
tin, phương pháp giảng dạy trực tuyến cho 
giáo viên.

Bảng 3.6. Lịch giảng dạy trực tuyến môn GDTC
                                             Thời gian
Nội dung

1 Lý thuyết chung x x x

2 Hướng dẫn, giao nhiệm vụ các bài tập 
phát triển tố chất thể lực

x x x x

3 Thảo luận chuyên đề, giải đáp thắc mắc x x x

4 Kiểm tra đánh giá x x x x x x x x x

TT GA 8 GA 9 GA 10 GA 11 GA 12GA 1 GA 2 GA 3 GA 5 GA 6 GA 7 GA 14GA 4 GA 13
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+ Áp dụng giảng dạy nội dung Lý 
thuyết chung (lý luận và phương pháp 
TDTT; y sinh học TDTT)

 Xây dựng nội dung, tổ chức thảo 
luận chuyên đề về GDTC và TDTT trong 
các lớp học.

4 . Kết luận

Qua đánh giá thực trạng công tác 
GDTC trường Đạ i họ c Mở Hà Nội cho 
thấy: Chương trì nh giảng dạy đang thực 
hiện so với chương trình củ a Bộ  GD&ĐT 
ban hành mới chỉ đảm bảo về mặt thời 
lượng tổ chức, nội dung môn học chưa 
phong phú, chưa đáp ứng được vớ i nhu 
cầ u và  sở  thí ch củ a sinh viên; cơ sở  vậ t 
chấ t, trang thiế t bị  phụ c vụ  GDTC còn 
thiếu; tỉ lệ sinh viên/giảng viên đang ở 
mức cao; cấu trúc giờ học chưa phù hợp; 
nhậ n thứ c về  môn họ c GDTC chưa đượ c 
sinh viên coi trọ ng đú ng mứ c; kết quả học 
tập của sinh viên còn chưa cao.

Để đổi mới công tác tổ chức GDTC 
cho sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội, 
bài viết đề xuất 5 giải pháp như đã nêu 
trên. Các giải pháp này có mối quan hệ với 
nhau, vì vậy cần được tiến hành đồng bộ 
và song song cùng thời điểm.
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