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GIÁ TRỊ TỪ GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH 

TRONG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH DU LỊCH HIỆN NAY 

ThS. Lê Thị Bƣởi
1 

 

Tóm tắt: Trong bối cảnh phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế ngày một 

sâu rộng, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Việc nâng cao kỹ năng nghề 

cho lao động ngành du lịch đang là đòi hỏi cấp bách của quá trình phát triển kinh tế xã 

hội, trong đó yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch phải bắt đầu từ các 

cơ sở đào tạo. Thực tiễn trên đặt ra trách nhiệm cho các cơ sở đào tạo cần phải có 

hướng đi cho lộ trình của mình. Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần 

thực hành chuyên ngành du lịch là giải pháp tối ưu được các cơ sở đào tạo lựa chọn. 

Từ khóa: cơ sở đào tạo, chất lượng đào tạo, thực hành, nhân lực du lịch.  

 

1. Đặt vấn đề 

Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố cạnh tranh luôn luôn tồn tại, kể cả trong lĩnh 

vực giáo dục, một lĩnh vực cung cấp dịch vụ giáo dục mà khách hàng tiêu dùng là người 

học. Trước đây, chúng ta không quan tâm nhiều đến việc cung ứng như thế nào mà vẫn 

đảm bảo chỉ tiêu đào tạo vì nhu cầu của người học nhiều mà các cơ sở đào tạo thì ít. Đến 

nay, xu hướng đã thay đổi, chọn cơ sở đào tạo (đội ngũ giảng viên giỏi, cơ sở vật chất tốt, 

môi trường thuận lợi để học tập và phát triển…) là yếu tố tiên quyết của đa số người học, 

đó là quy luật giá trị lượng và chất. Vì vậy, chúng ta phải chấp nhận sự cạnh tranh trong 

giáo dục và vấn đề đặt ra cho các cơ sở đào tạo là phải tìm ra hướng đi cho mình.  

Hiện nay, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, mang lại lợi nhuận 

và việc làm cao, hấp dẫn các nhà đầu tư các nước.Việc chuẩn hóa kỹ năng nghề du lịch 

theo tiêu chuẩn quốc tế là một yêu cầu cấp thiết, đồng thời đáp ứng được yêu cầu theo 

điều kiện trong thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch của cộng đồng ASEAN 

(MRA - TP). Thỏa thuận MRA - TP cho phép dịch chuyển lao động tự do trong ngành 

du lịch giữa các nước ASEAN.  

Điều này cũng đồng nghĩa với quá trình đào tạo cần phải có sự gắn kết giữa lý 

thuyết và thực hành tức là “cầm tay chỉ việc”. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều cơ sở đào 

tạo, đặc biệt là khối trường đại học đang đào tạo theo kiểu hàn lâm, việc giảng dạy các 

học phần thực hành chỉ mang tính giả định, ít có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành 

kỹ năng… dẫn đến nhiều doanh nghiệp du lịch đều có những nhận định là đa phần sinh 

                                           
1
 Khoa Quản trị Khách sạn - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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viên không thích ứng và đáp ứng được công việc ngay sau khi ra trường; các doanh 

nghiệp phải tốn nhiều thời gian và kinh phí đào tạo lại.  

Bài viết bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần thực hành 

chuyên ngành du lịch là hướng gợi mở với hy vọng các cơ sở đào tạo nhân lực du lịch có 

thể tham khảo để đổi mới trong quản lý và giảng dạy góp phần cung cấp một đội ngũ lao 

động có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng nghề thuần thục, khả năng ngoại ngữ tốt đảm 

bảo cho nguồn nhân lực du lịch Việt Nam hội nhập thành công và phát triển bền vững. 

 2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần thực hành 

chuyên ngành trong đào tạo nhân lực du lịch 

Thứ nhất, du lịch là một nghề mang tính đặc trưng, vừa là ngành khoa học vừa 

là ngành nghệ thuật nên phục vụ trong du lịch đòi hỏi phải là nguồn nhân lực toàn diện.  

Du lịch là một nghề nên các học phần thực hành chuyên ngành được ví như là 

“cơ thể sống” của chương trình đào tạo và việc dạy học thực hành là nhân tố quan trọng, 

mang tính quyết định, là nền tảng, là cốt lõi và gốc rễ để tạo nên tay nghề cho người 

học. Do vậy, việc nâng cao hiệu quả dạy học thực hành là vô cùng cần thiết. Việc nâng 

cao hiệu quả ở đây được hiểu là nâng cao cả về phương pháp giảng dạy và cả về thời 

lượng thực hành trong chương trình. 

Mọi thao tác kỹ thuật phục vụ phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc 

gia (đạt năng lực làm việc ở mỗi vị trí việc làm cụ thể), và được nhân viên thực hiện 

trước sự có mặt của khách hàng nên mọi sai sót đều không có cơ hội sửa chữa, dẫn đến 

chất lượng dịch vụ cung ứng không đảm bảo làm hài lòng khách hàng. Do đó, việc đòi 

hỏi nhân viên phục vụ không chỉ giỏi về kiến thức, đẹp về hình thể mà còn phải tinh 

thông nghiệp vụ, nhuần nhuyễn kỹ năng nghề để hạn chế đến mức thấp nhất những “sự 

cố” có thể xảy ra. Điều này cũng đồng nghĩa với đòi hỏi quá trình đào tạo cần phải có sự 

gắn kết giữa lý thuyết và thực hành. 

Những phân tích trên cho thấy việc sinh viên ra trường có đáp ứng được công 

việc theo yêu cầu của doanh nghiệp hay không là phụ thuộc rất lớn vào việc tổ chức 

giảng dạy các học phần thực hành chuyên ngành trong các cơ sở đào tạo như thế nào? 

Nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần thực hành chuyên ngành là tất yếu khách 

quan để tạo ra được nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.  

Thứ hai, đào tạo nhân lực du lịch theo hướng tăng cường thực hành nghiệp vụ 

mang lại nhiều lợi ích tích cực cho các đối tượng liên quan. 

Lợi ích đối với người học: Ngay khi còn trên ghế nhà trường, sinh viên được 

trang bị đầy đủ kiến thức về lý thuyết lẫn thực hành. Sinh viên được thực hành các 

nghiệp vụ tại xưởng trường như: nghiệp vụ hướng dẫn, lễ tân khách sạn, nhà hàng, chế 
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biến món ăn, buồng, bar… hoặc được thực tập tại các khách sạn, doanh nghiệp liên kết. 

Đối với sinh viên năm thứ ba và thứ tư, cơ sở đào tạo liên kết với các khách sạn, doanh 

nghiệp du lịch cho sinh viên đi thực tập trong không gian thật, khách hàng thật để có sự 

trải nghiệm thuần thục. Sự vững vàng về kiến thức và kỹ năng là nền tảng vững chắc 

cho sự nghiệp lâu dài, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi gắt gao của thị trường lao động. 

Lợi ích đối với cơ sở đào tạo: Tăng cường thực hành cũng là để đánh giá đội 

ngũ giảng viên về chuyên môn nghiệp vụ. Nếu không được đầu tư, thực hành thường 

xuyên và tiếp cận thực tiễn tại các đơn vị doanh nghiệp, giảng viên sẽ bị “mai một” kiến 

thức, “hao mòn” nghiệp vụ. Phải luôn thực hành và hướng dẫn thực hành cho sinh viên 

thì giảng viên mới nâng cao tay nghề, tạo sự đột phá trong giảng dạy để đảm bảo chất 

lượng đào tạo và chuẩn đầu ra, khẳng định uy tín của cơ sở đào tạo với xã hội. 

Lợi ích của doanh nghiệp - đơn vị sử dụng lao động: Tuyển dụng được nguồn 

nhân lực chất lượng cao là mong đợi của tất cả các doanh nghiệp. Việc không phải bỏ chi 

phí cho đào tạo lại nhân lực là yêu cầu chính đáng mà các doanh nghiệp đòi hỏi ở các cơ 

sở đào tạo. Sự cạnh tranh trong kinh doanh luôn gắn liền với các chi phí phải bỏ ra của 

doanh nghiệp, không mất chi phí và thời gian cho đào tạo lại là một lợi thế mang lại hiệu 

quả kinh tế cho doanh nghiệp và cũng khẳng định được thương hiệu cho doanh nghiệp. 

Lợi ích mang lại cho ngành du lịch: Thỏa thuận MRA - TP cho phép dịch 

chuyển lao động tự do giữa các nước ASEAN vừa là cơ hội vừa là thách thức cho ngành 

du lịch Việt Nam. Đổi mới trong đào tạo ở tất cả các bậc học ngành du lịch để gắn kết 

giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành là điều kiện kiện toàn hiện nay của các cơ sở. 

Trước đây, chúng ta đã có quan niệm sai lầm khi cho rằng bậc cao đẳng là để đào tạo 

nghề và đại học đào tạo mang tính hàn lâm. Nếu các cơ sở không thay đổi phương thức 

đào tạo chúng ta sẽ không thể có đội ngũ nhân lực lao động lành nghề, tinh thông 

nghiệp vụ để có thể cạnh tranh cùng nhân lực du lịch các nước ASEAN và chúng ta sẽ 

mất lợi thế ngay trên “sân nhà”. Trong khi du lịch Việt Nam được cộng đồng các nước 

đánh giá cao về điều kiện tự nhiên, danh lam thắng cảnh; lịch sử văn hóa dân tộc và 

người dân thân thiện.  

 3. Thực trạng đào tạo thực hành chuyên ngành du lịch tại các cơ sở đào tạo 

bậc đại học hiện nay 

Nhân lực du lịch Việt Nam trong những năm qua tuy đã có những thay đổi song 

so với nhu cầu thực tế hội nhập thì vẫn còn thiếu cả về số lượng và chất lượng.  

Hiện tại, cả nước có 62 trường đại học, 80 trường cao đẳng (trong đó có 08 

trường cao đẳng nghề), 117 trường trung cấp (trong đó có 12 trường trung cấp nghề), 2 

công ty đào tạo và 23 trung tâm có tham gia đào tạo nghiệp vụ du lịch. Bên cạnh đó, hầu 
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hết ở các tỉnh, thành phố đều có trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghề du lịch ngắn hạn. 

Các cơ sở đào tạo này đều tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh [2]. 

Tuy nhiên, chương trình đào tạo của các cơ sở còn nặng về khối lượng kiến thức 

lý thuyết, nhiều cơ sở chỉ xây dựng chương trình dựa trên nguồn lực của nhà trường chứ 

không dựa vào nhu cầu xã hội, dẫn đến mô đun kiến thức thực hành chiếm tỷ lệ nhỏ 

trong tổng chương trình. Đặc biệt, chương trình học chưa chú trọng tới kỹ năng mềm và 

phát triển nhân cách, ý thức của người học, trong khi những điều này lại vô cùng cần 

thiết để thực hiện hiệu quả công việc của nghề du lịch. Trong khi, ASEAN đã xây dựng 

khung Tiêu chuẩn nghề du lịch chung, chương trình đào tạo chung về du lịch nhưng hầu 

hết các trường ở Việt Nam chưa triển khai áp dụng chương trình chuẩn ASEAN cho các 

cơ sở đào tạo du lịch.  

Để triển khai đào tạo thực hành thuận lợi cũng cần phải có một hệ thống cơ sở 

vật chất đảm bảo phù hợp với từng nghiệp vụ. Thực trạng hiện nay cho thấy, hệ thống 

cơ sở vật chất hầu hết ở các cơ sở đào tạo đại học chưa được đầu tư đầy đủ, hoặc không 

đạt chuẩn, thiếu trang thiết bị phục vụ cho học thực hành kỹ năng; đa số các cơ sở chưa 

có mô hình mẫu về khách sạn nhà trường, nhà hàng nhà trường. Rất ít trường cao đẳng 

nghề được thụ hưởng trang thiết bị của dự án Alexsumpuor như: Cao đẳng nghề Huế, 

Cao đẳng nghề du lịch Hà Nội, và dự án  EU - ESRT như : Cao đẳng cộng đồng Lào 

Cai, Sơn La, Cao đẳng nghề Nghệ An, Đại học Hạ Long… nhưng đến nay trang thiết bị 

đã xuống cấp và lạc hậu so với xu thế phát triển của ngành. Điều này gây khó khăn cho 

quá trình rèn luyện kỹ năng nghề của sinh viên và ảnh hưởng đến chất lượng lao động 

khi ra trường.  

Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên ở các cơ sở đào tạo vừa thiếu lại vừa yếu, phần 

lớn các giảng viên dạy thực hành ở các cơ sở phải tự nghiên cứu để dạy, chưa kinh qua 

công việc cụ thể nào ở lĩnh vực du lịch. Hàng năm, ít thâm nhập vào các doanh nghiệp 

du lịch nên thiếu kinh nghiệm thực tế ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng đào tạo. 

Phương pháp giảng dạy còn cứng nhắc theo kiểu truyền thống, không linh hoạt để phát 

huy tính tích cực và chủ động của sinh viên. Mặc dù, trong thời gian qua Dự án Chương 

trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án ESRT 

do Liên minh châu Âu tài trợ) đã tích cực tuyên truyền phổ biến chương trình, giáo trình 

VTOS 2013, phương pháp đào tạo nâng cao năng lực theo tiêu chuẩn VTOS và du lịch 

có trách nhiệm cho người học, tuy nhiên mới có hơn 10.000 lượt người học đến từ các 

cơ sở đào tạo và doanh nghiệp du lịch được tham gia. Điều này đã làm hạn chế quá trình 

giảng dạy của giảng viên [3]. 
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Hệ thống giáo trình, học liệu ở các cơ sở đào tạo vẫn theo mô típ truyền thống, 

chưa phù hợp với chuyển động của thực tiễn nên khi ra trường sinh viên rất khó bắt nhịp 

ngay với công việc. Mặc dù Bộ tài liệu VTOS phiên bản 2013 hướng dẫn kỹ năng nghề, 

kỹ năng đào tạo cho 10 nghiệp vụ (Lễ tân, Phục vụ buồng, Phục vụ nhà hàng, Chế biến 

món ăn, Điều hành du lịch và Đại lý lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Thuyết minh du lịch, 

Phục vụ trên tàu thủy du lịch, Quản lý khách sạn, Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ) là bộ tiêu 

chuẩn được xây dựng tương thích với Tiêu chuẩn năng lực chung về nghề du lịch trong 

ASEAN (ACCSTP) và đáp ứng các quy định của MRA - TP. Đây là tài liệu hữu ích đối 

với xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các cơ sở đào tạo du 

lịch; công tác đào tạo và đánh giá nhân viên của các doanh nghiệp khách sạn, lữ hành và 

có thể trở thành sổ tay, cẩm nang của người lao động trong ngành du lịch. Tuy nhiên, 

đến nay mới có 14 cơ sở đào tạo (thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)/284 cơ sở đào 

tạo triển khai áp dụng VTOS. Các cơ sở đào tạo này chủ yếu là các trường cao đẳng 

nghề, còn các trường đại học thì chưa triển khai áp dụng. 

Dưới tác động của MRA - TP, Việt Nam sẽ chứng kiến một thị trường lao động 

đầy biến động nhờ vào cơ chế tạo thuận lợi cho việc dịch chuyển lao động du lịch có tay 

nghề giữa các nước trong khu vực ASEAN. Du lịch Việt Nam nói riêng và các quốc gia 

trong khối ASEAN nói chung sẽ có thêm nhiều cơ hội tuyển lao động có tay nghề cao. 

Tuy nhiên, hiện nay nhân lực đang bị đánh giá là một trong những khâu yếu nhất của 

ngành du lịch Việt Nam. Việc thiếu hụt này không chỉ thể hiện ở số lượng nhân sự cấp 

cao (nhân sự quản lý ở các khách sạn, nhà hàng, lữ hành, điều hành tour…) mà còn 

thiếu ngay ở các bộ phận lao động trực tiếp như: nhân viên lễ tân, nhân viên nhà hàng, 

nhân viên buồng phòng, nhân viên bán hàng… vẫn chưa đạt chuẩn về cung cách, thái độ 

phục vụ cũng như kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ. Một trong những nguyên nhân trên 

là do một phần trách nhiệm từ các cơ sở đào tạo mà chủ yếu vẫn là do hiệu quả đào tạo 

các học phần thực hành chuyên ngành.  

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần thực hành chuyên 

ngành du lịch trong đào tạo trình độ cử nhân  

Thứ nhất, giải pháp đối với giảng viên 

- Chuẩn bị chu đáo trong từng tiết học thực hành 

Chuẩn bị chu đáo nội dung và thiết kế phương án giảng dạy trước giờ học thực 

hành là yếu tố cốt lõi để tạo nên một tiết học đạt hiệu quả cao. Việc này yêu cầu giảng 

viên phải lập kế hoạch chi tiết cho từng tiết học thực hành như: thể hiển rõ ràng mục 

tiêu tiết học, nội dung tiết học, nhiệm vụ và kết quả đạt được của mỗi tiết học. Tuy 

nhiên, đối tượng sinh viên phong phú, với nhiều mức độ tiếp thu khác nhau nên cần 
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thiết kế giáo án phù hợp để phát huy được tính chủ động của tất cả sinh viên. Bằng cách 

gợi nhớ lý thuyết để sinh viên từng bước vận dụng vào bản chất nghiệp vụ, ghi nhớ quy 

trình, để thực hành thuần thục từng bước trong quy trình nghiệp vụ đó. 

Để phát huy hiệu quả của công việc này đối với đào tạo nghề du lịch, giảng viên 

nên biên soạn và thiết kế bài giảng theo tiêu chuẩn VTOS. Tức là thiết kế và biên soạn 

bài giảng, giáo án dựa trên cách tiếp cận theo yêu cầu “năng lực” chứ không biên soạn 

theo cách tiếp cận yêu cầu “kỹ năng” như trước đây. 

Bản chất nghề du lịch là tổng hợp của nhiều kỹ năng đơn lẻ, do đó, nội dung bài 

giảng của từng tiết học phải được biên soạn trên cơ sở yêu cầu “năng lực” - yếu tố cốt 

lõi của mỗi vị trí việc làm, tức chia nhỏ nội dung thực hành theo từng mô đun năng lực. 

Với cách tiếp cận này bài giảng sẽ hướng đến tính “mở” và “linh hoạt”, phù hợp cho 

việc áp dụng vào từng đối tượng cụ thể, sau mỗi mô đun người học sẽ đạt được một 

năng lực nhất định và giảng viên cũng dễ dàng đánh giá được năng lực của từng sinh 

viên qua mỗi công việc đó. 

- Thay đổi phương pháp giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên theo 

hướng tích cực, chủ động 

Áp dụng phương pháp đào tạo theo tiêu chuẩn VTOS vào trong giảng dạy thực 

hành. Thay vì áp dụng phương pháp giảng dạy truyền thống như trước đây là học hết lý 

thuyết của cả học phần sau đó mới cho sinh viên thực hành thì nay nên giảng dạy theo 

phương pháp tích hợp. Muốn làm được việc này thì bài giảng phải được thiết kế mang 

tính trực quan, sinh động và cụ thể với các mẫu, phiếu, bảng biểu, hình ảnh, phim… gắn 

với thực tế nghề nghiệp, gắn với yêu cầu doanh nghiệp. 

- Thay đổi phương pháp kiểm tra đánh giá trên cơ sở đánh giá “năng lực”, đó là 

dựa trên cả 3 yêu cầu: kiến thức, kỹ năng, thái độ. Thái độ ở đây được biểu thị trong 

suốt quá trình học tập học phần đó chứ không phải biểu hiện trong buổi thi. 

- Điều hành tổ chức giờ dạy: Điều quan trọng trong mỗi tiết học thực hành là 

giảng viên phải tổ chức và điều khiển được các đối tượng sinh viên trên lớp một cách 

hiệu quả. Giảng viên thị phạm mẫu, cho xem video, sau đó hướng dẫn, theo dõi sinh 

viên thực hành và bổ trợ sinh viên thực hành khi cần. Để lôi cuốn được tất cả sinh viên 

có hứng thú tham gia thực hành, có thể chia lớp học theo các nhóm học tập (tùy theo 

quy mô và năng lực của người học để chia nhóm). Trong nhóm, sinh viên phải hỗ trợ 

lẫn nhau, bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không chỉ thụ động tiếp thu 

từ giảng viên. Đây cũng là cơ hội rèn luyện sinh viên làm việc nhóm.  

Để giúp người giảng viên làm tốt nhiệm vụ của mình trong toàn bộ quá trình dạy 

học, từ khâu chuẩn bị bài cho đến quá trình lên lớp đạt hiệu quả cao thì vai trò của bộ 
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môn là vô cùng quan trọng. Hàng tuần bộ môn cần dự giờ, kiểm tra, giám sát quá trình 

dạy học của giảng viên phải được diễn ra theo đúng kế hoạch, chương trình, giáo án đã 

xây dựng. Nếu phát hiện giảng viên dạy không đúng như bộ môn đã duyệt thì sẽ có hình 

thức kỷ luật và thậm chí buộc dừng giảng dạy. Việc bộ môn tăng cường dự giờ và giám 

sát chặt chẽ quá trình dạy học của giảng viên sẽ giúp giảng viên chuẩn bị bài tốt hơn, 

giờ dạy sáng tạo hơn và chất lượng giờ dạy hiệu quả hơn, sinh viên cũng nghiêm túc và 

hăng say trong quá trình học để đạt được năng lực nghề theo đúng chuẩn đầu ra của 

ngành học. 

- Tham khảo giáo trình liên quan đến học phần để biên soạn bài giảng ph  hợp 

với thực tế giảng dạy  

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều giáo trình viết về các nghiệp vụ du lịch, 

tiêu biểu như: Bộ tiêu chuẩn nghề (13 bộ) theo tiêu chuẩn VTOS của Tổng cục Du lịch, 

Nghiệp vụ Khách sạn Nhà hàng của TS. Nguyễn Thị Tú; Giáo trình Nghiệp vụ Lễ tân 

Khách sạn của PGS.TS. Trịnh Xuân Dũng, Giáo trình Quản trị Buồng từ lý thuyết đến 

thực tiễn của Nguyễn Quyết Thắng... Tuy nhiên, các giáo trình này mới chỉ ra những 

kiến thức và quy trình chung cho từng nghiệp vụ với khối lượng thông tin rộng mà thời 

lượng cho mỗi học phần lại có hạn. Chính vì vậy, để có được nội dung kiến thức và kỹ 

năng toàn diện về từng nghiệp vụ, yêu cầu giảng viên giảng dạy thực hành phải nghiên 

cứu nhiều giáo trình liên quan rồi chắt lọc, tổng hợp những kiến thức tinh túy nhất, khoa 

học nhất, logic nhất để làm tài liệu giảng dạy và học tập phù hợp với địa phương cũng 

như cơ sở đào tạo của mình. 

- Tích cực thâm nhập thực tế  

Nếu chỉ dừng lại ở việc đọc tài liệu thì chưa đủ với một giảng viên giảng dạy 

thực hành kỹ năng nghề. Vì vậy, ngoài việc nghiên cứu các giáo trình, tài liệu, học liệu 

liên quan đến học phần thì yêu cầu các giảng viên phải tích cực thâm nhập thực tế để 

tiếp thu những kinh nghiệm thực tiễn cũng như nắm bắt thường xuyên được xu hướng, 

nhu cầu của khách hàng để từ đó có những bổ sung kiến thức vào trong mỗi bài giảng 

nhằm tạo sự hứng thú cho sinh viên cũng như nâng cao kỹ năng cho giảng viên. 

Căn cứ vào kế hoạch tự nghiên cứu mà giảng viên đã đăng ký tại khoa theo năm 

học, giảng viên đến các khách sạn có “thứ hạng và thương hiệu” để xin thực tập tại các 

bộ phận nghiệp vụ mà mình đảm nhiệm giảng dạy với thời gian từ 1 tháng/đợt để 

nghiên cứu. Trong thời gian này, giảng viên sẽ trực tiếp ở tại bộ phận liên quan đến môn 

học nghiên cứu và xin làm trực tiếp toàn bộ quy trình của một nhân viên. Từ đó, tiếp thu 

những phần mềm quản lý hiện đại, nâng cao kỹ năng tay nghề, rút kinh nghiệm từ 
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những bài học thực tiễn cho bài giảng của mình. Giảng viên dạy giỏi là một trong những 

yếu tố tạo nên thương hiệu của cơ sở đào tạo. 

Thứ hai, giải pháp đối với cơ sở đào tạo 

- Xây dựng mô hình thực hành trong trường để giảng viên và sinh viên có thể 

nâng cao tay nghề 

Đảm bảo cho việc thực hành nghề được chuyên nghiệp, bài bản thì các cơ sở đào 

tạo nên đầu tư hoặc xã hội hóa hoạt động đầu tư xây dựng các mô hình thực hành như 

“Khách sạn - Nhà trường”, “Nhà hàng - Nhà trường” trong trường để giảng viên và sinh 

viên có cơ hội và môi trường thực hành để nâng cao tay nghề. Sinh viên có cơ hội được 

thực hành trong môi trường thật, không gian thật, có khách hàng thật thì nhà trường nên 

nâng cấp mô hình đạt chuẩn để có thể đưa vào kinh doanh, phục vụ các dịch vụ ra ngoài 

xã hội. Làm tốt được vấn đề này sẽ mang lại hiệu quả cao trong dạy và học thực hành 

nghề, tăng nguồn thu cho trường, ngoài ra, nhà trường còn là nơi tạo việc làm cho sinh 

viên ra trường, điều này cũng là một trong những điều kiện khẳng định vị thế và thương 

hiệu của một cơ sở đào tạo có chất lượng trên thị trường. 

Để làm được giải pháp trên, ngoài chủ trương và quyết tâm của ban lãnh đạo nhà 

trường thì rất cần sự ủng hộ, đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở 

Tài chính, Sở Xây dựng… 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị theo dõi, giám sát, hướng dẫn và tạo 

môi trường cho mô hình hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành khi mô 

hình được đưa vào kinh doanh. 

Ngoài ra, các trường nên xã hội hóa hoạt động đầu tư, nhằm kêu gọi các nhà đầu 

tư xây dựng mô hình khách sạn, nhà hàng trong trường hoặc nhà trường có thể ký kết 

hợp tác lâu dài với các doanh nghiệp du lịch trong việc sử dụng cơ sở thực hành của 

doanh nghiệp một cách hiệu quả. Làm tốt việc này, nhà trường có được cơ sở thực hành 

đảm bảo tiêu chuẩn mà không mất kinh phí đầu tư, doanh nghiệp lại tận dụng được nguồn 

nhân lực mà không mất chi phí trả lương. Hơn nữa, việc hợp tác bền vững này cũng là 

yếu tố tạo dựng thương hiệu trong lĩnh vực đào tạo nhân lực du lịch của nhà trường. 

- Tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp du lịch trong đào tạo  

Sở dĩ cần làm như vậy và đặc biệt lại càng cần đào tạo theo mô hình “Nhà 

trường - Doanh nghiệp du lịch” đối với nguồn nhân lực du lịch là vì quá trình tạo ra sản 

phẩm dịch vụ cho khách hàng thường được thực hiện trong một “không gian sống” nên 

đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng nghề cao, thái độ niềm nở và trang trọng. Việc 

mở rộng liên kết giữa nhà trường với các doanh nghiệp du lịch là việc làm cần thiết, 

mang tính cấp bách đối với các cơ sở giáo dục du lịch hiện nay. 
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            Đây là vấn đề không mới, đã được nhiều nước tiên tiến trên thế giới áp dụng 

hàng trăm năm qua và đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả cơ sở đào tạo và doanh 

nghiệp. Còn ở Việt Nam, vấn đề này hầu như còn rất mới, đặc biệt là cơ sở đào tạo ở địa 

phương vẫn chưa có động thái liên kết với các cơ sở thực tế ngoài xã hội để cùng nhau 

tháo gỡ những khó khăn, đưa ra giải pháp đào tạo bám sát mục tiêu xã hội. Mà điều này 

là hoàn toàn khả thi trong điều kiện hiện nay, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Công văn số 4929/2017/BGDĐT-GDĐH ngày 20/10/2017 về việc áp dụng cơ chế đặc 

thù đào tạo các ngành về du lịch. Theo đó, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao 

động và hội nhập quốc tế, các cơ sở giáo dục đại học phải xây dựng cơ chế phối hợp với 

các doanh nghiệp du lịch trong quá trình đào tạo. Bộ yêu cầu, thời gian đào tạo tại các 

doanh nghiệp ít nhất bằng tổng thời gian thực hành, thực tập của chương trình đào tạo 

và không ít hơn 50% tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo [1]. 

Việc liên kết đào tạo, hỗ trợ và bồi dưỡng nghiệp vụ lẫn nhau giữa cơ sở đào tạo 

và doanh nghiệp có một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực và dịch vụ du lịch, đồng thời đem lại lợi ích nhiều mặt cho cơ sở đào tạo, doanh 

nghiệp, học sinh sinh viên và xã hội. Vì vậy, cần đa dạng hóa các quan hệ hợp tác ở 

nhiều hình thức và cấp độ, có chính sách ưu đãi các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác 

hỗ trợ cơ sở đào tạo. Để có thể phát triển một cách tích cực nguồn nhân lực chất lượng 

cao trong ngành là điều hết sức quan trọng và cần thiết khi mà nền kinh tế tri thức đang 

có những đòi hỏi đối với sự đổi mới. Làm tốt công tác đào tạo có thể khẳng định vị thế 

và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong tình hình mới. 

Để công tác phối hợp giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp du lịch đạt hiệu 

quả và cộng tác mang tính lâu dài thì từ hai phía phải xây dựng được quy trình quản lý 

và hoạt động khoa học, hài hòa, thống nhất ý tưởng và trên hết là mang lại lợi ích cho cả 

hai bên. 

+ Về phía cơ sở đào tạo: Nắm bắt kịp thời những công việc, nhiệm vụ mà nhân 

lực lao động làm việc tại các doanh nghiệp du lịch để có kế hoạch điều chỉnh nội dung, 

chương trình đào tạo phù hợp. Mời các doanh nghiệp du lịch tham gia xây dựng chương 

trình đào tạo theo phương pháp tích hợp kỹ năng nghề nhằm đáp ứng được nhu cầu sử 

dụng lao động của xã hội. Trên cơ sở xây dựng chương trình đào tạo, các tập bài giảng 

của giảng viên phải tiếp cận theo hướng rèn luyện kỹ năng nghề, tiếp cận thực tiễn để 

phù hợp với yêu cầu thực tế của các doanh nghiệp.  

Kết quả là, các cơ sở đào tạo sẽ xây dựng được chương trình đào tạo bám sát 

mục tiêu yêu cầu của xã hội và đào tạo được nguồn nhân lực du lịch có đầy đủ phẩm 

chất đạo đức, trình độ chuyên môn, kỹ năng và ý thức kỷ luật. 
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+ Về phía doanh nghiệp du lịch: Các doanh nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên 

đến thực tập; Tham gia với nhà trường đào tạo kỹ năng nghề cho sinh viên theo chương 

trình đào tạo thực hành của nhà trường; Cung cấp thông tin và hợp tác với nhà trường 

về nhu cầu sử dụng lao động, tiếp nhận và sử dụng lao động là sinh viên đã đạt yêu cầu 

về kiến thức, kỹ năng nghề và phẩm chất lao động tốt. 

Kết quả là, doanh nghiệp sẽ tuyển dụng được đội ngũ lao động lành nghề, trình 

độ chuyên môn sâu, kỹ năng nghề thuần thục, ý thức lao động tốt theo đúng yêu cầu mà 

doanh nghiệp đặt ra mà không phải mất chi phí đào tạo lại như trước đây. 

+ Về phía học sinh sinh viên: Qua các đợt tiếp cận và thực tập tại các doanh 

nghiệp du lịch, sinh viên có cơ hội được trải nghiệm, áp dụng kiến thức lý thuyết được 

học ở nhà trường với thực hành ở doanh nghiệp để từ đó thuần thục được kỹ năng, có 

những thích nghi, xử lý tình huống trong nghề để phát huy khả năng ứng biến, linh hoạt 

sáng tạo, nâng cao nghiệp vụ. 

Trải nghiệm thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp du lịch trong quá trình học 

sinh viên sẽ có những tiếp cận khởi đầu với công việc kinh doanh, là đợt thử thách trong 

quá trình chuẩn bị lập nghiệp. Những kinh nghiệm đó sẽ là hành trang để sinh viên 

khẳng định bản thân, đồng thời cũng là tiền đề giúp các em tự tin hơn trong quá trình 

tìm kiếm việc làm phù hợp sau này. 

5. Kết luận 

Có thể thấy, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay của du lịch Việt Nam 

là phải có được nguồn nhân lực đạt các chuẩn quốc tế để đáp ứng yêu cầu hội nhập. 

Điều này đòi hỏi các cơ sở đào tạo du lịch cần nghiên cứu một cách toàn diện về quản lý 

chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, 

xưởng trường, trang thiết bị, áp dụng công nghệ thông tin… để chất lượng đào tạo được 

nâng cao, sinh viên ra trường thích nghi với công việc, với sự phát triển của xã hội. Từ 3 

đến 4 năm học trong các cơ sở đào tạo du lịch nếu không đổi mới, bổ sung cập nhật 

thông tin liên tục thì kiến thức sinh viên được tiếp nhận sẽ lạc hậu so với sự phát triển 

của xã hội. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần thực hành chuyên 

ngành du lịch là cần thiết và thiết thực hơn khi các cơ sở giáo dục phối hợp cùng các 

doanh nghiệp du lịch đào tạo thì chất lượng nguồn nhân lực đầu ra đảm bảo được yêu 

cầu đòi hỏi của xã hội và hòa nhập được thị trường lao động du lịch khu vực ASEAN. 
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VALUES OF PRACTICAL MODULES IN THE CURRICULUM OF 

TOURISM NOWADAYS 

      Le Thi Buoi, M.A 

Abstract: In the context of developing knowledge economy and international 

integration, tourism has been identified as a key economic sector. Improving vocational 

skills for tourism laborers is an urgent need for socio-economic development, in which 

the need to improve the quality of tourism human resources must be performed by 

training institutions. Therefore, training institutions need to have their own pathway. As 

a result, improving the efficiency of teaching specialized practical modules is foremost 

chosen by training institutions of tourism human resource.  

Keywords: training institution, the training quality, practical modules, tourism 

human resource.  
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

TUYỂN CHỌN NAM VẬN ĐỘNG VIÊN VOVINAM  

LỨA TU I 12 - 13 TỈNH THANH H A 

ThS. Đ  Đ c Đạt
1
 

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá thực trạng, tham khảo tài liệu, phỏng 

vấn lựa chọn các test, chỉ tiêu tuyển chọn nam vận động viên (VĐV) Vovinam lứa tuổi 

12 -    tỉnh Thanh  óa, đồng thời xác định độ tin cậy, tính thông báo của các test, chỉ 

tiêu đã lựa chọn tiến hành xây dựng tiêu chuẩn, bảng điểm và kiểm nghiệm tuyển chọn 

qua thực tế.  ết quả nghiên cứu đã lựa chọn xây dựng được    test,   chỉ tiêu tuyển 

chọn nam VĐV Vovinam lứa tuổi  2 -    của tỉnh Thanh  óa. 

Từ khóa: tiêu chuẩn, tuyển chọn, vận động viên, Vovinam 

 

1. Đặt vấn đề 

Vovinam là môn võ được võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1936 nhưng mãi  

đến năm 1938 ông mới công khai và đồng thời đề ra chủ thuyết “cách mạng tâm thân” 

để thúc đẩy môn sinh luôn luôn cách tân bản thân và hướng thiện về thể chất lẫn tinh 

thần. Vovinam là cách viết tắt của cụm từ “Võ Việt Nam”. Bên cạnh việc tập luyện võ 

thuật, binh khí, các võ sinh còn tập luyện nhuyễn công, khí công và coi trọng việc trau 

dồi nhân cách.  

Ngày nay, môn Vovinam phát triển ở nhiều nơi trên thế giới như: Ba Lan, Bỉ, Đan 

Mạch, Đức, Hoa Kỳ, Nga…   Việt Nam phong trào tập luyện môn Vovinam đã phát 

triển mạnh ở hầu hết các tỉnh thành.  

Thanh Hóa hiện nay đang tuyển chọn, đào tạo 25 môn thể thao khác nhau, với 

tổng số trên 500 VĐV. Trong đó, VĐV môn Vovinam được giao 30 chỉ tiêu. Việc xây 

dựng tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV các môn thể thao nói chung và VĐV môn Vovinam 

nói riêng được đặc biệt quan tâm và là vấn đề cấp bách cần được nghiên cứu để sớm hoàn 

thiện hệ thống tuyển chọn. Từ những yêu cầu cấp thiết của tỉnh, chúng tôi Nghiên cứu xây 

dựng tiêu chuẩn tuyển chọn nam VĐV Vovinam lứa tuổi  2 -    tỉnh Thanh  óa. 

2. Phƣơng pháp nghiên c u 

Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng các phương pháp đọc, tổng hợp và 

phân tích tài liệu; phương pháp phỏng vấn, tọa đàm; phương pháp quan sát sư phạm; 

phương pháp kiểm tra y sinh; phương pháp kiểm tra sư phạm; phương pháp toán học 

thống kê. 

                                           
1
 Khoa Thể dục Thể thao - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_s%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_L%E1%BB%99c
http://vi.wikipedia.org/wiki/1938
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_t%C3%A2m_th%C3%A2n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_Lan
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%89
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90an_M%E1%BA%A1ch
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90an_M%E1%BA%A1ch
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
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3. Kết quả nghiên c u 

3.1. Thực trạng sử dụng các test, chỉ tiêu tuyển chọn nam VĐV Vovinam lứa 

tuổi 12 - 13 tỉnh Thanh  óa 

Qua phỏng vấn huấn luyện viên Vovinam của tỉnh Thanh Hóa
2
 về công tác 

tuyển chọn nam VĐV Vovinam của tỉnh trong những năm gần đây cho thấy: Việc sử 

dụng test tuyển chọn cho nam VĐV Vovinam còn thiếu tính thống nhất, chưa phân chia 

lứa tuổi và giới tính; các test được sử dụng nhiều nhưng không tập trung, chưa có hệ 

thống bảng điểm hay bảng xác định tiêu chuẩn phân loại để đánh giá. Trước thực trạng 

đó, vấn đề đặt ra là phải lựa chọn test và xây dựng được hệ thống các chỉ tiêu tuyển 

chọn có đủ độ tin cậy, tính thông báo, phù hợp với từng lứa tuổi, giới tính. 

3.2. Lựa chọn test, chỉ tiêu tuyển chọn nam VĐV Vovinam lứa tuổi 12 - 13 

tỉnh Thanh  óa 

Dưới góc độ y sinh và sư phạm, lựa chọn các test phù hợp và xác định được các 

chỉ tiêu để tuyển chọn nam VĐV Vovinam lứa tuổi 12 - 13 là vô cùng quan trọng. Việc 

lựa chọn test được tiến hành theo bốn bước. Bước 1: Tiến hành nghiên cứu các tài liệu 

và quan sát thực tế; Bước 2: Tiến hành phỏng vấn (n = 30); Bước 3: Xác định độ tin cậy 

của các test, các chỉ tiêu; - Bước 4: Xác định tính thông báo các test, các chỉ tiêu. 

 

 

 

 

 

Biểu đồ  . : Tỷ lệ thành phần đối tượng phỏng vấn 

Qua phỏng vấn và sử dụng phương pháp test lặp lại để đánh giá độ tin cậy, kết 

quả, trong 12 test và 7 chỉ tiêu tuyển chọn nam VĐV Vovinam lựa chọn được 11 test và 

7 chỉ tiêu đạt độ tin cậy từ 0.80 đến 0.99, thỏa mãn yêu cầu r ≥ 0.80 ở ngưỡng P< 0.05, 

riêng test chạy 800m có r < 0.80 không đủ độ tin cậy nên không lựa chọn.  

Kết quả xác định tính thông báo cho thấy: Xu hướng chung là nam VĐV đạt 

thành tích tốt trong các test, chỉ tiêu tuyển chọn đồng thời cũng là những VĐV có kết 

quả tập luyện và thành tích thi đấu tốt, những VĐV có thành tích thi đấu không tốt cũng 

là những VĐV có thành tích kém trong các thử nghiệm trên. 

Như vậy, 11 test và 7 chỉ tiêu đã đảm bảo độ tin cậy ở trên đều có tính thông báo 

cao với r từ 0,71 đến 0,89 ở ngưỡng xác suất p   0,01 thỏa mãn yêu cầu r ≥ 0,60. 

 

                                           
2
 HLV Vovinam Hoàng Thị Huệ - Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa 
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 . . Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn phân loại tuyển chọn nam VĐV Vovinam lứa tuổi  2 -    tỉnh Thanh Hóa 

Sử dụng phương pháp 2 để có thể tiến hành phân loại cho từng test, chỉ tiêu của các lứa tuổi. Kết quả cụ thể được trình bày ở bảng 3.1 và 3.2. 

Bảng 3.1. Tiêu chuẩn phân loại các test, chỉ tiêu tuyển chọn  

nam VĐV Vovinam l a tu i 12 c a tỉnh Thanh Hóa 

TT 
Nội 

dung 
Test, chỉ tiêu Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 

1 

Hình 

thái - y 

sinh 

Chiều cao (cm) > 160.2 158.1 - 160.2 153.9 - 158.0 151.8 - 153.8 < 151.8 

2 Cân nặng (kg) > 55.9 53.05 - 55.9 47.35 - 53.04 44.50 - 47.34  < 44.50 

3 Quetelet (g/cm) > 335.3 328.55 - 335.3 315.05 - 328.54 308.30 - 315.04 < 308.3 

4 Dài sải tay (cm) > 163.84 161.97 - 163.84 158.23 - 161.96 156.36 - 158.22 < 156.36 

5 Dài chân B (Cm) > 91.96 90.73 - 91.96 88.27 - 90.72 87.04 - 88.26 < 87.04 

6 Mạch đập (Lần/p) < 66.08 66.08 - 69.64 69.65 - 76.76 77.77 - 80.32 > 80.32 

7 Công năng tim < 7.14 7.14 - 8.9 8.10 - 12.42 12.43 - 14.18 > 14.18 

8 

Tố chất 

thể lực 

chung 

Chạy 30 XPC (s) <  3.89 3.89 - 4.42 4.43 - 5.48 5.49 - 6.01 > 6.01 

9 Chạy 60 XPC (s) < 9.74 9.74 - 10.43 10.44 - 11.81 11.82 - 12.5 > 12.5 

10 Bật xa tại chỗ (Cm) > 178.68 173.62 - 178.68 163.5 - 173.61 158.44 - 163.4 < 158.44 

11 Ném bóng 150g (m) > 32.02 28.86 - 32.02 22.54 - 28.85 19.38 - 22.53 < 19.38 

12 Xoạc ngang (Cm) < 9.31 9.31 - 12.36  12.37 - 18.46 18.47 - 21.51 > 21.51 

13 Xoạc dọc (Cm) < 8.87 8.87 - 11.7 11.8 - 17.36 17.37 20.19 > 20.19 

14 Chạy 300m (S) < 56.75 56.75 - 59.4 59.5 - 64.7 64.8 - 67.35 > 67.35 

15 
Tố chất 

thể lực 

chuyên 

môn 

Cơ lưng 15 lần (s) < 16.78 16.78 - 18.31 18.32 - 21.37 21.38 - 22.9 > 22.9 

16 Cơ bụng 15 lần (s) < 17.19 17.19 - 18.67 18.68 - 21.63 21.64 - 23.11 > 23.11 

17 Đấm tốc độ 20 lần (s) < 6.04 6.04 - 6.80 6.81 - 8.32 8.33 - 9.08 > 9.08 

18 
Đá di chuyển hai mục tiêu 

cách nhau 3m 20 lần (s) < 29.24 29.24 - 30.56 30.57 - 33.2 33.3 - 34.52 > 34.52 
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Bảng 3.2. Tiêu chuẩn phân loại các test, chỉ tiêu tuyển chọn  

nam VĐV Vovinam l a tu i 13 c a tỉnh Thanh Hóa 

TT Nội dung Chỉ tiêu, test Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 

1 

Hình thái 

- y sinh 

Chiều cao (cm) > 162.96 160.73 - 162.96 156.27 - 160.72 154.04 - 156.26 < 154.04 

2 Cân nặng (kg) > 59.08 56.19 - 59.08 50.41 - 56.18 47.52 - 50.40 < 47.52 

3 Quetelet (g/cm) > 350.4 343.35 - 350.4 329.25 - 343.34 322.2 - 329.24 < 322.2 

4 Dài sải tay (cm) > 165.72 163.81 - 165.72 159.99 - 163.80 158.08 - 159.98 < 158.08 

5 Dài chân B (Cm) > 93.98 92.64 - 93.98 89.96 - 92.63 88.62 - 89.95 < 88.62 

6 Mạch đập (Lần/p) < 65.26 65.26 - 68.88 68.89 - 76.12 76.13 - 79.74  > 79.74 

7 Công năng tim < 6.46 6.46 - 8.26 8.27 - 11.86 11.87 - 13.66 > 13.66 

8 

Tố chất 

thể lực 

chung 

Chạy 30 XPC (s) < 3.85 3.85 - 4.37 4.38 - 5.41 5.42 - 5.93 > 5.93 

9 Chạy 60 XPC (s) < 9.16 9.16 - 9.79 9.80 - 11.05 11.06 - 11.68 > 11.68 

10 Bật xa tại chỗ (Cm) > 181.41 176.43 - 181.41 166.47 - 176.44  161.49 - 166.48 > 161.49 

11 Ném bóng 150g (m) > 34.3 30.99 - 34.3 24.37 - 30.98 21.06 - 24.36 > 21.06 

12 Xoạc ngang (Cm) < 9.75 9.75 - 12.99 13.00 - 19.47 19.47 - 22.71 > 22.71 

13 Xoạc dọc (Cm) < 9.04 9.04 - 12.21 12.22 - 18.55 18.56 - 21.72 > 21.72 

14 Chạy 300m (S) < 53.82 53.82 - 56.58 56.59 - 62.1 62.1 - 64.86 > 64.86 

15 
Tố chất 

thể lực 

chuyên 

môn 

Cơ lưng 15 lần (s) < 15.78 15.78 - 17.23 17.24 - 20.13 20.14 - 21.58 > 21.58 

16 Cơ bụng 15 lần (s) < 16.82 16.82 - 18.28 18.29 - 21.2 21.3 - 22.66 > 22.66 

17 Đấm tốc độ 20 lần (s) < 5.69 5.69 - 6.41 6.42 - 7.85 7.86 - 8.57 > 8.57 

18 
Đá di chuyển hai mục tiêu 

cách nhau 3m 20 lần (s) 
< 28.54 28.54 - 29.88 29.89 - 32.56 32.56 - 33.9 > 33.9 
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 .4. Nghiên cứu xây dựng bảng điểm tuyển chọn VĐV Vovinam lứa tuổi  2 -    tỉnh Thanh  óa 

Để xây dựng bảng điểm, nghiên cứu của chúng tôi tiến hành quy đổi tất cả các chỉ tiêu, test trên sang đơn vị đo lường trung gian theo thang độ C 

(thang độ được tính từ điểm 1 đến 10) với công thức C = 5 + 2Z, riêng đối với các test tính thành tích bằng thời gian thì sử dụng công thức C = 5 - 2Z. 

