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TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI HỌC ĐƢỜNG  

TẠI CÁC TRƢỜNG HỌC 

ThS. Hoàng Thị Thu Hoa
1
 

 

Tóm tắt: Hiện nay, trong các trường học có nhiều vấn nạn xảy ra như bạo lực học đường, 

học sinh bỏ học, lạm dụng tình dục... Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. 

Chính vì vậy, công tác xã hội học đường là rất cần thiết. Bài viết tập trung đi vào tìm hiểu tầm 

quan trọng của công tác xã hội học đường đồng thời nêu rõ vai trò của nhân viên công tác xã 

hội trong các trường học.  

Từ khóa: Công tác xã hội học đƣờng; Vấn nạn học đƣờng; Chất lƣợng giáo dục 

 

1. Đặt vấn đề 

Công tác xã hội trƣờng học (hay còn gọi là công tác xã hội học đƣờng) đóng vai trò quan 

trọng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ học sinh giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống, nhằm 

đạt kết quả học tập và phát huy hết tiềm năng của mình. Công tác xã hội trong trƣờng học là một 

lĩnh vực trong công tác xã hội đƣợc thực hiện trong trƣờng học để giúp đỡ học sinh, giáo viên, 

hay cán bộ quản lý nhà trƣờng tăng cƣờng hoặc phục hồi năng lực thực hiện chức năng xã hội 

của họ và tạo ra những điều kiện thích hợp nhằm đạt đƣợc những mục tiêu trong dạy và học 

(Freg, A.2006). Các đối tƣợng công tác xã hội trong trƣờng học là khác nhau, mỗi thân chủ là 

một cá thể riêng biệt với những vấn đề khác nhau. Chính vì vậy, đòi hỏi nhân viên công tác xã 

hội cần mềm dẻo, linh hoạt trong việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng khi thực hiện hoạt động 

can thiệp và trợ giúp. Mục đích chính của việc trợ giúp là tăng cƣờng hoặc phục hồi chức năng  

xã hội và tạo những điều kiện thích hợp trong việc dạy và học. 

2. Nội dung 

2.1. Sự hình thành và phát triển của công tác xã hội học đường 

+ Ở Mỹ: 

Những hoạt động công tác xã hội trƣờng học đầu tiên bắt đầu từ thế kỷ XX với những hoạt 

động thăm viếng cơ sở (trƣờng học, gia đình) nhằm thúc đẩy sự kết nối và phối hợp hoạt động 

giữa các bên. Ngƣời thực hiện các hoạt động thăm viếng này đƣợc gọi là “giáo viên vãng gia”. 

Sự hình thành và phát triển các hoạt động công tác xã hội trong trƣờng học xuất phát từ 

một sự kiện đáng lƣu ý trong giáo dục là việc thông qua đạo luật bắt buộc đi học đầy đủ. Sự 

thông qua đạo luật này cho thấy nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của giáo dục: Giáo 

dục không chỉ là quyền lợi của học sinh và gia đình, mà còn là trách nhiệm của các công dân. Và 

hệ quả là số lƣợng giáo viên vãng gia cũng gia tăng nhằm đảm bảo đạo luật này có hiệu quả. 

Trong bối cảnh nhƣ vậy, những năm đầu của thế kỷ XX, trọng tâm can thiệp của các hoạt 

động công tác xã hội với trƣờng học là cộng đồng; với định hƣớng tiến tới việc thay đổi môi 

trƣờng để cải thiện chất lƣợng giáo dục của cá nhân. Nhƣng đến những năm 1920, trọng tâm can 

thiệp của các hoạt động công tác xã hội trƣờng học sơ khai này từ từ thay đổi sang phía trọng 

                                           
1
 Khoa Văn hóa Thông tin, Trƣờng Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa  
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tâm vào việc điều chỉnh cá nhân học sinh. Các nhân viên công tác xã hội trong trƣờng học bắt 

đầu chú ý hơn tới các hoạt động nhằm giảm thiểu lệch chuẩn, và tăng cƣờng sức khỏe tâm thần 

cho học sinh. 

Tuy nhiên, cuộc suy thoái kinh tế những năm 1930 đã giảm hẳn số lƣợng nhân viên công 

tác xã hội trƣờng học. Trong suốt giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1950, những ngƣời còn làm 

việc trong lĩnh vực này vẫn tiếp tục tập trung làm việc với cá nhân, đặc biệt là hỗ trợ cảm xúc 

cho trẻ có vấn đề. Nhƣng đến những năm 1960, một loạt các phong trào biểu tình dâng cao trong 

xã hội, trƣờng học bị các nhà hoạt động xã hội công kích là phân biệt chủng tộc, có cấu trúc tổ 

chức giáo dục không thích hợp, và phân biệt đối xử theo giới. Cũng nhờ các phong trào xã hội 

này, nhận thức về vấn đề của con ngƣời có sự thay đổi hƣớng chú ý: những rắc rối mà con ngƣời 

gặp phải không phải có nguyên nhân từ bản thân họ, mà có gốc rễ từ các vấn đề xã hội. Tƣơng 