Kết quả cụ thể được trình bày từ bảng 3.3 đến 3.4. 

Bảng 3.3. Bảng điểm tuyển chọn nam VĐV Vovinam l a tu i 12 tỉnh Thanh Hóa 

TT 
Nội 

dung 
Chỉ tiêu, test 

ĐIỂM 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 

Hình 

thái - y 

sinh 

Chiều cao (cm) 161.25 160.20 159.15 158.10 157.05 156.00 154.95 153.90 152.85 151.80 

2 Cân nặng (kg) 57.33 55.90 54.48 53.05 51.63 50.20 48.78 47.35 45.93 44.50 

3 Quetelet (g/cm) 338.68 335.30 331.93 328.55 325.18 321.80 318.43 315.05 311.68 308.30 

4 Dài sải tay (cm) 164.78 163.84 162.91 161.97 161.04 160.10 159.17 158.23 157.30 156.36 

5 Dài chân B (Cm) 92.58 91.96 91.35 90.73 90.12 89.50 88.89 88.27 87.66 87.04 

6 Mạch đập (Lần/p) 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 

7 Công năng tim 6.26 7.14 8.02 8.90 9.78 10.66 11.54 12.42 13.30 14.18 

8 

Tố chất 

thể lực 

chung 

Chạy 30 XPC (s) 3.63 3.89 4.16 4.42 4.69 4.95 5.22 5.48 5.75 6.01 

9 Chạy 60 XPC (s) 9.40 9.74 10.09 10.43 10.78 11.12 11.47 11.81 12.16 12.50 

10 Bật xa tại chỗ (Cm) 181.21 178.68 176.15 173.62 171.09 168.56 166.03 163.50 160.97 158.44 

11 Ném bóng 150g (m) 33.60 32.02 30.44 28.86 27.28 25.70 24.12 22.54 20.96 19.38 

12 Xoạc ngang (Cm) 7.79 9.31 10.84 12.36 13.89 15.41 16.94 18.46 19.99 21.51 

13 Xoạc dọc (Cm) 7.46 8.87 10.29 11.70 13.12 14.53 15.95 17.36 18.78 20.19 

14 Chạy 300m (S) 55.43 56.75 58.08 59.40 60.73 62.05 63.38 64.70 66.03 67.35 

15 
Tố chất 

thể lực 

chuyên 

môn 

Cơ lưng 15 lần (s) 16.02 16.78 17.55 18.31 19.08 19.84 20.61 21.37 22.14 22.90 

16 Cơ bụng 15 lần (s) 16.45 17.19 17.93 18.67 19.41 20.15 20.89 21.63 22.37 23.11 

17 Đấm tốc độ 20 lần (s) 5.66 6.04 6.42 6.80 7.18 7.56 7.94 8.32 8.70 9.08 

18 
Đá di chuyển hai mục tiêu cách nhau 

3m 20 lần (s) 
28.58 29.24 29.90 30.56 31.22 31.88 32.54 33.20 33.86 34.52 
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Bảng 3.4. Bảng điểm tuyển chọn nam VĐV Vovinam l a tu i 13 tỉnh Thanh Hóa 

TT 
Nội 

dung 
Test, chỉ tiêu,  

ĐIỂM 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 

Hình 

thái - y 

sinh 

Chiều cao (cm) 164.08 162.96 161.85 160.73 159.62 158.50 157.39 156.27 155.16 154.04 

2 Cân nặng (kg) 60.53 59.08 57.64 56.19 54.75 53.30 51.86 50.41 48.97 47.52 

3 Quetelet (g/cm) 353.93 350.40 346.88 343.35 339.83 336.30 332.78 329.25 325.73 322.20 

4 Dài sải tay (cm) 166.68 165.72 164.77 163.81 162.86 161.90 160.95 159.99 159.04 158.08 

5 Dài chân B (Cm) 94.65 93.98 93.31 92.64 91.97 91.30 90.63 89.96 89.29 88.62 

6 Mạch đập (Lần/p) 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 

7 Công năng tim 5.56 6.46 7.36 8.26 9.16 10.06 10.96 11.86 12.76 13.66 

8 

Tố chất 

thể lực 

chung 

Chạy 30 XPC (s) 3.59 3.85 4.11 4.37 4.63 4.89 5.15 5.41 5.67 5.93 

9 Chạy 60 XPC (s) 8.85 9.16 9.48 9.79 10.11 10.42 10.74 11.05 11.37 11.68 

10 Bật xa tại chỗ (Cm) 183.90 181.41 178.92 176.43 173.94 171.45 168.96 166.47 163.98 161.49 

11 Ném bóng 150g (m) 35.96 34.30 32.65 30.99 29.34 27.68 26.03 24.37 22.72 21.06 

12 Xoạc ngang (Cm) 8.13 9.75 11.37 12.99 14.61 16.23 17.85 19.47 21.09 22.71 

13 Xoạc dọc (Cm) 7.46 9.04 10.63 12.21 13.80 15.38 16.97 18.55 20.14 21.72 

14 Chạy 300m (S) 52.44 53.82 55.20 56.58 57.96 59.34 60.72 62.10 63.48 64.86 

15 
Tố chất 

thể lực 

chuyên 

môn 

Cơ lưng 15 lần (s) 15.06 15.78 16.51 17.23 17.96 18.68 19.41 20.13 20.86 21.58 

16 Cơ bụng 15 lần (s) 16.09 16.82 17.55 18.28 19.01 19.74 20.47 21.20 21.93 22.66 

17 Đấm tốc độ 20 lần (s) 5.33 5.69 6.05 6.41 6.77 7.13 7.49 7.85 8.21 8.57 

18 
Đá di chuyển hai mục tiêu cách nhau 

3m 20 lần (s) 
27.87 28.54 29.21 29.88 30.55 31.22 31.89 32.56 33.23 33.90 
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Từ kết quả nghiên cứu thu được ở các bảng 3.1 đến 3.4 tiến hành xử lý quy ra 

điểm của các chỉ tiêu, test và tổng hợp điểm. Kết quả phân loại điểm tổng hợp đánh giá 

tuyển chọn nam VĐV Vovinam lứa tuổi 12 - 13 được trình bày ở bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Bảng phân loại điểm tuyển chọn nam VĐV Vovinam l a tu i 12 - 13 

Phân loại Điểm 

Giỏi ≥ 144 

Khá 117 - 143 

Trung bình 90 - 116 

Yếu 54 - 89 

Kém < 54 

3.5. Đánh giá hiệu quả tiêu chuẩn tuyển chọn nam VĐV Vovinam lứa tuổi 12 - 

13 tỉnh Thanh  óa 

Năm 9/2016, môn Vovinam ứng dụng tiêu chuẩn đề tài xây dựng tuyển bổ sung 

được 15 nam VĐV. Sau 12 tháng tuyển chọn, đến tháng 9/2017 chúng tôi tiến hành 

tổng hợp kết quả ứng dụng các test, chỉ tiêu tuyển chọn nam VĐV Vovinam lứa tuổi 12 

- 13 với các chỉ số St, So, P ở các lứa tuổi như sau: 

Bảng 3.6. Kết quả  ng dụng các tiêu chuẩn tuyển chọn nam 

VĐV Vovinam l a tu i 12 - 13 tỉnh Thanh Hóa 

L a tu i 
T ng số 

VĐV 

Số VĐV chuyển 

tuyến, giữ lại, b  

sung hàng năm 

(I) 

Số VĐV thải 

loại đúng 

(II) 

Số VĐV thải 

loại sau (III) 

Số VĐV 

giữ nhầm 

(IV) 

12 tuổi 7 6 0 0 1 

13 tuổi 8 7 0 1 0 

T ng 15 13 0 1 1 

Từ kết quả thu được ở bảng 3.6, căn cứ phương pháp xác định hiệu quả, hệ số 

tuyển chọn: 

Hiệu quả tuyển chọn:  

St = 
I 

I + IV 

Hiệu quả tuyển chọn ban đầu: 

So = 
I + III 

I + II + III + IV 
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Hệ số tuyển chọn: 

P = 
I + IV 

I + II + III + IV 

Nghiên cứu xác định được các chỉ số St, So, P ở các lứa tuổi như sau: 

L a tu i St (%) So (%) P (%) 

12 tuổi 85.7 85.7 100.0 

13 tuổi 100 100 87.5 

T ng 92.9 93.3 93.3 

Qua các chỉ số đạt được St, So, P cho thấy các chỉ số có tỷ lệ rất cao từ 85.7% - 

100%, điều này đã chứng minh việc sử dụng chỉ tiêu, test và các tiêu chuẩn mà chúng 

tôi xây dựng để tuyển chọn nam VĐV Vovinam lứa tuổi 12 - 13 là có hiệu quả cao và 

có giá trị trong thực tiễn. 

Từ phân tích kết quả trên, có thể thấy rõ rằng việc sử dụng các chỉ tiêu, test tuyển 

chọn mà nghiên cứu xây dựng đã mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyển chọn nam 

VĐV Vovinam lứa tuổi 12 - 13 tỉnh Thanh Hóa. Hệ thống chỉ tiêu, test tuyển chọn khoa 

học, tuyển chọn được chính xác những VĐV có khả năng phát triển thể thao thành tích 

cao, tiết kiệm kinh phí do tuyển chọn nhầm và đồng thời rút ngắn được thời gian đào tạo. 

Kết luận 

1. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 11 test tố chất thể lực chung, chuyên môn 

và 7 chỉ tiêu hình thái y sinh tuyển chọn nam VĐV Vovinam lứa tuổi 12 -13 tỉnh Thanh 

Hóa có đủ độ tin cậy và tính thông báo. 

2. Nghiên cứu đã xây dựng bảng tiêu chuẩn phân loại cũng như bảng điểm tuyển 

chọn nam VĐV Vovinam lứa tuổi 12 - 13 tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, xác định hiệu quả 

tuyển chọn trong thực tiễn nghiên cứu với St đạt 92.9%; So đạt 93.3% và P đạt 93.3%. 

Qua đó khẳng định các tiêu chuẩn mà chúng tôi nghiên cứu xây dựng đã mang lại hiệu 

quả cao trong thực tiễn tuyển chọn nam VĐV Vovinam lứa tuổi 12 - 13 tỉnh Thanh Hóa. 
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BUILDING STANDARDS FOR SELECTING 

VOVINAM MALE ATHLETES 12 - 13 YEARS OF AGE IN 

THANH HOA  

Do Duc Dat, M.A 

Abstract: Basing on the study of documents, tests and criteria for selecting 

Vovinam male athletes 12 - 13 years of age in Thanh Hoa province as well as  

determining the reliability and the selection criteria in practice, the article discusses the 

issue of building 11 tests, 7 criteria for selecting of Vovinam male athletes  12-13 years 

of age in Thanh Hoa. 
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PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THÔNG TIN TRONG MÔI TRƢỜNG 

ĐIỆN TỬ G P PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VIỆT NAM 

                                                                       ThS. Nguyễn Thị Nhung
1
 

                                                            

Tóm tắt: Bài viết phân tích lợi ích của một số dịch vụ thông tin trong môi trường 

điện tử đã và đang được nghiên cứu, triển khai áp dụng trong các cơ sở giáo dục đại 

học Việt Nam (gồm dịch vụ thông tin trực tuyến, dịch vụ tin nhắn, dịch vụ thư điện tử, 

dịch vụ diễn đàn điện tử). Từ đó đưa ra giải pháp triển khai các dịch vụ thông tin này 

nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.  

Từ khóa: dịch vụ thông tin, môi trường điện tử, cơ sở đào tạo, đại học 
 

1. Đặt vấn đề 

Ngày nay, với sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động mạnh 

mẽ đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa trong đó có lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo. Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, giáo dục nước ta chỉ có thể phát 

triển bền vững khi được xây dựng trên nền tảng của khoa học giáo dục. Chính vì thế, 

giáo dục và đào tạo Việt Nam cần phải tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, mạnh mẽ và 

phấn đấu đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực theo tinh thần Nghị quyết 

Trung ương 9 đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ XII. Nâng cao chất lượng đào tạo trong 

cuộc cách mạng công nghệ là một trong những mục tiêu quan trọng của các cơ sở giáo 

dục đại học, trong đó có hoạt động phục vụ thông tin.  

Các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đã và đang chuyển đổi từ đào tạo truyền 

thống sang đào tạo theo mô hình hiện đại. Sự chuyển đổi đó đòi hỏi phải chuyển đổi 

hình thức phục vụ các dịch vụ thông tin truyền thống (dịch vụ tư vấn, dịch vụ thông tin 

đào tạo, đào tạo tại chỗ, dịch vụ cung cấp tài liệu tại chỗ...) sang dịch vụ thông tin điện 

tử đáp ứng được sự phát triển của giáo dục đại học trong thời đại mới.  

2. Đặc điểm và lợi ích c a các dịch vụ thông tin trong môi trƣờng điện tử 

2.1. Đặc điểm 

Các dịch vụ thông tin (DVTT) trong môi trường điện tử (MTĐT) là các dịch vụ 

được xây dựng trên cơ sở ứng dụng công nghệ máy tính và truyền thông để tăng cường 

khả năng truy cập, quản lý, sử dụng và phổ biến thông tin đến người dùng. 

                                           
1
 Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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DVTT trong MTĐT có những đặc điểm như:  Tính thông minh,tính vô hình, tính 

không thể tách rời, tính không đồng nhất. 

- Tính thông minh: Các thiết bị được trang bị có khả năng tính toán và kết nối 

mạng sẽ đem lại tính năng ưu việt so với các thiết bị truyền thống và có những tính năng 

mới mà thiết bị truyền thống không thể có được.  

- Tính vô hình: Đối với các dịch vụ trong MTĐT không có khái niệm tồn dưới 

dạng vật chất, không có bất cứ nơi nào chứa đựng thông tin cụ thể để chờ đợi người 

dùng tới sử dụng. 

- Tính không thể tách rời: Giữa cơ sở giáo dục đại học (đơn vị cung cấp dịch vụ) 

tới cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên (gọi chung là người dùng) có mối quan hệ chặt 

chẽ với nhau khi sử dụng cùng một dịch vụ. Đối với các dịch vụ truyền thống khi cán bộ 

(những người được phân công thực hiện dịch vụ) cung cấp dịch vụ một cách trực tiếp 

thì ngôn ngữ, cử chỉ, cách ăn mặc, vệ sinh cá nhân và kỹ năng giao tiếp có thể ảnh 

hưởng đến việc đánh giá chất lượng dịch vụ của người dùng. Vì vậy, các cán bộ thực 

hiện luôn luôn phải hoàn thiện bản thân từ hình thức bên ngoài tới kiến thức chuyên 

môn nghiệp vụ cũng như khả năng giao tiếp, luôn luôn lắng nghe các thông tin phản hồi 

của người dùng để đáp ứng tối đa nhu cầu của họ, tạo sự thân thiện, gắn kết và tin tưởng 

của người dùng. Trong MTĐT, do tốc độ người dùng sử dụng Internet ngày càng tăng. 

Do vậy, để thực hiện dịch vụ thông tin hiện đại các cơ sở giáo dục đào tạo phải thiết kế 

các cổng thông tin, giao diện các diễn đàn, trang mạng xã hội thực hiện các dịch vụ là 

rất quan trọng và phải tối ưu nội dung với công cụ tìm kiếm hiệu quả. Các cơ sở giáo 

dục đại học phải ứng dụng các công cụ hỗ trợ cho việc quảng bá hình ảnh trên Internet 

để có thể tiếp cận được khối lượng người dùng rộng rãi; có thể sử dụng mạng xã hội để 

xác định nhu cầu người dùng và tìm kiếm người dùng tiềm năng, quy định cách thức đặt 

hàng, thanh toán đơn giản để người dùng dễ dàng mua, sử dụng dịch vụ. 

- Tính không đồng nhất: Trong các giao dịch dịch vụ trực tuyến, tốc độ đường 

truyền với các thông số ping, upload và download đóng một vai trò quan trọng làm cho 

người dùng có cảm nhận tích cực về dịch vụ. Ví dụ, khả năng tải về một thiết kế bài 

giảng (dung lượng 963KP) sẽ mất bao nhiêu thời gian để hoàn tất là điều người dùng 

thường quan tâm. Nếu tốc độ đường truyền quá chậm thì khách hàng sẽ không thoả mãn 

với dịch vụ cung cấp của cơ sở giáo dục. Chính vì thế, để thực hiện các dịch vụ trực 

tuyến có hiệu quả, khi đăng ký đường truyền Internet, cơ sở giáo dục phải làm việc cụ 

thể với các nhà cung cấp dịch vụ mạng để nâng cao tốc độ đường truyền. Tốc độ đường 

truyền cao giúp người dùng dịch vụ trực tuyến cảm thấy thoải mái khi truy cập, sử dụng 

tối đa các loại tài liệu khác nhau như: tin nhắn, file văn bản, âm thanh, hình ảnh, video... 
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- Quy mô lớn: Có số lượng lớn các thiết bị được quản lý và giao tiếp với nhau. 

Số lượng thông tin được truyền bởi thiết bị sẽ lớn hơn nhiều so với được truyền bởi 

con người. 

2.2. Lợi ích  

Sử dụng các DVTT trong MTĐT giúp các cơ sở đào tạo xử lý, cung cấp thông 

tin nhanh chóng, đơn giản, mọi lúc mọi nơi. Thông tin có sự tương tác hai chiều công 

khai giữa cán bộ, giảng viên, người học với nguồn thông tin nhà trường; tiết kiệm thời 

gian đi lại, làm việc cho người dùng. Sử dụng các dịch vụ này góp phần xây dựng một 

môi trường giáo dục đào tạo thuận tiện và nhanh chóng hơn, mang lại kết quả tối ưu 

trong việc giảng dạy và học tập cho cán bộ, giảng viên và  học sinh, sinh viên (gọi 

người học).  

DVTT trong MTĐT mang lại nhiều lợi ích cho cán bộ, giảng viên, người học, cơ 

sở đào tạo như sau: 

- Đối với cán bộ, giảng viên: Nhận được đầy đủ các thông tin một cách nhanh 

chóng, kịp thời từ nhà trường; thông tin trao đổi giữa nhà trường, cán bộ, giảng viên và 

người học nhanh chóng; giảng viên cung cấp tài liệu cho người học kịp thời; nâng cao 

kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ qua các câu hỏi và xử lý câu hỏi; giảng viên có thể thực 

hiện được việc tư vấn, dạy học trực tuyến trên MTĐT mọi lúc mọi nơi; nâng cao kỹ 

năng giao tiếp qua mạng, kỹ năng tin học và tiếp cận công nghệ cao; hình thành thói 

quen làm việc trên MTĐT. 

- Đối với người học: Nhận được đầy đủ các thông tin mới, kịp thời; được cung 

cấp tài liệu học tập nhanh do giảng viên và cơ sở đào tạo cung cấp; người học được trao 

đổi, chia sẻ thông tin nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi với cơ sở giáo dục và giảng viên, từ 

đó hình thành thói quen làm việc trên MTĐT; người học có thể đặt ra các chủ đề trên 

diễn đàn để chia sẻ, bình luận và tương tác được với nhiều người cùng một lúc, nâng 

cao kỹ năng giao tiếp trên mạng. 

- Đối với cơ sở đào tạo: Cung cấp đầy đủ thông tin nhanh chóng, kịp thời tới 

mọi đối tượng, cả trong và ngoài đơn vị muốn tìm hiểu về trường; Nắm bắt nhu cầu 

thông tin kịp thời qua sự tương tác giữa nhà trường, giảng viên và học sinh sinh viên; 

Hoàn thiện các dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ thông tin trong trường 

đại học; thực hiện tốt đào tạo từ xa và trực tuyến; tiết kiệm kinh phí và thời gian; khẳng 

định thương hiệu và nâng cao quảng bá hình ảnh của cơ sở đào tạo. 
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3. Một số dịch vụ thông tin trong môi trƣờng điện tử tại các cơ sở đào tạo 

đại học Việt Nam 

Dịch vụ thông tin trong MTĐT hiện nay đang được các cơ sở đào tạo đại học áp 

dụng rộng rãi và hiệu quả như: Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa, Đại học 

Kinh tế Quốc dân, Đại học Y Hà Nội, Đại học FPT, Đại học Thủy lợi, Đại học Hàng 

hải, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Đại học Quốc gia, 

Đại học Công nghệ Thông tin.... Điều đó chứng tỏ một xu thế mới trong cung cấp các 

dịch vụ mới của các trường đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đã đến lúc, 

bên cạnh các hình thức dịch vụ thông tin truyền thống phục vụ người học, hình thức 

phục vụ dịch vụ thông tin điện tử cần được nghiên cứu, quan tâm và sử dụng trong các 

cơ sở giáo dục đại học.  

3.1. Dịch vụ thông tin trực tuyến 

Dịch vụ thông tin trực tuyến (DVTTTT) hay còn gọi là dịch vụ tham khảo ảo 

trực tuyến là dịch vụ cho phép người dùng đặt câu hỏi qua tin nhắn (chat) và được cán 

bộ tư vấn các cơ sở đào tạo trả lời trực tuyến bằng cách truy cập vào Cổng thông tin 

điển tử qua các công cụ hỗ trợ Tawk, Subiz, Zopim, Zendesk..., trang mạng xã hội như 

Facebook, Zalo, Skype, Yahoo, Messenger,... [1] mà các cơ sở đào tạo đại học thiết lập. 

Dịch vụ thông tin trực tuyến thông qua hình thức “Chat online” (trò chuyện trực 

tuyến) là hành động trao đổi thông tin giữa người hoặc nhóm người, từ máy tính, điện 

thoại đến máy tính hoặc điện thoại cùng lúc thông qua mạng Lan (cục bộ), Wan (diện 

rộng), Internet (mạng quốc tế) bằng bàn phím hơn là bằng thiết bị chuyển âm. 

   

Hình 1: Một số hình ảnh giao diện dịch vụ hỗ trợ trực tuyến của các cơ sở đào tạo 

[8],[10] 

Cũng tương tự như dịch vụ tham khảo trực tiếp tại các cơ sở đào tạo đại học, 

nhưng lượng thông tin mà học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên có thể cập nhật qua 

DVTTTT nhanh hơn, áp dụng được trực tiếp ngay lúc đang trao đổi với cán bộ thực 

hiện dịch vụ. Đồng thời, nhiều học sinh, sinh viên có thể hỏi cùng một lúc cán bộ thực 
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hiện dịch vụ vẫn có thể đáp ứng mà không mất thời gian chờ đợi của người dùng. Ngoài 

ra, người dùng có thể nhận được thông tin trả lời khi mà cán bộ thực hiện dịch vụ không 

online trực tuyến, đang ở dạng offline thông qua địa chỉ email hoặc số điện thoại. 

Dịch vụ thông tin trực tuyến qua mạng ngày càng phát huy ưu điểm khi kết nối 

càng gần hơn giữa người học và cơ sở đào tạo, cán bộ thực hiện dịch vụ ở các cơ sở đào 

tạo hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc của người học trong quá trình tìm kiếm 

thông tin chung về nhà trường, ngành học, chế độ chính sách một các nhanh chóng, 

bước khỏi rào cản về không gian và thời gian; giúp ích rất nhiều cho người học trong 

quá trình tìm kiếm, tiếp cận và thỏa mãn nhu cầu thông tin. Dịch vụ này cho phép ẩn 

danh hoặc xưng danh; tương tự như tham khảo trực tiếp, loại bỏ các vấn đề nghe nhầm; 

có thể lưu các phiên “chat” thành văn bản để tham khảo lần sau; hữu ích cho những 

người có vấn đề về nghe hoặc nói; có thể dễ dàng giao tiếp giữa những người mà ngôn 

ngữ giao tiếp là ngôn ngữ thứ hai, chẳng hạn: người học là sinh viên Lào “chat” với cán 

bộ trường đại học là người Việt Nam có thể sử dụng công cụ dịch ngôn ngữ sang ngôn 

ngữ tiếng Việt và ngược lại. Để thực hiện dịch vụ thông tin trực tuyến tốt đòi hỏi người 

dùng phải đặt câu hỏi và chia câu hỏi đoạn ngắn; cung cấp thông tin và lượng tin cần 

tìm; sử dụng các câu hỏi mở và dùng các thuật ngữ dễ hiểu. 

3.2. Dịch vụ tin nhắn  

Dịch vụ tin nhắn (SMS) là một trong những phương thức giao tiếp và được sử 

dụng nhiều nhất trong truyền thông di động. SMS là một giao thức để gửi tin nhắn qua 

mạng không dây [6]. Không giống như nhiều dịch vụ hiện nay, chẳng hạn như MMS 

(Multimedia Messaging Service - dịch vụ nhắn tin đa phương tiện) và các dịch vụ gọi 

thoại khác, tin nhắn SMS vẫn hoạt động trên các mạng cơ bản và dựa trên 3 công nghệ 

mạng lớn đó là GSM (Global system for mobile commounication -  ệ thống mạng di 

động toàn cầu), CDMA (Code Division Multiple Access - Đa truy nhập phân chia theo 

mã) và TDMA (Time Division Multiple Access - Đa truy nhập phân chia theo thời 

gian), khiến nó trở thành một dịch vụ phổ cập cho mọi người. 

Các SMS đơn giản là gửi tin nhắn đến người học để thông báo lịch nhập học, 

lịch học, lịch hoạt động của cơ sở đào tạo tới người học. Dịch vụ tin nhắn ở các trường 

phổ thông đã thực hiện với việc sử dụng sổ liên lạc điện tử.   các cơ sở đào tạo đại học 

đã rất nhiều trường triển khai gửi thông tin cho người học, người học cũng có thể xem 

video clip hoạt động phục vụ của nhà trường trên điện thoại/thiết bị cầm tay khi họ đăng 

ký. Các dịch vụ như trên gọi là dịch vụ tin nhắn di động số. Như vậy, các cơ sở đào tạo 

đại học phải nghiên cứu tạo nội dung di động, xem xét các thiết bị và hệ thống di động 
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cũng như tạo môi trường di động hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu và mang lại tiện ích 

cho học sinh, sinh viên. 

Sử dụng SMS cho phép các cơ sở đào tạo đại học tổ chức thông báo ngắn đến 

người học một cách nhanh nhất. Các thông tin để sử dụng qua SMS ở trường có thể là:  

lịch nhập học đầu năm, lịch khai giảng, lịch thi, điểm thi, thời khóa biểu, xếp lớp, các sự 

kiện, các thông báo thay đổi lịch học, phòng học, lịch thu học phí, học bổng, thi đua 

khen thưởng, thông tin tuyển sinh, đào tạo và các thông báo khác ở mọi lúc, mọi nơi. 

Ngoài ra, SMS còn tạo lập được thông tin mang tính hai chiều, thuận lợi cho việc thông 

tin và quản lý của cơ sở đào tạo đối với sinh viên. Hiện nay, nhiều cơ sở đào tạo đại học 

thực hiện dịch vụ SMS như: Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh, Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh... đã triển khai 

dịch vụ này cho sinh viên và phụ huynh. 

Thực hiện được dịch vụ tin nhắn đòi hỏi các cơ sở đào tạo đảm bảo điều kiện 

sau: đăng ký một đầu số tại nhà cung cấp dịch vụ viễn thông; có một địa chỉ IP tĩnh; lập 

trình một trang xử lý kết quả khi có tin nhắn đến. 

 

Hình 2: Sơ đồ xử lý dữ liệu khi có tin nhắn đến [2] 

 

Để triển khai những ứng dụng công nghệ di động vào công tác phục vụ ở trường, 

các cơ sở đào tạo phải tiến hành thu thập dữ liệu về người học liên quan như số điện 

thoại di động, thông số kỹ thuật về thiết bị di động của người học, ý kiến cũng như 

nguyện vọng của họ đối với các dịch vụ này. 

3.3. Dịch vụ thư điện tử 

Thư điện tử (e-mail) là phương tiện liên lạc, trao đổi thông tin thông qua các 

hộp thư điện tử trên Internet của các tổ chức và cá nhân; mỗi hộp thư có tên gồm: [tên-

riêng]@[tên-miền] [3] 

Dịch vụ thư điện tử  là việc tạo cho các cá nhân hoặc tổ chức trao đổi thư tín với 

nhau thông qua sử dụng hệ thống/mạng máy tính. Để gửi hay nhận thư, trước hết phải 

truy cập vào hệ thống và lựa chọn chức năng thư tín. Các thủ tục để thực hiện khác biệt 

nhau khi sử dụng các phần mềm thư tín khác nhau trên các mạng khác nhau. Để triển 
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khai và thực hiện dịch vụ e-mail trong cơ sở giáo dục đại học, tối thiểu cần phải có các 

thiết bị Terminal, modem và mạng liên lạc viễn thông; phải phân công cán bộ phụ trách 

am hiểu về công nghệ thông tin. 

Hiện này, hầu hết các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam đã triển khai dịch vụ 

thư  điện tử cung cấp cho mỗi cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên một địa chỉ e-mail 

trên trang tên riêng. Các cơ sở xây dựng quy định tổ chức hoạt động, thực hiện thư điện 

tử đến người dùng. Việc thực hiện dịch vụ e-mail trên tên miền riêng thể hiện tính 

chuyên nghiệp và độ tin cậy cao trong quá trình làm việc và học tập tại trường. Bởi nếu 

sử dụng dịch vụ thư điện tử như của Gmail, Yahoo..., không an toàn về dữ liệu (vì toàn 

bộ dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ Google), không đảm bảo quyền riêng tư cá nhân 

người dùng và bị giới hạn dung lượng lưu trữ của dịch vụ Google. Thông tin cung cấp 

qua địa chỉ e-mail có thể giới thiệu đến người học hình ảnh hoạt động, lịch dạy học, lịch 

thi cử, kết quả điểm thi; các thông tin về chế độ chính sách; các hoạt động đoàn, hội 

sinh viên; cung cấp các loại tài liệu học tập và nghiên cứu cho giảng viên, người học; 

trao đổi thông tin về việc dạy - học giữa giảng viên và người học; thăm dò, lấy ý kiến về 

người dạy, người học, chương trình đào tạo và các nội dung hoạt động khác sau khi 

người học tốt nghiệp; cơ sở đào tạo sử dụng dịch vụ e-mail sẽ giúp cho trường trong 

việc tư vấn, triển khai các hoạt động đối với người học được tốt hơn. 

Hiện nay, việc triển khai dịch vụ thư điện tử đối với các cơ sở đào tạo đại học 

phổ biến tuy nhiên cũng chưa được thực hiện tốt. Chủ yếu mới chỉ dùng cho một số lớp 

đăng ký e-mail thường xuyên có nhu cầu về lịch học, bài giảng, đề tài khoa học, thông 

báo, chế độ chính sách của lớp, ngành học, khoa, trường. Việc chủ động triển khai của 

các cơ sở giáo dục đại học đến dịch vụ thư điện tử vẫn còn hạn chế, chưa đồng bộ. 

Nhiều cơ sở vẫn chưa kết nối với toàn bộ người học bằng địa chỉ e-mail nên việc trao 

đổi học tập giữa nhà trường, khoa, lớp và người học vẫn còn chậm. Nhiều trường đại 

học vẫn chưa triển khai thư điện tử theo tên miền riêng mà vẫn sử dụng thư điện tử 

gmail, yahoo, ... trong việc thực hiện công việc. 

3.4. Diễn đàn điện tử 

Diễn đàn điện tử là một loại dịch vụ rất phổ biến, được nhiều người quan tâm và 

sử dụng vì những mục đích chuyên môn cũng như giải trí. Dịch vụ này cho phép những 

người dùng cùng quan tâm tới một vấn đề nào đó có thể trao đổi (gửi và nhận) các 

thông tin có liên quan. Người tham gia diễn đàn vừa đóng vai trò của người cung cấp 

thông tin, vừa đóng vai trò của người dùng tin. Trên diễn đàn người dùng có thể tương 

tác với rất nhiều người và xem được các bình luận công khai. Người đầu tiên gửi lên 

một chủ đề (topic, thread) trong một đề mục (category, forum) và sau đó những người 
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tiếp theo sẽ viết những bài góp ý, thảo luận lên để trao đổi xung quanh chủ đề đó. 

Các cơ sở đào tạo đại học nên thiết lập diễn đàn điện tử để qua đó người học có 

thể trao đổi thông tin với bạn học, với cán bộ giảng viên của trường một cách nhanh 

chóng, dễ dàng; qua đó khẳng định được vị thế và quảng bá được hình ảnh của mình.  

Để có thể trở thành người dùng của một diễn đàn, cần thực hiện các thủ tục sau : 

          - Đăng ký sử dụng diễn đàn.  

          - Tìm và xem thông tin trên diễn đàn.  

          - Việc kiểm tra nội dung thông tin trong diễn đàn được thực hiện sau khi người 

dùng đã đi vào từng diễn đàn mà mình lựa chọn. Lúc này hệ thống sẽ thông báo một số 

thông tin cơ bản có liên quan: số lượng thông báo có trên diễn đàn, danh mục người gửi 

thông báo lên diễn dàn, chủ đề của thông báo được gửi (do người gửi đặt), thời gian 

thông báo được gửi, trữ lượng của thông báo đó. Tại đây, nếu tiếp tục có thể làm hiển 

thị toàn bộ nội dung thông tin của mỗi thông báo. 

- Gửi thông báo lên diễn đàn. Chọn chức năng gửi một thông báo mới lên diễn 

đàn cho phép việc đưa một thông tin mới lên diễn đàn. Sau đó tiến hành soạn thảo nội 

dung của thông báo cần gửi. Nội dung này thường thể hiện quan điểm, kinh nghiệm.... 

của người gửi về vấn đề thuộc/có liên quan chặt chẽ tới profile (hồ sơ) của diễn đàn. 

Tiếp theo, thường là việc chọn Option Send (tùy chọn) khẳng định thông báo của bạn 

đã được gửi lên. 

 Hiện nay, nhiều cơ sở đào tạo đại học, nhiều khoa, nhiều bộ môn đã tổ chức 

diễn đàn điện tử để sinh viên có thể trao đổi, chia sẻ, về một chủ đề nào đó, hoặc ngành 

nghề đào tạo, chương trình đào tạo, chế độ chính sách của sinh viên, công tác đoàn và 

hội sinh viên, việc làm, tình yêu.  

  

Hình 3: Một số hình ảnh về diễn đàn điện tử [7],[9] 

Triển khai dịch vụ thông tin trong môi trường điện tử mang lại nhiều lợi ích cho 

các cơ sở đào tạo đại học trong việc phục vụ thông tin cho cán bộ, giảng viên, học sinh, 

sinh viên, tuy nhiên, việc triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Hệ thống hạ tầng công nghệ 

thông tin không đảm bảo; một số dịch vụ trả phí cũng gây khó khăn cho người dùng; 

trình độ chuyên môn của cán bộ thực hiện dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu; ý thức 
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và kỹ năng sử dụng của người dùng chưa được nâng cao; sử dụng dịch vụ nhiều khi hai 

bên giao tiếp không biết độ tuổi để có cách xưng hô cho phù hợp; không biết được thái 

độ, cử chỉ của người dùng như tiếp xúc trực tiếp; khả năng đánh máy cũng có thể gây 

khó khăn cho một số người dùng sử dụng dịch vụ; việc đeo tai nghe thường xuyên cũng 

ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ thực hiện dịch vụ; thông tin giao tiếp trên mạng xã 

hội, diễn đàn nhiều khi không đảm bảo. 

4. Một số kiến nghị và giải pháp triển khai các dịch vụ thông tin trong môi 

trƣờng điện tử ở các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam  

Để thực được DVTT trong MTĐT được tốt đòi hỏi các cơ sở giáo dục đào tạo 

đại học phải có chính sách phát triển hợp lý, phù hợp với sự phát triển của cuộc cách 

mạng 4.0. 

- Xây dựng, nâng cao hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị đảm bảo triển 

khai tốt. 

- Các cơ sở giáo dục đại học phải xây dựng quy chế, quy định, tổ chức hướng 

dẫn triển khai các dịch vụ. 

 - Xây dựng được ngân hàng câu hỏi, câu trả lời. 

 - Lựa chọn cán bộ có kiến thức, có chuyên môn, am hiểu về cơ sở đào tạo, có 

kỹ năng mềm, kỹ năng tiếp nhận trả lời, sử dụng tốt công nghệ và lựa chọn phần mềm, 

mạng viễn thông đảm bảo các yêu cầu triển khai dịch vụ thông tin điện tử.  

- Việc thực hiện các dịch vụ thông tin điện tử ở cơ sở đào tạo đại học nên được 

triển khai ở mỗi bộ phận. 

- Lựa chọn phần mềm không cho phép hiển thị những từ, cụm từ thiếu văn hóa, 

thô tục và các cơ sở đào tạo đại học kiểm soát các thông tin trên diễn đàn, trên các trang 

mạng xã hội khi người dùng sử dụng dịch vụ thông tin trong môi trường điện tử. 

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp trên môi trường 

mạng, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho người dùng để sử dụng tốt các dịch vụ. 

5. Kết luận 

Phát triển DVTT trong MTĐT là xu thế tất yếu đòi hỏi các cơ sở đào tạo 

đại học cần phải nghiên cứu, quan tâm và đẩy mạnh triển khai sử dụng, góp phần 

nâng chất lượng phục vụ thông tin đến mọi đối tượng. Thông qua đó, các cơ sở 

đào tạo quảng bá hình ảnh, khẳng định thương hiệu và nâng cao vị thế đối với 

cộng đồng. 
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VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI 

VÀO VIỆC GIẢNG DẠY MÔN “HÌNH THÀNH CÁC BIỂU TƢỢNG 

TOÁN HỌC CHO TRẺ MẦM NON” 

ThS. Nguyễn Thị Phƣợng
1
 

  

 Tóm tắt: Phương pháp giáo dục Montessori bắt đầu du nhập vào một số nước 

phương Đông những năm 90 của thế kỷ XX. Thời gian gần đây, tại một số trường mầm 

non ở Việt Nam đã áp dụng phương pháp này vào chương trình giảng dạy. Montessori 

là phương pháp giáo dục coi trọng sự phát triển tự nhiên của trẻ, lấy khả năng tự học 

của trẻ là nền tảng cơ sở. Trong bài viết, tác giả đề cập tới việc vận dụng phương pháp 

giáo dục Montessori vào việc thiết kế hoạt động góc học tập toán nhằm giúp trẻ mầm 

non hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng một cách có hiệu quả hơn trong điều 

kiện thiếu các giáo cụ Montessori. 

 Từ khóa: phương pháp giáo dục Montessori, giáo cụ, lớp học, góc học tập toán 

 

 1. Tìm hiểu về phƣơng pháp giáo dục Montessori 

 1.1. Phương pháp giáo dục Montessori là gì? 

 Phương pháp giáo dục Montessori ra đời từ đầu thế kỷ XX, do tiến sĩ Maria 

Montessori (1870 - 1952) người Ý sáng lập. Tiến sĩ Maria Montessori là chuyên gia 

trong nhiều lĩnh vực như triết học, nhân văn học, giáo dục học và đồng thời bà được biết 

đến như là nữ bác sĩ đầu tiên của Ý khi bà 26 tuổi. Bà đã xây dựng và phát triển phương 

pháp giáo dục Montessori và là người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực giáo 

dục lứa tuổi mầm non. Trong hơn 100 năm qua, phương pháp giáo dục của bà đã được 

20.000 trường học Montessori trên toàn thế giới áp dụng thành công [4, tr 4]. 

 Phương pháp Montessori là một phương pháp giáo dục coi trọng việc phát hiện 

các tiềm năng của trẻ và nỗ lực tận dụng để phát triển tiềm năng tự nhiên này bằng một 

môi trường giáo dục thích hợp, thân thiện, cởi mở với các giáo viên được đào tạo sâu 

về chuyên môn kèm theo các giáo cụ học tập khác nhau được thiết kế đặc biệt cho mỗi 

bài học [5].  

 1.2. Những nguyên tắc giáo dục của Montessori 

 - Phát hiện và tận dụng tiềm năng sẵn có ở trẻ, tôn trọng đặc điểm, tính cách 

của từng trẻ, tạo cho trẻ một môi trường thích hợp để phát triển theo khả năng riêng. 

                                           
1
 Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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 Bản thân mỗi trẻ từ khi sinh ra đã có khả năng quan sát và khả năng tự học rất 

tốt, trẻ có thể tiếp nhận rất nhiều hình ảnh về các đồ vật, sự vật và các động tác. Ngoài 

ra, trẻ còn quan sát mối liên hệ giữa các sự vật. Do vậy, trong quá trình giáo dục chú 

trọng vào việc khai thác khả năng sẵn có ở trẻ, duy trì khả năng chú ý mạnh mẽ của trẻ, 

không áp đặt trẻ, chỉ quan sát đưa ra gợi ý và hỗ trợ khả năng tự phát triển của trẻ [1, tr 

28 - 36]. 

 Trên thực tế, bất kỳ hành vi nào của trẻ cũng đều bắt nguồn từ nguyên nhân tâm 

lý, đầu tiên để trẻ chủ động hành động và theo đuổi hứng thú của mình cho tới khi trẻ 

chuyển qua hoạt động khác, qua đó, trẻ tự lập, tự khám phá và tự sửa sai. Tiếp thu cái 

mới một cách tự nhiên, dễ dàng thì trẻ nắm bắt được cái mới một cách có ý thức. Với 

phương pháp này thì nhà giáo dục không can thiệp nhiều đối với trẻ mà cần phân tích 

nhu cầu tâm lý, đặc điểm riêng của từng trẻ, đồng thời dạy trẻ biểu đạt đúng đắn, thúc 

đẩy sự phát triển ở trẻ. Như vậy, phát hiện tính cách, tôn trọng đặc điểm, tính cách của 

từng trẻ là một nhiệm vụ đầu tiên của nhà giáo dục. Chúng ta nên đối xử với trẻ, tôn 

trọng trẻ giống như đối xử với những người lớn, cho phép trẻ ở gần mình để trẻ ngồi 

giữa chúng ta, tạo môi trường vui vẻ thân thiện, đồng thời chúng ta quan sát - tạo cho 

trẻ một môi trường học tập thích hợp thông qua thử nghiệm với các đồ dùng học tập 

chuyên biệt và qua các trẻ khác. 

 Trẻ chỉ có thể học tập một cách có ý thức và trở nên trưởng thành trong một môi 

trường không gò bó, thích hợp với độ tuổi và giai đoạn phát triển của trẻ. Môi trường 

giáo dục Montessori có đầy sự ấm áp, an toàn của tình thương yêu, trong đó, giáo viên 

đóng vai trò là người hướng dẫn ban đầu, trong quá trình trẻ tự học thì giáo viên chỉ 

quan sát và chỉ tham gia khi trẻ thực sự cần thiết, tạo hứng thú mỗi cá nhân trẻ tham gia 

tích cực, là trung tâm trong học tập và trẻ được khuyến khích để cộng tác, giúp đỡ các 

trẻ khác. Có như vậy, trẻ mới phát triển một cách tự nhiên và thuần thục. 

 Trong môi trường giáo dục Montessori có hệ thống các giáo cụ được thiết kế 

chuyên biệt phù hợp với “công việc” học tập của trẻ, mỗi bài học có giáo cụ riêng được 

sắp xếp ngăn nắp theo trình tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ dễ tới khó, đảm 

bảo tính chính xác, tính thống nhất và đúng với các thời điểm phát triển trí tuệ của trẻ. 

Đặc điểm nổi bật nữa của giáo cụ Montessori là tính tự sửa lỗi cao. Chẳng hạn, bộ giáo 

cụ dành cho việc học đếm các số từ 1 tới 10 gồm 10 “gậy số”. Bộ này gồm 10 gậy khác 

nhau, chiều dài mỗi thanh tăng 1 decimet, mỗi gậy đại diện cho mỗi con số. Gậy thứ 1, 

ngắn nhất sơn màu đỏ tương ứng 1 decimet. Gậy thứ 2 dài 2 decimet, sơn 2 màu đỏ và 

xanh xen kẽ nhau. Gậy thứ 3 dài 3 decimet, sơn màu đỏ và xanh xen kẽ nhau, mỗi màu 

sơn dài 1 decimet... cho tới gậy gắn với số 10 lớn nhất, tương ứng 10 decimet (hay 1 
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mét), mỗi phần 1 decimet được sơn màu xen kẽ màu đỏ và xanh (Hình 1). Nhìn vào các 

“gậy số” này ta thấy ngay có sự logic, thống nhất thể hiện ngay ở kích thước tăng dần 

theo 1 đơn vị đo - tương ứng sự hơn kém nhau 1 đơn vị giữa 2 số tự nhiên kề nhau và sự 

quy ước giữa số chẵn và số lẻ, số lẻ màu đỏ, số chẵn màu xanh. Sự khác biệt mỗi con số 

là rất rõ ràng nên khi trẻ sắp xếp các gậy số theo thứ tự các chữ số mà sai thì trẻ sẽ nhận 

biết ra ngay và sắp xếp lại cho đúng.  

Bộ giáo cụ giúp trẻ luyện tập thị giác phân biệt to, nhỏ, dài, ngắn, dày, mỏng như 

giáo cụ “tháp hồng” (Hình 2) được tạo bởi 10 khối gỗ hình lập phương màu hồng có độ 

to, nhỏ khác nhau. Để giúp trẻ nhận biết rộng - hẹp, dày - mỏng có bộ giáo cụ “bậc thanh 

nâu” (Hình 3). Bộ giáo cụ giúp trẻ phân biệt dài - ngắn có “thanh đỏ” (Hình 4)... 

 

 

Hình 1 Hình 2 

 

 

Hình 3 Hình 4 

  

- Tin tưởng vào việc tự giáo dục ở trẻ và không có hệ thống thi đua 

 Quan điểm giáo dục ở các trường Montessori dựa trên nguyên tắc giáo dục 

không phải là điều mà giáo viên đưa ra cho trẻ, giáo dục là một quá trình tự nhiên do 

con người thực hiện một cách tự nhiên và không chỉ bằng cách lắng nghe những lời nói, 

mà còn tạo bởi những kinh nghiệm về môi trường. Như vậy, phương pháp giáo dục này 

tôn trọng và luôn tin tưởng vào việc tự giáo dục của trẻ. Thông qua các bài tập được lặp 

đi lặp lại nhiều lần một cách có ý thức thì việc tự giáo dục sẽ giúp cho quá trình phát 

triển về động cơ, phát triển về nhận thức, phát triển về ý chí của trẻ đi từ những cái cụ 
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thể đến những cái trừu tượng, đồng thời liên kết được các ý tưởng với nhau từ đó quá 

trình cảm giác, phát triển tâm lý của trẻ ngày càng hoàn thiện hơn. 

 Trong phương pháp Montessori, giáo viên có vai trò là người dẫn dắt trẻ tự giáo 

dục, hoặc cung cấp giáo cụ học tập, tạo ra môi trường hỗ trợ sự phát triển và sẵn sàng 

đáp ứng khi trẻ cần sự trợ giúp. Giáo viên cần phải hạn chế sự can thiệp của mình ở 

mức độ cao nhất, luôn kích thích trẻ không ngừng nỗ lực tự học. Chẳng hạn, về mặt 

ngôn ngữ, giáo viên chỉ cần dạy trẻ phát âm rõ ràng, gọi tên chính xác các sự vật để trẻ 

nghe rõ - phát âm to, rõ ràng từng âm tiết, từ đó, trong tư duy trẻ tự liên kết được sự 

việc và tên gọi các sự việc một cách thống nhất. Hãy tin tưởng vào việc tự giáo dục của 

trẻ, vì với mỗi phát hiện mới trẻ sẽ có thêm niềm vui, sự thỏa mãn và tự áp dụng nó vào 

cuộc sống [1].  

 Tiến sĩ Montessori phát hiện ra rằng, trẻ em có bản chất động viên để làm 

việc. Không có trẻ nào muốn trở thành một vấn đề. Vì vậy, trẻ không cần phần thưởng 

từ bên ngoài cũng như các hình phạt. Những gì các trẻ cần là sự giúp đỡ. Người lớn có 

thể giúp đỡ bằng cách cho trẻ thấy làm những gì và làm thế nào để trẻ cố gắng hoàn 

thành công việc. Phần thưởng tự thưởng cho trẻ đó là sự thành công, năng lực và được 

công nhận. Do đó, trong phương pháp giáo dục Montessori không có hệ thống thi đua, 

kết quả học tập của trẻ được giáo viên ghi chép hàng ngày và thông qua một số tiêu 

chuẩn về thái độ, hành vi, kiến thức và niềm hạnh phúc của trẻ khi trẻ đến trường, khi 

trẻ cảm thấy trưởng thành hơn trong cuộc sống để đánh giá. 

 1.3. Chương trình giáo dục Montessori 

 Chương trình giáo dục Montessori được bà Maria Montessori chia thành các giai 

đoạn khác nhau tương ứng với các độ tuổi từ 0 - 3 tuổi, từ 3 - 6 tuổi; từ 6 - 12 tuổi; từ 12 

- 18 tuổi. Nếu so sánh với chương trình giáo dục khác thì chương trình Montessori rộng 

hơn, nó dạy trẻ nhiều kiến thức hơn chứ không phải là những điều cơ bản [6]. Hiện nay, 

trên thế giới có hầu hết trường Montessori tập trung cho trẻ dưới 6 tuổi, ngày càng có 

nhiều trường tiểu học Montessori dành cho trẻ em ở các lớp tiểu học, có một vài chương 

trình của trường trung học cơ sở Montessori và các chương trình trung học phổ thông. 

Tuy nhiên, nội dung chương trình chú trọng vào bốn lĩnh vực: 

- Lĩnh vực thứ nhất: Kỹ năng tổ chức cuộc sống 

Trước hết, có các bài tập để trẻ phát triển năng lực vận động, sau đó có các bài 

tập mà trẻ được trải nghiệm những kỹ năng thực tế để tự chăm sóc bản thân như: hình 

thành thói quen vệ sinh cá nhân hàng ngày, giữ gìn vệ sinh môi trường, ăn mặc gọn 

gàng, tập quán ăn uống lành mạnh, thiết lập tính trật tự... từ đó giúp trẻ ngày càng tự 

trọng và tự tin hơn trong cuộc sống. 
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 - Lĩnh vực thứ hai: Phát triển giác quan 

Các hoạt động khám phá thế giới giúp cho trẻ phát triển toàn diện năm giác quan 

bao gồm thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác. 

- Lĩnh vực thứ ba: Phát triển nhận thức, bao gồm toán học và ngôn ngữ 

 Quá trình học khái niệm toán học trong lớp học Montessori được tiến triển theo 

hướng đi từ cái cụ thể đến cái trừu tượng, từ đơn giản đến phức tạp thông qua các giáo 

cụ học tập. Các hoạt động toán học được tổ chức thành các nhóm. Nhóm một, giới thiệu 

các số từ 1 đến 10 để chuẩn bị cho trẻ đếm và dạy giá trị số lượng. Trẻ em bắt đầu kết 

hợp số và số lượng với “gậy số” và thẻ số (Hình 1). Nhóm hai, liên quan đến hệ thống 

thập phân bằng cách sử dụng giáo cụ “chuỗi hạt” từ 1 tới 10, nhờ đó, trẻ sẽ trở nên quen 

thuộc với tên của các loại thập phân; đơn vị, hàng chục, hàng trăm và hàng ngàn (Hình 

5 a, b).  

 
 

Hình 5 a Hình 5 b 

Nhóm ba, đề cập đến các hoạt động sử dụng các “chuỗi hạt, khối hạt, bàn tính” 

nhằm cho trẻ hiểu khái niệm và quy trình cộng, trừ, nhân và chia (Hình 6). Nhóm bốn, 

bao gồm các hoạt động tính toán bằng cách sử dụng 1 chuỗi gồm 10 hạt. Số 100 là 

mảnh ghép từ 10 chuỗi. Số 1.000 được tạo ra từ  10 mảnh ghép 100 xếp thành khối lập 

phương. Các chuỗi hạt tạo ra các khái niệm số và nhận dạng số một đến một trăm. Trẻ 

lần lượt được luyện tập với các số liên tiếp từ 10 - 1.000 thông qua các chuỗi hạt. 

 

 

 

                                   Hình 6  

 Nhóm năm, chứa các hoạt động sử dụng các chuỗi hạt như bảng dải, “trò chơi 

rắn” và ghi nhớ các số liệu (Hình7). Các phân số cũng là một phần của nhóm này [3, tr 

349 - 380]. 
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Hình 7 

 Quá trình học ngôn ngữ giúp trẻ sử dụng thành thạo lời nói, chữ viết. Trẻ được 

giới thiệu các âm của chữ cái qua các con chữ cái trên giấy. Trẻ sẽ rượt theo mỗi chữ cái 

và phát âm của chữ cái đó. Sau đó, trẻ sẽ bắt đầu ghép các âm này lại với nhau để thành 

lập các từ với các bảng chữ cái có thể tháo rời và chuyển chỗ được (bảng chữ cái bằng 

nhựa). Thậm chí trẻ có vấn đề về viết còn có thể đánh vần các từ với bảng chữ cái cơ 

động nếu trẻ đã học được các âm của chữ cái. Đồng thời, trẻ cũng được cung cấp giấy, 

bút nhớ dòng, bút chì màu và đen trắng, bút sáp màu và phấn để trẻ thường xuyên dùng 

viết chữ và dùng cho kỹ năng vẽ, vẽ chữ để diễn tả những gì trẻ thích. Mỗi ngày trẻ 

cũng phải vẽ và viết trên những tờ giấy to như tờ báo. Trẻ được vẽ tự do hay viết tự do 

về những gì làm chúng cảm thấy thích [4, tr 282 - 283]. 

- Lĩnh vực thứ tư: Các chủ đề về văn hóa, lịch sử, địa lý, nghệ thuật, khoa học 

 + Khoa học: Thông qua các giáo cụ, trẻ khám phá thế giới động, thực vật.  

 + Địa lý: Trẻ được học về quả địa cầu, thế giới chúng ta đang sống, cấu tạo của 

đất, nước. Trẻ được dùng bản đồ thế giới và bản đồ một số nước cũng như thực hiện các 

hoạt động xếp hình, tô theo viền và tô màu bản đồ.  

 + Lịch sử: Lịch sử gắn liền với vấn đề về thời gian, do vậy thông qua các giáo cụ 

như: đồng hồ, lịch... trẻ dễ dàng biết cách tính thời gian cho 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần… 1 

đời người, 1 thời đại cũng như biết được những sự việc đã xảy ra gắn liền với mỗi 

khoảng thời gian đó. 

 + Nghệ thuật: Trẻ học về mỹ thuật và âm nhạc nhằm phát triển khả năng cảm 

thụ cái đẹp, cảm thụ âm nhạc, thể hiện cảm xúc và sự sáng tạo được hình thành thông 

qua suốt quá trình học tập, sinh hoạt của trẻ.  

 2. Vận dụng phƣơng pháp giáo dục Montessori vào việc giảng dạy môn học 

 ình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mần non tại Trƣờng Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 Qua tìm hiểu về phương pháp giáo dục Montessori chúng ta thấy rằng phương 

pháp giáo dục này phù hợp với mong muốn đổi mới phương pháp giáo dục lấy trẻ làm 
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trung tâm hiện nay. Tuy nhiên, để thực hiện được hoạt động dạy học nói chung và hoạt 

động hình thành các biểu tượng toán học nói riêng theo phương pháp này tại các trường 

mầm non là điều khó khăn. Khó khăn đầu tiên là việc đầu tư cho bộ giáo cụ học toán 

Montessori đã rất tốn kém trong khi kinh phí các trường còn hạn chế. Khó khăn thứ hai 

là đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên Montessori được đào tạo bài bản. Mặt khác, trong 

chương trình đào tạo các lớp đại học Sư phạm mầm non tại Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa hiện nay chưa có chương trình đào tạo cho giáo viên 

Montessori. Trong điều kiện thực tế như vậy, giáo viên vẫn có thể lồng ghép ý tưởng 

phương pháp giáo dục Montessori trong việc hướng dẫn sinh viên trong các tiết thực 

hành soạn giáo án và thực hành giảng dạy của môn học. 

 Chúng ta biết rằng, cấu trúc của tiết học toán cho trẻ mầm non bao gồm chuỗi 

các hoạt động, trong đó bao gồm các hoạt động chính là: Ôn luyện những kiến thức, kỹ 

năng đã học làm cơ sở cho kiến thức, kỹ năng mới; Hình thành kiến thức, kĩ năng mới; 

Luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng đã học; Trẻ ứng dụng tái tạo những kiến thức, kĩ 

năng đã học; Trẻ ứng dụng sáng tạo những kiến thức, kĩ năng đã học [2]. Bắt đầu từ 

hoạt động: Luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng đã học giáo viên có thể hướng dẫn 

sinh viên thiết kế, biên soạn các hoạt động góc học tập, bởi vì phương pháp Montessori 

rất thích hợp cho hoạt động góc. Sau khi trẻ đã được học kiến thức mới trong giờ hoạt 

động chung, sinh viên có thể cho trẻ hoạt động góc theo hình thức Montessori. Góc học 

tập không chỉ giúp những trẻ không nắm vững kiến thức trong hoạt động chung sẽ được 

ôn tập, củng cố lại kiến thức mà còn là nơi để các trẻ lĩnh hội và phát hiện kiến thức, kỹ 

năng mới. Khi thiết kế hoạt động góc học tập toán theo phương pháp giáo dục 

Montessori, yêu cầu sinh viên cần phải tuân theo những điều cơ bản sau: 

 Thứ nhất, bám sát các đặc trưng của phương pháp Montessori, giáo viên cần 

chuẩn bị và lựa chọn giáo cụ (đồ dùng học tập) với mục tiêu rõ ràng, chính xác về màu 

sắc, kích thước, hình dạng và số lượng. Giáo cụ phù hợp với giai đoạn phát triển của trẻ 

và phù hợp với điều kiện vật chất của trường học/địa phương. Một giờ dạy toán cho trẻ 

không thể được đánh giá tốt nếu như giáo cụ không được lựa chọn kĩ lưỡng, phù hợp 

với nội dung dạy học. Điều này thể hiện nguyên tắc cơ bản trong dạy học toán, đó là 

tính chính xác và tính khoa học [2, tr 47 - 60]. Tính chính xác và tính khoa học còn thể 

hiện ở mặt ngôn ngữ và các thao tác mà giáo viên định hướng cho trẻ. Đối với trẻ lứa 

tuổi mầm non, các bé đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện ngôn ngữ nên song 

song với việc hình thành các biểu tượng toán cho trẻ, giáo viên chú trọng phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ, vì vậy ngôn ngữ cần phải chính xác, rõ ràng. Chẳng hạn, khi dạy trẻ 

nhận biết hình dạng các vật thể, cô giáo cần chuẩn bị bộ hình học phẳng, bộ hình khối 
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có số lượng đủ cho các nhóm trong góc học tập. Khi cầm một hình hay một khối hình 

nào đó giơ lên cho trẻ quan sát, cô đọc to, rõ ràng và chính xác tên của hình hay khối 

hình đó. 

 Thứ hai, trong mỗi góc học tập toán đảm bảo rằng “công việc” học của trẻ được 

dẫn dắt từ tất cả các giác quan tới ý tưởng. Do đó, khi hình thành các biểu tượng toán 

cho trẻ mầm non, giáo viên cần phải đảm bảo trẻ phải sử dụng tất cả các giác quan như: 

thị giác, thính giác, xúc giác... vào quá trình hoạt động. Ví dụ, trong tiết dạy “nhận biết 

số 6” thay vì cho trẻ đếm 6 bông hoa, 6 cái mũ trong tranh ảnh hoặc trên màn chiếu thì 

cô cho trẻ cầm 6 bông hoa, 6 cái mũ thật lên và đếm, những đồ vật có thật đó cũng rất 

gần gũi trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Bản thân các con số là khái niệm trừu tượng, 

do vậy việc cầm, đếm những bông hoa, cái mũ thật giúp trẻ có cảm nhận thực sự về số 

lượng tương ứng với các chữ số mà trẻ được học. Bước nhận biết số lượng bằng thị giác 

bao giờ cũng là bước tiếp theo sau khi trẻ đã nhận biết số lượng qua xúc giác. Điều này 

phù hợp với lối tư duy của trẻ là đi từ tư duy cụ thể tới tư duy trừu tượng và trở về với 

thực tiễn. 

 Thứ ba, đồ dùng trong góc học tập toán phải được sắp đặt ngăn nắp, đẹp mắt. 

Giáo viên có thể cùng với trẻ đặt ra những quy định về việc sử dụng và quản lý các đồ 

đạc, đồ dùng học tập, đồng thời nghiêm túc thực hiện những quy định đó trong sinh hoạt 

hằng ngày của trẻ tại trường, tại lớp học, như vậy vừa giáo dục cho trẻ vừa củng cố kỹ 

năng sắp xếp các đồ đạc ngăn nắp, theo một trật tự. Trong khi trẻ thực hiện các hoạt 

động, giáo viên cần kiên nhẫn quan sát để có thể đưa ra những yêu cầu phù hợp với khả 

năng của từng trẻ. Điều này thể hiện nguyên tắc giáo dục Montessori, giáo viên đóng 

vai trò là người hướng dẫn, tôn trọng sự độc lập, khả năng riêng của từng trẻ. Làm tốt 

được điều này tức là giáo viên đang đánh thức năng lực toán học tiềm ẩn trong mỗi cá 

nhân trẻ. Trên thực tế, muốn làm được điều này thì trong quá trình hình thành biểu 

tượng toán cho trẻ mầm non, giáo viên lên kế hoạch giảng dạy vừa phải sát theo nội 

dung chương trình giáo dục mầm non hiện hành vừa phải bám vào khả năng của trẻ 

cũng như tính đến việc phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương và giáo viên phải có 

tính kiên trì, sáng tạo trong quá trình dạy học. Ví dụ, khi dạy lứa tuổi mẫu giáo lớn 5 - 6 

tuổi nội dung “đếm, nhận biết số lượng, luyện đếm đến 10”, trong giờ luyện tập giáo 

viên vẫn có thể tạo ra các tình huống để trẻ có thể đếm theo khả năng của từng trẻ. 

Chẳng hạn, giáo viên để 1 rổ hạt đậu trong góc học tập có số lượng nhiều hơn 10 để trẻ 

đếm, bởi vì, có những trẻ có thể tự đếm nhiều hơn 10, thậm chí có trẻ đếm tới hàng 

trăm, sau đó cô hỏi trẻ: trong rổ có tất cả bao nhiêu hạt đậu? Như vậy, tạo ra sự thích thú 

trong việc đếm và không dẫn tới tình trạng trẻ nhàm chán trong giờ học toán. Việc giáo 
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viên tuy đã phát hiện ra năng lực của trẻ mà không chú ý tác động biện pháp phù hợp 

giúp trẻ phát triển hơn không đi đúng theo nguyên tắc hình thành các biểu tượng toán.  

Trong bài viết này, tác giả xin có những gợi ý về việc vận dụng tinh thần 

phương pháp giáo dục Montessori vào thiết kế hoạt động góc học tập trong việc hình 

thành biểu tượng toán học cho trẻ mầm non trong điều kiện thiếu các giáo cụ 

Montessori như sau:  

 Luyện tập đếm và nhận biết các con số từ 1 tới 5, lớp học dành cho trẻ lứa tuổi 

từ 4 - 5 tuổi. Khi không có quân cờ vây như giáo cụ Montessori thì giáo viên có thể 

chuẩn bị một số đồ dùng như: 5 cái đĩa nhỏ, 1 đĩa đựng các loại quả như quả nho, quả 

quýt... hoặc các loại hạt như hạt đậu tương, hạt đậu đen (khoảng 30 hạt)... các thẻ số từ 

1 - 5, thẻ số giáo viên có thể viết ra các miếng bìa cứng hoặc in trên máy tính ra rồi cắt 

thành các thẻ. Phương pháp yêu cầu trẻ luyện tập là: Đặt đĩa đựng các loại quả/ hạt đậu 

trên bàn, bày các thẻ số theo thứ tự từ 1 - 5, phía dưới 1 thẻ đặt một cái đĩa nhỏ. Yêu cầu 

trẻ đọc to các con số, sau đó cho trẻ chia mỗi loại quả/ hạt đậu: Con số trên thẻ là số 

mấy thì trẻ cầm từng ấy một loạiquả/ hạt đậu đặt vào đĩa. Sau khi chia xong, thử so sánh 

xem chiếc đĩa nào nhiều quả/ hạt đậu nhất, chiếc đĩa nào ít quả/ hạt đậu nhất. Cho từng 

trẻ làm đi, làm lại cho tới khi thuần thục. Cuối cùng, giáo viên dựa vào hứng thú của trẻ, 

có thể tiếp tục chơi cho tới khi chia hết số quả/ hạt đậu. Bài luyện tập này giáo viên có 

thể sử dụng cho lớp mẫu giáo lớn với các con số từ 1 - 10, khi đó, số lượng đồ dùng 

được tăng lên. 

 

Hình 8 

 Luyện tập đếm và nhận biết các con số từ 1 tới 10, lớp học dành cho trẻ lứa tuổi 

mẫu giáo lớn từ 5 - 6 tuổi. Giáo viên có thể chuẩn bị một số đồ dùng đơn giản trong góc 

học toán gồm một tờ giấy A4 vẽ các hình tròn theo mẫu (Hình 8) và một hộp màu vẽ. 

Yêu cầu trẻ tô màu vào mỗi hình tròn, số hình tròn được tô màu nằm trên cùng một 

hàng và tương ứng với các số viết ở các ô hình chữ nhật bên trái, mỗi hàng tô một màu.  
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Hình 9 

 Một ý tưởng khác giúp trẻ mẫu giáo lớn luyện tập đếm số lượng và nhận biết các 

con số từ 0 tới 10 là giáo viên có thể sử dụng các đồ dùng sau đây ở mỗi góc học tập 

cho các nhóm trẻ: Bộ khuy áo (đồ dùng này dễ chuẩn bị và giá thành không đắt). Bộ thẻ 

số từ 0 - 10. Đầu tiên, cô giáo bày các thẻ số từ  0 tới 10 trên bàn hoặc dưới sàn lớp học, 

sau đó cô yêu cầu từng trẻ đọc to các số, tiếp theo yêu cầu trẻ lấy các khuy áo đặt dưới 

mỗi thẻ sao cho số lượng khuy áo bằng số ghi trên thẻ. Giáo viên kiên nhẫn quan sát trẻ 

thực hiện và trợ giúp nếu trẻ cần. Cho trẻ lặp đi, lặp lại cho thuần thục (Hình 10).  

 

Hình 10 

 Trong phương pháp Montessori có bài học về phân số, tương ứng sẽ có giáo cụ 

“con kỵ phân số” để dạy trẻ (Hình 11). Tuy nhiên, trong điều kiện không có bộ giáo cụ 

này thì giáo viên có thể linh hoạt sử dụng các đồ vật có xung quanh như các loại quả 

tráng miệng gồm quả cam, quả táo, quả chuối... hay miếng bánh... chia thành các phần 

bằng nhau để dạy trẻ về phân số. Chẳng hạn, thực hiện trò chơi phân chia thức ăn như 

sau. Cho trẻ 1 quả táo, 1 quả chuối và 1 cái bánh. Sau đó, yêu cầu trẻ chia 1 quả táo, 1 

quả chuối và 1 cái bánh thành hai phần bằng nhau, mỗi phần nhận được gọi là một phần 

hai quả táo, một phần hai quả chuối và một phần hai cái bánh. Tiếp tục, lại chia một 

phần hai quả táo, một phần hai quả chuối, một phần hai cái bánh đó thành hai phần bằng 

nhau, mỗi phần nhỏ nhận được gọi là một phần tư quả táo, một phần tư quả chuối, một 

phần tư cái bánh (Hình 12).  
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                             Hình 12 

 Trong góc học tập của trẻ mẫu giáo bé nhằm luyện tập nhận biết các hình học 

phẳng, giáo viên có thể làm giáo cụ sau: Dùng 2 miếng giấy xốp thủ công, cỡ 50 x 30 

cm, dày 3mm có màu sắc khác nhau. Trên miếng giấy xốp thủ công thứ nhất, vẽ 10 hình 

bao gồm 1 hình vuông, 1 hình tròn, 1 hình chữ nhật, 1 hình tam giác và 6 hình gây 

nhiễu khác là hình thang, ngũ giác, ô van, cánh hoa... (Hình 13). Giáo viên bố trí kích 

thước các hình vẽ phù hợp với cỡ miếng ghép. Sau đó dùng dao đầu nhỏ cắt bỏ, bảo 

đảm các hình vẽ và giấy không bị rách hỏng. Lấy các hình vẽ ở miếng xốp thứ nhất ra 

và dùng dây xuyên qua hạt tạo thành núm buộc lại để trẻ dễ nắm. Dùng keo hoặc băng 

dính ghép 2 miếng lại với nhau. Sau đó, yêu cầu trẻ ghép các hình vào miếng xốp. Trò 

chơi này có thể chơi ở mức độ khó hơn nếu cô dùng dải băng đen bịt mắt trẻ và cho trẻ 

thực hiện để tăng độ nhạy cảm cho trẻ.  

 

                                 Hình 13 

 

 

Hình 11 
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3. Kết luận 

Hiện nay, giáo dục mầm non đang phát triển theo xu hướng chuyên nghiệp hóa, 

cùng với đó ngày càng có nhiều bậc phụ huynh, các nhà quản lý đầu tư, quan tâm phát 

triển giáo dục mầm non theo hướng áp dụng linh hoạt các phương pháp giáo dục nhằm 

phát triển kỹ năng toàn diện ở trẻ. Quan điểm truyền thống về việc cho trẻ tới trường chỉ 

với mục đích trông, giữ trẻ để bố mẹ đi làm không còn được chấp nhận và không còn 

phù hợp. Nhà nước có những chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non, phụ huynh sẵn 

sàng đầu tư tiền bạc nhiều hơn cho con cái tới trường với mong muốn con mình phát 

triển toàn diện, do vậy đòi hỏi các cơ sở giáo dục mầm non, các giáo viên mầm non phải 

cung cấp được chương trình học tập linh hoạt. Trước nhu cầu xã hội như vậy, ngay tại 

địa bàn thành phố Thanh Hóa cũng đã có nhiều truờng tư thục áp dụng chương trình 

giáo dục này cho trẻ, chẳng hạn Trường mầm non quốc tế Sakura, Trường mầm non 

Tottochan… Thiết nghĩ, trước xu hướng như vậy, trong việc đào tạo giáo viên mầm non 

ở các trường sư phạm nói chung và Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hoá nói riêng cũng phải có sự thay đổi. Bằng các phương pháp giảng dạy linh 

hoạt có lồng ghép tư tưởng, tinh thần phương pháp giáo dục Montessori trong quá trình 

giảng dạy cho sinh viên không chỉ ở mình môn học thực hành  ình thành các biểu 

tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non mà các môn học khác có thể lồng ghép được 

như môn Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, Giới thiệu môi trường xung quanh… Có như vậy, 

mỗi giảng viên vừa góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, vừa cung cấp nhiều hơn 

những kiến thức, kỹ năng mà sinh viên cần cho nghề nghiệp sau này, từ đó ngay sau khi 

ra trường các em mới có được nhiều cơ hội làm việc tại các môi trường tốt hơn.  
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APLLYING MONTESSORI METHOD IN TEACHING THE 

SUBJECT “FORMING MATHEMATICAL SYMBOLS FOR PRE-

SCHOOL CHILDREN” 

Nguyen Thi Phuong, M.A 

 

Abstract: Montessori method was introduced in some Eastern countries in the 

1990s and has been applied in teaching pre-school children in Vietnam recently. 

Montessori is an educational method that values the natural development of the child 

and considers the children’s self-learning ability as the foundation. The article deals 

with the use of Montessori method to design a mathematics curriculum to help pre-

school children form the basic mathematical symbols more effectively with the lack of 

Montessori teaching aids.  

 Key words: Montessori method, teaching aids, classroom 
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GIÁ TRỊ CỦA CÁC CA KHÖC VIẾT VỀ THANH HÓA  

TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA  

QUÊ HƢƠNG ĐẤT NƢỚC 

                                                                          Nhạc sĩ Đoàn Dũng
1
 

 

Tóm tắt: Thanh Hóa là một tỉnh đất rộng, người đông, với địa thế trung chuyển 

giữa hai miền Nam Bắc. Trong cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân và đế quốc, 

quân và dân Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần quan trọng trong chiến 

thắng giành độc lập tự do của toàn dân tộc. Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, 

Thanh Hóa đã và đang phấn đấu trở thành một tỉnh kiểu mẫu. Ở giai đoạn phát triển 

mới, Thanh Hóa trở thành chủ đề sáng tác cho nhiều thể loại văn hóa nghệ thuật, trong 

đó có ca khúc. Việc phân tích, đánh giá ca khúc viết về Thanh Hóa, phục vụ sự nghiệp 

“Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa” quê hương đất nước là hết sức cần thiết trong giai 

đoạn hiện nay. 

Từ khóa: giá trị nghệ thuật, giá trị nội dung, ca khúc. 

 

1. Khái quát chung 

Âm nhạc phương Tây thâm nhập vào Việt Nam khoảng từ cuối thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX như một làn gió mới, tác động vào lớp trẻ ở các trung tâm lớn: Hà Nội, Hải 

Phòng, Sài Gòn… hình thành nên lớp nhạc sĩ đầu tiên tại Việt Nam. Sau phong trào 

soạn “lời ta theo điệu Tây” và hát “bài ta theo điệu Tây”, năm 1933, thế hệ nhạc sĩ đầu 

tiên như: Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Văn Tuyên, Lê Thương, Thẩm Oánh đã hình 

thành “Âm nhạc cải cách”, đặt nền móng cho nền âm nhạc mới của Việt Nam. Dòng âm 

nhạc mới lúc này chỉ được quan tâm, phát triển ở một số đô thị trung tâm lớn, còn các 

địa phương khác trong đó có Thanh Hóa, âm nhạc phương Tây cũng như thể loại ca 

khúc chưa được phổ biến rộng. Sinh hoạt âm nhạc ở giai đoạn này vẫn chủ yếu là âm 

nhạc dân gian. 

Sau hiệp định Giơ - ne - vơ năm 1954, nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền. 

Miền Nam chịu sự đô hộ của đế quốc Mỹ, miền Bắc hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm phát triển lĩnh vực âm nhạc, đội ngũ đông đảo 

nghệ sĩ, nhạc sĩ được cử đi học tại nhạc viện, trường đào tạo âm nhạc của các nước xã 

                                           
1
 Khoa Âm nhạc - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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hội chủ nghĩa. Các thể loại âm nhạc chuyên nghiệp của châu Âu đã được đưa vào đào 

tạo, giảng dạy trong nhạc viện, trường văn hóa nghệ thuật tại nhiều địa phương và được 

phát triển một cách bài bản, vừa tiếp thu văn hóa nhân loại, vừa giữ gìn bản sắc dân tộc. 

Ca khúc thời kỳ này đã cùng đi theo và phản ánh lịch sử đất nước, được các thế hệ quân 

và dân ta hát vang, yêu quý, trân trọng.  

Giai đoạn đầu những năm 60 của thế kỷ XX, do thất bại liên tiếp trên chiến 

trường miền Nam, giặc Mỹ đã điên cuồng leo thang ném bom, bắn phá miền Bắc, hòng 

đe dọa, cắt đứt sự viện trợ của miền Bắc với miền Nam. Giai đoạn này, Thanh Hóa có 

nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường chi viện, vì vậy, giặc Mỹ đã tập trung bắn phá ác liệt, 

nhất là cầu Hàm Rồng, bến phà Ghép... Sau bao ngày chiến đấu ác liệt, Hàm Rồng đã đi 

vào lịch sử một cách vẻ vang, được bạn bè khắp năm châu ca ngợi. Các địa danh lịch sử 

của Thanh Hóa đã trở thành đề tài được nhiều nhạc sĩ đưa vào xây dựng trong tác phẩm 

âm nhạc.  

Ca khúc, với những ưu thế của mình, có thể cập nhật nhanh, đa dạng những nội 

dung, vấn đề mang tính thời sự, có sự lan tỏa mạnh, biểu diễn không cần phải chuẩn bị 

cầu kỳ… Khi nghe ca khúc cũng không yêu cầu phải nghiên cứu, tập trung như thưởng 

thức các tác phẩm khí nhạc mang tính chất hàn lâm. Do đó, đã trở thành thể loại được 

đông đảo quần chúng yêu thích.  

Về chủ đề anh hùng ca, các ca khúc Thanh Hóa đã miêu tả và phản ánh một cách 

sống động cuộc chiến đấu dũng cảm của nhân dân địa phương. Đến nay, các ca khúc 

này vẫn luôn được vang lên trong các sự kiện quan trọng, các cuộc biểu diễn mang tầm 

cỡ quốc gia, có thể liệt kê một số bài như: Thanh Hóa anh hùng của Hoàng Đạm, Chào 

sông Mã anh hùng của Xuân Giao, Thanh Hóa chiến thắng của Văn Tuyên, Nhịp cầu 

sông Mã của Lê Xuân Thọ, Hát mừng các cụ dân quân của Đỗ Nhuận, Cây lúa Hàm 

Rồng của Đôn Truyền, Bài ca tuổi trẻ Nam Ngạn anh hùng của Phạm Tuyên, Hàm 

Rồng Nam Ngạn anh hùng của Phạm Cát, Nguyễn Bá Ngọc - Người thiếu niên dũng 

cảm của Mộng Lân… Qua các bài hát, hình ảnh các chiến sĩ, các cụ lão dân quân, nữ 

dân quân, thiếu niên nhi đồng đại diện cho quân dân Thanh Hóa dưới mưa bom bão đạn, 

đã anh dũng chiến thắng kẻ thù xâm lược, dành lại độc lập cho quê hương đất nước. Đó 

là những ca khúc tiêu biểu về chủ đề anh hùng ca ở Thanh Hóa và thường được dựa trên 

chất liệu dân ca Hò sông Mã, dân ca Đông Anh… để phát triển. 
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          Bên cạnh các ca khúc viết về đề tài anh hùng, các nhạc sĩ còn tập trung vào các 

chủ đề về quê hương và lao động sản xuất. Cảnh đẹp quê hương Thanh Hóa đã trở thành 

đề tài phong phú cho các nhạc sĩ thỏa sức khám phá. Trong đó, bút pháp sáng tác là kế 

thừa ngôn ngữ âm nhạc dân gian và sáng tạo theo lối viết phương Tây. Có thể kể đến 

một số ca khúc đã góp phần tô điểm cho quê hương Thanh Hóa trong thời kỳ xây dựng, 

đổi mới, như: Đẹp đôi trai gái tỉnh Thanh, Đường về Thanh Hóa, Khúc tình ca Thanh 

Hóa của Nguyễn Trọng; Lồng lộng quê Thanh của Phó Đức Phương; Hàm Rồng mây 

bay của An Thuyên; Thành phố anh hùng bên bờ sông Mã của Công Chí (phổ thơ Phạm 

Ngọc Cảnh); Âm vang Hàm Rồng, Hát về quê Thanh của Lê Xuân Chung; Đi tới bến 

Mơ của Nguyễn Văn Tý; Trên những tuyến đường quê hương, Em về nông trường của 

Trần Chung; Con đường quê Thanh của Đinh Quang Hợp; Nắng trên đồng muối của 

Thành Đồng; Kỷ niệm giọng hò của Minh Quang; Miền cát tôi yêu của Mạnh Thống; 

Chiều Sầm Sơn của Thanh Nhung (lời thơ Minh Văn, Thanh Nhung); Thanh Hóa thành 

phố mùa xuân của Đoàn Dũng; Sầm Sơn biển quê Thanh của Đoàn Dũng (lời thơ Đoàn 

Dũng - Lê Đăng Sơn); Tiếng hát Loốc toong của Văn Hòe; Fa lát mây, Xuống chợ vùng 

biên của Băng Xuân; Mùa xuân hoa ban rượu cần của Xuân Liên… 

Bên cạnh các ca khúc đơn lẻ, một số nhạc sĩ còn dành tâm huyết để viết những 

chùm ca khúc, cho ra đời những tuyển tập ca khúc viết về quê Thanh có giá trị như: 

Đoàn Ứng với tập ca khúc Cây bút mùa xuân (1989), Tình ca Sầm Sơn (1990), Mảnh 

đất tôi yêu (1998); Nhà Văn hóa Thông tin tỉnh Thanh Hóa đã cho ra mắt tuyển tập 

Miền đất tôi yêu (1991), Sông Mã yêu thương (1999), Vơi đầy khúc hát quê Thanh 

(2010); Đồng Tâm ra mắt tuyển tập Nhịp cầu mặt trời (1993); DVD chọn lọc Những 

nẻo đường quê Thanh (2017); Tuyển tập Nửa thế kỷ ca khúc xứ Thanh do Sở Văn hóa 

Thông tin - Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa biên tập (2003); Nguyễn Liên với tập 

ca khúc Xin đừng mãi vô tình (2011); Thanh Nhung với tuyển tập ca khúc Biển gọi 

(2012); Ban Âm nhạc - Hội Văn học Nghệ thuật ra mắt tuyển tập Giai điệu quê Thanh, 

tập 1 (2012); Giai điệu quê Thanh, tập 2 (2017); Thế Việt với tuyển tập ca khúc Chiều 

sông Mã (2017) và còn nhiều các tuyển tập ca khúc, các CD, DVD của các nhạc sĩ 

thuộc Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tại Thanh Hóa của các Hội viên Ban Âm nhạc - Hội 

Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa. 

2. Ca khúc viết về Thanh Hóa - những giá trị nghệ thuật 

2.1. Về giá trị âm nhạc 
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Thanh Hóa với nhiều danh lam thắng cảnh và di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng đã 

được du khách trong và ngoài nước biết đến như: Bãi biển Sầm Sơn, Rừng Quốc gia Pù 

Luông, Pù Hu, Bến En, Suối cá Thần Cẩm Lương, Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà 

Hồ, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, khu di tích văn hóa lịch sử Hàm Rồng... 

Có nhiều nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh đã dành tình cảm đặc biệt về Thanh Hóa, họ đã 

khai thác hình ảnh quê hương, chất liệu âm nhạc dân gian đưa vào ca khúc một cách 

sống động và chân thực. Những ca khúc này đã đem lại giá trị tinh thần cho người dân 

Thanh Hóa và góp phần to lớn trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa quê 

hương đất nước.  

Trong sáng tác ca khúc, nhiều nhạc sĩ đã phát huy vai trò gìn giữ bản sắc dân tộc 

qua việc khai thác các chất liệu dân ca của quê hương. Ta có thể nhận thấy âm điệu Hò 

sông Mã trong bài Nồng nàn khúc hát tỉnh Thanh của nhạc sĩ Thế Việt [3, tr.8]. Ở đây, 

tác giả đã sử dụng thủ pháp luyến lên, xuống, trên nền các quãng 3, quãng 4, quãng 5 

khai thác từ những âm điệu đặc trưng của Hò sông Mã.  

NỒNG NÀN KHÖC HÁT TỈNH THANH 

 
Hay như trong bài Thanh Hóa thành phố mùa xuân [6, tr.482], nhạc sĩ Đoàn 

Dũng đã sử dụng các kỹ thuật láy nhanh, nhấn vào đầu nhịp để thể hiện sự mạnh mẽ, 

dứt khoát dựa trên chất liệu “Xướng” và “Xô” của Hò sông Mã. 
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THANH HÓA - THÀNH PHỐ MÙA XUÂN 

 

 

Trong bài Lồng lộng quê Thanh của nhạc sĩ Phó Đức Phương [1, tr.188] có sử 

dụng chất liệu Hò kéo thuyền (Hò sông Mã), qua sự thể hiện các mô hình luyến lên 

quãng 5 có trượt qua quãng 4, hay đi xuống quãng 3 có sử dụng âm điệu thêu. 

LỒNG LỘNG QUÊ THANH 

          Bài Kỷ niệm giọng hò [4, tr.130], nhạc sĩ Minh Quang cũng đã sử dụng những 

nốt luyến lên quãng 5 rất đặc trưng của Hò sông Mã “a-c-e” hay “d-e-a”, đặc biệt, tác 

giả đã sử dụng nốt f
#
 bất thường trên nền giọng D moll, tạo cảm giác trưởng, thứ xen kẽ, 

rất đặc trưng của Hò sông Mã, khác với Hò sông nước của các khu vực khác: 
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KỶ NIỆM GIỌNG HÕ 

 

 

Cũng sử dụng thủ pháp như trên, nhạc sĩ Đồng Tâm đã khai thác chất liệu Hò 

sông Mã bằng cách sử dụng một số loại quãng 4 (d-g; g-c) liên tiếp và kỹ thuật luyến 

chùm 4 nốt kép trong bài Về làm dâu sông Mã [2, tr. 42].  

VỀ LÀM DÂU SÔNG MÃ 
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Với làn điệu dân ca Đông Anh quen thuộc, các nhạc sĩ đã khéo léo khai thác các 

âm hình tiết tấu đảo phách hay các chùm luyến 2 nốt kép… trong tổ khúc múa đèn (Vãi 

mạ, Đi cấy, Đi gặt). Âm hình này được nhạc sĩ Nguyễn Trọng khai thác đưa vào ca 

khúc Đẹp đôi trai gái tỉnh Thanh [1, tr.236]. 