ứng, công tác xã hội trong trƣờng học cũng thay đổi trọng tâm can thiệp của mình: nhân viên 

công tác xã hội tại trƣờng học thời kỳ này đƣợc cho rằng cần phải đóng chức năng kép: học vừa 

phải trợ giúp các cá nhân cụ thể, và đồng thời quan tâm xử lý nguồn gốc của các khó khăn mà 

học sinh phải đối mặt tại trƣờng. Thực hành nhóm đƣợc đề cao trong giai đoạn này. 

Cho tới những năm 1970 - 1980, nhu cầu nhân viên công tác xã hội trƣờng học vẫn tiếp tục 

tăng cao. Các vấn đề xã hội nhƣ nghiện ngập, nghèo đói, lệch chuẩn, bất ổn chủng tộc, lạm dụng 

trẻ em, bỏ rơi trẻ em… đòi hỏi cần phải có sự phát triển mới về mặt chính sách và định hƣớng 

cho công tác xã hội trƣờng học, cả về mặt quyền lực pháp lý cũng chuyên môn hóa. Năm 1975, 

đạo luật giáo dục dành cho trẻ khuyết tật đƣa ra vai trò mới cho nhân viên công tác xã hội là một 

phần bắt buộc của đội ngũ giáo dục đặc biệt. Năm 1978, Hiệp hội nhân viên công tác xã hội quốc 

gia đƣa ra sách chuẩn mực cho công tác xã hội trƣờng học. 

Đến đầu những năm 1990, trƣờng học Mỹ bị chấn động bởi một số vụ bạo lực học đƣờng 

vô cùng nghiêm trọng, dẫn tới những thay đổi quan trọng trong các hoạt động công tác xã hội 

trƣờng học. Năm 1994, Mỹ thông qua Luật Liên bang Trƣờng học không súng và chính sách 

Không khoan nhƣợng đối với hành vi sử dụng vũ khí trong trƣờng học, dẫn tới số học sinh bị 

đuổi học tăng nhanh chóng. [1] 

Tuy nhiên, một loạt các nghiên cứu thời kỳ này chỉ ra rằng, các biện pháp dựa nhiều vào 

kỹ thuật (nhƣ máy dò kim loại, camera an ninh…) thực chất kích thích sự gia tăng bạo lực học 

đƣờng. Và ngƣợc lại, các biện pháp dựa vào quan hệ con ngƣời (nhƣ sử dụng vai trò của nhân 

viên công tác xã hội và giáo viên) có hiệu quả hơn hẳn trong việc giảm thiểu hành vi bạo lực và 

nâng cao bầu không khí an toàn, hòa thuận trong trƣờng học. Vì vậy, từ cuối giai đoạn này trở đi, 

vai trò của nhân viên công tác xã hội trong trƣờng học trở nên đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực 

hòa giải xung đột và hòa giải nhóm đồng lứa. 

Hiện nay, trƣờng học có xu hƣớng trở thành trung tâm cho việc cung cấp các dịch vụ toàn 

diện và tích hợp cho các học sinh “có nguy cơ” và gia đình của họ. Một điển hình của phong trào 

mới là việc cung cấp “dịch vụ trọn gói”: cung cấp một loạt các dịch vụ nhƣ y tế, khám chữa răng, 

dịch vụ sức khỏe tâm thần, các hoạt động thể thao và giải trí, các chƣơng trình dành cho vị thành 

niên, và các chƣơng trình giáo dục dành cho phụ huynh học sinh. 
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Nói tóm lại, công tác xã hội trong trƣờng học là một lĩnh vực thực hành bắt đầu khá sớm. 

Với đặc thù của trƣờng học là một mô hình xã hội thu nhỏ, sự phát triển của công tác xã hội 

trong trƣờng học phản ánh và phản ứng khá rõ nét những biến động xã hội, đồng thời cũng gắn 

bó chặt chẽ với sự phát triển chuyên môn của ngành. 

+ Ở Việt Nam: 

 Công tác xã hội đƣợc coi là ngành khoa học còn khá mới mẻ ở Việt Nam, do vậy công tác 

xã hội trƣờng học đƣợc hình thành và phát triển dần dần với sự tác động của ngành khoa học 

này. Ở Việt Nam, công tác xã hội trƣờng học đƣợc chú ý và phát triển hơn ở miền Nam. 

Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo về công tác xã hội tiên phong trong 

cả nƣớc khi mở mã ngành đào tạo công tác xã hội học đƣờng. Trong quá trình hình thành, để 

thúc đẩy sự phát triển của công tác xã hội học đƣờng Trƣờng Đại học Mở đã triển khai dự án thí 

điểm công tác xã hội học đƣờng tại hai trƣờng Trung học cơ sở Chu Văn An (Quận1) và Trung 

học cơ sở Hƣng Phú (Quận 8) từ năm 1999 - 2001. Tại mỗi trƣờng học này, có một nữ nhân viên 

công tác xã hội làm việc thƣờng xuyên với học sinh để giải quyết các vấn đề liên quan đến học 

hành, tình cảm, tâm sinh lý, mối quan hệ thầy cô, vấn đề gia đình. Các em học sinh ở các trƣờng 

học này có thể đến các trung tâm công tác xã hội đặt trong trƣờng gặp nhân viên công tác xã hội 

để tìm kiếm sự giúp đỡ - các nhân viên công tác xã hội sẽ sử dụng kiến thức, kĩ năng, phƣơng 

pháp công tác xã hội phù hợp để giải quyết vấn đề của học sinh đạt hiệu quả. 

Có thể thấy rằng từ những ngày đầu triển khai, mặc dù nguồn nhân lực còn hạn chế, đối 

tƣợng mà nhân viên công tác xã hội tiếp cận trong trƣờng học chỉ là học sinh nhƣng kết quả của 

dự án thí điểm công tác xã hội học đƣờng đã đƣợc đánh giá thành công, đã cải thiện đƣợc mối 

quan hệ giữa học sinh với học sinh, học sinh với thầy cô giáo và các vấn đề cá nhân của học sinh. 

Từ thành công của dự án thí điểm trên, tổ chức SCS (Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy 

Điển) đã phối hợp với ngành dân số gia đình và trẻ em thành phố Hồ Chí Minh xây dựng 8 điểm 

tƣ vấn học đƣờng tại 8 trƣờng thuộc các quận 3,8,10, Tân Bình và Gò Vấp và cũng đã mang lại 

hiệu quả rõ nét trong công tác xã hội học đƣờng hiện nay. 

Và đến thời điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phƣơng đi đầu trong việc quan tâm 

đẩy mạnh mô hình tƣ vấn học đƣờng. Các trƣờng và các tổ chức tham vấn học đƣờng coi mô 

hình này nhƣ là biện pháp giúp học sinh hạ nhiệt những vấn đề thuộc khuôn khổ tâm lý chứ chƣa 

thực sự là công tác xã hội. 

Ở các địa phƣơng khác trong cả nƣớc cũng thực hiện mô hình này ở trƣờng dƣới hình thức 

có các trung tâm tƣ vấn học đƣờng hay tham vấn học đƣờng. Có thể thấy rằng, so với mạng lƣới 

công tác xã hội thế giới, đặc biệt là nhìn từ mô hình công tác xã hội Mỹ, chúng ta nhận ra mô 

hình của Việt Nam chƣa thật sự là công tác xã hội trong trƣờng học bởi chúng ta chỉ mới chú 

trọng mảng tƣ vấn hay tham vấn học đƣờng. Trong khi đó, nhân viên công tác xã hội học đƣờng 

là những ngƣời đƣợc đào tạo đặc biệt để giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em, học sinh và 

gia đình cũng nhƣ các thầy cô giáo của các em ở trong trƣờng học. 

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, khi công tác xã hội là ngành mới đang đƣợc 

quan tâm và phát triển, đã có hơn 50 trƣờng đại học, cao đẳng trong cả nƣớc đƣợc mở mã ngành 

đào tạo Công tác xã hội - có thể thấy rõ rằng đội ngũ nhân viên công tác xã hội đang đƣợc bổ 



QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO  

 
8 

sung và lớn mạnh, mạng lƣới công tác xã hội chuyên nghiệp đang hình thành trên khắp cả nƣớc. 

Và thiết nghĩ, để nghề công tác xã hội trong trƣờng học đƣợc phát triển hơn đòi hỏi sự quan tâm 

của các nhà quản lý ở các Bộ, ngành để đƣa vào chiến lƣợc phát triển giáo dục của nƣớc nhà. 

2.2. Thực trạng các vấn đề đang xảy ra đối với lứa tuổi học sinh tại Việt Nam và sự cần 

thiết của công tác xã hội học đường 

Trong những năm gần đây, tệ nạn học đƣờng ở lứa tuổi học sinh nhƣ: nghiện game, học 

kém, yêu sớm, quan hệ tình dục không an toàn, bạo lực học đƣờng,... đang xảy ra càng ngày 

càng phức tạp và có thể để lại hậu quả lớn đối với sự thành công, hạnh phúc trong tƣơng lai của 

các em.  