ĐẸP ĐÔI TRAI GÁI TỈNH THANH 

 

         Nhạc sĩ Đôn Truyền cũng sử dụng tiết tấu bài Đi cấy ngay ở câu đầu tiên trong ca 

khúc Cây lúa Hàm Rồng [1, tr.238]. 

CÂY LÖA HÀM RỒNG 

        Bên cạnh dân ca Đông Anh và Hò sông Mã, nhịp điệu, tiết tấu trong trò diễn Xuân 

Phả (Thọ Xuân) cũng được các nhạc sĩ quan tâm khai thác. Trò diễn gồm có 5 màn: Hoa 

Lang, Kim Thành, Ai Lao, Tú Huần, Ngô Quốc. Nét đặc trưng về âm nhạc trong những 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI  

 
 

 

 
 

56 

trò này là sử dụng các mô hình tiết tấu chủ đạo để phụ họa cho múa. Một số nhạc sĩ đã 

khai thác những mô hình tiết tấu này để đưa vào ca khúc của mình như: Nhịp điệu mùa 

thi của Hoàng Hải… 

NHỊP ĐIỆU MÙA THI 

 

Một số điệu dân ca miền núi cũng được sử dụng, trong đó có điệu khua luống 

(dựa trên điệu Khắp của dân tộc Thái), như bài Khua luống đêm trăng của nhạc sĩ 

Hoàng Hải. 

KHUA LUỐNG ĐÊM TRĂNG 
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2.1. Về giá trị nội dung 

Thông qua việc ca ngợi những chiến công, tấm gương anh dũng trong chiến đấu, 

trong lao động sản xuất, tấm gương về đạo đức, hay miêu tả cảnh đẹp quê hương... các 

ca khúc viết về Thanh Hóa đã góp phần giáo dục các thế hệ học sinh, sinh viên, quân, 

dân trong và ngoài tỉnh. Tinh thần dũng cảm, truyền thống yêu nước, tình yêu quê 

hương, yêu gia đình, thầy cô, bạn bè, yêu mái trường… của người dân xứ Thanh được 

khắc họa trong các ca khúc viết về Thanh Hóa có thể giúp cho việc tuyên truyền những 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát 

triển kinh tế, văn hóa, giáo dục… là chủ trương hướng tới của tỉnh trong thời gian tới. 

Ngoài ra, ca khúc viết về Thanh Hóa còn có thể góp phần thúc đẩy, khuyến khích, động 

viên sáng tạo, tinh thần lao động, học tập của mọi tầng lớp. 

Có thể nói, những ca khúc trên không chỉ có người dân Thanh Hóa yêu thích, 

mà còn có sự tác động sâu sắc tới người dân ở khắp mọi miền tổ quốc cũng như kiều 

bào ở nước ngoài. Thông qua các ca khúc viết về Thanh Hóa, mọi người có thể cảm 

nhận được vẻ đẹp của các danh thắng: bãi biển Sầm Sơn, khu di tích Lam Kinh, Thành 

Nhà Hồ, suối cá thần Cẩm Lương, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, động Từ Thức, 

vườn quốc gia Bến En, biển Hải Tiến, biển Hải Hòa, khu lọc hóa dầu Nghi Sơn và nhiều 

các cảnh đẹp khác của Thanh Hóa. 

 Như đã nêu, có rất nhiều nhạc sĩ viết về Thanh Hóa ở thể loại ca khúc với nội 

dung đề cập đến nhiều lĩnh vực: chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn từ 

năm 1975 trở về trước và công cuộc xây dựng, đổi mới quê hương, đất nước từ năm 

1975 đến nay. Tuy nhiên, với nhu cầu ngày càng cao của xã hội, của quần chúng nhân 

dân, Thanh Hóa cần nhiều hơn nữa các tác phẩm âm nhạc viết ở nhiều thể loại, đặc biệt 

là các ca khúc có giá trị về nghệ thuật cũng như nội dung phản ánh đầy đủ, trung thực 

những vấn đề hiện nay.  

 Việc lưu giữ, phát huy giá trị của các tác phẩm nghệ thuật nói chung và các ca 

khúc viết về Thanh Hóa nói riêng chưa bài bản, chuyên nghiệp. Qua thực tiễn, ở nhiều 

địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, kể cả những nơi đã từng có phong trào 

văn hóa văn nghệ rất phát triển, nhưng đến nay, những bản nhạc viết về địa phương, cơ 

quan, đơn vị đó đã bị thất lạc khá nhiều, hiện chỉ còn tồn tại thông qua hát truyền miệng 

của lớp người trước cho lớp người sau.  

Lưu giữ và phát huy giá trị của các ca khúc viết về Thanh Hóa hiện nay là rất 

cần thiết, cần phải có giải pháp để các ca khúc viết về Thanh Hóa vừa được lưu giữ, vừa 

phát huy được giá trị trong đời sống. Muốn làm tốt được điều đó, cần phải có sự vào 
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cuộc của nhiều thành phần xã hội, trong đó, những người làm công tác trên lĩnh vực văn 

hóa nghệ thuật phải giữ vai trò tiên phong. 

                                                                                                        (Còn nữa)  
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VALUES OF SONGS ABOUT THANH HOA IN THE CAUSE  

OF INDUSTRIALIZATION AND MODERNIZATION OF THE 

COUNTRY 

                                                                          Doan Dung, M.A 

Abstract: Thanh Hoa is a large and crowded province creating a link between 

the North and the South of Vietnam. During the resistance against French and 

American invaders, Thanh Hoa people had made great contributions to the victory for 

national independence and freedom. After the national liberation, Thanh Hoa has been 

striving to become a model province. In the new stage of development, Thanh Hoa 

became the subject of many genres of art and culture, including songs. The analysis of 

the songs about Thanh Hoa with a view to serving the cause of industrialization - 

modernization of the country is very necessary nowadays. 

Key words: artistic value, content value, song. 
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PHƢƠNG PHÁP DIỄN TẤU 

MỘT SỐ LÀN ĐIỆU DÂN CA BẮC TRUNG BỘ TRÊN ĐÀN BẦU 

ThS. Phạm Ngọc Đỉnh

 

 

Tóm tắt: Bắc Trung bộ Việt Nam trải dài từ Thanh Hóa vào tới Thừa Thiên Huế 

bao gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 

Huế. Đây là vùng đất có khí hậu tương đối khắc nghiệt so với cả nước, đất đai cằn cỗi 

nên cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đây lại cũng là khu vực có 

đời sống văn hóa nghệ thuật vô cùng phong phú và đa dạng. Bài viết giới thiệu phương 

pháp diễn tấu một số làn điệu dân ca Bắc Trung bộ trên đàn bầu để thấy rõ hơn giá trị 

nghệ thuật, nét riêng biệt của thể loại dân ca cộng đồng dân cư khu vực này. 

 Từ khóa: dặm ru, lý, ca Huế, hơi Bắc, hơi Nam, hơi Dựng. 

 

1. Dẫn nhập 

Là một quốc gia với 54 dân tộc, có nền văn hóa lâu đời nên dân ca Việt Nam vô 

cùng phong phú, đa thể loại, mang nhiều sắc thái vùng miền khác nhau. Những âm điệu 

tiết tấu, đặc trưng của dân ca phần lớn bắt nguồn từ nhiều câu ca dao, vần thơ của cha 

ông để lại, được bổ sung qua nhiều giai đoạn rồi trở thành thể loại hát dân gian. Thông 

qua ngôn ngữ âm nhạc, các bài dân ca đã thể hiện phong phú và linh hoạt hình tượng 

thẩm mỹ, phản ánh mọi mặt của cuộc sống sinh hoạt, những suy tư và diễn biến tình 

cảm của con người. 

Dân ca Bắc Trung bộ khác với các thể loại dân ca khác. Trong quá trình sáng tạo, 

có lẽ do gian khổ chất chồng cộng với thời tiết khắc nghiệt đã tạo ra sự thăng trầm trong 

suy tư, trong tâm hồn của con người. Những yếu tố đó đã được người dân thể hiện, sáng 

tạo, đưa vào âm nhạc. Từ điệu hát trầm buồn, mênh mông, man mác được định hình và 

phát triển qua thời gian, đến nay vẫn có giá trị trong đời sống. Có thể điểm qua một số 

thể loại như: hò sông Mã Thanh Hóa; hát ví, giặm Nghệ Tĩnh; nhã nhạc cung đình 

Huế; ca Huế; lý Trung bộ… Để thể hiện tốt được giai điệu dân ca Bắc Trung bộ trên đàn 

bầu, ngoài kỹ thuật cơ bản, đòi hỏi người biểu diễn phải nắm rõ lòng bản các bài bản dân 

ca một cách thuần thục, thể hiện được tình cảm và tính chất âm nhạc trong mỗi làn điệu 

của từng vùng.    

                                           

 Khoa Âm nhạc - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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  2. Phƣơng pháp diễn tấu 

  2.1. Dân ca Thanh Hóa 

Do vị trí địa lý, phương thức sinh hoạt, tập tục khác nhau, nên từ xa xưa Thanh 

Hóa đã hình thành nhiều vùng, trung tâm dân ca, dân vũ. Người Thanh Hóa sáng tạo ra 

các làn điệu dân ca, gửi gắm tâm tư, tình cảm nhiều vào giai điệu của môi trường sống, 

không khí lao động, sinh hoạt hàng ngày. Đặc trưng về môi trường tự nhiên, xã hội đã 

sản sinh ra rất nhiều làn điệu dân ca mang bản sắc riêng của Thanh Hóa.  

Các bài dân ca Thanh Hóa đều có nhịp, phách, tiết tấu rõ ràng. Tốc độ của những 

làn điệu này hầu hết vừa phải, không quá nhanh, giai điệu hay, dễ đi vào lòng người, 

tạo được sự hứng thú cho người biểu diễn. 

Ví dụ: Trích Hò kéo ván sông Lãng (Dân ca Thanh Hóa) [3]. 

 

Để diễn tấu tốt theo yêu cầu, cần chú ý rung chậm vào nốt Đô, Sol kết hợp sử dụng 

kỹ thuật khác như luyến nhiều nốt, chú ý tốc độ vừa phải, tiết tấu vừa phải dứt khoát. 

Phần lớn giai điệu hò sông Mã mang tính chất khỏe khoắn, trong sáng, dồn dập, 

thể hiện trong cuộc sống của con người vùng sông nước. Vì vậy, khéo léo sử dụng các 

kỹ thuật rung, nhấn, tô điểm, láy, vuốt, vỗ để làm nổi bật tính chất của giai điệu, đặc 

biệt tay phải gảy nốt chắc chắn, rõ tiếng và linh hoạt trên đàn, tay trái sử dụng nhấn 

nhiều nốt trong từng nét giai điệu của bài. 

Ví dụ: Trích Hò cập bến (Dân ca Thanh Hóa) [3]. 

 

Trong những làn điệu hò có tính chất trữ tình như “Hò xuôi nhịp đôi 1” hoặc buồn 

như “Hò làn ai”, “Hò làn văn”… khi thể hiện tay trái phải dùng các kỹ thuật tô điểm 

chậm, êm, láy, láy chậm vuốt, vuốt nhanh, tay phải gảy tiếng đàn vang, nhấn các quãng 

4 lên và 3 xuống.  

Ví dụ: Hò xuôi nhịp đôi 1 (Dân ca Thanh Hóa) [3]. 
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Đối với các quãng nhấn nhiều nốt, khi thể hiện cần lưu ý: Tay trái linh hoạt nhấn 

nhanh lên và xuống, kỹ thuật tô điểm chậm, êm, láy, láy chậm vỗ, vuốt nhanh, còn tay 

phải gảy tiếng đàn vang và rõ sắc thái.  

Ví dụ: Trích Hò làn ai (Dân ca Thanh Hóa) [3]. 

 

Phần lớn các điệu hò sông Mã thường sử dụng nghịch phách, đó chính là điểm 

nhấn tạo nên những câu hò ngắn gọn, nhịp điệu khẩn trương trong từng câu xướng - xô 

rộn rã. Với tính chất này, chúng ta cần gảy rõ tiếng đàn, chú ý trọng âm phách mạnh 

phải ngắt dứt khoát, rung nhẹ cuối câu nhạc ở nốt Đô và Sol... 

Ví dụ: Trích  Hò rời bến (Dân ca Thanh Hóa) [3]. 

 

Dân ca Đông Anh được nhiều người biết đến qua các làn điệu trong diễn xướng 

múa đèn, bởi nó có những đặc trưng riêng tiêu biểu cho Thanh Hóa. Diễn xướng “Múa 

đèn Đông Anh” có giai điệu vừa phải, trữ tình, trong sáng. Khi thể hiện diễn tấu các 

dạng bài này, chúng ta cần rung nhẹ và tô điểm ở các nốt đen, nhấn chùm 4 nốt kép các 

quãng 2 - 3 - 4, tay phải gảy nhẹ tiếng đàn rõ nét. 

Ví dụ: Trích bài Đi cấy (Dân ca Đông Anh - Thanh Hóa) [3]. 

 

Bài  Lý con sáo (Dân ca Thanh Hóa) [3].  
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Với giai điệu nhẹ nhàng trên, cần phải rung các nốt La - Đô, tô điểm nhấn quãng 

2, 3. Khi vỗ nên dứt khoát để nét giai điệu được đĩnh đạc và mềm mại, như vậy sẽ đạt 

được yêu cầu về kỹ thuật vỗ cũng như thể hiện được đúng nội dung của bài. 

Với bài “Đò đưa” ta phải nhấn các quãng 5, quãng 6 và tô điểm quãng 3, đồng 

thời rung nhẹ ở cuối câu nhạc. Ngoài ra, phải nhấn chuẩn những nốt biến âm như: Fa # 

và Đô #.   

Ví dụ: Trích bài Đò đưa (Dân ca Thanh Hóa) [3]. 

 

 

2.2. Dân ca Nghệ Tĩnh 

Một số phong cách âm nhạc dân gian mang đặc tính tiêu biểu và phổ biến cho 

vùng Trung bộ đó là: ví, giặm Nghệ Tĩnh; hò, lý Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (hay còn 

gọi là thính phòng Huế); dân ca liên khu 5 và một số bài hát ru của đồng bào thiểu số 

Tây Nguyên. 

Hát giặm phổ biến ở Nghệ An và Hà Tĩnh, là lối hát kể vè giống như dân ca liên 

khu 5, được hát trong hầu hết mọi hoạt động đời thường, từ ru con, dệt vải, trồng lúa… 

Giặm có nhiều làn điệu như : Ví giặm, Giặm kể, Giặm ru, Giặm nôi, Giặm xẩm… Lời ca 

của dân ca ví, giặm ca ngợi những giá trị sâu sắc và truyền thống như sự tôn trọng đối 

với các bậc cha mẹ, lòng chung thủy, tận tụy vì người khác cũng như ngợi ca đức tính 

thật thà và cách cư xử tử tế giữa con người với con người. Tính chất tự do, giãi bày, câu 

hát có thể ngẫu hứng kéo dài. Âm nhạc từ đó được phát triển theo lời của người hát với 

kiểu trữ tình, kể lể. Với đàn bầu, khi thể hiện các khúc hát giặm, cần bắt chước được 

đặc điểm thanh điệu của tiếng nói xứ Nghệ.  

Ví dụ: Bài “Ví đò đưa” (Dân ca Nghệ Tĩnh) [6]. 

 

Ví mang đậm tính chất trữ tình đối đáp giữa nam và nữ trong giao duyên giữa 

những câu hỏi đặt ra và những câu đối đáp… giai điệu mềm mại, sử dụng các kỹ thuật 
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như rung nhẹ lướt, nhấn quãng 4 - 5, giật… chặn dây đàn tạo nên các đoạn ngắt làm 

phong phú cho từng câu nhạc riêng biệt.   

Ví dụ: Bài “Ví giặm” (Dân ca Nghệ Tĩnh) [6]. 

 

Giai điệu âm nhạc của ví giặm rất gần gũi với lời ca, sử dụng nhiều các nốt hoa 

mỹ, dùng các kỹ thuật nhấn quãng 4 quãng 5, tập trung vào các âm (D - A) rung chậm, 

tình cảm, vỗ và láy…   

Giặm ru: Là lối hát tâm sự với giai điệu và lời ca nỉ non, nhắn gửi trách móc. Vì 

vậy, khi thể hiện bài này cần phải phối hợp kỹ thuật 2 tay một cách mềm mại để thực 

hiện các ngón tô điểm mềm, vuốt từ trên xuống, nhấn, luyến và rung nhẹ vào các nốt 

Đô, cần chú ý đến nhiều nốt hoa mỹ. 

Ví dụ: Bài “Giặm ru” (Dân ca Nghệ Tĩnh) [6]. 

 

2.3. Dân ca Bình Trị Thiên 

 Hò là một trong những thể loại đặc trưng tiêu biểu của dân ca Bình Trị Thiên. 

Có rất nhiều điệu hò như : Hò trên cạn, hò sông nước (hò giã gạo, hò hụi, hò khoan, hò 

mái nhì, hò mái đẩy...). 

 Ví dụ : Bài “Hò mái nhì” (Dân ca Bình Trị Thiên) [6]. 

 

Hò mái nhì được người lao động trên vùng sông nước thể hiện, mở đầu giọng hò 

nhẹ, rõ, ngân cao, tỏa rộng, gây sự chú ý cho mọi người, sau có những giọng khác hòa 

theo và cuối cùng là đoạn kết thủ thỉ tâm tình rồi lặng lẽ tắt dần một cách lưu luyến. Để 

thể hiện tốt giai điệu hò trên đàn bầu, phải dùng tay trái với các kỹ thuật tô điểm chậm, 

êm, láy, láy chậm vố, vuốt nhanh, còn tay phải gảy tiếng đàn vang và rõ sắc thái. 

Lý cũng là một thể loại khá nổi bật ở vùng đất này. Với giai điệu giản dị, chân 

chất, lý rất gần gũi với đời sống người dân lao động. Phần lớn, các điệu lý  được bắt 

nguồn từ những bài thơ lục bát và người ta thường lấy câu đầu của bài để gọi tên điệu lý 
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đó, như: “Lý chuồn chuồn” được bắt nguồn từ câu hát “Chuồn chuồn mắc phải nhện 

vương”; bài “Lý con sáo” được bắt nguồn từ câu hát “Ai đem con sáo sang sông”... Các 

điệu lý đều bắt nguồn từ một sự vật, hiện tượng, lấy cảnh ngụ tình. Mỗi điệu lý đều có 

cung bậc tình cảm khác nhau như: “Lý ngựa ô” thì rộn rã, “Lý tiêu khúc” thắm thiết, 

“Lý tình tang” thủ thỉ, tâm tình... 

Để diễn tấu những làn điệu lý trên đàn bầu, cần sử dụng linh hoạt các kỹ thuật 

diễn tấu. Chẳng hạn, Lý qua đèo có giai điệu được hình thành ở điệu thức 5 âm Đô chủy 

(C - D - F - G - A) với giai điệu buồn nhẹ, nhớ nhung. Với đặc điểm đó, cần sử dụng 

các kỹ thuật tay trái của đàn bầu như: luyến, giật êm, tô điểm, rung chậm nhẹ vào nốt 

được sử dụng nhiều (nốt Fa) để diễn tả nội dung của bài. 

Ví dụ: Bài “Lý qua đèo” (Dân ca Bình Trị Thiên) [6]. 

 

 

 

Ca Huế (âm nhạc thính phòng Huế): là một thể loại được xuất phát từ cung đình 

Nguyễn. Ca Huế vừa có phong cách văn chương nho nhã của cung đình lại vừa chứa 

đựng những tinh hoa của âm nhạc dân gian. Giai điệu của ca Huế sâu lắng, ngọt ngào, 

trữ tình, duyên dáng. Hầu hết các bài ca Huế đều được sử dụng dưới hình thức hát đơn 

lẻ trên nền đệm của nhạc cụ.  

Đối với ca Huế, ta có thể phân ra thành 3 loại hơi: hơi Bắc, hơi Nam, hơi Dựng. 

Hơi Bắc: Còn gọi là hơi khách hoặc hơi xuân, gồm những bài: Lưu thủy, Ngũ đối 

thượng, Ngũ đối hạ, Long ngâm, Lộng điệp, Cổ bản, Phú lục nhanh, Phú lục chậm, 

Mười bản tầu... Những bài thuộc hơi này có âm điệu chủ đạo là vui tươi, tuy mức độ có 

khác nhau. Chẳng hạn, Cổ bản có âm điệu sảng khoái, rạo rực; Xuân phong - Long hổ 

với tính chất thôi thúc dồn dập; Phẩm tuyết có giai điệu thanh thản, lâng lâng... 

Ví dụ: Bài “Lộng điệp” (Dân ca Bình Trị Thiên) [6]. 

Được diễn tấu ở điệu thức 5 âm Trung Hoa (C - D - F - G -A). Với giai điệu vui 

tươi, khỏe khoắn. Tốc độ nhanh vừa, tay trái sử dụng vòi đàn hầu như được sử dụng 

nhiều các kỹ thuật luyến, giật êm, tô điểm… rung căng các nốt nhấn lên (D - A) để diễn 

tả nội dung của bài. 
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Hơi Nam: Hay còn gọi là hơi “ai”, gồm những bài: Tương tư khúc, Nam ai, Nam 

xuân, Nam bình, Quả phụ… Giai điệu hơi Nam sử dụng điệu thức 5 âm (C - D - F - G - 

A) thiên về điệu buồn man mác, nhớ nhung, sầu muộn… nhưng không bi lụy, não nề 

hay rên rỉ. Tâm sự buồn ở hơi Nam có nhiều cung bậc như Nam bình là sự bâng khuâng 

tao nhã. Nam xuân là nét buồn, dịu nhẹ, êm ái. Nam ai là buồn thầm lặng, nhớ thương. 

Ở Tương tư khúc là nỗi buồn nhớ thương, vấn vương hay Quả phụ là nét sầu ai oán.  

Với bài Nam ai có 3 lớp, giai điệu mang tính chất buồn nỉ non, khi chơi đàn bầu, 

tay trái cần sử dụng kỹ thuật rung chậm, êm vào nốt Fa, ngón láy vào nốt Re - La. Nhấn, 

luyến các quãng, tô điểm chậm, còn tay phải gảy nhẹ nhàng rõ ràng. Cần chú ý khi diễn 

tấu bài Nam ai tất cả các ngón kỹ thuật đều chậm rãi và mềm mại. 

 Ví dụ: Bài “Nam ai”(Dân ca Bình Trị Thiên) [6]. 

 

 

 * Cách gõ phách (ký hiệu +) được gõ vào đầu mỗi nhịp nhưng cứ 3 nhịp gõ 

phách lại nghỉ một nhịp không gõ, cứ thế cho đến hết bài. Cách gõ phách này là gõ 3 

nghỉ 1.  

Hơi Dựng: Là những bài có tính cách trung gian giữa vui và buồn, một niềm vui 

lâng lâng pha lẫn chút buồn dịu nhẹ. Chẳng hạn, với bài “cổ bản”, nếu đàn ở hơi Bắc thì 

sẽ dùng kỹ thuật rung nhanh vừa ở nốt Re và nốt La, vỗ ở nốt Son - Đô, còn tiếng đàn 

gảy khỏe, rõ ràng. 

 * Cách gõ phách: Phách gõ vào đầu mỗi nhịp được gọi là “trường canh” 

 Ví dụ: Bài “Cổ bản” (Dân ca Bình Trị Thiên) [6]. 
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 Cùng với lời ca các câu đổ của giai điệu vào từng đầu nhịp và cách gõ phách 

trên. Nếu đàn ở hơi Dựng thì các ngón rung, nhấn gần như ngược lại với hơi Bắc ở chỗ 

Rê - La không rung mà tô điểm nhẹ từ nốt Đô - Sol lên, vỗ các nốt Đô - Rê, rung chậm 

vừa ở nốt Fa. 

 Ví dụ: Bài “Cổ bản dựng” (Dân ca Bình Trị Thiên) [6]. 

 

 Với ca Huế thường là lối hát kéo dài, hòa cùng với dàn nhạc khi thể hiện trên 

cây đàn bầu cần nắm vững một số đặc điểm là tính chuyển tiếp từ giai điệu này sang 

giai điệu khác một cách hài hòa. Có thể thay đổi từ “hơi” này sang “hơi” khác hay còn 

gọi là biến điệu. 

 Ca Huế nặng về giai điệu trữ tình nên kỹ thuật tay trái vẫn được sử dụng nhiều, 

để thể hiện được nội tâm cũng như gần với ngữ điệu người Huế, cần sử dụng nhiều nốt 

luyến, láy, hoa mỹ, các ngón vuốt, rung, đôi khi rung gằn hoặc rung chậm để diễn tả 

chiều sâu tâm trạng. 

 2.4. Dân ca liên khu 5  

Đặc điểm nổi bật của dân ca vùng này cũng là chất trữ tình nhẹ nhàng, thanh 

thản, đôi khi như một lời nhắn gửi. Khi thể hiện dân ca liên khu 5 trên đàn bầu, điểm 

nút bồi âm gọi là thế tay bốn (IV) được sử dụng khá nhiều. 

 Ví dụ: Bài “Lý thương nhau” [6]. 

 

 Lý thương nhau được viết ở cung đô cung trong điệu thức 5 âm (Đô - Rê - Mi - 

Son - La) với giai điệu trữ tình trong sáng nốt Fa, gần cuối bài được sử dụng như một 
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nốt ly điệu sang Đô chủy (Đô - Rê - Fa - Son -La) tạo nên nét trữ tình xa xăm. Với làn 

điệu này, tay trái sử dụng kỹ thuật rung nhanh vào nốt Đô, nốt Fa được tô điểm từ dưới 

lên còn tay phải gảy nhẹ, tiếng đàn cho bay và sáng. 

3. Một số kinh nghiệm khi giảng dạy 

Quá trình giảng dạy, người giảng viên cần thuộc lòng bài bản trước khi thực 

hành hướng dẫn cho sinh viên. Khi hướng dẫn, cần hát cho sinh viên nghe để các em 

có thể biết được giai điệu của bài bản gốc cũng như nội dung mà bài dân ca đó muốn 

nói đến. Giảng viên, ngoài vai trò là những nghệ sĩ diễn tấu nhạc cụ thì phải đóng vai 

trò làm ca sĩ, hát lên những làn điệu, những ca từ và từ đó chỉ dẫn cho sinh viên sự 

khác nhau của lòng bản cổ và bản nhạc đã được biên soạn cho đàn bầu. 

- Sử dụng phương pháp truyền thống  

Phương pháp truyền thống hay còn gọi là phương pháp truyền ngón, truyền 

khẩu. Với phương pháp này, sinh viên sẽ học theo cách bắt chước từng câu, từng đoạn 

của bài học do người thầy hướng dẫn cho tới khi thuộc lòng. Tất cả giai điệu mà người 

học được truyền đạt đều dựa trên trí nhớ của người giảng viên chứ không theo một bài 

bản cụ thể nào, có thể mỗi lần diễn tấu là một lần khác nhau về ngón đàn. Đối với 

phương pháp này, những sinh viên có năng khiếu và trí nhớ tốt thì trong một thời gian 

ngắn sau khi được tiếp cận sẽ nhanh chóng thuộc bài cũng như tiếp thu được những kiến 

thức của giảng viên truyền đạt.  

Từ những lần diễn tấu của giảng viên, sinh viên có thể chọn lọc được nhiều 

ngón đàn hay, từ đó sáng tạo thành ngón đàn riêng của mình và khả năng ứng tác 

nhanh theo lòng bản sẽ được nâng cao, không bị trở thành bản sao của giảng viên.  

- Sử dụng phương pháp hiện đại   

Khi sử dụng phương pháp này, người học có thể nhìn vào bản nhạc và diễn tấu 

được ngay, quá trình để tiếp cận bài bản cũng sẽ được rút ngắn. Phương pháp này giúp 

trí nhớ thuộc bài nhanh và có thể tự rèn luyện tại nhà sau khi được giảng viên hướng 

dẫn ở trên lớp. Tuy nhiên, với phương pháp này người học khó có thể có được tính 

sáng tạo trong diễn tấu do chỉ có thể diễn tấu trên những bài bản được giao trên lớp mà 

khó có thể ứng tác trên lòng bản. Về lâu dài sẽ mất đi tính sáng tạo trong biểu diễn, một 

yếu tố quan trọng tạo nên người nghệ sĩ giỏi.  

Ngoài ra, việc áp dụng hệ thống ký âm trên bản phổ để diễn tả đúng chất liệu 

âm nhạc, phong cách của từng vùng, miền, những ký hiệu kỹ thuật đặc trưng của đàn 

bầu là một công việc rất khó. Hệ thống ký âm hiện đại khi áp dụng trong những vấn đề 

xử lý cao độ và thang âm của âm nhạc truyền thống Việt Nam cho đến nay chưa thể coi 
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là chính xác một cách tuyệt đối. Vì vậy, việc kết hợp giảng dạy theo phương pháp 

truyền thống với phương pháp hiện đại là hết sức quan trọng và cần thiết. 

Có thể áp dụng phương pháp truyền thống kết hợp với hiện đại cho tùy từng đối 

tượng, phải tùy theo năng khiếu và khả năng của mỗi người. Đối với người học có năng 

khiếu, trí nhớ và khả năng tiếp thu tốt thì sẽ áp dụng phương pháp truyền thống. Ngược 

lại, đối với những đối tượng có năng khiếu, trí nhớ, khả năng tiếp thu không được tốt 

thì sẽ áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại. Không nên quá cứng nhắc trong cách 

lựa chọn phương pháp nào, mà cần áp dụng linh hoạt từng phương pháp giảng dạy đối 

với mỗi người học nhằm đạt được mục đích cuối cùng là tính hiệu quả. 

 Kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống và hiện đại là phuơng pháp có ý 

nghĩa quan trọng trong việc phát huy các yếu tố cổ truyền của cha ông và các bậc tiền bối 

đi trước, đồng thời phải tiếp cận được với cách giảng dạy và tiếp thu hiện đại ngày nay. 

Đất nước và con người Việt Nam tự hào với cây đàn bầu được coi là biểu tượng 

của tâm hồn dân tộc, có thể cất lên những “giai điệu quê hương” đi vào lòng người và 

được bạn bè quốc tế biết đến. Việc giảng dạy các làn điệu dân ca trên cây đàn bầu đòi 

hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn của người giảng viên mà còn đòi hỏi sự hiểu biết 

về văn hóa và đặc trưng âm nhạc của từng vùng miền khu vực Bắc Trung bộ thì mới thể 

hiện hết được giá trị nghệ thuật tiêu biểu trong từng làn điệu. 
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METHODS OF PERFORMING SOME FOLK MELODIES 

 OF THE NORTH CENTRAL REGION ON THE MONOCHORD 

Pham Ngoc Dinh, M.A 

 

Abstract: The North Central region in Vietnam  stretches from Thanh Hoa to 

Thua Thien Hue. This is a region with the harshest climate and the most barren land in 

the country. Therefore, the lives of people here are very difficult. However, in this 

region, cultural life is extremely rich and diverse. The paper presents some methods of 

performing some folk melodies of the North Central region on the monochord for the 

purpose of clarifying artistic values and distinctive characteristics of the folk genre of 

this region.   

Keywords: method, folk song, monochord. 
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VÀI NÉT VỀ HỆ THỐNG ĐỀN THỜ Ở XỨ THANH 

NCS. Hà Đình Hùng1 

Tóm tắt: Thanh Hóa là một tỉnh lớn, với số lượng di tích dày đặc, đa dạng loại 

hình, tích tụ nhiều giá trị. Trong đó, riêng loại hình di tích đền thờ chiếm số lượng 

nhiều hơn cả. Đền thờ ở xứ Thanh là cả một vấn đề về sử học, nghệ thuật học, nhân học 

và địa phương học lý thú. Với mức độ tập trung, tiêu biểu và đại diện so với các loại hình 

di tích khác nên việc gìn giữ, khai thác và phát huy giá trị hữu hiệu các đền thờ ở xứ 

Thanh có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Từ khóa: đền thờ xứ Thanh, bảo vệ, phát huy giá trị 

 

1. Một số đặc điểm của hệ thống đền thờ ở xứ Thanh 

Nhìn trên bản đồ địa lý về mức độ phân bố có thể thấy, các ngôi đền thờ ở Thanh 

Hóa tập trung khá nhiều ở dải đồng bằng của lưu vực các con sông lớn như sông Mã, 

sông Chu, cho đến những làng chài ven biển, hay những dãy núi như núi Đọ, núi Rồng. 

Đây cũng là địa bàn sinh cơ, lập nghiệp từ lâu đời của người Việt. Dọc các tuyến sông 

đều có hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa phân bố tương đối dày đặc. Đặc biệt, trên 

tuyến sông Mã (đoạn từ Cửa Hới đến huyện Vĩnh Lộc) là hàng loạt các di tích lớn như 

đền Độc Cước, đền Cá Lập (thành phố Sầm Sơn), khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng 

(thành phố Thanh Hóa), đền Đồng Cổ (huyện Yên Định)... Trên tuyến sông Chu cũng 

có nhiều địa danh nổi tiếng như đền Cửa Đạt (huyện Thường Xuân), đền Lê Lai 

(huyện Ngọc Lặc), cụm di tích lịch sử Lam Kinh, đền thờ Nguyễn Nhữ Lãm (huyện 

Thọ Xuân)... 

Bên cạnh đó, địa điểm xây dựng các ngôi đền thường được lựa chọn ở những vị 

trí liên quan đến những truyền thuyết hoặc sự tích, cuộc sống của các nhân vật, các thần 

linh hay thế lực siêu nhiên được tôn thờ. Các công trình thường đặt ở nơi thâm nghiêm, 

mang tính linh thiêng và xa khu dân cư; đó cũng là nơi sơn kỳ thủy tú, tụ linh tụ phúc. 

Nhiều đền thờ tận dụng địa thế để tạo nên công trình, tạo thành một tổng thể công trình 

kiến trúc phối hợp với cảnh sắc thiên nhiên khiến người đời hành hương đến chiêm bái 

đều cảm thấy linh thiêng, thoát tục. Đền Đồng Cổ (huyện Yên Định) tựa lưng vào núi 

Tam Thái Sơn (dãy núi Đổng) thờ thần núi Đồng Cổ - vị thần giúp các triều đại đánh 

giặc và diệt trừ phản loạn, phía trước là hồ nước tụ linh; đền Nưa - Am Tiên (huyện 

                                           
1
 Phòng Quản lý Khoa học - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Triệu Sơn) nằm trên đỉnh cao nhất của ngọn núi Nưa, nơi Bà Triệu gây dựng căn cứ 

chống giặc Ngô, cũng là một trong những huyệt đạo quan trọng nhất của nước ta; đền 

Mai An Tiêm dưới chân núi Mai An Tiêm (huyện Nga Sơn); cụm di tích đền Độc Cước, 

đền Cô Tiên, đền Tô Hiến Thành... nằm trên núi Trường Lệ (thành phố Sầm Sơn) với 

những truyền thuyết dân gian huyền ảo...  

Các địa phương có số lượng di tích đền thờ lớn, mật tập và dày đặc có thể kể đến 

như các huyện: Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn, Tĩnh Gia, Hà Trung, Hoằng Hóa, Nga 

Sơn, Hậu Lộc, Bỉm Sơn, Nông Cống, Yên Định, Quảng Xương, Sầm Sơn, Đông Sơn và 

thành phố Thanh Hóa.  

Về nhân vật, thần linh được tôn thờ trong các ngôi đền ở xứ Thanh cũng khá đa 

dạng, từ các nhân vật huyền thoại có sức mạnh phi thường xẻ núi lấp sông (ông Vồm, 

ông Bưng, ông Tu Nưa...), đến các vị được thánh hóa trong tín ngưỡng của dân gian như 

Cao Sơn Đại vương, Tứ vị Thánh nương, Thánh Lưỡng, Thánh Bưng, những vị thần 

nửa huyền thoại, nửa lịch sử cho đến những nhân vật lịch sử có thật... Có thể quy thành 

3 dạng chính gồm: thờ các linh thần ở vùng ven sông nước, vùng đất có nhiều huyền 

thoại linh thiêng (1); đền thờ các nhân thần trong huyền thoại lịch sử (2); đền thờ các 

nhân thần có công xây dựng đất nước, quê hương. Đôi khi các nhân thần, linh thần cũng 

được phối thờ trong các đình làng như một “Thành hoàng làng” (3)
2
. Và trên thực tế thì 

số lượng đền thờ các nhân vật lịch sử, hoặc một phần được lịch sử hóa có tính trội, 

chiếm đại đa số với các nhân vật lịch sử tiêu biểu mang tầm quốc gia trải dài từ thời kỳ 

Bắc thuộc đến phong kiến tự chủ cho đến thời kỳ cận đại như: An Dương Vương, Bà 

Triệu, Lê Hoàn, Lê Lợi, Lê Lai, Triệu Việt Vương, Tô Hiến Thành, Lê Phụng Hiểu, 

Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Trần Khát Chân, Đào Duy Từ, Quang Trung, Tống 

Duy Tân, Cao Bá Điển, Nguyễn Quán Nho, Cầm Bá Thước... Ngoài ra, còn có không ít 

các đền thờ có nguồn gốc thờ thần tự nhiên, tuy số lượng không nhiều như đền thờ các 

nhân vật lịch sử nhưng lại có giá trị kiến trúc, tâm linh vô cùng độc đáo như đền Lạch 

Bạng, đền Du Xuyên ở huyện Tĩnh Gia; nghè Vích ở huyện Hậu Lộc; đền Trung, đền 

Thượng ở huyện Nga Sơn; đền Sòng, đền Chín giếng, đền Cây vải ở thị xã Bỉm Sơn; 

đền Đồng Cổ ở huyện Yên Định; đền Độc Cước, Cô Tiên ở thành phố Sầm Sơn... 

Nhiều đền thờ nhân vật lịch sử cũng đồng thời là những ngôi đền có giá trị cao 

về kiến trúc - nghệ thuật, lịch sử - văn hóa. Đáng chú ý nữa là, về nhân vật phụng thờ thì 

                                           
2 Lê Văn Tạo, Hà Đình Hùng (2008), Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc gỗ truyền thống Thanh Hóa, Nxb 

Thanh Hóa, tr 167. 
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số thần linh nam giới thờ trong đền chiếm đại đa số, đền thờ các âm thần (nữ thần) chỉ 

chiếm số lượng tương đối ít ỏi, chủ yếu tập trung vào các thần Mẫu và một số ngoại lệ 

như Bà Triệu và các nữ thần được huyền thoại hóa trong dân gian... 

 Bố cục cảnh quan các đền, miếu ở xứ Thanh thường cấu trúc phổ biến kiểu chữ 

Nhất (一), Nhị (二), chữ Tam (三). Cũng có khi có một hoặc hai nhà quay ngang, nối 

dọc hợp thành một quần thể công trình: chữ Đinh (丁), chữ Công (工)... hoặc nội công 

ngoại quốc tương tự bố cục kiến trúc các ngôi chùa Phật giáo. Đôi khi, do sự diễn tiến 

của lịch sử xây dựng, còn có một số biến thể như bố cục tiền Nhất hậu Đinh, tiền chữ 

Nhất hậu chữ Công... 

Những ngôi đền hiện còn ở Thanh Hóa thường có bố cục mặt bằng dạng chữ 

Nhất (一) tiêu biểu như: đền Dương Đình Nghệ (thành phố Thanh Hóa); chữ Nhị (二) 

đền Trịnh Khả (Vĩnh Lộc), đền Lê Thành (thành phố Thanh Hóa); chữ Tam (三) đền 

Xuân Phương (Quảng Xương); chữ Đinh (丁) đền Trần Nhật Duật (thành phố Thanh 

Hóa) nhưng nhiều nhất là dạng tiền nhất hậu đinh như: đền thờ Trần Khát Chân (Vĩnh 

Lộc), đền Độc Cước (Sầm Sơn), đền Lê Uy - Trần Khát Chân (thành phố Thanh Hóa)... 

Có thể thấy, các ngôi đền ở Thanh Hóa hiện quy mô không lớn và không nhiều hạng 

mục công trình phụ trợ hoàn chỉnh như các đền thờ lớn ở Bắc Bộ. Đa số cũng có sân 

phía trước đền thờ để tiện việc tiến hành nghi lễ, sân có tường vây hoặc nhà tả vu hữu 

vu, và ra vào qua cổng lớn, cũng có khi chỉ xây 2 - 4 cột trụ biểu mang tính biểu tượng. 

Đặc biệt, nhiều ngôi đền dạng chữ Nhị (đền Chu Văn Lương - phường Nam 

Ngạn, thành phố Thanh Hóa, đền Ái Sơn - xã Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, đền thờ 

Hoàng Bùi Hoàn - huyện Quảng Xương) lại được xử lý kiến trúc với mặt bằng nền 

tương tự dạng chữ Đinh, sự khác nhau chỉ thấy rõ khi nhìn bên ngoài với 2 tòa có hai 

lớp mái tách rời nhau, tòa thứ nhất bố cục ngang, tòa thứ 2 bố cục dọc. Khe giữa hai tòa 

thường được xử lý thoát nước bằng máng đá hoặc máng xây. Việc muốn tạo ra mặt 

bằng chữ Đinh truyền thống nhưng không xử lý cấu kiện gỗ nối mái mà lại xây hai tòa 

tách rời nhau cho thấy niên đại khá muộn của những kiến trúc đó, hoặc đã có sự cải tạo 

lại các kiến trúc cũ vào các giai đoạn về sau… Ngoài ra, ở Thanh Hóa cũng có một vài 

ngôi đền mặt bằng chữ Nhất nhưng bố cục thờ dọc (như đền Cổ Ninh - xã Thiệu Vân, 

thành phố Thanh Hóa, đền Trình ở đền Lê Văn Hưu - huyện Thiệu Hóa). Hiện tượng đó 

cũng đã gặp ở nhiều đền, chùa vùng đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là ở vùng Nam Định. 

Kiến trúc gỗ đền thờ ở Thanh Hóa có nét biến thể giữa hai loại hình đình làng và 

chùa làng. Không gian các đền thờ ở Thanh Hóa hiện còn khá khiêm tốn, có lẽ qua một 
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thời gian loại hình tín ngưỡng dân gian này không được chú trọng, nên đã bị xâm lấn, 

thu hẹp
3
. Nhiều đền thờ hiện còn cho thấy khá hoàn chỉnh về bố cục và đặc biệt được 

trang trí đồng bộ. Nội dung và chất lượng trang trí công phu, làm cho mỗi đền thờ như 

một bảo tàng lưu giữ nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật quý giá. Kỹ thuật chạm khắc ở các 

đền thờ xứ Thanh là khá đặc biệt. Hệ thống chạm lộng, chạm bong nhiều tầng, nhiều 

lớp, với nhiều sáng tạo về chủ đề, sử dụng nhiều tích trò dân gian, huyền thoại kết hợp 

với sự cường điệu về khối, về hình nét, làm cho các mặt tiền điện thờ trở nên lộng lẫy, 

sinh động và thiêng liêng (đền Lý Thường Kiệt, đền Trần Khát Chân, đền Đế Thiên Đế 

Thích, đền Hổ Bái, đền Tô Hiến Thành, đền Triệu Việt Vương, nghè Nguyệt Viên…). 

Trong các ngôi đền, hệ thống vì kèo thường được trang trí chạm trổ tùy theo quy 

mô và thứ bậc của công trình. Ở xứ Thanh, nhiều ngôi đền còn lưu giữ được không ít 

các tác phẩm điêu khắc đá có giá trị nghệ thuật cao như: vì kèo đá đền thờ Hoàng Bùi 

Hoàn (huyện Quảng Xương); hệ thống linh vật ở Lam Kinh (huyện Thọ Xuân); đền thờ 

Thái phi Ngọc Diễm (Vĩnh Tân); hệ thống linh vật, tượng võ sĩ, bia đá đền Nguyễn 

Nghi (huyện Đông Thanh), đền Hạ Vũ (huyện Hoằng Hóa)... 

Nghệ thuật chạm khắc gỗ ở các đền thờ xứ Thanh có nét đặc trưng là sự đa dạng 

về chủ đề, đề tài, biên độ phản ánh nghệ thuật rộng, ít co hẹp, hạn chế, khác căn bản so 

với nghệ thuật chạm khắc gỗ trên các đình làng thường tập trung các đề tài tứ linh, tứ 

quý theo quy chuẩn Nho giáo. 

Qua quá trình điền dã nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy nghệ thuật trang trí và 

điêu khắc ở các ngôi đền Thanh Hóa thể hiện sự chuyển tiếp về nghệ thuật giữa các thời 

kỳ hết sức rõ nét. Chúng thường được định dạng 3 phong cách chính: phong cách thời 

Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII - XVIII), hoặc mang tính chất chuyển tiếp cuối Lê - đầu 

Nguyễn (loại này thường có niên đại thế kỷ XIX hoặc sớm hơn), hay thời Nguyễn (thế 

kỷ XIX - XX). Nghệ thuật thời Lê thể hiện rõ trong các đề tài chạm khắc ở bộ vì nóc 

hậu cung đền Độc Cước (thành phố Sầm Sơn), hệ khung vì Thái miếu Hậu Lê (thành 

phố Thanh Hóa), cửa Ngọ Môn ở thành điện Lam Kinh (huyện Thọ Xuân), đền Trần 

Khát Chân (huyện Vĩnh Lộc)... Giai đoạn chuyển tiếp cuối Lê đầu Nguyễn có thể nhận 

thấy ở các mảng chạm Đại bái đền Lê Uy (thành phố Thanh Hóa), đền Lý Thường Kiệt 

(huyện Hà Trung). Nghệ thuật thời Nguyễn hiện tồn với số lượng lớn, như đền Cô Tiên, 

đền Thanh Khê (thành phố Sầm Sơn)... Các đề tài thường là tứ linh, tứ quý, tứ thời, hay 

các biểu tượng hoa lá, mây lửa... tương tự như kiến trúc miền Bắc với các kỹ thuật chạm 

                                           
3
 Lê Văn Tạo (2011), Di sản văn hóa truyền thống - nguồn lực đặc biệt cho phát triển du lịch ở Thanh 

Hóa, Nxb Thế giới, tr 49 - 50. 
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khắc từ nổi, chìm sang kết hợp với bong kênh, chạm lộng. Tuy nhiên, ở nhiều công 

trình, nhất là các công trình phụ trợ, các cấu kiện thường chỉ được soi chỉ đơn giản ở 

mép, để tránh đi sự khô cứng của cấu kiện. 

Một vấn đề nữa cũng cần được nhắc đến là ở Thanh Hóa phần lớn các đền thờ 

được nâng cấp, trùng tu, xây dựng mới ở vào các thế kỷ XVII - XIX. Đây cũng là thời 

kỳ lịch sử đặc biệt, Thanh Hóa có vị thế ảnh hưởng đến quá trình lịch sử dân tộc. Xuất 

hiện nhiều quận công, quan lại, quý tộc là hoàng thân, quốc thích nhà Lê - Trịnh - 

Nguyễn đều chú trọng đến việc xây cất các mộ phần, từ đường cho gia tộc ngay trên quê 

hương. Đồng thời, họ cũng trực tiếp bỏ tiền của ra lập đền, chùa hoặc khuyến khích, tài 

trợ cho dân trong vùng trùng tu, nâng cấp các đền, chùa đã có trước đây. Mặt khác, cùng 

với việc tạo dựng xóm làng, lập nghề mới cho đến việc đánh giặc giữ nước, xuất hiện 

những thần tích, sử tích, nhân vật anh hùng, “biểu tượng” thiêng liêng được suy tôn, thờ 

tự. Có thể nói, ở xứ Thanh, hầu như làng nào cũng có đền thờ, làng nào cũng có những 

giai thoại, sử tích dân gian, chính yếu tố trên đã tạo cơ sở cho hệ thống các đền thờ được 

xây cất khá dày đặc. Tuy nhiên, cũng như nhiều loại hình kiến trúc chất liệu gỗ, đền thờ 

ở xứ Thanh ngày nay hư hại khá nhiều, rất ít đền thờ còn nguyên vẹn. 

Ngoài công trình kiến trúc, nghệ thuật và hệ thống di vật, đồ thờ, cảnh quan làm 

nên giá trị lịch sử, văn hóa nhiều mặt cho hệ thống đền thờ. Các ngôi đền còn ẩn chứa 

nhiều giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc như thần tích, huyền thoại, tục ngữ, ca dao, lễ 

tục, lễ hội, diễn xướng dân gian, văn hóa ẩm thực, các nghi lễ, kiêng kị... gắn với các 

nhân vật được thờ phụng, tạo thành những hiện tượng sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, 

tâm linh độc đáo. 

2. Vài gợi ý để khai thác, phát huy giá trị di tích 

Với giá trị độc đáo và nhiều mặt, hệ thống đền thờ ở Thanh Hóa có ý nghĩa to 

lớn trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống về lịch sử - văn hóa vùng đất, 

con người xứ Thanh. Đồng thời, đây cũng là một nguồn liệu hết sức đáng kể, đầy tiềm 

năng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là khai thác du lịch. 

Như ta biết, di sản văn hóa là hợp thể của hai bộ phận vật thể và phi vật thể 

trong một chỉnh thể hệ thống mang tính trọn vẹn, thống nhất. Điều đó có nghĩa là, bản 

thân một ngôi đền chỉ là “phần xác” của di sản văn hóa. Nó chỉ trở nên sống động, chân 

thực khi hội tụ được “phần hồn”, tức là có các giá trị văn hóa phi vật thể như tín 

ngưỡng, lễ hội, nghi lễ kèm theo. Trong công tác nghiên cứu di sản, người ta phải đặt 

chúng trong cấu trúc hệ thống và giữa hệ thống này có mối quan hệ tương tác nhiều 

chiều với nhau. Và các thành tố cấu thành nên chúng, thường rời rạc ẩn tàng trong cả 
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mặt vật thể và phi vật thể như địa điểm, công trình thờ tự, thần linh hay nghi thức cúng 

tế, trò diễn, lễ thức, kiêng kị… Thường thì trong một di tích, như ngôi đền chẳng hạn, 

thì sức hấp dẫn, lôi cuốn đôi khi lại đến từ các mặt phi vật thể của nó như nghi lễ, diễn 

xướng, tập tục, thờ cúng... Chính bởi vậy, có một thời gian dài, chúng ta thường đặt 

trọng tâm vào công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, với một số kết quả đạt được như kiểm 

kê và xếp hạng như đã công bố. Tuy nhiên, việc sưu tầm, nghiên cứu bổ sung hay phục 

dựng mặt phi vật thể của di sản lại ít được quan tâm, hoặc quan tâm chưa xứng tầm. 

Một số trò diễn dân gian, lễ hội tôn vinh anh hùng dân tộc gắn với các đền thờ xứ 

Thanh, vốn có giá trị hết sức độc đáo như: trò “tập trận” trong lễ hội đền Bà Triệu; Lê 

Hoàn tịch điền (vua Lê Hoàn cày ruộng) ở đền thờ Lê Hoàn (huyện Thọ Xuân); trò Ngô 

(huyện Đông Sơn) diễn vào dịp tế lễ ở đền thờ Đặng quận công Nguyễn Khải. Các trò 

chạy chữ “thiên hạ thái bình” ở Thái miếu nhà Lê (thành phố Thanh Hóa). Trò Xuân 

Phả (huyện Thọ Xuân) với không gian chính ở nghè Đệ Nhất, đền Đệ Nhị, đền Đệ 

Tam… với “Ngũ Trò” nổi tiếng: Hoa Lang, Chiêm Thành, Ai Lao, Ngô Quốc, Tú Huần 

(còn gọi là Lục Hồn Nhung). Trò “múa trận”, “khao quân” ở đền thờ Lê Hiểm, Lê Hiêu 

(huyện Nông Cống) nhằm tái hiện hoạt động quân sự của quân Lam Sơn; các trò bắn 

cung nỏ - múa cồng chiêng gắn với lễ hội đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai (huyện 

Ngọc Lặc) và còn vô số trò diễn, lễ hội dân gian đặc sắc khác gắn trong các đền thờ ở 

Thanh Hoá… Có thể nói, những nghi lễ, diễn xướng hay các tục lệ này nếu được phục 

dựng đầy đủ thì sẽ tăng thêm giá trị cho di tích. Mặt khác, những huyền thoại về thần 

được thờ gắn với các ngôi đền vốn là những nhân vật lịch sử nổi tiếng như Bà Triệu, Lê 

Lai, Lê Lợi, Lê Phụng Hiểu, Trần Khát Chân, Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt, Đào 

Duy Từ, Cầm Bá Thước… cũng cần được sưu tầm, tập hợp và tuyển chọn, tăng thêm 

sức hấp dân cho di tích. Tại một số điểm du lịch ở Thanh Hóa có di tích đền thờ thì việc 

in ấn các “brochure”, tờ gấp, tập sách hay các ấn phẩm khác chứa đựng thông tin về 

nhân vật được thờ còn khá hạn chế. Việc đặt bảng hướng dẫn, giới thiệu sơ lược thân 

thế, sự nghiệp các thần được thờ tại nhiều di tích còn chưa được lưu tâm. Điều này gây 

hạn chế trong công tác giáo dục, tuyên truyền về di tích. Những huyền thoại có sức lôi 

cuốn, là chất xúc tác để tăng tính hấp dẫn trong tham quan, tìm hiểu di tích, chẳng hạn: 

“truyền thuyết dưa hấu” gắn với thờ Mai An Tiêm (huyện Nga Sơn); Triệu Trinh 

Nương cưỡi voi đánh giặc; Lê Lợi cùng 18 công thần thề diệt giặc ở Lũng Nhai; Lê Lai 

đổi áo bào liều mình cứu chúa; huyền thoại về Trần Khát Chân ở Đốn Sơn và khúc ca 

bi tráng của vị đức Thánh Lưỡng… Những huyền tích, huyền thoại này có ý nghĩa để 

lôi kéo công chúng, khách tham quan đến di tích và nếu biết cách tổ chức, hướng dẫn sẽ 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI  

 
 

 

 
 

76 

làm du khách dừng chân ở điểm đến lâu hơn. Điểm đáng lưu ý nữa là, các huyền thoại, 

truyền thuyết gắn liền với nhân vật được thờ trong các ngôi đền có thể được thu thập 

dưới nhiều kênh như: sử liệu hoặc thần tích, thần phả, sắc phong, giai thoại hoặc những 

truyền khẩu lưu truyền trong dân gian. 

Một vấn đề cần thiết nữa là cần tập trung thu thập, bổ sung, gìn giữ tối đa các 

nguồn sử liệu quý, di vật quý gắn với di tích đền thờ bởi vì thiếu nó, di tích sẽ “phai 

nhạt” giá trị nguyên gốc. Đối với các di tích tín ngưỡng như đền thờ thì tính thiêng có 

một ý nghĩa khá quan trọng. Những di vật văn hóa và đồ thờ cúng như: nhang án, lư 

hương, kiệu rước, đồ tế tự, chân nến, bia ký, thần sắc, thần tích... đều trở nên hết sức 

quan trọng đối với một ngôi đền. Do vậy, phải gìn giữ và bảo vệ cẩn thận hệ thống này. 

Hiện nay, Thanh Hóa có không ít di vật quý, thậm chí vô giá gắn liền với kiến trúc đền 

thờ. Có thể kể đến một số di vật tiêu biểu như: các linh thú đá ở Lam Kinh (huyện Thọ 

Xuân); tượng voi, ngựa, quan hầu trong các đền thờ Mãn Quận Công (huyện Đông 

Sơn), riêng hệ thống tượng thờ Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Trãi xuất hiện trong các đền thờ 

xứ Thanh cũng có thể kể ra đến mấy di tích như Thái miếu, đền thờ Lê Thái Tổ (xã 

Xuân Lam, huyện Thọ Xuân), đền thần phi Trịnh Thị Ngọc Lữ (xã Xuân Bái, Thọ 

Xuân), đền An Lạc (xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa), đền Tép (xã Kiên Thọ, huyện 

Ngọc Lặc)… Nhiều thần tích, thần sắc quý vừa là báu vật của dòng họ, đồng thời là tài 

sản văn hóa hết sức đáng giá của địa phương như sắc phong niên hiệu Cảnh Hưng thứ 

44 (1783) đời vua Lê Hiển Tông, được đánh giá là đạo sắc cổ nhất đến hiện nay còn gắn 

liền với một ngôi đền thờ ở xứ Thanh đang được lưu giữ tại đền An Lạc. Ngoài ra, có 

không ít di vật bia ký vô giá, vừa có giá trị lịch sử, nghệ thuật, thông tin sử liệu quý giá 

của hệ thống đền thờ ở xứ Thanh còn lại đến ngày nay như: bia Đại Tùy Cửu Chân 

quận Bảo An đạo tràng chi bi văn gắn với đền thờ Lê Ngọc (xã Đông Ninh, huyện 

Đông Sơn), bia Vĩnh Lăng ở khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Xuân Lam, 

huyện Thọ Xuân), Lê Đại Hành hoàng đế đại miếu bi minh tự ở đền thờ Lê Hoàn (xã 

Xuân Lập, huyện Thọ Xuân), Quốc Triều tá mệnh công thần chi bi ở đền thờ Nguyễn 

Chích (xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn), Tặng thư Quận công thần đạo bi ở đền thờ 

Trịnh Công Khả (huyện Yên Định), Trùng tu cung miếu bi ở đền thờ Đức Thánh Lưỡng 

(xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn); Truyền đại cúng tế tự bi ghi lại việc cúng tế tại đền 

thờ Bùi Sỹ Lâm (xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương), bia ghi chép công trạng Lý 

Thường Kiệt (xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung)… Đây đều là những bia ký điển hình gắn 

với các ngôi đền, là những tư liệu Hán Nôm có giá trị nghệ thuật cao. Bảo tồn tốt hệ 

thống di vật văn hóa, văn tự chữ Hán, đặc biệt là hệ thống bia ký cũng như sắc phong, 
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thần phả, hoành phi, câu đối cổ trong các đền thờ làm cho di tích trở nên “có hồn” mà 

những di tích đã phục hồi hoặc làm mới không dễ gì có được. 

Ngoài ra, cần triệt để khai thác, phát huy các yếu tố “thiêng” trong hệ thống đền 

thờ xứ Thanh, đặc biệt là các di tích tín ngưỡng như đền Sòng (thị xã Bỉm Sơn), đền 

Phố Cát (huyện Thạch Thành), đền Nưa - Am Tiên (huyện Triệu Sơn), đền Cửa Đặt 

(huyện Thường Xuân), đền Độc Cước (thành phố Sầm Sơn). Đây là các điểm di tích có 

ý nghĩa như những trung tâm hành hương mà trong tâm thức người xứ Thanh những 

điểm thờ này như gạch nối giữa cha - mẹ, trời - đất, biển - rừng, là nét đẹp tâm linh 

trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Vấn đề này cũng đặt ra việc kết nối liền 

mạch, sâu chuỗi các điểm thờ để tạo thành một giá trị trọn vẹn, là tiền đề để hình thành 

các tour du lịch hấp dẫn. Chẳng hạn, khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh nếu kết 

nối tốt với các điểm di tích vệ tinh có chủ đề liên quan đến khởi nghĩa Lam Sơn như 

đền thờ Nguyễn Nhữ Lãm, Lê Khả Lãng, Lê Văn An, Lê Văn Linh, Phạm Thị Ngọc 

Trần, Trịnh Thị Ngọc Lữ (huyện Thọ Xuân), đền Trịnh Khả (huyện Vĩnh Lộc), đền thờ 

Lũng Nhai công thần (huyện Thường Xuân), đền công thần Võ Uy, đền thờ Lê Hiểm -  

Lê Hiêu, đền thờ Đỗ Đại (huyện Nông Cống), đền thờ Trần Lựu, đền thờ Đinh Lễ 

(huyện Thiệu Hóa), đền thờ Lê Sát (huyện Yên Định), đền Lê Thành (thành phố Thanh 

Hóa), đền Nguyễn Chích, đền Nguyễn Nhữ Soạn, đền Trịnh Khắc Phục (huyện Đông 

Sơn), đền An Lạc (huyện Hoằng Hóa), đền Trương Lôi - Trương Chiến (huyện Tĩnh 

Gia)… thì hoàn toàn có thể tạo thành nhiều tour du lịch. Hay như, chỉ tính riêng các đền 

thờ Lê Lợi ở xứ Thanh cũng có thể trở thành một chuyến tham quan lý thú.  

3. Kết luận 

 Có thể nói, hệ thống đền thờ ở xứ Thanh là tài sản tinh thần, nhân văn có giá trị 

to lớn, thể hiện truyền thống lịch sử văn hóa đáng quý và tự hào của địa phương. Trên 

thực tế, hệ thống các đền thờ này tập trung nhiều giá trị và nếu thực hiện đồng bộ công 

tác bảo tồn, gìn giữ cũng như sưu tầm, bổ sung các giá trị liên quan, chủ yếu là giá trị 

phi vật thể gắn với di tích, được quy hoạch phát triển du lịch rõ ràng, khoa học trên cơ 

sở giải quyết hài hòa giữa bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch thì hiệu quả khai thác, 

phát huy sẽ rất bền vững. Điều đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân 

địa phương, vừa góp phần quảng bá hình ảnh xứ Thanh tốt đẹp hơn trong mắt bạn bè 

trong nước và quốc tế. 
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THE TEMPLE SYSTEM IN THANH HOA 

Ha Dinh Hung, M.A 

Abstract: Thanh Hoa is a large province having many relics which contain 

diversified types and accumulated values. Among many types of relic, temple occupies 

the highest number. Temples in Thanh Hoa have been studied under the perspectives of 

historians, anthropologists and geographist. Preserving, exploiting and promoting the 

effective values of the temple system in Thanh Hoa is very important for the socio-

economic development at present.  

Key words: temple in Thanh Hoa, preserving, promoting the effective values. 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG  

GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC  

VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH THANH HÓA 

        TS. Phạm Văn Liệu1 

      

 Tóm tắt: Giáo dục thể chất cho lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học cơ sở là 

một trong những yêu cầu quan trọng như trong mục tiêu giáo dục của Nghị quyết 29 

Hội nghi trung ương lần thứ VIII, khóa XI đã đề ra. Bài viết đánh giá thực trạng công 

tác giáo dục thể chất tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, từ đó đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục thể 

chất tại các trường trong giai đoạn hiện nay. 

 Từ khóa: giáo dục thể chất, tiểu học, trung học cơ sở, Thanh Hóa. 

 

 1. Đặt vấn đề 

Công tác giáo dục thể chất (GDTC) là một mặt quan trọng trong giáo dục toàn 

diện, đặc biệt cho học sinh tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS). GDTC trang bị 

cho học sinh kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản nhằm nâng cao thể chất và làm phong 

phú kỹ năng, kỹ xảo giúp các em có tác phong nhanh nhẹn, nếp sống lành mạnh, hình 

thành nhân cách. 

Trong những năm qua công tác GDTC trong các trường TH, THCS tỉnh Thanh 

Hóa đã đạt được thành tích đáng kể: Phong trào rèn luyện thân thể và thể thao học 

đường luôn được đánh giá cao và ở “top” dẫn đầu quốc gia; Tỷ lệ trường chuẩn quốc 

gia đạt trên 54% trong đó TH có 521 trường, THCS có 237 trường; Hội khỏe Phù Đổng 

toàn quốc lần thứ IX năm 2016 đoàn thể thao học sinh Thanh Hóa xếp thứ 3/63 tỉnh, 

thành phố... Tuy nhiên, công tác GDTC vẫn còn một số hạn chế: Đội ngũ giáo viên 

GDTC còn thiếu, giáo viên kiêm nhiệm giảng dạy môn thể dục còn nhiều, chuyên môn 

chưa được đào tạo lại hay chưa được bồi dưỡng kịp thời, cơ sở vật chất phục vụ cho 

GDTC còn hạn chế, lạc hậu... Vì vậy, việc đánh giá đúng thực trạng và đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng GDTC tại các trường TH và THCS tỉnh Thanh Hóa là 

vấn đề cấp thiết hiện nay. 

                                           
1
 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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 Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, chúng tôi sử dụng các phương pháp: 

Phương pháp phân tích và  tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp quan 

sát sư phạm; Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp toán học thống kê. 

 2. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

2.1. Thực trạng GDTC tại các trường TH và THCS tỉnh Thanh Hóa 

2.1.1. Thực trạng đội ngũ giáo viên thể dục tại các trường TH và THCS tỉnh 

Thanh Hóa. 

Qua khảo sát thực tế về đội ngũ giáo viên thể dục tại các trường TH và THCS 

tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:  

Bảng 1: Thực trạng giáo viên thể dục tại các trƣờng TH và THCS tỉnh Thanh Hóa 

Cấp 
Giáo viên, 

Trình độ 

Đồng bằng Ven biển Miền núi Tổng 

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 

Tiểu học 

Chuyên trách 31 42% 22 30% 20 28% 73 32% 

Kiêm nhiệm 60 39% 64 42% 29 19% 153 68% 

TC 0 0% 3 60% 2 40% 5 7% 

CĐ 6 30% 4 20% 10 50% 20 27% 

ĐH 25 52% 15 31% 8 17% 48 66% 

ThS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

   THCS 

Chuyên trách 66 38.4% 44 25.6% 62 36.0% 172 86.4% 

Kiêm nhiệm 18 66.7% 5 18.5% 4 14.8% 27 13.6% 

TC 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

CĐ 45 52.3% 15 17.4% 26 30.2% 86 50.0% 

ĐH 21 24.4% 29 33.7% 36 41.9% 86 50.0% 

ThS 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

* Ở cấp tiểu học: Có 909/1.328 GV kiêm nhiệm giảng dạy môn thể dục, chiếm 

tỷ lệ 68%. Trong số 909 GV kiêm nhiệm dạy thể dục thì vùng ven biển có 382 GV 

chiếm 42%, vùng đồng bằng có 355 GV chiếm 39% và vùng miền núi có 173 GV chiếm 

19%. Trình độ GV thể dục chuyên trách: Có 419 GV thể dục chuyên trách thì có 29 GV 

trình độ Trung cấp chiếm 7%, có 113 GV trình độ cao đẳng chiếm 27% và có 277 GV 

trình độ đại học chiếm 66%. Trong số 29 GV thể dục chuyên trách có trình độ trung cấp 

thì vùng ven biển chiếm 60% và vùng miền núi 40%; Trong 113 GV thể dục chuyên 

trách có trình độ cao đẳng vùng đồng bằng chiếm 30%, vùng ven biển 20% và vùng 
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miền núi 50%; Trong 277 GV thể dục chuyên trách có trình độ đại học vùng đồng bằng 

chiếm 52%, vùng ven biển 31% và vùng miền núi 17%. 

*Ở cấp THCS: Có 125/1.065 GV kiêm nhiệm giảng dạy môn thể dục, chiếm tỷ 

lệ 13,6%. Trong số 125 GV kiêm nhiệm dạy thể dục thì vùng đồng bằng có 83 GV 

chiếm 66,7%, vùng ven biển có 23 GV chiếm 18,5% và vùng miền núi có 19 GV chiếm 

14,8%. Trình độ GV thể dục chuyên trách: Có khoảng 940 GV thể dục chuyên trách thì 

có 470 GV trình độ cao đẳng chiếm 50% và có 470 GV trình độ đại học chiếm 50%. 

Trong 470 GV thể dục chuyên trách có trình độ cao đẳng vùng đồng bằng chiếm 52,3%, 

vùng ven biển 17,5% và vùng miền núi 30,2%; Trong 470 GV thể dục chuyên trách có trình 

độ đại học vùng đồng bằng chiếm 24,4%, vùng ven biển 33,7% và vùng miền núi 41,9%. 

2.1.2. Thực trạng năng lực, nhu cầu tập huấn bồi dư ng chuyên môn nghiệp vụ 

của đội ngũ giáo viên thể dục TH và THCS tỉnh Thanh Hóa 

Thực trạng năng lực, nhu cầu tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của đội 

ngũ giáo viên thể dục TH và THCS tỉnh Thanh Hóa, trình bày ở bảng 2: 

Bảng 2: Thực trạng năng lực, nhu cầu tập huấn bồi dƣ ng chuyên m n  

nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên thể dục TH và THCS tỉnh Thanh Hóa 

Nội dung 

phỏng vấn 

 Trả 

lời 

Kết quả phỏng vấn 

Tiểu học Trung học cơ sở 

CB quản lý Giáo viên CB quản lý Giáo viên 

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 

Năng lực 

chuyên môn 

T 90 75.0% 94 78.4% 98 81.7% 109 90.8% 

TB 25 20.8% 25 20.8% 18 15.0% 11 9.2% 

Y 5 4.2% 1 0.8% 4 3.3% 0 0.0% 

Nhu cầu tập 

huấn, bồi 

dưỡng 

RCT 79 65.8% 78 65.0% 95 79.2% 105 87.5% 

CT 41 34.2% 42 35.0% 24 20.0% 14 11.7% 

KCT 0 0.0% 0 0.0% 1 0.8% 1 0.8% 

Thời điểm tập 

huấn, bồi 

dưỡng 

TNH 22 18.3% 18 15.0% 30 25.0% 37 30.8% 

H 87 72.5% 91 75.8% 86 71.7% 79 65.8% 

CT 11 9.2% 11 9.2% 4 3.3% 4 3.3% 

Qua bảng 2, cho thấy: 

Về năng lực chuyên môn của giáo viên thể dục các trường TH và THCS tỉnh 

Thanh Hóa có 75,0% đến 90,8% tốt; 9,2 đến 20,8% trung bình; 0,8 đến 4,2% yếu.  
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Về nhu cầu tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật bổ sung kiến 

thức mới, điều luật sửa đổi bổ sung, phương pháp giảng dạy, tuyển chọn, tập huấn đội 

tuyển tham gia thi học sinh giỏi thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng các cấp có 65,0% 

đến 87,5% rất cần thiết, 11,7% đến 35,0% cần thiết và 0,8% không cần thiết. 

Thời điểm tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: 18,3% đến 30,8% lựa 

chọn tập huấn trong năm học; 65,8% đến 75,8% lựa chọn vào dịp nghỉ hè và 3,3% đến 

9,2% lựa chọn vào cuối tuần. Như vậy, thời điểm tập huấn trong năm tỷ lệ cán bộ và giáo 

viên đều thống nhất thời điểm tập huấn hàng năm vào thời gian nghỉ hè là cao nhất với tỷ 

lệ từ 65,8% đến 75,8%. 

2.1.3. Thực trạng về nội dung chương trình nội khóa, ngoại khóa và thi đấu 

TDTT tại các trường TH và THCS tỉnh Thanh Hóa 

Chương trình môn thể dục được hầu hết các trường TH và THCS tỉnh Thanh 

Hóa thực hiện khá nghiêm túc. So với trước đây, chương trình có điểm mới là có phần 

tự chọn giao cho các trường chủ động thiết kế theo điều kiện thực tế ở cơ sở. Nhưng 

một số trường lựa chọn các môn học còn chưa phù hợp với đặc điểm, thế mạnh vùng 

miền. Tự chọn nhưng thực tế học sinh không có quyền lựa chọn môn thể thao hoặc nội 

dung học mà mình yêu thích. Thời gian dành cho tự chọn cũng không nhiều, chỉ đạt 

20%, trong khi đó ở nhiều nước, tỷ lệ này trên 50%. Hoạt động TDTT ngoại khóa: Có 

40,8% đến 46,7% số trường chưa tổ chức thường xuyên các hoạt động này; 42,5% đến 

47,5% số trường có chất lượng hoạt động ngoại khóa trung bình; 3,3% số trường có chất 

lượng kém; Tổ chức các giải thi đấu cho học sinh: Có 42,5% đến 78,3% số trường 

thường xuyên tổ chức; 21,7% đến 55,8% số trường chưa thường xuyên tổ chức và 1,7 % 

số trường chưa tổ chức lần nào. Việc thực hiện quy định đánh giá, xếp loại thể lực cho 

học sinh theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT một số trường chưa tốt: Có 8,3% đến 

22,5% trường thực hiện chưa tốt, 1,7% đến 2,5% trường chưa thực hiện. 

2.1.4. Thực trạng về cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động GDTC tại các trường 

TH và THCS tỉnh Thanh Hóa 

Việc thực hiện quy định hỗ trợ cho giáo viên thể dục (theo Quyết định 

51/2012/QĐ-TTg; Hướng dẫn 1384/BGDĐT/CTHSSV) chưa tốt: Có 33,3% số trường 

thực hiện đầy đủ nhưng chưa kịp thời; Có 6,7% đến 13,3% trường chưa thực hiện đầy 

đủ; thậm chí có 5,8% số trường chưa thực hiện (vùng ven biển). Kinh phí chi cho hoạt 

động tuyển chọn, huấn luyện và thi đấu học sinh giỏi TDTT các cấp còn thấp so với yêu 

cầu: có 68,3% đến 80% số trường chỉ đáp ứng một phần và 8,3% chưa đáp ứng được. 
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2.1.5. Thực trạng về cơ sở vật chất phục vụ dạy, học và tổ chức hoạt động ngoại 

khóa tại các trường TH và THCS tỉnh Thanh Hóa 

Nhu cầu tập luyện các môn thể thao của học sinh TH và THCS ngày càng nhiều 

song cơ sở vật chất còn thiếu, cụ thể: có 90% đến 91,8% số trường chưa có nhà tập đa 

năng; gần 100% trường chưa có bể bơi; 51,8% đến 76,7% số trường chưa có sân tập 

điền kinh; 72,5% đến 79,2% trường chưa có sân bóng đá; 83,3% đến 91,7% trường 

chưa có sân bóng chuyền; 95,8% đến 98,3% trường chưa có sân bóng rổ; 93,3% đến 

95% trường chưa có nhà tập bóng bàn; 13,3% đến 32,5% trường chưa có sân cầu lông; 

52,5% đến 62,3% trường chưa có sân đá cầu. 

2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng GDTC tại các trường TH và THCS tỉnh 

Thanh Hóa 

Để lựa chọn được giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất tại các trường 

TH và THCS tỉnh Thanh Hóa chúng tôi tiến hành phỏng vấn 120 cán bộ quản lý và 120 

giáo viên thể dục của các trường TH và THCS đại diện cho 03 vùng Đồng bằng, ven 

biển, miền núi trên phạm vi toàn tỉnh. Chúng tôi lựa chọn những giải pháp có tỷ lệ từ 

80% trở lên. Kết quả được trình bày tại bảng 3. 

Bảng 3: Kết quả lựa chọn giải pháp n ng cao chất lƣợng  

giáo dục thể chất tại các trƣờng TH và THCS tỉnh Thanh Hóa 

TT 

 
Giải pháp 

Kết quả phỏng vấn 

Rất quan 

trọng 

(3 điểm) 

Quan 

trọng 

(2 điểm) 

Không 

quan 

trọng 

(1 điểm) 

Tổng 

n Điểm n Điểm n Điểm Điểm % 

1 

Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền nâng cao 

nhận thức cho đội ngũ 

cán bộ quản lý giáo dục, 

giáo viên, học sinh về 

vai trò công tác GDTC 

và thể thao trường học 

với sự phát triển toàn 

diện của học sinh. 

28 84 3 6 5 5 95 87.9 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI  

 
 

 

 
 

84 

2 

Đào tạo, đào tạo lại và 

tổ chức các lớp bồi 

dưỡng nâng cao trình 

độ chuyên môn nghiệp 

vụ, cập nhật kiến thức 

cho giáo viên thể dục 

các trường TH, THCS 

đáp ứng yêu cầu nâng 

cao chất lượng GDTC. 

26 78 6 12 4 4 88 81.5 

3 

Bổ sung, đổi mới nội 

dung chương trình, 

phương pháp giảng 

dạy, phương thức kiểm 

tra đánh giá môn thể 

dục. Tăng giờ thể dục 

tự chọn và thường 

xuyên tổ chức các hoạt 

động ngoại khóa 

TDTT. 

26 78 5 10 5 5 88 81.5 

4 

Thực hiện tốt các quy 

định về chế độ cho đội 

ngũ giáo viên GDTC, 

đồng thời bổ sung đổi 

mới cơ chế chính sách, 

tạo động lực thu hút, 

nâng cao chất lượng đội 

ngũ giáo viên thể dục 

các trường TH và 

THCS tỉnh Thanh Hóa. 

27 81 8 16 1 1 98 90.7 

5 

Tăng cường cơ sở vật 

chất phục vụ dạy, học, 

tập luyện và thi đấu 

TDTT, ứng dụng công 

31 93 4 8 1 1 102 94.4 
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nghệ thông tin trong 

công tác giáo dục thể 

chất và thể thao trường 

học ở các trường TH và 

THCS tỉnh Thanh Hóa. 

6 

Khuyến khích học sinh 

tham gia tập luyện ít 

nhất một môn ngoại 

khóa 

17 51 13 26 6 6 83 76.9 

7 

Đổi mới hình thức quản 

lý, giảng dạy làm tăng 

hiệu quả trong giờ học 

chính khóa 

16 48 8 16 12 12 76 70.4 

8 
Tăng cường đội ngũ 

giáo viên 
18 54 12 24 6 6 84 77.8 

 

Qua bảng 3, cho phép lựa chọn những giải pháp có kết quả có tỷ lệ từ 80% trở 

lên áp dụng vào các trường TH và THCS tỉnh Thanh Hóa, cụ thể gồm: Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học 

sinh về vai trò công tác GDTC và thể thao trường học với sự phát triển toàn diện của 

học sinh; Đào tạo, đào tạo lại và tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho giáo viên thể dục các trường TH, THCS đáp ứng 

yêu cầu nâng cao chất lượng GDTC; Bổ sung, đổi mới nội dung chương trình, phương 

pháp giảng dạy, phương thức kiểm tra đánh giá môn thể dục. Tăng giờ thể dục tự chọn 

và thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa TDTT; Thực hiện tốt các quy định 

về chế độ cho đội ngũ giáo viên GDTC, đồng thời bổ sung đổi mới cơ chế chính sách, 

tạo động lực thu hút, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thể dục các trường TH và 

THCS tỉnh Thanh Hóa; Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy, học, tập luyện và thi 

đấu TDTT, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục thể chất và thể thao 

trường học ở các trường TH và THCS tỉnh Thanh Hóa.  
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3. Kết luận 

Trình độ đội ngũ giáo viên thể dục tại các trường TH và THCS giữa các vùng 

miền chưa đồng đều, tỷ lệ giáo viên kiêm nhiệm cao; nhu cầu được đào tạo, đào tạo lại, 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là rất lớn.  

Về nội dung chương trình nội khóa, ngoại khóa và thi đấu TDTT: Một số trường 

lựa chọn các môn thể thao tự chọn chưa phù hợp với đặc điểm, thế mạnh vùng miền; 

thời gian dành cho môn tự chọn cũng không nhiều. Việc thực hiện quy định đánh giá, 

xếp loại thể lực cho học sinh theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT một số trường chưa 

tốt. Cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động GDTC chưa tốt. Kinh phí chi cho hoạt động 

tuyển chọn, huấn luyện và thi đấu học sinh giỏi TDTT các cấp còn thấp so với yêu cầu. 

Cơ sở vật chất phục vụ dạy, học và tổ chức hoạt động ngoại khóa hạn chế. 

Lựa chọn được 05 giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất tại các trường 

TH và THCS tỉnh Thanh Hóa, gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận 

thức cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh; Đào tạo, đào tạo lại và tổ 

chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức 

cho giáo viên thể dục các trường TH, THCS; Bổ sung, đổi mới nội dung chương trình, 

phương pháp giảng dạy, phương thức kiểm tra đánh giá môn thể dục; Tăng giờ thể dục 

tự chọn và thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa TDTT; Thực hiện tốt các 

quy định về chế độ cho đội ngũ giáo viên GDTC, đồng thời bổ sung đổi mới cơ chế 

chính sách; Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy, học, tập luyện và thi đấu TDTT; 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác GDTC và thể thao trường học ở các 

trường TH và THCS tỉnh Thanh Hóa.  
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MỘT SỐ DẤU ẤN MỸ THUẬT THỜI LÊ SƠ 

TẠI LAM KINH - THANH HÓA 

NCS. Lê Thị Thanh
1
 

 

Tóm tắt: Thanh Hóa không những được xem là vùng đất phát tích của nhiều 

triều đại vua chúa thời phong kiến mà còn là vùng đất lưu giữ khối lượng di sản văn 

hóa nghệ thuật có giá trị của Việt Nam. Ở bài viết này, chúng tôi đề cập đến di tích gắn 

liền với người anh hùng áo vải Lê Lợi - khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. 

Nơi đây, từ lâu đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam như một điểm hẹn trở về 

với cội nguồn văn hóa dân tộc. 

Từ khóa: khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Lê Thái Tổ, mỹ thuật 

Lê sơ. 

 

1. Đặt vấn đề  

Trải qua gần sáu thế kỷ với bao biến thiên thăng trầm của lịch sử, với những 

khắc nghiệt của thiên nhiên, khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh 

(DTLSQGĐB Lam Kinh) không còn nguy nga, tráng lệ và nguyên vẹn như nhiều thế kỷ 

trước nhưng những dấu tích còn lại ở đây vẫn như một chứng nhân của lịch sử về một 

thời kỳ hưng thịnh và hào hùng của dân tộc. 

1.1. Sơ lược về Lam Kinh  

Năm 1428, sau 10 năm kháng chiến, đấu tranh anh dũng, nghĩa quân Lam Sơn 

dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi đã đánh bại quân xâm lược nhà Minh và giành lại độc lập 

dân tộc. Cùng năm đó, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế ở Đông Kinh - Thăng Long lấy hiệu là 

Lê Thái Tổ. Năm 1430, vua Lê Lợi cho đổi quê hương Lam Sơn thành Tây Kinh (hay 

còn gọi là Lam Kinh như bây giờ) để phân biệt với Đông Kinh - Hà Nội (kinh đô ở phía 

Đông - tức thành Thăng Long là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước dưới 

thời Lê). Đến năm 1433, vua Lê Thái Tổ băng hà, được đưa về quê hương Lam Sơn để 

an táng tại Vĩnh Lăng. Từ đó, Lam Sơn trở thành khu sơn lăng, là nơi an táng, thờ cúng 

các vua và hoàng hậu triều Lê sơ. Lam Kinh là quần thể kiến trúc lăng mộ vào loại quy 

mô nhất ở thế kỷ XV. 

                                           
1
 Khoa Sư phạm Nghệ thuật - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Trung tâm hành tế, thờ tự của khu DTLSQGĐB Lam Kinh bao gồm một quần 

thể kiến trúc các công trình điện, miếu, lăng mộ, sân rồng, nhà tả vu, hữu vu, nghi môn, 

thành lũy, sông ngòi và các công trình kiến trúc khác được phân bố vừa tập trung, vừa trải 

rộng trên một diện tích 200 ha thuộc xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

Ngày nay, bước qua ngọ môn là một khung cảnh tráng lệ, những thành điện bề 

thế hòa quyện hiền hòa với khung cảnh thơ mộng của núi sông và hệ thống rừng cây 

rậm rạp với một số cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.  

1.2. Lam Kinh dưới tác động của văn hóa bác học và các yếu tố dân gian 

Khu DTLSQGĐB Lam Kinh với nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc lăng mộ hiện ra 

hữu tình dưới không gian dày đặc cây cối và sông nước trước mắt người xem với nhiều 

băn khoăn dần được lý giải về văn hóa bác học và các yếu tố dân gian đan xen. Thứ 

nhất, nhóm tượng quan hầu và tượng thú ở các lăng vua Lê được làm quá nhỏ, biểu hiện 

minh triết dân gian rõ nét, khiến chúng ta ngờ rằng chúng là những vật thờ ít nhiều bị lệ 

thuộc vào tư duy truyền thống (các tượng không được làm lớn, vì các tượng đó được 

gán cho một linh hồn để phục vụ cho kiếp đời đã qua, nếu làm lớn chúng sẽ đe dọa thế 

giới bên dưới). Chất liệu đá được sử dụng trong công trình phù hợp với điều kiện môi 

trường ngoài trời mà theo quan niệm của nhân dân thì đá lại là vật thiêng để linh hồn trú 

ngụ. Bên cạnh đó, sau 20 năm chiến tranh với nhà Minh (1407 - 1427), nước ta trong 

tình cảnh nghèo khó do chiến tranh để lại, sản vật bị vơ vét, sách vở bị đốt, đền chùa bị 

phá, những thợ giỏi bị đưa về Tàu nên lăng mộ vua Lê và các tượng chầu chúng tôi ngờ 

rằng chủ nhân tạo nên công trình chính là những người dân bản địa. Bởi vậy, sự giản dị, 

cần kiệm của một chính thể mới lên đã dẫn đến một nền điêu khắc mang đậm yếu tố dân 

gian, dù con mắt kiến trúc tổng thể lại mang yếu tố và tư tưởng của Nho giáo. Thứ hai, 

minh triết dân gian đã “dung hợp” với văn hóa bác học để góp thêm sức mạnh chính 

thống trong quá trình vay mượn tinh hoa phương Bắc tái tạo thành cái riêng của mình 

như: hình tượng rồng trên trán bia Vĩnh Lăng (1442) với hình rồng là bầu trời ôm lấy 

mặt trời và tinh tú bốn phương, các hình rồng khác quần tụ lại ý nói về quyền lực cả về 

vật chất lẫn tinh thần của nhà vua. Và hình rồng ở bậc thềm trước tòa chính điện Lam 

Kinh với tạo hình cực kỳ tinh xảo, chau chuốt đồng dạng với thềm rồng ở điện Kính 

Thiên… Về mặt tạo hình, những hình rồng đã được các nghệ nhân xử lý một cách có ý 

thức, có tay nghề. Từng đối tượng được nghiên cứu khá kỹ ở ngoại hình tổng thể và chi 

tiết hoa văn; được thể hiện với một quan niệm hiện thực theo mẫu từng là truyền thống 

trong tạo hình rồng từ các thời kỳ Lý, Trần như tính chính thống tôn giáo của con rồng 

thời Lý kết hợp với tính khỏe khoắn, linh hoạt của con rồng thời Trần. Đồng thời, là sự 
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hoàn chỉnh các bộ phận như con rồng của Trung Quốc với các đặc tả rõ nét của mắt 

quỷ, miệng lang, sừng nai, tai thú, trán lạc đà, thân rắn, vảy cá chép, chân cá sấu, móng 

chim ưng… kết hợp với vân mây, đao mác, và các loại hoa lá thiêng tạo nên hình rồng 

mạnh mẽ uy lực vần vũ trong không gian vũ trụ, như muốn thị uy sức mạnh của một 

triều đình, của một nước với các tôn ty trật tự và sự vững vàng mà các vị vua Lê mong 

mỏi sẽ xây dựng được.  

Điêu khắc mang yếu tố dân gian và bác học của khu DTLSQGĐB Lam Kinh mở 

ra một giai đoạn mới của điêu khắc Việt bởi tượng trong các lăng mộ ở Lam Kinh là 

giai đoạn đầu của xu hướng giản lược ở Việt Nam. So với lăng vua thời Nguyễn, lăng 

mộ ở Lam Kinh không có quan hầu hàng văn, mà chỉ có quan hầu hàng võ. Còn về 

tượng thú, nếu như trong tư tưởng Nho giáo các lăng mộ chỉ có thể là những con vật 

mang quyền lực tối cao của nhà vua hoặc những con vật được sử dụng trong trận mạc 

thì ở lăng mộ Lam Kinh ngoài hổ, lân (nghê), voi, ngựa còn có những con vật “bình 

dân” như chó, trâu, ở lăng mộ vua Lê Thái Tổ còn có tê giác… Với số tượng ấy, các 

lăng mộ vua Lê như muốn chuẩn hóa tượng lăng mộ ở Việt Nam nhưng ở quy mô 

khiêm nhường, giản dị nhất. Phải chăng vì xuất thân của vua Lê Thái Tổ mang nhiều 

yếu tố dân gian nên ông đã “yêu dân như con”, bởi vậy không muốn cho xây dựng 

những công trình tốn kém?  

Các hiện vật và lăng mộ ở khu DTLSQGĐB Lam Kinh là sự ảnh hưởng của tư 

tưởng Nho giáo trong văn hóa dân gian đã làm nên giá trị khác biệt của quần thể di tích 

này dưới góc độ lịch sử mỹ thuật. 

 2. Những biểu hiện tạo hình của khu DTLSQGĐB Lam Kinh 

Sau nhiều lần điền dã, khảo sát, chúng tôi đã xác định Lam Kinh hiện vẫn còn 

lưu giữ khá nguyên vẹn, đầy đủ kiến trúc của tòa chính điện, tòa thái miếu… Từ các dấu 

vết bệ đá hoa sen kê chân cột các công trình đã khẳng định nơi đây từng tồn tại một 

công trình kiến trúc độc đáo độc nhất vô nhị trong lịch sử cho đến hết thế kỷ XV. Tòa 

chính điện sau nhiều biến cố của lịch sử đã được trùng tu, tôn tạo và hoàn thành vào 

cuối năm 2015. Tòa chính điện được đánh giá là công trình cung điện có quy mô lớn 

trong lịch sử kiến trúc gỗ Việt Nam với ba lớp: lớp ngoài cùng là Quang Đức điện (tiền 

điện); ở giữa là Sùng Hiếu điện (trung điện) và trong cùng là Diên Khánh điện (hậu 

điện). Trong đó, ở khu vực Sùng Hiếu điện - nơi nhà vua ngự triều, trên bệ tam cấp có 

ngai vàng, phía sau ngai vàng là bức chạm khắc gỗ “cửu long chầu chúa”, trên lộng trần 

cao là rồng ổ. Tất cả đều được dát vàng lộng lẫy. Các con giống gốm được trang trí trên 

các nóc mái (kìm nóc, ly, đao guột rồng…). Ngói mũi hài, gạch vồ, gạch bát cỡ lớn, 
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trống đồng trong điện Lam Kinh có kích thước bề mặt, chiều dày, chiều cao như mẫu 

vật khảo cổ tại Lam Kinh. Nội thất bên trong: bàn nhang án, ngai vàng, án thư, long 

sàng và hàng trăm hiện vật đồ gỗ được thếp vàng, nạm ngọc; các đồ làm bằng vàng, 

bạc, đồng, sứ. Những hiện vật ngự dụng ấy là ngôn ngữ phản ánh sinh động giúp hậu 

thế phần nào hiểu và hình dung được đời sống sinh hoạt của bậc hoàng đế xưa. Ở chính 

điện Lam Kinh ta thấy sự cẩn trọng tinh xảo trong từng chi tiết, mềm mại trong từng 

đường nét, khỏe mạnh trong từng hình khối với mong muốn có thể làm sống lại hồn cốt 

linh thiêng của một di tích huy hoàng lộng lẫy xưa - nơi Hoàng đế hàng kỳ về tạ lễ tổ 

tiên và thực hiện những nghi thức khác. 

Nối giữa sân rồng và chính điện Lam Kinh là thềm rồng 9 bậc, lối giữa là đôi 

rồng đá được khắc tinh xảo mang đặc trưng rõ nét của rồng thời Lê và thống nhất một 

mô típ trang trí tạo hình với đôi rồng đá ở kinh thành Thăng Long. Phía sau điện Lam 

Kinh là thái miếu chạy theo hình vòng cung ôm lấy khu chính điện.  

Khu sơn lăng của triều Lê sơ gồm 8 lăng của các vua và hoàng hậu. Trong đó, 

lăng vua Lê Thái Tổ (còn gọi là Vĩnh Lăng) là lăng lớn nhất được an cất ở điểm huyệt 

quan trọng và thuận tiện với đường thần đạo chạy thẳng vào chính tâm của lăng, xung 

quanh không tường bao. Lăng của các vua kế nhiệm và các hoàng hậu khác lần lượt nhỏ 

hơn Vĩnh Lăng và được mai táng ở phía đông, phía tây của quần thể di tích, mỗi lăng 

mang một nét kiến trúc độc đáo riêng. Ví dụ như Chiêu Lăng là lăng của vua Lê Thánh 

Tông (1498) nằm bên trái, phía tây điện Lam Kinh. Cách bố cục mặt bằng và những 

hiện vật ở Chiêu Lăng đều giống Vĩnh Lăng nhưng kích thước nhỏ hơn và xung quanh 

không có tường bao. Do lâu ngày không được trông coi, nên lăng bị cây cối và cỏ dại 

che lấp. Lăng Khôn Nguyên - lăng Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Giao (mẹ vua Lê 

Thánh Tông) nằm phía đông điện Lam Kinh. Trong khu sơn lăng của triều Lê sơ còn có 

lăng các vua và hoàng hậu khác được mai táng như: Hựu Lăng - lăng vua Lê Thái Tông; 

Dụ Lăng - lăng vua Lê Hiến Tông; Kính Lăng - lăng vua Lê Túc Tông. Điền dã và khảo 

sát nghiên cứu nơi đây chúng tôi thấy tượng chầu các lăng đều khác nhau đặc biệt là 

lăng của Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Giao gây chú ý bởi tượng chầu đều là nữ.  

Khu DTLSQGĐB Lam Kinh còn lưu giữ nét đẹp của không gian Việt như cây 

đa, giếng nước, sân đình... mà hiếm nơi nào hiện còn. Bên hữu sân rồng là cây đa hàng 

trăm năm tuổi, có kích thước chục người ôm, như chứng nhân còn mãi với thời gian. 

Bên tả sân rồng là một giếng cổ, được xem là giếng nước lớn nhất Việt Nam, quanh 

năm đầy nước và trong mát.  
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Trong số những công trình cổ còn lại ở khu DTLSQGĐB Lam Kinh thì bia Vĩnh 

Lăng (1442) là một trong số những công trình còn gần như nguyên vẹn. Bia Vĩnh Lăng 

là tấm bia đại diện cho kỹ thuật chế tác, sắp đặt, trạm trổ công phu, tỷ mỷ đến từng chi 

tiết và đã được đánh giá là tấm bia to, cổ và đẹp nhất Việt Nam; đã được công nhận là 

bảo vật quốc gia. Bia Vĩnh Lăng dựng ở phía tây nam điện Lam Kinh, được làm bằng 

đá trầm tích nguyên khối, cao 2.97 m , rộng 1.4 m, dày 0.27 m, đặt trên lưng một tượng 

rùa lớn cũng tạc bằng đá trầm tích nguyên khối. Hệ thống văn tự khắc trên bia sắc nét, 

thể hiện trình độ cao trong điêu khắc và kỹ thuật xây dựng, dưới trán bia khắc 5 chữ 

triện lớn: Lam Sơn Vĩnh Lăng Bi.  

Nội dung văn bia Vĩnh Lăng nêu tóm tắt sự nghiệp và ca ngợi công đức của vua 

Lê Thái Tổ do khai quốc công thần nhà Lê - danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi phụng 

mệnh biên soạn. Nhà bia hiện nay được xây dựng lại năm 1961 theo lối kiến trúc nhà 

Lê: có mặt bằng hình vuông, 4 mái cong lợp ngói mũi hài. Hình rồng trên trán bia Vĩnh 

Lăng cho thấy yếu tố ảnh hưởng tạo hình rồng của Trung Hoa rõ nét (đây là mối giao 

lưu hữu thức chủ động của tầng lớp thống trị muốn cho đất nước đi vào quy củ) nên đã 

thể hiện hình rồng Trung Hoa trên tấm bia này. Viền xung quanh mép bia được bố trí 

đường diềm là nửa lá đề nối nhau. Đây là một hình thức bắt nguồn từ thời Lý với ý 

nghĩa đi vào lòng bia lòng tháp là nhập vào lá đề, đi vào tâm là giác ngộ. Trong lòng 

mỗi lá đề là một hình rồng theo thể thức kế thừa từ thời Trần. Song, chiếm hết độ cao 

giữa trán bia là một ô vuông lớn, ôm khít một ô tròn - được trạm nổi kín đặc trong ô này 

là một con rồng kiểu mới gần gũi với rồng đời Minh của Trung Hoa. Hình thức khá dữ 

dằn, mắt nhìn thẳng ở trung tâm, thân lượn vòng quanh và đáng quan tâm nhất là chân 

có 5 móng tỏa đều, quắp lại thể hiện quyền uy của nhà vua. Tạm thời chúng ta có thể 

hiểu như sau: Nếu trước đây con rồng Việt vẫn chỉ là sự phát triển nào đó của rồng nội 

địa được bổ sung một số chi tiết của Trung Hoa, thì tới Lam Kinh, ta gặp một con rồng 

Trung Hoa gần như nguyên vẹn đã xuất hiện ở vị trí trung tâm trán bia Vĩnh Lăng, nó là 

biểu hiện sự thắng thế của tầng lớp nho sĩ trên chính trường, nó hội tụ và khẳng định 

quyền lực vua trên lĩnh vực tinh thần. Cụ thể rồng 5 móng là đại diện cho vua, nằm 

trong ô tròn, mang tính chất thiên tử (con trời), lồng trong ô vuông như mang nghĩa cai 

trị thiên hạ. Như vậy, từ đây có thể khẳng định hình rồng này bị phân hóa, chịu ảnh 

hưởng từ Trung Hoa. Rồng 5 móng gắn với vua, ít móng hơn gắn với thần và các di tích 

của dân. Ngày nay, bia Vĩnh Lăng được xem là biểu tượng của Lam Kinh. Toàn bộ nội 

dung và giá trị của tấm bia là tài liệu rất sống động về thời kỳ lịch sử, giá trị về kiến 

trúc, mỹ thuật ở khu DTLSQGĐB Lam Kinh [1].   
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Ngoài bia Vĩnh Lăng, khu DTLSQGĐB Lam Kinh còn có các bảo vật, cổ vật 

khác tiêu biểu như tấm bia ở lăng Lê Thánh Tông (Chiêu Lăng) và bia Khôn Nguyên 

Chí Đức ở lăng Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Giao. Bia ở lăng Lê Thánh Tông nằm 

trước đường thần đạo, cách lăng khá xa, kích thước gần như bia Vĩnh lăng (cao 2.8m, 

rộng 1.9m) và không có nhà che. Trang trí trên bia khá nhiều, đường nét vẫn chải chuốt 

nhưng đã ít họa tiết hơn so với bia Vĩnh Lăng; và do bị mưa nắng lâu ngày nên các 

đường trang trí đã bị mòn… 

Bia Khôn Nguyên Chí Đức cách mộ Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Giao 

khoảng 100m về phía tây, do tiến sĩ Nguyễn Bảo và tiến sĩ Nguyễn Xung Xác soạn, 

được tạc dựng năm 1498 đời vua Lê Hiến Tông, sau hai năm bà qua đời. Nội dung bia 

ca ngợi Hoàng Thái hậu là người phụ nữ giỏi giang, giàu lòng khoan dung, đức độ, có 

đầy đủ phẩm chất “công, dung, ngôn, hạnh”, xứng đáng ở vị trí hàng đầu các vị hoàng 

hậu Đại Việt. Bia được tạc bằng chất liệu đá xanh nguyên khối, hình chữ nhật, trọng 

lượng khoảng 13 tấn và được đặt trên lưng một con rùa lớn. Bia khắc nhiều họa tiết hoa 

văn, chủ yếu là hình lưỡng long chầu nguyệt, hình lá đề, hoa cúc hình dây [6].   

Bia Khôn Nguyên Chí Đức được chúng tôi đánh giá là một trong những tấm bia 

cổ có kích thước lớn, đạt giá trị nghệ thuật điêu khắc tinh xảo, tiêu biểu về hình thức, 

kiến trúc, điển hình cho một phong cách nghệ thuật mới hoàn chỉnh, là hiện vật độc đáo, 

không chỉ góp phần giáo dục truyền thống mà còn là tài liệu quý khi nghiên cứu về lịch 

sử mỹ thuật Việt Nam thời Lê sơ. Cả hai tấm bia ở lăng Lê Thánh Tông và Hoàng Thái 

hậu Ngô Thị Ngọc Giao đều có hình rồng năm móng được đẩy cao lên để mang ý nghĩa 

mênh mông bao trùm vũ trụ. Hình rồng chiếm gần hết độ cao của các mặt bia, điểm 

xuyết xung quanh có các hạt tròn mang yếu tố âm dương riêng biệt, chưa phải là vòng 

tròn lưỡng hợp biểu tượng của thái cực, lưỡng nghi. Dưới hình rồng là biểu tượng của 

mối giao hoan trời đất, đó là cụm mây và nước, nối giữa hai yếu tố là núi dưới dạng tam 

sơn nghĩa là trục vũ trụ. 

Cả hai tấm bia đã được được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 2014 [3].  và 

cùng với bia Vĩnh Lăng góp phần tạo nên giá trị đặc biệt cho khu DTLSQGĐB Lam Kinh. 

Ngoài chính điện Lam Kinh, bia Vĩnh Lăng, bia Chiêu Lăng và bia Khôn 

Nguyên, chúng tôi còn đặc biệt quan tâm đến hệ thống tượng quan hầu và tượng thú ở 

các lăng Lê Thái Tổ và lăng Lê Thánh Tông. Trước lăng Lê Thái Tổ, nằm đối xứng hai 

bên theo thứ tự tính từ mộ ra, bên trái là quan văn, bên phải là quan võ và 4 đôi tượng 

thú đá (2 nghê, 2 ngựa, 2 tê giác, 2 hổ) cùng chầu vào đường “thần đạo” của lăng để 

trấn trạch. Về hình thức, các bức tượng đều bằng đá và được chạm khắc mềm mại, đơn 

giản. Đặc biệt, sự xuất hiện của tượng tê giác có thể nói là điều hy hữu, vì hình tượng 
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loài vật này hầu như không được ghi nhận tại các công trình thờ tự cổ ở Việt Nam. Còn 

ở lăng Lê Thánh Tông, một vài tượng thú dọc hai bên đường thần đạo bị thay đổi và 

không còn giữ nguyên thứ tự. Tính từ mộ ra, có các tượng: quan hầu, tê giác, ngựa, lân 

và voi. Một số tượng đã bị sứt, nét chạm cũng khác tượng ở Vĩnh lăng, tỉ mỉ và trau 

chuốt hơn. Tượng quan hầu (chỉ còn 1 tượng bên phải), đường nét chạm khắc đã tinh tế 

và hoàn chỉnh về kỹ thuật so với tượng ở Vĩnh Lăng. Tượng tê giác thân dài, khối nở 

nang, sức biểu cảm tương đối mạnh mẽ. Tượng ngựa cao 0.80m, dài 1.35m, lớn nhất 

trong 8 tượng ngựa ở Lam Kinh, đóng yên cương trên khắp võng phủ sát mép xuống bệ 

tượng. Các chi tiết trên đều thể hiện sự tỉ mỉ. Tượng lân được chạm khắc cầu kỳ, trong 

tư thế lao về phía trước, ngực có 4 gờ nổi, đuôi mắt về  phía sau. Tượng voi có tư thế 

quỳ, lưng trần, vòi nhỏ thon uốn cong vào ngực, kích thước tượng Chiêu Lăng nhìn 

chung cũng xấp xỉ như Vĩnh Lăng. Nhìn chung tổng thể bố cục, phong cách tạo hình hệ 

thống tượng quan hầu và tượng thú các lăng Lê Thái Tổ và lăng Lê Thánh Tông cũng 

như các lăng mộ khác ở Lam Kinh đều giản dị. Dù vậy, các công trình vẫn toát lên vẻ 

tôn nghiêm của một nơi an nghỉ dành cho bậc đế vương. 

3. Thay lời kết  

 Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Heraclitus từng nói “không ai tắm hai lần trên cùng 

một dòng sông”. Đứng trước khu DTLSQGĐB Lam Kinh, chúng tôi cũng có cảm nhận 

như vậy. Khi mới tiếp cận các công trình kiến trúc, điêu khắc tại đây, khi chưa có nhiều 

kiến thức cũng như hiểu biết, thì di tích dường như chỉ đơn thuần là những bí ẩn trong 

lịch sử. Nhưng qua thời gian, sự tìm tòi, nghiên cứu và những thay đổi trong nhận thức, 

chúng tôi cảm nhận được vẻ đẹp, ý nghĩa của các tác phẩm tạo hình tại nơi đây, đặc biệt 

là điện, tòa thái miếu, sân rồng, bia Vĩnh Lăng… Như vậy, khu DTLSQGĐB Lam Kinh 

cùng với “giác ngộ” của chúng tôi đều có những chuyển biến theo thời gian. Từ đó, 

chúng tôi nhận thấy “những điều xưa cũ” sẽ không vĩnh viễn nằm yên, mà sẽ trở nên 

mới mẻ, giá trị, phụ thuộc vào tình yêu và sự trân trọng chúng ta dành cho nó. 

Vai trò, ý nghĩa của Lam Kinh về mặt mỹ thuật trong lịch sử mỹ thuật là gợi nhớ 

về hình ảnh con rồng và hình ảnh thủy ba trong nghệ thuật Lý - Trần, hay những lá đề 

uốn cong mềm mại mang những yếu tố kế thừa từ nghệ thuật giai đoạn độc lập trước đó. 

Bên cạnh đó, Lam Kinh còn là một di tích quốc gia có vị thế đặc biệt trong lịch sử văn 

hóa dân tộc, niềm kiêu hãnh của xứ Thanh theo suốt dặm dài năm tháng; là nơi hội tụ 

những tinh hoa, giá trị lịch sử văn hóa dân tộc. Nghệ thuật điêu khắc ở Lam Kinh được 

coi là giai đoạn phục sinh của văn hóa dân tộc sau thời kỳ bị quân Minh xâm lược tàn 

phá. Đặc biệt là mỹ thuật trong kiến trúc lăng tẩm với hệ thống cảnh quan tạo ra sự hài 

hòa trong một không gian kiến trúc gắn bó mật thiết với thiên nhiên. Lam Kinh đã được 
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xây dựng trang nghiêm, với những vật liệu đẹp nhất, bền nhất, hội tụ tinh hoa kỹ thuật, 

nghệ thuật cao nhất, đặc biệt nhất trong lịch sử cho đến thời bấy giờ. 

Lam Kinh là công trình mỹ thuật lăng mộ có quy mô lớn nhất trong lịch sử mỹ 

thuật tính đến thế kỷ XV. Sau này ở Huế, các lăng của vua Nguyễn được xây dựng từ 

năm 1814 đến năm 1920 ở các thôn phía tây Huế dọc hai bờ sông Hương có quy mô 

kiến trúc và điêu khắc lăng mộ to lớn hơn các lăng mộ tại Lam Kinh xong tư duy nghệ 

thuật giữa các lăng vua Lê sơ với lăng các vua Nguyễn ở Huế thì có nhiều khác biệt. 

Với quan niệm “sống gửi thác về”, lăng tẩm là hoàng cung vĩnh hằng của các vị vua 

Nguyễn. Vì thế, trong hầu hết các lăng tẩm đều trang trí vô số hoa văn các chữ “Thọ”, 

chữ “Hỷ”, hình ảnh sông núi thân quen, những bức họa sinh động để không có cảm giác 

chết chóc, nặng nề… Còn khu DTLSQGĐB Lam Kinh với hệ thống sơn lăng của các 

vua và hoàng hậu thời Lê sơ đều đắp gò mộ lộ thiên và để án thờ đá phía trước chứ 

không để ở trong bửu thành như nhà Nguyễn hay trong hầm mộ như của nhà Minh, nhà 

Thanh ở Trung Quốc. Các khu lăng mộ ở Lam Kinh đều xây nhà bia bên cạnh, đều có 

một cổng duy nhất dẫn thẳng đến khu lăng được gọi là nghi môn, chứ không nhiều lớp 

cổng như sơn lăng nhà Nguyễn hay tam thập lăng thời nhà Minh ở Trung Quốc. Riêng 

lăng mộ ở Lam Kinh hầu như đã có hệ thống toàn cửu miếu để phối thờ các tiên vương 

nhà Lê, đều có hệ thống tượng linh vật và quan hầu ngay cạnh gò mộ. Qua các cuộc 

hành quân và tàn phá của nhà Tây Sơn khi tiến quân ra Bắc hồi cuối thế kỷ 18, và việc 

Gia Long cho gỡ hành cung ở đây để xây dựng thái miếu nhà Lê ở huyện Đông Sơn 

(Thanh Hóa) thì khu vực này trở nên hoang vắng [4]. Tuy nhiên, qua các lần trùng tu 

tôn tạo, Lam Kinh đã xuất hiện trở lại với vóc dáng, hình ảnh và những giá trị tạo hình 

cơ bản khi xưa với hệ thống lăng mộ tường xanh rêu phủ, hệ thống bia ký và tượng chầu 

với nghệ thuật điêu khắc phối hợp hài hòa giữa văn hóa bác học (tư tưởng chính thống) 

với các yếu tố dân gian làm cho người nghiên cứu cảm thấy trong không gian se sắt ấy 

phảng phất bóng u linh rì rào trên ngọn cỏ lá cây, khối đá… khiến lòng người chùng 

xuống. Cảnh sắc ấy thật u uẩn mà cũng thật trang nghiêm. Toàn bộ công trình toát lên 

vẻ tôn nghiêm của một nơi an nghỉ dành cho các bậc đế vương. 

Gần 6 thế kỷ trôi qua, Lam Kinh - biểu tượng của lòng tự hào dân tộc của giai 

đoạn lịch sử oai hùng chống quân xâm lược và công cuộc xây dựng quốc gia Đại Việt 

vẫn còn giữ nguyên giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật văn hóa cần được bảo tồn, tôn 

vinh và gìn giữ.  

Từ các chuyến đi điền dã, chúng tôi nhận thấy rằng cho dù các di tích lịch sử ở 

Thanh Hóa nói chung, các di tích của Việt Nam nói riêng ít nhiều đã bị con người và 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%C6%B0%C6%A1ng
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thiên nhiên tàn phá, xâm lấn hoặc hoang phế, thì việc nghiên cứu, công bố các tư liệu 

sau mỗi chuyến đi điền dã là một việc làm cần thiết để góp một tiếng nói vào việc bảo 

vệ và giữ gìn những di sản của cha ông. Đặc biệt trong đời sống đương đại hiện nay, khi 

mà những di sản đó đã và đang ngày càng bị biến mất hoặc làm sai lạc… thì vẻ đẹp của 

khu DTLSQGĐB Lam Kinh mãi là điểm sáng trong công cuộc bảo tồn, trùng tu và phát 

huy giá trị lịch sử, thẩm mỹ của thời đại. 
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BÀN THÊM VỀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA KHỞI NGHĨA LAM SƠN  

VỚI VÙNG ĐẤT VÀ CÁC LOẠI HÌNH VĂN HÓA 

TS. Nguyễn Thị Thục
1
 

ThS. Hoàng Thị Thanh Bình
2
 

 

Tóm tắt: Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn dưới sự lãnh đạo của chủ 

tướng Lê Lợi đã đi qua hơn 600 năm, nhưng những ảnh hưởng vẫn còn vang mãi. Phần 

nhiều các nghiên cứu đánh giá về cuộc khởi nghĩa lịch sử này dưới góc nhìn sử học và 

nghệ thuật quân sự, ít có nghiên cứu chuyên sâu về nhân học và sinh thái văn hóa trên 

các vùng địa bàn hoạt động của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Trong bài viết này, tác giả 

tập trung nhìn nhận sự tác động của sự kiện và cư dân đối với các loại hình sinh hoạt 

văn hóa đặt trong một cuộc khởi nghĩa cụ thể để thấy được vai trò của văn hóa tộc 

người, các yếu tố địa lý, sinh thái và lịch sử là những tác nhân chính góp phần định 

hình các hiện tượng văn hóa. 

Từ khóa:  khởi nghĩa Lam Sơn, loại hình văn hóa 

 

1. Có một kh ng gian văn hóa tộc ngƣời chồng lấn với địa bàn của khởi 

nghĩa Lam Sơn 

Lịch sử ghi lại, tháng 3 năm 1416, tại Lũng Nhai, dưới chân núi Bù Me (nay 

thuộc địa phận làng Lũng Mi, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân), Lê Lợi và 18 vị 

tiền bối đã tổ chức cuộc hội thề, quyết vào sinh ra tử, cùng nhau đánh đuổi giặc Minh, 

cứu non sông đất nước. Mùa xuân năm Mậu Tuất (1418), sau gần hai năm chuẩn bị mọi 

mặt cho cuộc khởi nghĩa, Lê Lợi xưng Bình Định vương rồi cùng với 50 tướng lĩnh phất 

cao ngọn cờ khởi nghĩa (khởi nghĩa Lam Sơn), kêu gọi nhân dân trong cả nước đứng 

dậy chống quân xâm lược nhà Minh. Lời kêu gọi và sự ảnh hưởng của chủ tướng Lê Lợi 

đã thu phục được lòng người, thu phục được nhiều tướng giỏi ở các vùng miền trở về 

vùng đất Lam Sơn để đầu quân như: Nguyễn Danh Cát (Quảng Trị), Nguyễn Xí (Nghệ 

An), Lưu Nhân Chú (Bắc Thái), Trần Nguyễn Hãn (Vĩnh Phúc), Trịnh Lỗi (Ninh Bình), 

Nguyễn Chích (căn cứ Hoàng Nghiêu, Thanh Hóa)… Tất cả tụ hội về Lam Sơn bởi một 

                                           
1 Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2
 Phòng Quản lý Khoa học - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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niềm tin quyết thắng vì một vị chủ tướng đã được “trời đem đến, người mang cho” vật 

báu linh thiêng với chân mệnh “Ứng Thiên, Thuận Nhân” để “Thay trời hành đạo”
3
. 

Và trong suốt mười năm “nếm mật, nằm gai”, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra 

trên nhiều vùng miền cả nước, nhưng địa danh Lam Sơn luôn gợi lên một tâm thức vừa 

tự hào vừa đặc biệt. Đó là ngọn cờ đoàn kết, nơi kết hợp sự nỗ lực, cố gắng của quân 

dân ta do chủ tướng Lam Sơn lãnh đạo với các yếu tố “huyền thoại” truyền thuyết đầy 

lôi cuốn, giúp tạo nên sức mạnh thần kỳ để nghĩa quân “lấy ít, địch nhiều” và làm nên 

đại thắng. 

Phủ Thanh Hóa
4
 trong những buổi đầu thuộc Minh có sự sáp nhập, chia tách 

nhiều lần. Ban đầu gồm 7 huyện trực thuộc: Cổ Đằng, Cổ Hoằng, Đông Sơn, Cổ Lôi, 

Vĩnh Ninh, Yên Định, Lương Giang và 3 châu là châu Thanh Hóa (gồm 4 huyện: Nga 

Lạc, Tố Giang, An Lạc, Lỗi Giang), châu Ái (gồm 4 huyện: Hà Trung, Thống Ninh, 

Tống Giang, Chi Nga), châu Cửu Chân (gồm 4 huyện: Cổ Bình, Kết Duyệt, Duyên 

Giác, Nông Cống). Về sau, nhà Minh sáp nhập những huyện nhỏ lại thành những huyện 

hay châu lớn hơn. Đến năm 1417 tách châu Quỳ thuộc phủ Diễn Châu cho vào phủ 

Thanh Hóa. Đến trước cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, phủ Thanh Hóa chỉ còn 6 huyện trực 

thuộc là: Cổ Đằng, Đông Sơn, Cổ Lôi, Vĩnh Ninh, An Định, Lương Giang và 4 châu là 

Thanh Hóa, Ái, Cửu Chân và Quỳ. Vùng đất Lam Sơn thuộc về Cổ Lôi, nằm về tả ngạn 

sông Chu, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 50km, cách Bái Thượng 3km. Có thể đến 

với Lam Sơn bằng nhiều con đường khác nhau: Từ thành phố Thanh Hóa đi ngược dòng 

sông Mã đến ngã Ba Đầu ngược dòng sông Chu lên tận Lam Sơn, hay có thể theo 

đường bộ lên Thọ Xuân, qua bến đò Mục là vào đất Lam Sơn. 

Ở phía tây, Lam Sơn tiếp giáp miền thượng du Thanh Hóa với núi rừng trùng 

điệp, đầu nguồn các dòng sông Mã, sông Chu là vùng Thường Xuân, Ngọc Lặc, Lang 

Chánh, Cẩm Thủy, Bá Thước, Quan Hóa, Mường Lát… Những ngọn núi khu vực này 

rất hiểm trở, không chỉ cao vút mà còn trùng điệp bởi sự ngút ngàn của hệ núi Pù 

Rinh…, địa bàn này xưa kia là nơi hoạt động của nghĩa quân trong những năm đầu cuộc 

khởi nghĩa. Thời gian đầu lực lượng nghĩa quân còn mỏng, yếu, rừng núi hiểm trở chính 

là tấm lá chắn vững chắc chở che, đùm bọc, nuôi nấng nghĩa quân trước những cuộc càn 

                                           
3
 Lê Văn Tạo (2011), Di sản văn hóa - nguồn lực đặc biệt cho phát triển du lịch ở Thanh Hóa, Nxb Thế 

giới, tr.163. 
4 
Nay là tỉnh Thanh Hóa. 
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quét lớn của địch. Đồng thời với địa hình trên, nghĩa quân đã tận dụng triệt để lợi thế để 

thực hiện nhiều trận đánh phục kích nhằm tiêu hao sinh lực địch. 

Ở phía tây bắc có ngọn núi Dầu (núi Lam Sơn), người dân địa phương hiện vẫn 

còn nhắc lại rằng, xưa kia núi có rất nhiều cây chàm màu lam, nên ngọn núi còn có tên 

gọi khác là núi Chàm hay núi Lam. Tương truyền, tại núi này nghĩa sĩ bốn phương kéo 

về dừng chân trước khi vào doanh trại chính. Hay, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn đã 

giả dạng người bán dầu vào tìm gặp Lê Lợi. Chếch sang phía tây, bên kia làng Như Áng 

là núi Đồi Đá. Đây là ngọn núi cao nhất trong vùng. Đứng trên đỉnh ngọn núi này có thể 

bao quát toàn bộ một vùng Lam Sơn rộng lớn.  

Nếu núi rừng là tấm áo che chở cho nghĩa quân, sông ngòi là mạch máu giao 

thông quan trọng nối liền một dải đồng bằng phì nhiêu châu thổ sông Mã, sông Chu với 

miền núi Thanh Hóa (trong đó có vùng đất Lam Sơn), thì việc Lam Sơn nằm trọn trên 

địa phận tiếp giáp, sinh tụ lâu đời của các dân tộc Việt - Mường - Thái 
5
 như một “sắp 

đặt” tất yếu của tự nhiên. Ngày nay, khi khảo cứu về vùng đất này có rất nhiều địa danh 

thôn, xã còn giữ các yếu tố “kẻ” như Kẻ Sập (quê Lê Hoàn), Kẻ Cham (quê Lê Lợi), 

những địa danh gắn với người Mường như làng Chủa (quê ngoại Lê Lợi). Không những 

thế, sự giao thoa trong suốt một thời gian của ba dân tộc Việt - Mường - Thái đã tạo ra 

mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn. Tác giả Hà Đình Hùng trong một bài viết về 

vùng đất Lam Sơn đã nhấn mạnh: “Sự giao thoa, ảnh hưởng văn hóa giữa các tộc người 

đã tạo cho vùng đất này những sắc thái khá đặc sắc, tác động đến các yếu tố thổ âm, thổ 

ngữ, phong tục, tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa vẫn còn lại đến ngày nay”. Và tác giả dẫn 

chứng những ví dụ rất cụ thể như: từ Lam Sơn thực ra là một tiếng Mường được phiên 

âm Hán; cách đồng bào Thái vùng Lang Chánh, Thường Xuân gọi những địa điểm hành 

quân của Lê Lợi trong khởi nghĩa Lam Sơn; sự ảnh hưởng qua lại về phong tục giữa 

người Việt, người Mường trong việc kiêng ăn thịt cuốc và kiêng săn kỳ đà. Tác giả cho 

rằng: Nhìn từ giác độ văn hóa tộc người, có thể khám phá ra những tên Việt được bảo 

lưu ở các vùng cư trú của người Thái, người Mường
6
. 

                                           
5 

Các làng Việt nằm về phía nam dọc sông Chu: Hải Lịch (còn gọi là Hải Quát), Quỳnh Đôi, Diên Hào, 

Mía, Đầm (còn gọi là Đàm Thi hay Quảng Thi), Choán (còn gọi là Hào Lương), Dao Xá, Mục Sơn, Bái 

Thượng, Bái Đô; Các làng, bản dân tộc Mường, Thái nằm ở  phía tây và phía bắc như: Đức Trai, Tép (còn 

gọi là Dựng Tú), Nguyệt Ấn, Như Áng, Phụng Dương, Cốc Thượng, Nhân Trầm. 
6 

Hà Đình Hùng, “Di sản văn hóa vùng Lam Sơn, một cái nhìn tổng quan”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 

số (337), tháng 7/2012. 
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Ở đây cũng cần nhấn mạnh rằng, người Việt (Kinh), người Mường tách ra thành 

hai dân tộc tương đối độc lập bắt đầu từ thời điểm nào vẫn đang còn nhiều tranh luận. 

Có quan điểm cho rằng tên gọi Mường tách khỏi khối Việt - Mường khoảng thế kỷ X - 

thế kỷ bản lề của dân tộc
7
. Tác giả Phạm Quốc trên cơ sở nghiên cứu khảo cổ học (mộ 

táng) lại cho rằng chỉ đến giữa thế kỷ XV mới tìm thấy những dấu hiệu khác biệt, và 

đây là cơ sở để tác giả khẳng định thời điểm chia tách của người Mường khỏi khối Việt 

- Mường. Như vậy, dù có rất nhiều quan điểm khác nhau về mặt thời gian chia tách hai 

dân tộc, song dường như không một ai trong giới nghiên cứu phủ nhận người Việt cổ và 

người Mường hiện đại ngày nay có cùng chung một nguồn cội. Trong suốt diễn trình lịch 

sử, địa bàn Lam Sơn là nơi sinh sống của 3 dân tộc Việt - Mường - Thái, chiếm số lượng 

đông đảo thuộc về hai dân tộc Việt - Mường, vấn đề này hoàn toàn phù hợp bởi vùng đất 

Lam Sơn nằm trên địa phận của cả hai tiểu vùng xứ Thanh (đồng bằng và miền núi).  

Tính đến thời điểm chia tách (giữa thế kỷ X hay thế kỷ XIX) như các quan điểm 

của các tác giả đi trước, thì giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa (thập niên đầu thế kỷ 

XV), Lê Lợi cùng các tướng lĩnh chọn vùng đất Lam Sơn là căn cứ để thực hiện mục 

tiêu đánh đuổi quân Minh, giành độc lập dân tộc. Vùng đất Lam Sơn nằm trọn trong 

không gian văn hóa Việt - Mường cổ và những giá trị văn hóa, con người nơi đây đã 

góp thành sức mạnh tổng hợp nuôi dưỡng ý chí, tinh thần của nghĩa quân. 

2. Ảnh hƣởng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đối với các loại hình văn hóa 

dân gian 

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn qua ghi chép của lịch sử, thì phần lớn diễn ra trên địa 

bàn các huyện miền núi phía tây tỉnh Thanh Hóa: Thọ Xuân, Thường Xuân, Lang 

Chánh, Ngọc Lặc, Quan Hóa, Quan Sơn… đây là những khu vực thấm đẫm hệ tín 

ngưỡng thờ sông núi, nhiều nhất là tín ngưỡng thờ Cao Sơn và Thủy thần dọc theo dãy 

núi Lam Sơn và lưu vực sông Chu đến các vùng phụ cận. Theo thống kê, các điểm thờ 

Cao Sơn chỉ riêng huyện Lôi Dương xưa (Thọ Xuân ngày nay) đã có đến 82 điểm thờ 

trên tổng số 411 nơi thờ của cả tỉnh Thanh Hóa. 

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong 10 năm đầu đánh dấu bước chân của nghĩa quân 

đã tác động và ghi thêm vào hệ thống tín ngưỡng ở các vùng đất này những giá trị mang 

đậm dấu ấn của nghĩa quân. Từ những câu chuyện đời thường đến những câu chuyện 

được dân gian hóa trở nên thiêng liêng, huyền bí, qua sự truyền miệng của dân gian. 

                                           
7 
Web: http//thegioidi san.vn/vi/dan-toc-muong-co-tu-bao-gio.html. 
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Sống trong đời sống dân gian, những câu chuyện ấy qua thời gian đã trở thành những 

tín ngưỡng hòa cùng đời sống thường nhật của người dân khắp các vùng đất. 

Nếu chúng ta quan niệm văn hóa chính là một hệ thống các chuẩn mực ứng xử 

xã hội, thì chính hệ thống tín ngưỡng cũng thể hiện đầy đủ các quy tắc ứng xử đó. Theo 

A.Tôkarep, tâm điểm của tín ngưỡng lại là vấn đề quan hệ xã hội. Thông qua biểu 

tượng, thần linh, tín ngưỡng đạt tới các ứng xử của con người với con người, con người 

với tự nhiên bao quanh mình. Tín ngưỡng còn có khả năng tập hợp con người, tạo nên 

những cố kết cộng đồng nhất định. Mỗi loại hình tín ngưỡng đều nảy sinh, tồn tại trong 

một môi trường xã hội nhất định, nó phản ánh ý nguyện và trình độ tư duy của con 

người, đồng thời còn phản ánh niềm tin nhất định giữ cho mỗi người, mỗi xã hội tồn tại 

trong sự ổn định, cân bằng. Với người Việt - Mường cổ, để tồn tại, phát triển họ tin rằng 

“vạn vật hữu linh” do vậy hệ thống tín ngưỡng xuất hiện khá sớm và có vai trò quan 

trọng, tác động vào mọi mặt của đời sống xã hội, hình thành một hệ thống nghi lễ, 

phong tục tập quán biểu hiện trong sản xuất, đời sống, tâm thức, tình cảm và nếp nghĩ 

của mỗi con người. Hệ thống tín ngưỡng của người Việt - Mường cổ rất đa dạng, tiêu 

biểu như các tín ngưỡng thờ đá, thờ cây, thờ động vật… Nhưng mỗi tín ngưỡng có cách 

thực hành và thể hiện khát vọng riêng, song trong tất cả các tín ngưỡng của người Việt - 

Mường cổ vẫn có thể tìm thấy điểm chung đó chính là niềm tin. Người Việt - Mường cổ 

rất tin vào sức mạnh của tự nhiên, của môi trường sống xung quanh. Họ tin rằng vạn vật 

trên thế giới đều có linh hồn. Điểm xuất phát của hệ tín ngưỡng này chính là sự gắn bó 

chặt chẽ trên nền tảng sinh hoạt văn hóa chung của cư dân trong suốt một thời gian dài.  

Trong không gian văn hóa Lam Sơn, mỗi tín ngưỡng trở thành một huyền thoại 

khá lý thú, tạo nên tính thiêng, sự lôi cuốn về tâm linh, tình cảm của cộng đồng, vừa hư, 

vừa thực về Lê Thái Tổ và nghĩa quân Lam Sơn. Bên cạnh đó cũng cần nhấn mạnh 

thêm rằng, Lê Lợi xuất thân từ một con người bình thường, muốn thu phục nhân tâm 

thiên hạ, làm cho thiên hạ đồng lòng cần phải có “uy linh”. Ngoài việc nhân đức, tài 

mưu hơn người vẫn cần thêm những yếu tố thần thoại để nổi bật “chân mệnh thiên tử”
8
. 

Khi xem việc cứu nước là “thiên mệnh”, thì việc gây dựng niềm tin, tô vẽ hình ảnh cho 

oai vệ và thêm phần thiêng liêng là việc thường làm của người đương thời, và thường 

được vận dụng trên nền tảng - niềm tin vào tín ngưỡng của nhân dân. 

                                           
8 Lê Tạo (2011), Di sản văn hóa - nguồn lực đặc biệt cho phát triển du lịch Thanh Hóa, Nxb Thế giới, 

tr.165. 
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Những năm đầu dựng cờ khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn gặp muôn vàn khó 

khăn, gian khó, nhiều lần bị vây ráp, Lê Lợi và các tướng lĩnh đã dựa vào bản Mường, 

Thái vùng Lang Chánh, Ngọc Lặc tránh sự truy đuổi của kẻ thù. Trong gian khó, đã có 

nhiều câu chuyện lịch sử xuất hiện xung quanh cuộc khởi nghĩa và chủ tướng Lê Lợi và 

đã được các yếu tố thần kỳ tô điểm cho những câu chuyện trở thành truyền thuyết. 

 Giai đoạn từ năm 1418 đến 1420 là quãng thời gian khó khăn nhất của nghĩa 

quân, lúc thắng giặc ở Lạc Thủy, lúc thua ở núi Chí Linh chạy về Mường Thôi... Tại 

Đồng Tâm, Thiết Ống, Điền Lư của huyện Bá Thước ngày nay còn nhiều địa danh, sự 

tích về Lê Lợi như câu chuyện nhặt được gươm báu, sự xuất hiện của cáo trắng hay sự 

hiện diện của cô gái xinh đẹp (hiện thân của con vua Thủy tề) bên bờ sông Mã cứu giúp 

Lê Lợi… Tất cả các câu chuyện đều chứa đựng những yếu tố huyền bí, ly kỳ, mang dấu 

ấn của các yếu tố tâm linh, tín ngưỡng. Phải chăng đó là màu sắc của tín ngưỡng Việt - 

Mường cổ được biểu đạt qua các hình ảnh cụ thể để tạo nên sức mạnh ứng cứu cho 

nghĩa quân và chủ tướng Lê Lợi? 

Hẳn các chính sử, không riêng Đại Việt thông sử của Lê Quý Đôn hay Lịch triều 

hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, Việt sử tiêu án của nhà sử học Ngô Thì Sĩ, rồi 

các bộ sử có giá trị của Quốc sử quán triều Nguyễn như Đại Nam thống nhất chí, Khâm 

định Việt sử thông giám cương mục, tiếp theo là Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim 

rồi gần nhất là Lịch sử Việt Nam (Nxb KHXH, 1971, trang 244) đều có chép sự kiện bi 

tráng Lê Lai liều mình cứu chúa và chắc vẫn còn ghi lại cuộc bái kiến vua tôi, sau khi 

dặn dò mọi việc, vua Lê cho gọi Lê Niệm, con Lê Lâm, cháu nội Lê Lai đến bên long 

sàng, cầm tay Lê Niệm đoạn nghẹn ngào với bầy tôi khi ta mất cúng giỗ Lê Lai trước ta 

một ngày... Sự bình dị, tôn trọng chính nghĩa, và lời hứa trước trời - đất của một người 

đứng đầu thiên hạ với bề tôi đã hy sinh trước đó cũng đã ít nhiều minh chứng về một 

vùng đất giàu các giá trị văn hóa, tín ngưỡng đã nuôi dưỡng nên một người con khí 

phách, nhân văn và đại nghĩa như Lê Lợi. 

Một điểm chung dễ nhận thấy đó là sự hiện diện của cả một hệ thống di sản văn 

hóa phi vật thể đồ sộ, từ tên gọi các địa danh mà nghĩa quân đi qua đến phong tục tập 

quán, tín ngưỡng, các trò chơi, trò diễn, lễ hội, diễn xướng dân gian… tất cả đều có sự 

gắn bó máu thịt và phản ánh đậm nét về người anh hùng dân tộc Lê Lợi và cuộc khởi 

nghĩa Lam Sơn. Trong đó, nổi trội nhất là truyền thuyết và huyền thoại về các địa danh 

mà hơn 600 năm trôi qua, những tên đất, tên làng, tên song, tên suối, tên cánh đồng, hòn 

đá hay rừng cây vẫn còn gắn liền. Sự hiện diện của các địa danh cho đến nay như một 

chứng tích minh chứng cho một thời oanh liệt trong đấu tranh chống kẻ thù xâm lược 
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của ông cha. Mỗi bước chân của chủ tướng Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn vẫn còn hằn 

in trên các địa điểm dù chiến đấu hay lui binh, chạy giặc, tên gọi sẽ mãi là minh chứng 

không thể phai mờ: Núi Mục, nghĩa là núi mắt, nơi đây từng là trạm tiền tiêu của chiến 

khu; núi Dầu, nơi đón các nghĩa sĩ bốn phương tụ về Lam Sơn cùng câu chuyện cảm 

động về bà hàng dầu làm bí mật giao liên cho nghĩa quân, núi còn có một tên gọi khác 

là Du Sơn; suối Khao gắn với việc dâng rượu của các già làng bên suối, và chủ tướng đã 

có một hành động hết sức nghĩa tình khi đổ vò rượu cho hòa cùng dòng suối và uống 

chung cùng nghĩa quân; cánh đồng Mẫu Hậu nơi nghĩa quân cùng chủ tướng Lê Lợi 

được cứu đói khi trên đường chạy giặc Minh; bãi Mả Ngô chôn xác giặc bị dân làng lén 

giết; bãi Lạnh nơi Lê Lợi tin tưởng linh hồn người quá cố đã gián tiếp giúp đánh giặc; 

giếng Hộ Quốc đã cứu quân sĩ Lam Sơn khi đói khát lúc bị bao vây… 

Có lẽ, cảm động và ly kỳ hơn cả là những địa danh do chính chủ tướng Lê Lợi 

trực tiếp đặt tên. Những tên gọi đó gắn liền với những giai thoại rất nhân văn, bình dị 

của một vị chủ tướng. Như chữ Nhân đặt tên gọi cho một làng của đồng bào Mường 

sinh sống ở vùng núi Chí Linh với ý nghĩa tình cảm của Lê Lợi dành cho đồng bào là có 

nhân nghĩa. Hay làng Hữu Lễ thể hiện cho sự trọng thị khi tiếp đón nhà vua; Bái 

Thượng do nhân dân trong vùng đến vái chào ông; Bái Đô là những tên gọi chỉ một sự 

việc nhân dân đến tranh nhau bái yết Lê Lợi; làng Trò chỉ các điệu hát mừng của người 

Mường khi Lê Lợi cùng quân lính có dịp qua lại nhiều lần; làng Năng Cát được đặt để ghi 

nhớ về cuộc sống sinh tồn khó khăn, vất vả của nghĩa quân khi bị giặc Minh vây ráp… 

Lễ hội cũng là một loại hình đặc sắc được ra đời gắn liền với Lê Lợi và nghĩa 

quân Lam Sơn. Nhiều lễ hội giờ đây đã được xếp vào lễ hội cấp quốc gia. Đáng chú ý 

nhất là lễ hội Lam Kinh và lễ hội Lê Hoàn. Lễ hội Lam Kinh được tổ chức vào ngày giỗ 

vua Lê Thái Tổ, ngày 22 tháng 8 âm lịch hàng năm và có thể xem là lễ hội lịch sử có 

quy mô nhất xứ Thanh. Nếu phần lễ với các nghi thức cổ truyền tái hiện lại nhiều sự 

kiện quan trọng thời Lê, thì phần hội dành phần lớn cho việc tái hiện hào khí Lam Sơn  

với hội thề Lũng Nhai, Lê Lai cứu chúa, giải phóng thành Đông Quan, vua Thái Tổ 

đăng quang. Lễ hội là để nhân dân địa phương có cơ hội tổ chức các tục trò, diễn xướng 

dân gian truyền thống: Xuân Phả, trò Triềng, trò Sanh Ngô, dân ca Đông Anh, dân ca 

sông Mã, đấu vật, đấu võ, biểu diễn chèo, ca công truyền thống... Còn Lễ hội Lê Hoàn 

kéo dài từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 3 âm lịch hàng năm, được nhân dân tiến hành trọng 

thể, quy mô, không chỉ dừng lại ở việc tưởng nhớ anh hùng lịch sử mà còn là dịp tôn 

vinh các tục lệ, lễ tiết nông nghiệp như lễ hạ điền, lễ thượng điền, cày tịch điền, giã cốm 

mới, gói và nung bánh chưng. 
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Lễ hội truyền thống hang Bàn Bù (Ngọc Lặc) được vua Lê Thái Tổ sắc phong cho 

dân bản tại đây để tổ chức ăn mừng chiến thắng vào ngày 18, 19 tháng giêng hàng năm. 

Trong lịch sử, khu vực hang Bàn Bù là một trấn ải quan trọng chống giặc Minh tấn công 

vào trung khu của cuộc khởi nghĩa. Hang Bàn Bù là một địa điểm trú ẩn và tập hợp các 

binh Mường, suối Bàn Bù là phòng tuyến bên ngoài giúp nghĩa quân Lam Sơn nhiều lần 

chiến thắng quân Minh, mà tiêu biểu nhất là chiến thắng Bàn Bù nổi tiếng vào tháng 11 

năm Canh Tý 1420 đẩy lùi quân Minh mở rộng địa bàn hoạt động của nghĩa quân Lam 

Sơn. Lễ hội truyền thống này luôn được tổ chức và ngày càng phát triển với nhiều hình 

thức đa dạng, phong phú và hấp dẫn. 

Vào những ngày từ mùng 5 đến mùng 8 tháng giêng, người dân làng Vệ Yên 

(Quảng Thắng) lại nô nức trở về sân đền Lê để tổ chức lễ hội. Ngoài phần tế lễ truyền 

thống, trò “chạy chữ” luôn thu hút được đông đảo người dân tham gia. Trò này còn có 

tên gọi Hội trận đền Lê. Trên một bãi đất rộng trước sân đình, người ta đem vôi rắc vào 

đó thành 4 chữ Hán “Thiên hạ thái bình”. Trai tráng tập trung chia làm 2 phe: phe ta và 

phe quân Ngô. Tất cả sắp hàng trước bái đường, cúi lạy 4 lạy, được uống mỗi người một 

chén rượu. Sau đó, sắp hàng chạy đứng trên nét vôi của mỗi chữ đã vẽ trên. Trò chạy 

chữ  này tiến hành đồng thời với việc cụ tiên chỉ và các kỳ mục lên đền vua Lê cách bãi 

này độ một cây số để đốt hương, rước thần về dự lễ. Phải chuẩn bị sao cho ăn khớp, khi 

đoàn lực sĩ chạy vừa hết chữ hết vòng thì kiệu nghênh thần cũng vừa về đến nơi. Hai 

đoàn lực sĩ bắt đầu dàn thế trận đánh nhau. Chủ yếu là hai viên chỉ huy giáp chiến, phía 

sau là cả đoàn lực sĩ hò reo, múa cờ, múa giáo mác. Bao giờ quân Ngô cũng phải thua, 

bỏ chạy. Quân ta đuổi sát lá cà, dồn trận lại và quay về ô chữ “Thiên hạ thái bình”. Đây 

là một trong những trò diễn đề cao, tụng xưng công đức của Lê Thái Tổ. 

Trò diễn dân gian cũng là một loại hình đặc sắc xuất hiện và chịu ảnh hưởng 

nhiều của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Hệ thống trò Xuân Phả là một loại hình tiêu biểu. 

Điểm hấp dẫn trong trò diễn này chính là sự hỗn hợp giữa yếu tố dân gian xen lẫn yếu 

tố cung đình trong ngũ trò: Hoa Lang, Chiêm Thành, Ai Lao, Ngô Quốc, Lục Hồn 

Nhung. Trò được biểu diễn vào dịp hội làng (ngày 10 tháng 2 âm lịch) cùng với các trò 

diễn truyền thống như trò Chạy giải, Chèo thuyền múa mạn... Trò Xuân Phả là diễn 

xướng mang tính tổng hợp cao với những tập quán, tín ngưỡng, âm nhạc, sân khấu, hóa 

trang có màu sắc văn hóa và những tập quán của cư dân sông nước.  

Phong tục thờ cúng những người có công đóng góp, hy sinh vì nghĩa lớn cũng 

được ghi nhận bằng việc nhân dân các địa phương thờ phụng suốt đời như: tục thờ cô 

Bơ Bông ở ngã ba sông Mã, người con gái đã có công che chở cho Lê Lợi thoát khỏi 
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vòng vây của quân Minh trong những năm đầu gian khó. Tấm lòng thủy chung chờ đến 

ngày toàn thắng cùng với lời hứa đón về cung đã không thể thực hiện khi cô gái đã thác 

trước ngày nghĩa quân giành thắng lợi. Ngã Ba Bông giờ đây đã được nhân dân địa 

phương lập đền thờ bà với mong ước luôn chở che cho người dân vùng sông nước được 

bình an. Hay thờ bà hàng nước đã cứu Lê Lợi khi chạy giặc; bà già đỡ đẻ làm nội ứng 

cho nghĩa quân hạ thành Đa Căng; bà cụ người Mường giữa rừng Vân Am cứu Lê Lợi 

khi bị giặc đuổi; cô gái trẻ Hoa Nương báo mộng cho chủ tướng Lam Sơn trên đường 

đánh giặc... được nhân dân thờ phụng và trở thành tục lệ ở nhiều nơi. Đặc biệt, mụ hàng 

dầu đã được làm giỗ với nghi thức quốc kỵ (Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi, hăm ba 

giỗ mụ hàng dầu) đã đi vào tâm thức của nhân dân qua nhiều thế hệ. 

Thật khó có thể thống kê hết những người đã hy sinh vì đại nghĩa, đã ủng hộ 

không tính toán thiệt hơn cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đi đến thắng lợi. Trong đó có 

những người có danh, những người vô danh, có những người đi vào thần điện của các 

làng, bản xứ Thanh. Song chắc chắn rằng, những người vô danh không thể có một thần 

điện phụng thờ, thì sự hy sinh đó cũng không hề toan tính, và với con người đương đại, 

đều ghi nhận và luôn ghi nhớ trong tâm khảm mỗi người về sự hy sinh lớn lao ấy. 

3. Kết luận 

Sự hòa quyện, gắn bó chặt chẽ giữa khởi nghĩa Lam Sơn với các yếu tố văn hóa 

tộc người, văn hóa dân gian là yếu tố nổi bật, xuyên suốt hơn 600 năm cuộc khởi nghĩa 

đã đi qua. Trên cơ sở mối quan hệ cộng cảm, cộng cư của cư dân các dân tộc Việt - 

Mường - Thái lâu đời trên đất xứ Thanh, cư ngụ trên các địa bàn hoạt động của khởi 

nghĩa Lam Sơn, đã trở thành sợi dây vững chắc kết nối các nguồn lực vật chất và tinh 

thần để làm nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vẻ vang trong thế kỷ thứ XV. 

Có một đặc điểm chung là, phần lớn các loại hình văn hóa đều mang bóng dáng ít nhiều 

của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và vị chủ tướng Lê Lợi. Tất cả cùng góp phần tạo nên sức 

mạnh tổng hợp giúp cho nghĩa quân giành chiến thắng. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Vương Anh (2001), Tiếp cận với văn hóa bản Mường, Nxb Văn hóa Dân 

tộc, Hà Nội. 

[2]. Ban Nghiên cứu và Biên soạn lịch Thanh Hóa (1998), Thanh Hóa thời Lê, 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 50 năm ngày mất Lê Thánh Tông 1497 - 1997”. 

[3]. Ban Nghiên cứu và Biên soạn lịch sử Thanh Hóa (2002), Lịch sử Thanh 

Hóa, tập 3, thế kỷ XV - XVIII, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI  

 
 

 

 
 

106 

[4]. Ban Quản lý Khu di tích Lam Kinh Thanh Hóa (2001), Di tích lịch sử Lam 

Kinh, Nxb Thanh Hóa. 

[5]. Bộ Văn hóa Thông tin - Cục Văn hóa Thông tin cơ sở (1999), Tín ngư ng - 

Mê tín, Nxb Thanh niên. 

[6]. Ngô Hoài Chung (chủ biên, 2007), Truyền thuyết dựng bản - lập Mường 

Thanh Hóa, Sở Văn hóa Thông tin Thanh Hóa. 

[7]. Vũ Ngọc Đĩnh (2003), Hào kiệt Lam Sơn, tập 1, Nxb Văn học. 

[8]. Lê Văn Tạo (2011), Di sản văn hóa - nguồn lực đặc biệt cho phát triển du 

lịch Thanh Hóa, Nxb Thế giới. 

 

 

RELATIONSHIP BETWEEN LAM SON UPRISING AND TYPES 

OF CULTURE 

Nguyen Thi Thuc, Ph.D 

Hoang Thi Thanh Binh, M.A 

Abstracr: 600 years ago, national hero Le Loi - the eminent leader of the Lam 

Son uprising with his sound strategies led the uprising to a complete victory.  The 

uprising has been almost studied under the perspective of historians and military men 

and rarely studied from the views of anthropologists and cultural researchers. The 

paper focuses on the impact of events and inhabitants on the types of cultural activities 
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history are considered as main factors contributing to the shaping of cultural 

phenomena. 
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TƢ TƢỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỚI HỌC THUYẾT 

KHỔNG TỬ 

                                   (Tiếp theo và hết) 

PGS.TS. Trần Văn Thức
1
 

ThS. Hồ Sĩ Hùy
2       

 

2.2.4. Phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cũng vốn là những khái 

niệm có sẵn trong Nho giáo nhằm tu dưỡng rèn luyện nội tâm để đạt được nguyên tắc 

đạo đức tối cao. Theo Nho giáo, cần (勤) là siêng năng; kiệm (儉) là tiết kiệm; liêm (廉) 

đã nói ở mục 2.2.3; chính (正) là chính trực, ngay thẳng. Sách Đại học nói: Sở vị tu thân 

tại chính kỳ tâm giả (所謂修身在正其心者) nghĩa là: Nói rằng sửa mình (tu thân) trước 

hết chính là làm cho lòng mình ngay thẳng (chính kì tâm). Còn Hồ Chí Minh thì giải 

thích: “Cần tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai. Kiệm là tiết kiệm vật tư, tiền 

bạc, của cải, thời gian, không bừa bãi, không phải chỉ là tiết kiệm tiền của mà còn tiết 

kiệm thời gian, không xa xỉ, không hoang phí. Liêm là trong sạch, không tham lam tiền 

của, địa vị, danh tiếng. Chính là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Các đức tính 

đó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cần mà không kiệm giống như chiếc thùng không 

đáy. Kiệm mà không cần thì lấy gì mà kiệm. Cần, kiệm, liêm là gốc rễ của chính. Nhưng 

một cây cần có gốc, rễ, lại cần có cành, lá, hoa, quả mới là hoàn chỉnh…” [27]. Còn 

đạo đức chí công vô tư thì nhà nho Phạm Trọng Yêm (范仲淹 989 - 1052) đời Tống nói: 

“Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” 

(先天下之忧而忧，后天下之乐而乐). Câu này được Hồ Chí Minh dịch là: Các sự hy sinh 

khó nhọc thì mình làm trước thiên hạ, còn sự sung sướng thanh nhàn thì mình nhường 

người ta hưởng trước. Tóm lại, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, lo trước mọi người, 

sướng sau mọi người đều có sẵn trong Nho giáo, nhưng Hồ Chí Minh đã vượt bỏ ở chỗ 

tất cả là để đưa thành nội dung phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân và đòi hỏi thực 

hành chí công vô tư là phải “kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức 

cách mạng” [28]. 

 

 

                                           
1
 Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

2
  Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 

 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI  

 
 

 

 
 

108 

2.2.5. Tư tưởng coi trọng đạo đức, coi đức là gốc 

      Cả Khổng Tử và Hồ Chí Minh đều đề cao vai trò của đạo đức trong đời sống 

xã hội ở thời đại mình. Khổng Tử nói: Vi chính dĩ đức, thí như Bắc thần, cư kỳ sở nhi 

chúng tinh cộng chi (为政以德，譬如北辰, 居其所而众星共之) - Luận ngữ, Vi chính 1, 

nghĩa là: Làm chính trị mà dùng đức thì như sao Bắc Đẩu ở nguyên một nơi mà các 

ngôi sao khác đều phải chầu về cả. Còn theo Hồ Chí Minh, mọi việc thành hay bại, chủ 

chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không. 

Khổng Tử còn cho rằng đức là gốc cả trong quan hệ với tài (財) nghĩa là của cải: 

Đức giả bản dã, tài giả mạt dã (德 者 本 也 , 財 者 末 也) - Đại học, Trị quốc, bình thiên 

hạ, nghĩa là đức là gốc, của cải là ngọn vậy; cả trong quan hệ với tài (才) nghĩa là tài 

năng: Như hữu Chu Công chi tài chi mĩ, sử kiêu thả lận, kì dư bất túc quan dã dĩ 

(如有周公之才之美, 使驕且吝, 其餘不足觀也已) - Luận ngữ, Thái Bá 11: Như có tài 

năng tốt đẹp của Chu Công, mà có tính kiêu ngạo, biển lận thì những tài đức gì khác 

cũng không xét nữa.  

Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có 

nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc , không có gốc thì cây héo.  Người cách mạng phải 

có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” 

[29]. Mở đầu cuốn Đường cách mệnh - tác phẩm tập hợp các bài giảng cho các lớp đào 

tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc) vào nửa sau những năm 1920, là bài 

Tư cách của một người cách mệnh. Ở đây rõ ràng, Người đã xem đạo đức là yêu cầu 

bức thiết nhất cần đặt ra trước hết cho người chiến sĩ cách mạng. Sau khi giành được 

chính quyền, Người thường xuyên nói tới đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đến khi viết 

Di chúc, Người vẫn dành một phần trang trọng bàn về đạo đức, yêu cầu Đảng phải 

chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, đào tạo họ thành những 

người thừa kế đủ cả đức, tài, vừa “hồng” vừa “chuyên”. 

2.2.6. Phẩm chất tu thân, tự mình làm gương 

Nét đặc sắc nổi bật của Nho giáo là chú trọng dạy đạo làm người, đề cao vấn đề tu 

dưỡng đạo đức cá nhân - tu thân của người quân tử, từ đó mà cảm hóa dân chúng, khiến 

cho dân chúng phục tùng sự cai trị của mình. Theo Nho giáo, tu thân đóng một vai trò 

đặc biệt quan trọng, từ tu thân đến tề gia, trị quốc, bình thiên hạ: Thân tu nhi hậu gia tề. 

Gia tề nhi hậu quốc trị. Quốc trị nhi hậu thiên hạ bình. Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, 

nhất thị giai dĩ tu thân vi bản (身 修 而 後 家 齊 . 家 齊 而 後 國 治 . 國 治 而 後 天 下 

平 . 自 天 子以 至 於 庶 人 , 壹 是 皆 以 修 身 為 本) - Đại học, Tu thân. Dịch nghĩa: Đã 
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tu tập lấy được mình, thì mới sắp đặt nhà cửa cho chỉnh tề. Nhà cửa đã sắp đặt cho 

chỉnh tề, thì nước mới sửa trị được. Nước đã sửa trị, thiên hạ mới bình an. Từ thiên tử 

đến thứ dân, ai cũng phải lấy tu thân làm gốc. Hồ Chí Minh viết: “Khổng Tử nói: “Mình 

phải chính tâm tu thân” nghĩa là việc gì cũng phải làm kiểu mẫu; có thế mới “trị quốc 

bình thiên hạ” được. Trị quốc bình thiên hạ đây tức là ta kháng chiến đánh Pháp, kiến 

quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ hòa bình thế giới. Muốn cải tạo xã hội thì lòng 

mình phải cải tạo. Nếu lòng mình không cải tạo thì đừng nói đến cải tạo xã hội. Lòng 

mình còn tham ô, lãng phí, muốn cải tạo xã hội làm sao được” [30]. Cả khổng giáo và 

Hồ Chí Minh đều thống nhất ở chỗ giá trị cá nhân chỉ được đề cao khi nó gắn bó mật 

thiết với toàn bộ trật tự chung, nói cách khác khi nó hoàn thành triệt để nghĩa vụ, bổn 

phận của mình đối với toàn bộ xã hội xung quanh. Điều đáng chú ý là Hồ Chí Minh 

không nói đến tề gia, Người chỉ nói đến tu thân, trị quốc còn “bình thiên hạ” ở đây 

cũng chính là “trị quốc”. Theo PGS Chương Thâu: “Có lẽ vì Người không lập gia đình. 

Người cũng không có tham vọng làm lãnh tụ quốc tế như nhiều chính khách các nước 

hồi ấy. Người chỉ nghĩ đến sự tu dư ng bản thân mình, rồi từ sự tu dư ng ấy, Người 

chuyển ra thành sự phát triển để phục vụ đất nước. Hầu như mọi việc bình sinh, Người 

đều theo cách này: thành ra một  việc tu dư ng của mình, Người chuyển ngay thành 

một đường lối trị nước” [31]. 

Tăng Tử (tức Tăng Sâm (505 - 435 tr.Cn) một học trò giỏi bậc nhất của Khổng Tử 

và là tác giả sách Đại học. Ông cũng là thầy học của Tử Tư - cháu nội Khổng Tử, tác 

giả sách Trung Dung nói: Sĩ bất khả dĩ bất hoằng nghị, nhậm trọng nhi đạo viễn. Nhân 

dĩ vi kỷ nhậm, bất diệc trọng hồ? Tử nhi hậu dĩ, bất diệc viễn hồ ?(士不可以不弘毅, 

任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎) nghĩa là: Kẻ sĩ không thể 

thiếu chí khí cao và nghị lực lớn, bởi vì gánh thì nặng mà đường thì xa. Gánh điều nhân 

chẳng phải nặng ư? Đến chết mới được nghỉ, chẳng phải đường xa ư?” (Luận ngữ, Thái 

Bá 7). Hồ Chí Minh viết: “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách 

mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ 

vang” [32]. Tu dưỡng đạo đức là một quá trình công phu. Sách Tam tự kinh dạy trẻ xưa 

có câu 玉不琢，不成器 Ngọc bất trác, bất thành khí nghĩa là ngọc không mài không 

thành đồ (trang sức). Lại nữa, Thi vân:… Như thiết như tha, như trác như ma . Kì tư chi 

vị dư? (詩云: 如切如磋，如琢如磨，其斯之謂與?). Nghĩa là: Kinh thi nói: người quân tử 

rèn luyện mình như cắt như gọt (xương, sừng), như mài như giũa (đá, ngọc) để tạo ra 

vật quý, là nói điều này phải chăng ?” (Luận ngữ, Học nhi 15). Hồ Chí Minh viết: “Đạo 
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đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng 

ngày mà phát  triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài, càng sáng, vàng càng luyện, 

càng trong” [33]. 

Khổng Tử và Hồ Chí Minh đều có nếp sống mẫu mực. Khổng Tử nói: “Kỳ thân 

chính, bất lệnh nhi hành; Kỳ thân bất chính, tuy lệnh bất tòng 

(其身正，不令而行；其身不正，虽令不从) - Luận ngữ, Tử Lộ 6, nghĩa là: Nếu tự mình 

giữ theo chính đạo, thì chẳng đợi ra lệnh dân cũng ăn ở theo chính pháp. Còn nếu như tự 

mình chẳng giữ theo chính đạo thì dẫu ra lệnh buộc dân theo, dân cũng không theo”. Hồ 

Chí Minh viết: “Tự mình phải chính trước mới giúp người khác chính. Mình không 

chính mà muốn người khác chính là vô lý” [34]. “Mình trước hết phải siêng năng trong 

sạch mới bảo người ta trong sạch siêng năng được” [35]… Lời nói phải đi đôi với việc 

làm và thực hành đạo làm gương là đạo đức của người cách mạng nói chung, nằm trong 

vốn văn hóa phương Đông nói riêng vốn chịu ảnh hưởng đạo đức Nho giáo. Hồ Chí 

Minh viết: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ 

một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” [36]. Đạo 

làm gương, lời nói đi đôi với việc làm của Hồ Chí Minh thực sự có một sức thu hút 

mãnh liệt, khiến cho cả dân tộc, nhiều thế hệ, các giai tầng xã hội đều tin tưởng đi theo 

tiếng gọi của Người. 

Mạnh Tử nêu cao khí phách của bậc trượng phu: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện 

bất năng di, uy vũ bất năng khuất (富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈) - Mạnh Tử, 

Đằng Văn Công - hạ. Trong bài phát biểu nhân lễ ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam 

tại Việt Bắc (3/1951) Hồ Chí Minh đã nhắc lại nguyên vẹn lời đó của Mạnh Tử và 

Người dịch như sau: “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, 

uy lực không thể khuất phục” [37]. Ở một chỗ khác, Người còn đi đến khái quát: “Đạo 

đức cách mạng  là vô luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải quyết tâm đấu tranh, chống 

mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, 

không chịu cúi đầu” [38]. 

Như vậy, cả Hồ Chí Minh và Khổng Tử, Mạnh Tử đều nhấn mạnh vai trò đạo đức, 

nhấn mạnh sự tu dưỡng đạo đức để làm gương của người quân tử xưa và của người cán 

bộ cách mạng ngày nay. 

Nhưng cần lưu ý: đạo đức của người quân tử xưa là đạo đức cũ; đạo đức của 

người cán bộ cách mạng ngày nay là đạo đức mới. Theo Hồ Chí Minh: “Đạo đức cũ 

http://www.tw117.com/mingyan-ju/987/
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như người đầu ngược xuống đất, chân chổng lên trời. Đạo đức mới như người hai chân 

đứng vững được dưới đất, đầu ngẩng lên trời...” [39]. 

2.2.7. Cả Khổng Tử, Mạnh Tử và Hồ Chí Minh đều là những người tôn trọng hiền 

tài, hiếu học, lấy việc học và thực hiện điều mình đã học, truyền thụ đạo học của mình 

làm niềm vui, hạnh phúc cuộc đời. Khổng Tử coi việc cử hiền tài là điều rất quan trọng. 

Trọng Cung hỏi thầy về việc quản lý chính sự, Khổng Tử nói: “Tiên hữu tư, xá tiểu quá, 

cử hiền tài” (先有司，赦小过，举贤才) nghĩa là: Dẫn đầu [làm gương] cho những nhân 

viên công tác [dưới quyền], tha thứ những lỗi lầm nhỏ của người khác, cất nhắc những 

nhân tài ưu tú (Luận ngữ, Tử Lộ 2). Mạnh Tử nói: “Tôn hiền sử năng, tuấn kiệt tại 

vị” (尊賢使能, 俊傑在位) - Mạnh Tử, Công Tôn Sửu thượng, nghĩa là tôn trọng người 

hiền, dùng người có khả năng, bậc tài giỏi sẽ ở tại vị.  

     Tháng 11 năm 1946, vừa từ nước Pháp trở về, Hồ Chí Minh cho đăng trên báo Cứu 

quốc bài “Tìm người tài đức”, với một tinh thần thực sự cầu thị: “Nước nhà cần phải 

kiến thiết, kiến thiết cần có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu 

người có tài, có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp đến nỗi những 

bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận. Nay muốn sửa đổi 

điều đó, và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi 

nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước lợi dân, thì phải báo cáo 

ngay cho Chính phủ biết” [40]. 

Khổng Tử có câu nói thật giàu ý nghĩa: “Tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu 

chi giả bất như lạc chi giả (知之者不如好之者，好之者不如乐之者) nghĩa là: biết mà 

học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học (Luận ngữ, Ung 

dã 20). Hoặc nữa là: “Mặc nhi thức chi, học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện 

(默而識之，學而不厭，誨人不倦) - Luận ngữ, Thuật nhi.3, nghĩa là: Im lặng suy nghĩ để 

hiểu đạo lý, học không biết chán, dạy người không biết mỏi. Tháng 5/1950 trong bài 

Nói về công tác huấn luyện và học tập Hồ Chí Minh đã khéo léo kết hợp lời dạy của 

Khổng Tử với lời dạy của Lênin: “Khẩu hiệu: “Học không biết chán, dạy không biết 

mỏi” là của Khổng Tử. Tuy Khổng Tử là phong kiến và tuy trong học thuyết Khổng Tử 

có nhiều điều không đúng, nhưng những điều hay trong đó thì chúng ta phải học. “Chỉ 

có những người cách mạng chân chính mới thu hái được những điều quý báu của các 

đời trước để lại. Lênin dạy chúng ta như vậy” [41]. Hồ Chí Minh còn nhiều lần căn dặn 

cán bộ, chiến sĩ, nhân dân “học không bao giờ cùng, học mãi để tiến bộ mãi”, “học hỏi 

là một việc phải tiếp tục suốt đời”… và chính Người luôn là tấm gương sáng ngời trong 

http://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8A
http://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8A
http://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%BF
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http://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BF%8A
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việc học tập, rèn luyện. Xưa kia, Khổng Tử là nhà giáo dục lớn, tương truyền có trên 

3.000 học trò trong đó có 72 người xuất sắc. Trừ mấy năm tham chính ngắn ngủi, cả 

cuộc đời ông mải mê dạy người, truyền đạo không biết mệt mỏi. Hồ Chí Minh chỉ có 

một thời gian rất ngắn dạy học ở trường Dục Thanh, rồi mở lớp huấn luyện cán bộ ở 

Quảng Châu (Trung Quốc), nhưng sau đó còn có bao bài giảng, bài nói chuyện tại các 

lớp chỉnh huấn. Học trò của Người cũng có không ít những người ưu tú xứng đáng kế 

tục sự nghiệp. Cả Khổng Tử và Hồ Chí Minh đều là những người Thầy vĩ đại cả về học 

vấn và đạo đức.  

2.2.8. Có một sở thích của Khổng Tử còn rất ít người để ý. Có lần Khổng Tử hỏi 

nguyện vọng các trò. Ông tỏ ra không quan tâm mấy đến ý nguyện của những trò muốn 

làm quan nước lớn, nước nhỏ (có lẽ vì ông đã từng du thuyết bao nhiêu nước chư hầu 

mà không tìm được ông vua nào chịu áp dụng học thuyết của mình) mà chỉ tán thành 

chí hướng của Tăng Tích là người biết tìm niềm vui trong cuộc sống giản dị thường 

nhật: Mạc xuân giả, xuân phục ký thành, quán giả ngũ lục nhân, đồng tử lục thất nhân, 

dục hồ Nghi, phong hồ Vũ Vu, vịnh nhi quy 

(莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂, 风乎舞雩,咏而归) - Luận ngữ, Tiên 

tiến 25, nghĩa là tháng ba cuối xuân, khi quần áo xuân đã may xong, rủ năm sáu người 

lớn (nguyên văn “quán giả” là con trai đến 20 tuổi làm lễ đội mũ biểu thị đến tuổi 

trưởng thành), sáu bảy bạn nhỏ tắm ở sông Nghi, hóng gió ở nền Vũ Vu, vừa đi vừa 

ngâm vịnh thơ mà trở về nhà. Trong thực tế, ông say mê đạo đến mức: Triêu văn đạo, 

tịch tử khả hĩ (朝闻道，夕死可矣) nghĩa là: Sớm nghe đạo, chiều tối chết cũng cam lòng 

(Luận ngữ, Lý nhân 8). Chính niềm say mê đó khiến ông suốt đời “học không biết chán, 

dạy không biết mỏi” nên dường như chẳng có mấy dịp nghỉ ngơi hưởng thú vui cho 

riêng mình. Khổng Tử không làm thơ, nhưng từng san định lục kinh (Dịch, Thư, Thi, 

Lễ, Nhạc, Xuân Thu). Ông nhiều lần trích dẫn Kinh Thi, từng bảo con trai: Bất học thi, 

vô dĩ ngôn (不学诗,无以言) - Luận ngữ, Quý Thị 13, nghĩa là: không học Kinh Thi lấy gì 

mà nói. Nhưng ông luôn tìm được niềm vui trong khi hành đạo, niềm vui thanh thản tự 

nhiên theo lẽ sống của mình, không lo được, lo mất.  Khổng Tử tự tả mình: “Kỳ vi nhân 

dã, phát phẫn vong thực, lạc dĩ vong ưu, bất tri lão chi tương chí vân nhĩ 

(其爲人也，發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至云爾) - Luận ngữ, Thuật nhi 18, nghĩa 

là: ta là người mà hễ có việc gì nghĩ chưa ra, thì nghĩ đến quên ăn, nghĩ ra được thì vui 

quên cả cái lo, không biết cái già sắp đến vậy! Hồ Chí Minh cũng có nếp sống giống 

Khổng Tử, và phần nào cả Lão Tử. Đầu năm 1946, sau khi cuộc Tổng tuyển cử đã thành 
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công tốt đẹp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời các nhà báo nước ngoài: “Riêng phần tôi 

thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm 

chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh 

lợi” (Báo Cứu Quốc ngày 21/1/1946). Người làm thơ, viết báo, viết sách, dẫn ca dao, 

tục ngữ, lẩy Kiều, tập Kiều… nhưng chỉ để phục vụ đạo là “ham muốn tột bậc” của 

mình, nhưng đây không phải đạo “trí quân, trạch dân” (giúp vua, làm cho dân được 

nhờ), “quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử” (vua trọn đạo làm vua, tôi trọn đạo làm tôi, 

cha trọn đạo làm cha, con trọn đạo làm con) như Khổng Tử, mà là đạo “làm sao cho 

nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm 

ăn áo mặc, ai cũng được học hành.” (Báo Cứu Quốc ngày 21/1/1946). Chính cái ham 

muốn tột bậc đó “bắt mọi ham muốn khác phải phục tùng cái ham muốn tột bậc đó” 

(Phan Ngọc). Chính cái ham muốn đó khiến Người luôn luôn lạc quan trong mọi hoàn 

cảnh. Người từng tự nói về mình: Tự cung thanh đạm tinh thần sảng/ Tố sự thung dung 

nhật nguyệt trường (自供清淡精神爽， 做事從容日月長) - Bài Thất cửu (63 tuổi). Xuân 

Thủy dịch thơ: Ở ăn thanh đạm nhẹ người/ Việc làm ngày rộng, tháng dài ung dung. 

Người còn cho rằng cuộc sống hạnh phúc của mình chẳng kém gì tiên: Ăn khỏe, ngủ 

ngon, làm việc khỏe/ Trần mà như thế kém gì tiên (Bài Sáu mươi tuổi). Hơn nữa, ngay 

cả khi bị tù đầy mình vẫn là vị “khách tiên”: Tự do tiên khách trên trời/ Biết chăng 

trong ngục có người khách tiên? (Nguyên văn: Tự do thiên thượng thần tiên khách/ Tri 

phủ lung trung dã hữu tiên (自 由 天 上 神 仙 客/ 知 否 籠 中 也 有 仙) - Bài Quá trưa 

(Ngọ hậu) trong Nhật ký trong tù. 

3. Một vài nhận xét  

Như vậy, xuyên suốt trong tư tưởng đạo đức của Khổng Tử và của Hồ Chí Minh là 

lòng thương yêu con người, tinh thần trách nhiệm đối với xã hội và nhất thiết phải tổ 

chức xã hội vì hạnh phúc của con người, suốt đời “mưu cầu hạnh phúc cho loài người, 

mưu cầu phúc lợi cho xã hội”. Tất nhiên, do thời đại lịch sử khác nhau, những quan 

niệm, tư tưởng đạo đức cụ thể của hai nhà văn hóa vĩ đại này có  nhiều điểm khác biệt. 

3.1. Khổng Tử cho rằng: Khi mới sinh ra, tính nết người ta gần giống nhau, nhưng 

do chịu ảnh hưởng khác nhau mà thành khác xa nhau Tính tương cận dã, tập tương viễn 

dã (性相近也, 习相远也) - Luận ngữ, Dương hóa 2. Tin tưởng vào sự tiến bộ của con 

người, nhưng Khổng Tử vẫn cho rằng có bậc thượng trí và kẻ hạ ngu là không thể thay 

đổi Duy thượng trí dữ hạ ngu bất di (唯上智与下愚不移) - Luận ngữ, Dương hóa 3. Ông 

lại còn phân biệt phụ nữ và tiểu nhân. Khổng Tử viết: Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan 
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dư ng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán 

(唯女子与小人为难养也，近之则不孙，远之则怨) - Luận ngữ, Dương hóa 24. Nghĩa là: 

Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy, gần gũi thì họ nhờn, xa cách thì họ oán giận. 

Ông còn cho rằng: tiểu nhân chi phản trung dung dã, tiểu nhân vô kỵ đạn dã 

(小人之反中庸也，小人而無忌憚也) - Trung dung, dịch nghĩa: kẻ tiểu nhân là người làm 

những điều trái ngược với đức trung dung, tâm tính họ luôn thay đổi và chẳng kiêng nể 

điều gì cả. 

Niềm tin của Hồ Chí Minh vào con người rất toàn diện. Khác hẳn Khổng Tử,  

Người đặc biệt ưu tiên phụ nữ. Đây là một nét đạo đức đặc sắc độc đáo của Người. 

Theo nữ Sử gia người Mỹ Gi. Xtenxơn: “chỉ có Hồ Chí Minh đã luôn luôn bộc trực về 

quyền bình đẳng của phụ nữ, …chỉ Hồ Chí Minh là thấy được rằng phụ nữ đã phải chịu 

đựng những gánh nặng như nam giới và còn hơn thế nữa” [42]. Hồ Chí Minh cũng đặc 

biệt ưu ái những người cùng khổ, những người bị áp bức và còn có một niềm tin mãnh 

liệt là con người không phải thần thánh, ai cũng có tốt, có xấu ở trong lòng, nên chúng 

ta cần làm cho trong mỗi con người phần tốt nảy nở và phần xấu mất dần đi.  

Tiếp thu tín ngưỡng truyền thống đương thời, Khổng Tử cũng tin ở mệnh trời, sợ 

mệnh trời, kính trọng quỷ thần. Nhưng đáng chú ý là ông khuyên học trò: Kính quỷ thần 

nhi viễn chi, khả vị tri hỹ (敬鬼神而遠之，可謂知矣) - Luận ngữ, Ung dã 22, nghĩa là 

đối với quỷ thần nên tôn kính mà xa ra, như vậy có thể nói là người hiểu biết. Khi học 

trò hỏi về việc thờ quỷ thần, Khổng Tử đáp: Vị năng sự nhân, yên năng sự quỷ? 

(未能事人, 焉能事鬼?) - Luận ngữ, Tiên tiến 11, nghĩa là chưa biết việc thờ người, làm 

sao biết được việc thờ quỷ thần. Hỏi về sự chết, ông lại đáp: Vị tri sinh, yên tri tử? 

(未知生,焉知死？) - Luận ngữ, Tiên tiến 11, nghĩa là chưa biết đạo lý sự sống, sao biết 

được đạo lý của sự chết. Như vậy, rõ ràng Khổng Tử tỏ thái độ hoài nghi quỷ thần, 

khuyên con người phải gắng sức cho cuộc sống thực tại. Điều đó tuy chưa phải là vô 

thần, nhưng đối với đương thời hẳn là tích cực, làm giảm hẳn nguồn mê tín làm mất 

nhuệ khí con người. Hồ Chí Minh là nhà duy vật macxit dĩ nhiên không tin vào thần 

linh, nhưng Người rất tôn trọng giá trị đạo đức tinh hoa của các tôn giáo, tín ngưỡng, 

hết sức ngưỡng mộ các vị sáng lập tôn giáo, đặt họ ngang hàng với các vĩ nhân sáng lập 

một học thuyết lớn, một chủ nghĩa lớn. Tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một nét 

rất đẹp trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh [43]. Như vậy, cả Khổng Tử và Hồ Chí 

Minh đều gặp nhau ở một điểm cơ bản là tuy rất tôn trọng tự do tôn giáo, tín ngưỡng 
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nhưng chủ trương xây dựng hạnh phúc của con người không dựa vào một tiền đề thần bí 

nào hết!  

3.2. Tuy Khổng Tử không phủ nhận hình phạt, nhưng ông đòi hỏi hình phạt phải 

trúng tức là đúng đắn, công bằng. Ông chủ trương “nặng đức nhẹ hình” và đối lập một 

cách siêu hình giữa đức trị với pháp trị. Khổng Tử không thấy rõ vai trò cực kỳ quan 

trọng của pháp luật. Ông viết: Đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sỉ, đạo 

chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách (道之以政，齐之以刑,民免而无耻，道之以德, 

齐之以礼,有耻且格), nghĩa là: Cai trị dân bằng chính pháp, sửa trị dùng hình phạt, dân có 

thể tránh được sai phạm nhưng mất lòng tự trọng, dẫn dắt dân bằng đức độ và lễ giáo 

khiến người ta biết xấu hổ mà tự cảm hóa (Luận ngữ, Vi chính 3). 

Tuy đề cao vai trò của đạo đức, nhưng Hồ Chí Minh luôn có ý thức gắn “đức trị” 

với “pháp trị”, chủ trương tăng cường pháp luật với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cho cán 

bộ và nhân dân. “Đức trị” ở Khổng Tử thuần túy là chủ trương dùng đức để trị dân, dẫn 

dắt dân chúng bằng đạo đức. “Đức trị” của Hồ Chí Minh là sự kết hợp chặt chẽ với pháp 

trị. Theo Người, cán bộ cách mạng phải làm gương không chỉ về đạo đức, mà còn phải 

gương mẫu chấp hành kỷ cương, phép nước, cho nhân dân noi theo. Mặt khác, Hồ Chí 

Minh luôn luôn gắn chặt đức với tài. Người nói: “Có tài mà không có đức ví như một 

anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm 

được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví 

như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho loài người” [44]. 

3.3.  Hồ Chí Minh tuy có kế thừa một số tư tưởng đạo đức của Khổng Tử, có sử 

dụng một số phạm trù đạo đức Nho giáo do Khổng Tử khởi xướng, nhưng đã bổ sung 

thêm những nội dung mới, lý giải theo quan điểm biện chứng mácxít. Ngay lòng thương 

người đã nói ở mục 2.2.1 cũng có chỗ khác rất cơ bản như nhận xét của GS Trần Văn 

Giàu: “Lòng thương người của Nguyễn Ái Quốc đồng nghĩa với tình thương dành cho 

các dân tộc bị xiềng xích thực dân. Tình thương của Người không chỉ là cảm thông mà 

là chỉ dẫn cho người lao động và các dân tộc bị áp bức biết tự mình cởi ách nô lệ, chứ 

không phải mòn móng ngựa, bánh xe để du thuyết cho vương hầu” (như Khổng Tử - tác 

giả chú thêm) [45]. Nhiều khái niệm đạo đức ở Khổng Tử và Hồ Chí Minh tuy có sự 

giống nhau về hình thức, nhưng lại khác biệt về chất, như quan niệm trung hiếu đã nói ở 

mục 2.2.2; phẩm chất nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm nói ở mục 2.2.3; phẩm chất cần, kiệm, 

liêm, chính, chí công vô tư đã nói ở mục 2.2.4. Hay quan niệm đức là gốc. Hồ Chí Minh 

đã nhấn mạnh sự khác nhau cơ bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới; quan hệ biện 
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chứng giữa đức và tài đã nói ở mục 2.2.6. Cần phải chú ý thêm nhận xét của Trần Ngọc 

Ánh, nhất là trong tình hình hiện nay: “Hồ Chí Minh quan niệm “đức là gốc” không chỉ 

của con người nói chung, mà còn đặc biệt nhấn mạnh “đức là gốc” của Đảng cách 

mạng. Người khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” và cảnh báo rằng, một 

dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, 

không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng 

dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” [46]. 

3.4. Khổng Tử sống vào giữa thời Đông Chu, cũng tức là thời Xuân Thu - Chiến 

Quốc (770 - 226 tr.Cn). Thế giới đại đồng hay cả thiên hạ thực tế cũng chỉ là thiên hạ 

của thiên tử nhà Chu, nó tập hợp những nước chư hầu lỏng lẻo mà người đứng đầu vốn 

có họ hàng xa gần với thiên tử, chưa có quá trình thống nhất thật sự. Người Trung Hoa 

xưa vẫn luôn quan niệm: Thiên hạ đại thế, phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân 

(天下大势，分久必合，合久必分) nghĩa là thế lớn thiên hạ, chia lâu tất hợp, hợp lâu tất 

chia [47]. Trong Khổng Tử không thể có khái niệm Dân tộc, Tổ quốc. Ông rời nước Lỗ 

quê hương đi mòn bánh xe qua biết bao nước chư hầu (Vệ, Khuông, Tào, Tống, Trần, 

Bồ, Thái, Sở…) để tìm nơi vua chúa áp dụng đạo của mình mà không kết quả. Như vậy, 

hiển nhiên học thuyết của ông không thể thích hợp với lý tưởng yêu nước và giải phóng 

dân tộc của Hồ Chí Minh. Khổng Tử là một nhà tư tưởng đạo đức vĩ đại, nhưng ông 

chưa phải là nhà thực hành đạo đức lớn. Thời gian ông tham chính ngắn ngủi (thời 

thanh niên có mấy năm làm quan nhỏ quản lý kho thóc rồi quản lý đất công ở nước Lỗ 

quê hương (nay thuộc tỉnh Sơn Đông), 50 tuổi từng giữ chức Trung đô tể là chức quan 

đứng đầu kinh thành nước Lỗ, sau thăng Tư Không 司空 (Thượng thư bộ Công), rồi Đại 

Tư Khấu 大司寇 (Thượng thư bộ Hình). Được khoảng 4 năm, nước Lỗ hưng thịnh 

nhưng rồi vua Lỗ mải mê nữ nhạc với những vũ nữ kiều diễm, nhiều lần Khổng Tử can 

gián không kết quả đành chán nản từ quan [48]. Ông không có mấy điều kiện thực hành 

tư tưởng “đức trị” của mình trong thực tiễn. Học thuyết của ông được truyền dạy cho 

học trò, rồi học trò của học trò truyền nhau qua bao thế hệ, nhiều người trong số họ có 

tài đức, được trọng dụng và tham chính ở nhiều nước, nhưng cũng không ai thực thi 

được học thuyết của ông trọn vẹn. Nho giáo về sau bị bóp méo rất nhiều để phục vụ giai 

cấp thống trị. Các triều đại phong kiến Trung Hoa xưa từ triều Tiền Hán trở đi tôn Nho 

giáo là chính thống nhưng thực tế là ngoại Nho nội Pháp để che đậy pháp luật hà khắc. 

Còn Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng hành động. Người không chỉ là một nhà tư tưởng 

đạo đức lớn, mà suốt cuộc đời luôn là một tấm gương đạo đức vĩ đại cả khi trải qua bao 
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thử thách gian lao, nguy hiểm, cả khi trở thành nguyên thủ quốc gia. Ở Người có sự 

thống nhất tuyệt vời giữa nói và làm, giữa tư tưởng và hành động, giữa động cơ, mục 

đích và hiệu quả. Tấm gương sáng chói của Người đi vào đời sống xã hội, góp phần đào 

tạo nên nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng tài đức lòng dạ trong sáng, mẫu mực và trở 

thành một trong những nhân tố quan trọng dẫn đến những thắng lợi huy hoàng của cách 

mạng Việt Nam. 

4. Thay lời kết 

Khổng Tử chỉ có một, Hồ Chí Minh cũng chỉ có một, nhưng nhận thức của chúng 

ta về hai vĩ nhân này thì không phải ai cũng giống ai. Nghiên cứu của chúng tôi, đây đó 

cũng đã có nhiều người đề cập ở một vài khía cạnh tương tự. Trên đây, chúng tôi mạnh 

dạn đề xuất những thu hoạch của riêng mình, vừa kế thừa (có ghi rõ xuất xứ) vừa có chủ 

kiến rõ ràng trên cơ sở tiếp xúc các tài liệu gốc cả Việt văn lẫn Hán văn. Rất mong được 

thảo luận, và được sự chỉ bảo bổ sung, sửa chữa của các bậc thức giả. 
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GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI TÍCH LỊCH SỬ 

CÁCH MẠNG TRONG KHÁNG CHIẾN  

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 - 1954) Ở THANH HÓA 

ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
1
 

 

Tóm tắt: Di tích lịch sử cách mạng (DTLSCM) thời kỳ kháng chiến chống thực 

dân Pháp ở Thanh Hóa là một bộ phận quan trọng của hệ thống di tích lịch sử văn hóa 

trên đất xứ Thanh. Đó là những địa điểm đã ghi dấu quan trọng về vai trò lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam trên quê hương Thanh Hóa; thể hiện ý chí, khát vọng giành 

độc lập tự do của dân tộc; về những đóng góp to lớn của quân và dân Thanh Hóa đối 

với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Bảo tồn và phát huy giá trị DTLSCM thời kỳ kháng 

chiến chống Pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không những góp phần nâng cao chất 

lượng công tác quản lý di sản văn hóa ở địa phương mà còn có ý nghĩa quan trọng 

trong giáo dục chủ nghĩa yêu nước và truyền thống cách mạng cho các thế hệ người 

dân Thanh Hóa, nhất là thế hệ trẻ trong tình hình hiện nay. 

Từ khóa: DTLSCM, Thanh Hóa, bảo tồn, phát huy giá trị di tích. 

 

1. Đặt vấn đề 

Thanh Hóa là một trong những địa phương trên cả nước có hệ thống di tích và 

danh thắng khá lớn. Trong số 1.535 di tích của Thanh Hóa đã được kiểm kê, công bố, 

bảo vệ, có gần 820 di tích đã được xếp hạng các cấp, trong đó có 114 di tích, cụm 

DTLSCM (gọi chung là di tích) [2]. DTLSCM nói chung,di tích lịch sử thời kháng 

chiến chống Pháp (1945 - 1954) nói riêng được hình thành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

tuy số lượng không nhiều so với toàn bộ hệ thống di tích, song, đó là những địa điểm có 

ý nghĩa vô cùng quan trọng, ghi dấu ấn về sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ; trí 

tuệ và công lao to lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân 

dân Thanh Hóa đối với cuộc đấu tranh đánh đuổi thực dân, giành độc lập dân tộc.  

1. Bối cảnh lịch sử hình thành DTLSCM trong thời kỳ kháng chiến chống 

thực d n Pháp ở Thanh Hóa 

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng ta đã thấy trước: “Thực 

dân Pháp sẽ tiến hành xâm lược ba nước Đông Dương một lần nữa” [1, tr.190]. Dân tộc 

                                           
1
 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa 
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ta muốn hòa bình nhưng thực dân Pháp càng lấn tới, chúng buộc dân tộc ta phải đứng 

lên cầm vũ khí chiến đấu để bảo vệ chủ quyền, độc lập của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo 

sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tranh thủ mọi 

khả năng hòa bình chuẩn bị lực lượng và điều kiện tiến hành trường kỳ kháng chiến 

chống thực dân Pháp. 

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, Thanh Hóa luôn là 

địa bàn chiến lược quan trọng, chẳng những của quốc gia mà cả quốc tế. Trong kháng 

chiến chống thực dân Pháp, Thanh Hóa là một vùng tự do, với tầm nhìn chiến lược của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thanh Hóa là một địa bàn có vị thế chiến lược cực kỳ xung yếu: 

“địa hình đa dạng và hiểm trở... địa hình, địa thế thuận lợi cho việc cơ động lực lượng 

tiến có thế đánh, lui có thế giữ... Được thiên nhiên ưu đãi, lại có nguồn lao động dồi 

dào, Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế toàn diện bảo đảm nhu 

cầu hậu cần tại chỗ phục vụ cho công cuộc kháng chiến của đất nước và làm nhiệm vụ 

quốc tế” [5, tr.17]. Chính vì thế, một sự kiện lịch sử trọng đại đã diễn ra vào ngày 

20/02/1947 trên vùng đất Thanh Hóa giàu truyền thống lịch sử: Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã về thăm và giao nhiệm vụ cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Người chỉ thị: 

“Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu…” [9, tr.80], làm căn cứ, hậu phương, 

chiến lược của cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, thực hiện đồng thời hai 

nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống lại sự đánh phá của giặc Pháp. Từ đó, nhân 

dân khắp các vùng miền trong tỉnh ra sức thi đua lao động sản xuất cung cấp sức người, 

sức của cho tiền tuyến. Trong 09 năm kháng chiến chống Pháp, Thanh Hóa đã huy động 

hơn 1 triệu dân công, đóng góp 20 triệu ngày công vận chuyển lương thực, thực phẩm, 

vũ khí, đạn dược, đắp đường, làm cầu phục vụ chiến trường Bắc Việt, Bắc Lào; bổ sung 

cho đội chủ lực 2 tiểu đoàn, 34 đại đội, 6 trung đội bộ đội địa phương và 500 chiến sĩ du 

kích. Huy động gần 57 ngàn thanh niên tham gia bộ đội, 15 ngàn thanh niên xung 

phong, hàng triệu lượt dân công ngắn hạn; đóng góp hàng trăm ngàn tấn lương thực, 

thực phẩm, hàng trăm ngàn con gia súc, gia cầm… phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ 

[1, tr.286]. 

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, hầu hết các địa phương trong 

tỉnh đều có những địa điểm ghi dấu hoạt động phục vụ kháng chiến với quy mô, thời 

gian tồn tại tuy khác nhau nhưng đều mang ý nghĩa rất đặc biệt, góp phần làm nên thành 

công của chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi: 
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“Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ 

đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”. [1, tr.227]  

2.Giá trị tiêu biểu của hệ thống DTLSCM trong kháng chiến chống thực 

dân Pháp (1945 - 1954) 

Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, toàn tỉnh có 31 DTLSCM 

ra đời [4], từ đồng bằng, miền biển đến vùng thượng du. Đó là những địa điểm đánh 

dấu sự ra đời và hoạt động của tổ chức đảng ở địa phương; là địa điểm hoạt động bí 

mật của những chiến sĩ cộng sản; là những nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất 

vũ khí, đồ dùng phục vụ cho kháng chiến; là nơi cất trữ lương thực tiếp tế cho chiến 

trường trên đường vận chuyển… Những địa điểm đó ghi dấu hoạt động của không chỉ 

của những người con Thanh Hóa mà còn là nơi hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo 

Đảng, Chính phủ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến. Loại hình di tích 

thời kỳ này cũng khá đa dạng. Đó có thể là nhà dân, chợ, địa điểm ngoài trời, đình 

làng, hang động... Đến nay, đã có 4 di tích được xếp hạng quốc gia: Khu di tích lưu 

niệm Bác Hồ (nơi Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa); Di tích cách mạng đình 

Đồng Bồng, DTLSCM Lò cao kháng chiến Hải Vân (là “cái nôi” của ngành luyện kim 

Việt Nam) và 13 di tích được xếp hạng cấp tỉnh [2]. 

Bên cạnh những di tích đã được xếp hạng, Thanh Hóa còn nhiều điểm di tích 

thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp chưa được xếp hạng, có không ít địa điểm có 

nhiều ý nghĩa lịch sử nhưng không còn dấu vết, nhiều nơi chưa được khoanh vùng bảo 

vệ, có nơi được khoanh vùng bảo vệ nhưng chưa được đầu tư tôn tạo... có thể kể đến 

như: Địa điểm thành lập chi bộ, đảng bộ các huyện Lang Chánh, Thường Xuân, Bá 

Thước, Như Xuân, Quan Hóa...; nơi ghi dấu chặng đường hành quân của các chiến sĩ 

Trung đoàn Tây Tiến (xã Trung Lý, huyện Mường Lát)... 

Cũng như các loại hình di tích lịch sử văn hóa, di tích kiến trúc nghệ thuật… 

DTLSCM chứa đựng những giá trị riêng được hình thành, trao truyền, tiếp nối và làm 

phong phú hơn qua quá trình phát triển của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. 

DTLSCM thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp ở Thanh Hóa mang trong mình 

những giá trị đặc biệt, tiêu biểu như:  

Giá trị lịch sử: Đó là những địa điểm đánh dấu một thời kỳ đấu tranh cách mạng 

to lớn trong thế kỷ XX của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung, nhân 

dân Thanh Hóa nói riêng trong cuộc trường kỳ kháng chiến 9 năm đánh đuổi một trong 

những kẻ thực dân lớn nhất của Thế giới, đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng 

lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; đánh dấu việc thiết lập quan hệ quốc tế của Việt 
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Nam với các nước trên thế giới, nhất là việc tương trợ cùng với nước bạn Lào đánh đuổi 

thực dân Pháp.  

Giá trị về truyền thống, đạo đức và lòng yêu nước: DTLSCM trong 9 năm 

kháng chiến chống thực dân Pháp ở Thanh Hóa là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết, 

truyền thống yêu nước, biểu tượng cho trí tuệ lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Đảng ta trong việc đánh thắng kẻ thù xâm lược ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”, “châu 

chấu đá voi”; biểu tượng cho tính cách của người Thanh Hóa: kiên cường, dũng cảm, 

sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn; biểu tượng cho tình đoàn kết quân dân... 

Giá trị về sự sáng tạo, linh hoạt trong lao động, sản xuất và chiến đấu: Thể hiện 

rất rõ trong việc lợi dụng địa hình hiểm trở để cất giữ, vận chuyển lương thực, thực 

phẩm, tài chính, sản xuất vũ khí; biết tận dụng những địa điểm hoạt động cách mạng sẵn 

có như đình, đền, chùa, nhà dân làm nơi hoạt động bí mật của các tổ chức cộng sản... 

3. Thực trạng c ng tác bảo tồn và phát huy DTLSCM trong kháng chiến 

chống thực d n Pháp ở Thanh Hóa 

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn 

và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam; từ ý nghĩa, giá trị của hệ thống DTLSCM 

nói chung, DTLSCM thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp nói riêng, trong những 

năm gần đây, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm hơn đến công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị của di tích bằng những chủ trương, chính sách cụ thể, thiết thực 

như: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình phát triển du lịch, giai 

đoạn 2016 - 2020 nhấn mạnh: “Tập trung xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch gắn với 

các DTLSCM của tỉnh nhằm giới thiệu với du khách về truyền thống cách mạng của 

nhân dân Thanh Hóa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân 

dân, nhất là thế hệ trẻ” [8]; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 82 - KL/TU, 

ngày 30/5/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo tồn 

và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2025; UBND tỉnh 

ban hành Quyết định 2060/2013/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

Từ chủ trương, chính sách của tỉnh, các địa phương, các ngành trong tỉnh đã cụ 

thể hóa văn bản của Tỉnh ủy, UBND bằng những việc làm cụ thể nhằm bảo tồn và phát 

huy DTLSCM ở địa phương mình, tập trung vào việc tôn tạo, tu bổ, khoanh vùng bảo 

vệ; kiểm kê, lập hồ sơ, xếp hạng di tích; tuyên truyền, giáo dục, giới thiệu di tích... Một 

số địa phương đã quan tâm thực hiện khá tốt công tác bảo tồn và phát huy DTLSCM 

thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, tiêu biểu như: Khu di tích lưu niệm Bác Hồ - 
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nơi Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, Di tích Lò cao kháng chiến Hải Vân, hang 

Co - Phường, di tích nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Ngọc Lặc… 

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhằm phát huy giá trị 

DTLSCM được các địa phương tổ chức vào các dịp đặc biệt như: Ngày thành lập Đảng 

(03/02), ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5), ngày sinh nhật Bác (19/5) thông qua 

hoạt động dã ngoại của các trường học; một số địa phương tổ chức cho đảng viên đến 

dâng hương, báo công tại các điểm di tích- nơi thành lập chi bộ, đảng bộ địa phương; tổ 

chức tuyên truyền thông qua sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội, nổi bật là công tác phối hợp giữa 

Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh trong các hoạt động giáo dục truyền 

thống...Cùng với đó, công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, 

Báo Văn hóa và Đời sống, hệ thống đài truyền thanh cơ sở; đặc biệt, thông qua bộ sách 

Di tích và danh thắng Thanh Hóa do Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Thanh Hóa 

(nay là Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa) biên soạn; thông qua sách địa chí và lịch sử 

đảng bộ địa phương; bản tin sinh hoạt chi bộ, cho đoàn, chi hội của cấp ủy và các tổ 

chức đoàn thể trong tỉnh... 

Mặc dù đã đạt được những kết quả khá tốt nêu trên, tuy nhiên, công tác bảo tồn 

và phát huy giá trị DTLSCM nói chung, DTLSCM thời kỳ kháng chiến chống thực dân 

Pháp trên địa bàn tỉnh chưa được quan tâm đúng mức như giá trị của hệ thống di tích 

này, nhất là so với di tích tín ngưỡng, tôn giáo còn khá khiêm tốn nếu như không muốn 

nói là “lép vế”. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chưa có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 

riêng cho hệ thống DTLSCM; không ít địa phương cấp ủy, chính quyền chưa coi trọng 

công tác bảo tồn di tích cách mạng, mà chú trọng đầu tư nhiều hơn cho di tích tâm linh; 

một số DTLSCM thời kỳ kháng chiến chống Pháp được quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo 

nhưng mới chỉ được một số hạng mục nhỏ, lẻ tẻ; công tác xã hội hóa để thu hút đầu tư 

trùng tu, tôn tạo DTLSCM còn rất khó khăn, hầu như chưa thu hút được đáng kể; công 

tác khoanh vùng, căm mốc bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa hầu hết chưa 

được thực hiện đúng Luật; công tác lập hồ sơ xếp hạng di tích còn chậm, hiệu quả chưa 

cao; phần nhiều các di tích chỉ còn là dấu tích về địa điểm, không còn yếu tố gốc như: 

nhà dân, hầm, địa điểm ngoài trời (khu vực đồi, núi...). 

Công tác tuyên truyền phát huy giá trị di tích còn gặp nhiều hạn chế và gặp khó 

khăn như: Chưa được thực hiện thường xuyên, mới chủ yếu vào các ngày lễ kỷ niệm 

trọng đại liên quan đến sự kiện lịch sử cách mạng của đất nước và địa phương; tài liệu 

liên quan đến các di tích còn thiếu, hình thức nghèo nàn, đơn điệu nên khó hấp dẫn đối 
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tượng là học sinh; sự khác biệt về đặc điểm của di tích cách mạng (không có thông điệp 

hay biểu tượng thống nhất về kiến trúc, đồ bày trí...) so với di tích lịch sử văn hóa, di 

tích kiến trúc nghệ thuật nên du khách không dễ để tự tìm hiểu về thông tin của di tích 

hay sự kiện lịch sử liên quan; công tác bố trí cán bộ chưa được quan tâm, hầu hết các 

khu di tích thời kỳ kháng chiến chống Pháp (đã được xếp hạng) chưa có người hướng 

dẫn chuyên nghiệp. Vì thế, các hoạt động giới thiệu di tích cho thanh thiếu niên chủ yếu 

do giáo viên dạy sử của các trường và các cựu chiến binh; việc dựng biển chỉ dẫn vào di 

tích chưa được quan tâm; di tích chưa được xếp hạng hầu như không có bia ghi thông 

tin sự kiện liên quan... 

4. Giải pháp n ng cao hiệu quả c ng tác bảo tồn và phát huy giá trị 

DTLSCM thời kỳ kháng chiến chống thực d n Pháp ở Thanh Hóa trong giai đoạn 

hiện nay 

Thanh Hóa cùng với cả nước đang trên đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Nhiệm vụ giữ gìn các giá 

trị truyền thống, trong đó có truyền thống cách mạng của Đảng ta trong công cuộc 

xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đang đứng trước không ít những 

thách thức, những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch và những kẻ phản cách 

mạng. Để DTLSCM ở Thanh Hóa phát huy được giá trị trong đời sống xã hội, trong giáo 

dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh thiếu 

niên… là việc làm cần thiết, đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh về đất và người 

Thanh Hóa đến với bạn bè quốc tế, chúng tôi đưa ra một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc bảo tồn và 

phát huy giá trị DTLSCM nói chung, DTLSCM thời kỳ kháng chiến chống thực dân 

Pháp nói riêng thông qua việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận. Cấp ủy cần nhận 

thức rõ hơn về vai trò của giáo dục chủ nghĩa yêu nước và truyền thống cách mạng 

thông qua công tác bảo tồn và phát huy DTLSCM. 

Bảo tồn và phát huy DTLSCM cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị chứ 

không chỉ là việc của cấp ủy và ngành chức năng. Trong đó, phát huy mạnh mẽ hơn nữa 

vai trò tuyên truyền, giáo dục của Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở 

Giáo dục và Đào tạo; đặc biệt là cấp ủy, chính quyền các địa phương có di tích và các 

ngành, tổ chức liên quan đến di tích. Nên xây dựng “địa chỉ đỏ” quen thuộc của địa 

phương, của ngành, lĩnh vực có liên quan đến di tích đó, như: Địa chỉ đỏ của văn nghệ 

sĩ Việt Nam nói chung, của văn nghệ sĩ xứ Thanh và sinh viên nghệ thuật của tỉnh nói 

riêng là Khu lưu niệm Hội Văn nghệ kháng chiến Việt Nam ở làng Quần Tín, xã Thọ 
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Cường, huyện Triệu Sơn; địa chỉ đỏ của ngành ngân hàng là Hang Đụp (còn gọi là hang 

Ngân Hàng ở xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc)...  

Thứ hai, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, đặc biệt trong công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị DTLSCM, cần tập trung: 

Chính quyền các cấp tăng cường ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức quy 

hoạch; tu bổ, bảo quản, phục hồi di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa, các văn bản quy 

phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể. 

Cần quan tâm khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ đối với những di tích chưa được 

xếp hạng cũng như những di tích đã xếp hạng nhưng chưa được khoanh vùng, cắm mốc 

bảo vệ, tránh xâm hại di tích (xây dựng công trình dân sinh, công cộng bên cạnh di 

tích…), đặc biệt, những điểm di tích là nơi thành lập chi bộ, đảng bộ các huyện miền 

núi như: Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân... Đối với hơn 30 di tích cách mạng 

kháng chiến chống Pháp chưa được xếp hạng cần phải dựng bia ghi thông tin về sự kiện 

lịch sử gắn với địa điểm để có sự bảo vệ kịp thời, tránh việc mất hết dấu vết sẽ khó khăn 

cho việc lập hồ sơ, xếp hạng di tích. 

Lập hồ sơ khoa học xếp hạng đối với những di tích chưa được xếp hạng nhưng 

có nhiều ý nghĩa, giá trị như: Những nơi thành lập chi bộ, đảng bộ đầu tiên của một số 

địa phương; địa điểm ghi dấu chặng đường hành quân của Đoàn quân Tây Tiến…; nâng 

cấp xếp hạng từ cấp tỉnh lên cấp quốc gia đối với các di tích cấp tỉnh có ý nghĩ đặc biệt 

quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa như: Địa điểm khu lưu niệm 

Hội văn nghệ Việt Nam, hang Ngân Hàng (huyện Ngọc Lặc)…  

Nên xây dựng một số di tích gắn với các sự kiện lịch sử cách mạng trở thành sản 

phẩm du lịch về nguồn; kết nối với các điểm tham quan trong tỉnh để tạo thành tour du 

lịch nhằm phát huy tốt hơn giá trị của di tích. 

Thứ ba, tăng cường đầu tư nguồn lực để tu bổ, phục dựng, bảo quản di tích; xây 

dựng hệ thống đường giao thông; đầu tư trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên 

truyền như: Xây dựng phòng trưng bày truyền thống, dựng bia lưu niệm, các biển hiệu 

ghi chú thông tin, trang thiết bị (tăng âm, loa máy) tuyên truyền, thiết bị chiếu sáng…; 

đầu tư nguồn lực đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ văn hóa các 

cấp, hướng dẫn viên tại các khu tích lịch sử cách mạng. 

Tăng cường công tác xã hội hóa nhằm thu hút nguồn lực để bảo tồn và phát huy 

giá trị DTLSCM. Xã hội hóa nhưng cần có sự quản lý chặt chẽ, hiệu quả. Nên quy định 

rõ những nội dung có thể xã hội hóa, không xã hội hóa tràn lan dẫn đến tình trạng làm 

méo mó, biến dạng di tích. 
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Thứ tư, đổi mới hình thức tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị của DTLSCM, cần tập 

trung: Đẩy mạnh việc biên soạn tài liệu giáo dục lịch sử địa phương; tăng cường các 

hoạt động thi tìm hiểu về lịch sử đảng bộ địa phương gắn với tìm hiểu về các DTLSCM 

thông qua các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa; đổi mới tuyên truyền trên các phương 

tiện truyền thông; đổi mới phương pháp giảng dạy lịch sử trong chương trình học chính 

khóa và ngoại khóa của các trường cho phù hợp với đối tượng; nên có các sản phẩm văn 

hóa giới thiệu về di tích như: Sách bỏ túi (mini book), tờ gấp, tập ảnh (postcard), làm 

biểu trưng di tích trong quà lưu niệm như: móc chìa khóa, mũ, áo…  

Thứ năm, tăng cường hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm trong công tác 

quản lý về bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa với các địa phương trong 

khu vực và cả nước có nhiều DTLSCM nổi tiếng như: Di tích Tân Trào (Tuyên Quang); 

Khu di tích ATK (Thái Nguyên); địa đạo Vĩnh Mốc (Quảng Trị); Di tích Địa đạo Củ 

Chi, Dinh Độc Lập (Thành phố Hồ Chí Minh)… 

5. Kết luận 

DTLSCM thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp ở Thanh Hóa không nhiều 

so với hệ thống di tích lịch sử văn hóa nói chung của toàn tỉnh, nhưng mang những ý 

nghĩa, giá trị riêng. Chính vì thế, bảo tồn và phát huy giá trị DTLSCM trong giai đoạn 

hiện nay là nhiệm vụ hết sức cần thiết không những nhằm giáo dục chủ nghĩa yêu nước, 

lòng tự hào dân tộc mà còn thể hiện sự tri ân của người dân Thanh Hóa đối với sự hy 

sinh quả cảm của thế hệ cha, ông trong cuộc kháng chống thực dân Pháp. Đó cũng 

chính là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện Nghị quyết 33 - NQ/TW về xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước; Chương trình Phát triển du lịch Thanh Hóa đến năm 2020 (một trong 5 chương 

trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm 

kỳ 2015 - 2020); Kết luận số 82 - KL/TU, ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2025. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (2010), Lịch sử Đảng bộ tỉnh 

Thanh Hóa, giai đoạn 1930 - 1954, Nxb Thanh Hóa. 

[2]. Báo cáo công tác quản lý bảo tồn di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai 

đoạn 2010 - 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Báo cáo phục vụ công tác giám 

sát của HĐND tỉnh năm 2016). 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI  

 
 

 

 
 

127 

[3]. Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Thanh Hóa (2013),  Di tích và Danh 

thắng Thanh Hóa (tập VIII), Nxb Thanh Hóa. 

[4]. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa (2017), Kỷ yếu Hội thảo khoa học Bảo 

tồn và phát huy giá trị DTLSCM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

[5]. Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa (1990), Thanh Hóa - Lịch sử kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954 (sơ thảo). 

[6]. Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Như Thanh (2010), Như Thanh vùng đất, 

con người, Nxb Thanh Hóa 

[7]. Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Triệu Sơn (2010), Địa chí huyện Triệu 

Sơn, Nxb Khoa học Xã hội 

[8]. Quyết định số 290-QĐ/TU, ngày 27/5/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về Ban hành Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020. 

[9]. Tỉnh ủy Thanh Hóa (2017), Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo 

lời Bác, Nxb Thanh Hóa. 

 

SOLUTIONS TO PRESERVE AND PROMOTE THE VALUES  

OF REVOLUTIONARY RELICS IN THE RESISTANCE AGAINST 

FRENCH COLONIALISM (1945 - 1954) IN THANH HOA 

Nguyen Thi Anh Tuyet, M.A 

Abstract: Revolutionary relics in the resistance against French colonialism in 

Thanh Hoa are an important part of the historical-cultural system in Thanh land. These 

relics have recorded the imprints of the leadership of the  Communist Party of Vietnam 

in Thanh Hoa and expressed the will and aspiration for national independence and 

freedom as well as the great contributions of Thanh Hoa people to the revolutionary 

cause of the nation.  

Preserving and promoting the values of revolutionary relics in the resistance 

against French colonialism in Thanh Hoa not only contribute to improve the quality of 

managing the local cultural heritages but also provide generations of Thanh Hoa 

people, especially the youth, with the patriotism and revolutionary traditions nowadays.  

Keywords: revolutionary relics, preserve, promote   
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LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÁN BỘ QUẢN LÝ SỞ GIÁO DỤC  

VÀ THỂ THAO TỈNH HỦA PHĂN, NƯỚC CỘNG HÕA DCND LÀO 

VÀ TIẾP NHẬN LƯU HỌC SINH LÀO SANG NHẬP HỌC  

NĂM HỌC 2018 - 2019 

Sáng ngày 26/9/2018 tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa đã diễn ra buổi làm việc với đoàn cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa 

Phăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng nhà trường gửi 

lời chào đón nồng nhiệt đến đoàn cán bộ quản lý cùng các lưu học sinh của tỉnh Hủa 

Phăn sang nhập học, đồng thời cảm ơn sự tin tưởng của Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh 

Hủa Phăn đã đánh giá cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong những năm qua. Bên 

cạnh đó, đồng chí cũng giới thiệu những điểm mới trong đào tạo của nhà trường để đáp 

ứng nhu cầu trong nước cũng như nước bạn Lào. 

Đáp lại tình cảm của nhà trường, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh 

Hủa Phăn, đồng chí Mon Sỉnh Kẹo Viêng Sỉ hy vọng nhà trường tiếp tục quan tâm, tạo 

điều kiện cho lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn học tập tại trường, duy trì kênh thông tin 

thường xuyên giữa hai bên để tiếp tục hợp tác bền vững trong những năm tiếp theo. 

 

Đồng chí Mon Sỉnh Kẹo Viêng Sỉ phát biểu tại buổi làm việc 

 

TỌA ĐÀM VÀ LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 

NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 

Hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 

được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa, chiều ngày 19/10/2018, tại hội trường tầng 5 - nhà B, Công đoàn 

Trường, Ban nữ công đã long trọng tổ chức chương trình: “Tọa đàm và liên hoan văn 

nghệ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10”. 
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Đại diện Ban Giám hiệu tặng hoa cho đại diện 

cán bộ nữ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

Thay mặt Công đoàn Trường, đồng chí Trịnh Thị Thúy Khuyên đã đọc diễn văn 

ôn lại truyền thống, sự ra đời và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

(20/10/1930 - 20/10/2018). Đây là hoạt động thường xuyên vào mỗi dịp 20/10 hàng 

năm của nhà trường, là động lực để động viên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động nêu cao tinh thần vượt khó, phát huy đức tính cần cù, lao động sáng tạo, tham 

gia xây dựng nhà trường vững mạnh. 

Tiếp theo là chương trình liên hoan văn nghệ đến từ 14 tổ công đoàn trong 

trường với 15 tiết mục, chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Mẹ Việt Nam anh hùng,  tình yêu 

quê hương đất nước, thành quả đổi mới của đất nước, của địa phương... Điểm khác biệt 

là các tiết mục phải do cán bộ, công chức, viên chức không thuộc khối ngành âm nhạc, 

sân khấu biểu diễn. Các tiết mục đa dạng về thể loại (tốp ca, song ca, đơn ca, múa...), 

phong phú về nội dung và mang tính nghệ thuật cao, đã mang lại không khí vui vẻ, phấn 

khởi cho cán bộ viên chức, người lao động trong toàn trường.  

Sau hai giờ biểu diễn của các tổ công đoàn, Ban Tổ chức đã lựa chọn, trao giải 

nhất cho 02 tiết mục của tổ Công đoàn phòng CTHSSV - TTTV và tổ Công đoàn khoa 

Âm nhạc. 02 tiết mục giải nhì cho tổ Công đoàn khoa GDMN - SPNT và tổ Công đoàn 

phòng HCTH - KHTC. Giải ba có 03 tiết mục cho 03 tổ Công đoàn phòng QLĐT - 

TT.TVTS & GTVL - TT.CNTT, tổ Công đoàn khoa Luật & QLNN, tổ Công đoàn khoa 

VHTT. 08 tiết mục giải khuyến khích cho các tổ công đoàn còn lại. 

Tọa đàm và liên hoan văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 là một 

hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần cán bộ viên chức, 

người lao động trong Trường nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm học 

2018 - 2019. 
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HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

NĂM HỌC 2018 - 2019 

 

Chiều ngày 13/10/2018 tại hội trường tầng 5 - nhà B, Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã diễn ra hội nghị công chức, viên chức và người lao 

động năm học 2018 - 2019. 

Tại hội nghị, công chức, viên chức và người lao động đã được nghe Báo cáo kết 

quả thực hiện nhiệm vụ năm học  2017 - 2018 và những định hướng, nhiệm vụ trọng 

tâm trong năm học 2018 - 2019. Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 và 

lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhà trường tiếp tục đổi mới, 

sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên có 

phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, kiến thức; phấn đấu xây dựng Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trở thành một trường đại học tự chủ trong 

tương lai. 

Phương hướng, nhiệm vụ đề ra cho năm học 2018 - 2019 là nhà trường tiếp tục 

phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng các chuyên ngành đào tạo; tăng cường hiệu quả 

nghiên cứu khoa học; mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế; ưu tiên các trường tương 

thích về chuyên môn trong liên kết đào tạo; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán 

bộ; đưa công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với hoạt động chuyên môn tại các đơn 

vị trong toàn trường; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành theo hướng linh 

hoạt, hiệu quả và thiết thực; xây dựng môi trường giáo dục đại học kỷ cương, thân 

thiện, tiện ích vì người học… 

           NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cũng 

trao đổi và giải đáp trực tiếp các ý kiến chất vấn của công chức, viên chức và người lao 

động trong toàn trường về công tác quản lý, các mặt hoạt động cũng như các vấn đề về 

chế độ chính sách, quyền lợi và trách nhiệm của người lao động trong nhà trường. Đồng 

chí nêu rõ, sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của toàn thể công 

chức, viên chức trong nhà trường là điều kiện nền tảng để hoàn thành thắng lợi mọi 

nhiệm vụ trong năm học mới, tạo đà vững chắc để xây dựng nhà trường phát triển bền 

vững về mọi mặt. 

Hội nghị khép lại trong không khí quyết tâm, phấn khởi và sự đồng thuận cao 

của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường, hứa hẹn 

năm học 2018 - 2019 sẽ gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp cho cả thầy và trò Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.  
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    LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019 

 

Hòa chung trong không khí 

tưng bừng của cả nước chào đón 

năm học mới, sáng ngày 

15/9/2018, Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa đã long trọng tổ chức Lễ khai 

giảng năm học 2018 - 2019. 
 

NGƯT.PGS.TS. Trần Văn Thức - Hiệu trưởng  

đánh trống khai trường 

Mở đầu buổi lễ khai giảng, TS. Lê Thanh Hà thay mặt Ban giám hiệu đọc thư 

chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi ngành Giáo dục nhân ngày khai 

giảng năm học 2018 - 2019. 

Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng năm học mới, NGƯT. PGS.TS. Trần Văn Thức 

đã gửi nhiều kỳ vọng vào các HSSV đang theo học tại trường, chúc các em trở thành 

những HSSV xuất sắc, có nhiều thành tích trong học tập, góp sức vào sự phát triển bền 

vững và tự chủ của nhà trường trong các năm tới. 

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn Thị 

Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu 

trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho TS. Phạm Văn 

Liệu - nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Thanh Hóa. Phát biểu 

nhận nhiệm vụ, TS. Phạm Văn Liệu đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, tin 

tưởng của lãnh đạo tỉnh, các cấp cũng như sự tín nhiệm tuyệt đối của tập thể cán bộ 

công chức, người lao động trong nhà trường. Đồng chí khẳng định trong những năm tới, 

với trí tuệ, lòng nhiệt huyết đồng chí sẽ cùng Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường quyết 

tâm xây dựng nhà trường ngày một vững mạnh, xứng đáng là trung tâm đào tạo nguồn 

nhân lực có chất lượng cao lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch cho 

Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung. 

Tại buổi lễ, quỹ học bổng Chắp cánh ước mơ do các nhà tài trợ gửi tặng cũng 

được đại diện Ban giám hiệu nhà trường trao tặng cho những HSSV có thành tích học 

tập xuất sắc trong năm học 2017 - 2018 và những sinh viên có điểm thi cao nhất trong 

kỳ thi tuyển sinh 2018.  
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH THANH HÓA CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN 

NĂM HỌC 2018 - 2019 

         Trong không khí tựu trường 

của sinh viên cả nước, sáng ngày 

12/8/2018 tại phòng C102, C103 và 

205 Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ 

chức chào đón và làm thủ tục nhập 

học cho tân sinh viên đại học chính 

quy năm học 2018 - 2019. 
 

Cán bộ hướng dẫn tân sinh viên hoàn thiện  

hồ sơ nhập học 

Để thực hiện tốt công tác đón tân sinh viên, nhà trường đã huy động gần 100 cán bộ 

giảng viên và sinh viên tình nguyện tham gia công tác tư vấn, hướng dẫn các tân sinh viên 

hoàn thiện thủ tục nhập học. Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ khi đến môi trường mới, song với 

việc bố trí khoa học các bàn tư vấn và thu hồ sơ, việc nhập học không còn là khó khăn 

đối với các bạn tân sinh viên. 

Cũng trong 02 ngày nhập học, các khoa đào tạo của Trường đều có mặt để quảng 

bá hình ảnh về hoạt động của khoa, các ngành đào tạo và tư vấn hướng nghiệp cho sinh 

viên sau khi tốt nghiệp; giúp tân sinh viên hiểu rõ hơn về ngành lựa chọn khi theo học ở 

Trường. Nhà trường tiếp tục đón các tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học trong ngày 

13/8/2018 và bắt đầu từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 24/8/2018 các tân sinh viên sẽ 

tham gia Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa do phòng Công tác Học sinh sinh viên phối 

hợp cùng Đoàn Thanh nhiên và Hội Sinh viên tổ chức. 

 

   HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN  

VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ 

TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII CỦA ĐẢNG 

Sáng ngày 05/8/2018 tại Hội trường A1, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai 

thực hiện các nghị quyêt Hội nghị trung ương 7 khóa XII của Đảng. 



BẢN TIN  

 
134 

NGƯT.PGS.TS. Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trực 

tiếp quán triệt, tuyên truyền và triển khai những nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết 

Trung ương 7, khóa XII, gồm: Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). 03 nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung 

ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề vừa 

cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của 

Đảng đề ra. 

Tiếp thu tinh thần nội dung 03 nghị quyết, đồng chí Hoàng Bá Khải - Ủy viên Ban 

chấp hành Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính 

thông qua chương trình hành động thực hiện các nghị quyết hội nghị gồm 3 nội dung: 

- Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các 

cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 

- Thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. 

- Thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 

Dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Đảng ủy, toàn thể cán bộ, giảng viên, đảng 

viên và người lao động trong toàn Trường đã nhất trí với Chương trình hành động, kế 

hoạch hành động của việc thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 7, khóa XII 

của Đảng. 

 

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY 

NĂM 2018 

Chiều ngày 21/7/2018 tại Hội 

trường A1, Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ 

chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt 

nghiệp cho 380 sinh viên đại học chính 

quy (khóa học 2014 - 2018), 181 sinh 

viên đại học liên thông chính quy (khóa 

học 2016 - 2018) và 11 sinh viên trung 

cấp năng khiếu chính quy (khóa học 

2015 - 2018). 

 

NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức - Hiệu trưởng 

phát biểu tại buổi lễ 



BẢN TIN  

 
135 

Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT. PGS.TS Trần Văn Thức gửi lời chúc mừng tới các 

học sinh sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2018. Hiệu trưởng hy vọng các sinh 

viên tốt nghiệp cử nhân và trung cấp hệ chính quy của nhà trường sẽ lựa chọn được một 

công việc phù hợp với năng lực chuyên môn, đóng góp sức mình cho sự phát triển của 

đất nước. 

Đáp lại tình cảm và sự kỳ vọng của lãnh đạo, giảng viên nhà trường, đại diện 

cho học sinh sinh viên, tân cử nhân Trịnh Thị Linh Chi - lớp Đại học Thanh Nhạc K2, 

đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu, các thầy giáo cô giáo đã tận tâm giúp 

đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để các sinh viên hoàn thành khóa học đạt kết quả cao.  

Trong số 572 học sinh sinh viên được công nhận tốt nghiệp, có 08 em được nhà 

trường khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. 

 

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

VÀ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

NHIỆM KỲ 2018 - 2023 

Chiều 12/7/2018, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã 

tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Trường và Quyết định bổ nhiệm Chủ 

tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

      Hội đồng Trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường, có 

quyền hạn và nhiệm vụ quan trọng trong những quyết sách, quyết định cho sự phát triển 

của nhà trường như: Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế 

về tổ chức và hoạt động của nhà trường; phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và 

công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục; quyết nghị về cơ cấu tổ chức 

và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, 

tách, giải thể các tổ chức của cơ sở giáo dục đại học; giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, 

Phó Hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; giám sát việc thực hiện 

các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt 

động của nhà trường. 

      Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ 

đã công bố và trao Quyết định thành lập Hội đồng Trường gồm danh sách 17 thành viên 

trong và ngoài trường; Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường cho TS. Lê Thị 

Lệ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Liên kết, Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 
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Sau khi đón nhận Quyết định, thay mặt Hội đồng trường, TS. Lê Thị Lệ - Tân 

Chủ tịch Hội đồng Trường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, 

lãnh đạo Sở, Ban, Ngành, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ giảng viên nhà 

trường, các cơ sở đào tạo liên kết, các huyện trong tỉnh đồng thời xin hứa sẽ cùng các 

thành viên trong Hội đồng trường đoàn kết, tập trung trí tuệ, tạo sức mạnh để đưa 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phát triển hơn nữa trong 

những năm tiếp theo. 

 

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh  

cho các thành viên Hội đồng Trường 

 

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH THANH HÓA LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÁN BỘ  

QUẢN LÝ SỞ GIÁO DỤC VÀ THỂ THAO TỈNH BOLIKHAMXAY 

NƯỚC CỘNG HÕA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 

Sáng ngày 11/7/2018, lãnh 

đạo Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

đã làm việc với Đoàn cán bộ 

quản lý của tỉnh Bolikhamxay 

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 

dân Lào. 
 

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường làm việc  

với Đoàn cán bộ tỉnh Bolikhamxay  

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
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      Tại buổi làm việc, NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức - Hiệu trưởng nhà trường gửi 

lời chào đón đến đoàn cán bộ của tỉnh Bolikhamxay sang thăm và làm việc, đồng thời 

giới thiệu tổng quát về tình hình phát triển, quy mô, đội ngũ giảng viên và điều kiện cơ 

sở vật chất… của Trường. Đồng chí khẳng định chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ 

giảng viên, cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo yêu cầu để đào tạo các lưu học sinh 

Lào sang học; đồng thời đồng chí cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để các em được học tập 

tốt nhất tại trường. 

      Về phía Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Bolikhamxay, đồng chí Khăm Sỹ Nhôm 

Ma Lạt gửi lời cảm ơn chân thành về sự tiếp đón thân tình, nồng hậu mà nhà trường đã 

dành cho Đoàn. Đồng thời, đồng chí cũng tin tưởng vào kết quả tốt đẹp trong quá trình 

hợp tác lâu dài, bền vững giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Bolikhamxay trong những năm qua. 

Chương trình làm việc của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa với Đoàn cán bộ Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Bolikhamxay đã hứa hẹn mở ra một 

triển vọng mới trong hoạt động hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho 

tỉnh Bolikhamxay trong những năm tới. 

 

ĐOÀN CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,  

THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA ĐẾN THĂM, LÀM VIỆC 

VÀ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG  

ĐẠI HỌC DAEJIN, HÀN QUỐC 

 

Hiệu trưởng hai trường chụp ảnh lưu niệm sau Lễ ký kết 

       Thực hiện nhiệm vụ công tác trong đào tạo và hợp tác quốc tế hàng năm của nhà 

trường được UBND tỉnh giao, từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018, đoàn cán bộ quản 

lý của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa do NGƯT. PGS. TS 
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Trần Văn Thức - Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với 

Trường Đại học Daejin, Hàn Quốc. 

Đoàn công tác đã có chương trình làm việc với Hiệu trưởng cùng các cán bộ 

quản lý của Trường Đại học Daejin, Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, hai bên đã báo cáo 

tóm tắt tình hình quản lý giáo dục và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của mỗi trường, 

theo đó thảo luận các nội dung hợp tác: Hợp tác về nghiên cứu khoa học; Đào tạo nguồn 

nhân lực; Trao đổi giảng viên, sinh viên; Các chương trình đào tạo ngắn hạn tiếng Việt, 

tiếng Hàn cho giảng viên và sinh viên hai trường; Hợp tác nghiên cứu, xuất bản, tổ chức 

hội thảo, hội nghị chuyên đề, hòa nhạc, triển lãm; Hợp tác trao đổi phương pháp giảng 

dạy - học - đánh giá, các dự án sinh viên… 

Cuối buổi làm việc, hai bên đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ 

sở pháp lý để các đơn vị chức năng của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa và Trường Đại học Daejin, Hàn Quốc xây dựng kế hoạch, bàn bạc, thống 

nhất các nội dung chi tiết để triển khai thực hiện. 
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