Vấn đề bạo lực học đƣờng ở học sinh trong độ tuổi vị thành niên ngày càng nhiều. Thống 

kê từ năm 2012, trung bình mỗi năm, cả nƣớc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau, 

khoảng 5 vụ/ngày, tăng 13 lần so với 10 năm về trƣớc. Và những hành vi bạo lực này diễn ra 

dƣới nhiều hình thức và biểu hiện có sự thay đổi theo chiều hƣớng tiêu cực. Học sinh không chỉ 

đánh nhau bằng vũ lực của bản thân mà còn sử dụng các dụng cụ gây hậu quả nghiêm trọng, nhất 

là tình trạng nữ học sinh đánh nhau, quay phim sau đó tung lên mạng xã hội. [2] 

Bên cạnh đó, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ngày càng tăng cao. Theo thống kê của Bộ 

Lao động - Thƣơng binh và Xã hội cho thấy, trong năm 5 từ 2011 - 2015, cả nƣớc đã có 5.300 vụ 

xâm hại tình dục trẻ em. Và độ tuổi trẻ em trung bình bị xâm hại từ 13 - 18 tuổi. 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các tình trạng trên; có thể xuất phát từ bản thân, gia 

đình, ảnh hƣởng từ nhà trƣờng và có thể do ảnh hƣởng của môi trƣờng (game, mạng xã hội...). 

Nếu học sinh gặp phải, sẽ gây ra những hậu quả rất lớn đối với các em nhƣ học hành sa sút, bỏ 

học, giao du với bạn xấu bên ngoài trƣờng, coi thƣờng sự dạy bảo của phụ huynh và giáo viên, 

sống buông thả, coi thƣờng các giá trị đạo đức, lối sống, thiếu định hƣớng trong cuộc sống... Chính 

vì những vấn đề nổi cộm và đáng lƣu tâm đang diễn ra trong môi trƣờng học đƣờng và lứa tuổi học 

sinh hiện nay, mà chúng ta cần phát huy vai trò của nhân viên công tác xã hội học đƣờng. 

2.3. Nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội học đường 

+ Tƣ vấn, tham vấn: Hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý, cha mẹ học sinh trong việc vận dụng 

kiến thức tâm lý giáo dục để nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, để dự phòng, từ đó ngăn chặn 

sự phát triển không lành mạnh về sức khỏe tinh thần ở học sinh; cung cấp thông tin hƣớng nghiệp 

và tƣ vấn hƣớng nghiệp cho học sinh; trang bị kỹ năng sống, giá trị sống cần thiết. 

+ Phòng ngừa, can thiệp sớm: Trực tiếp tìm hiểu, tƣ vấn, hỗ trợ, can thiệp sớm với những 

trƣờng hợp mới chớm có dấu hiệu rối nhiễu tâm trí, tự kỷ, tăng động giảm chú ý, chậm ngôn 

ngữ... là cầu nối hỗ trợ cha mẹ học sinh, chuyển học sinh đến những cơ sở trị liệu chuyên biệt 

hơn nếu cần thiết. 

+ Bồi dƣỡng, tập huấn: Liên kết với các cơ sở đào tạo tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn 

dành cho cá nhân, tập thể có nhu cầu về những phƣơng pháp giáo dục sớm tiên tiến trên thế giới 

để phát hiện và khuyến khích năng lực cá nhân của trẻ trƣớc độ tuổi. [3] 

Hiện nay, nhiều trƣờng phổ thông đã quan tâm, chú trọng trong việc tổ chức tham vấn học 

đƣờng và xem nhƣ là biện pháp giúp học sinh “hạ nhiệt” những vấn đề thuộc lĩnh vực tâm lý 

nhƣng thực sự vẫn chƣa mang tính chất công tác xã hội chuyên nghiệp. Theo mạng lƣới công tác 
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xã hội học đƣờng thế giới thì nhân viên công tác xã hội trong trƣờng học là những ngƣời đƣợc 

đào tạo đặc biệt để giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh, giáo viên, gia đình và các đối 

tƣợng quản lý khác. 

Trong quá trình giáo dục, nhân viên công tác xã hội học đƣờng cần cân nhắc thực hiện vai 

trò của mình để phù hợp với yêu cầu của các nhóm đối tƣợng đƣợc trợ giúp: học sinh, phụ 

huynh, thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Các vai trò chính của nhân viên công tác xã hội 

trong trƣờng học có thể kể đến là ngƣời tạo khả năng, ngƣời điều phối - kết nối dịch vụ, ngƣời 

giáo dục, ngƣời biện hộ, ngƣời tạo môi trƣờng thuận lợi, ngƣời đánh giá và giám sát. Nhân viên 

công tác xã hội học đƣờng là cầu nối giữa học sinh, gia đình, nhà trƣờng để giúp các em có đƣợc 

điều kiện và phát huy khả năng học tập tốt nhất trong đời sống hiện nay.  

Nhân viên công tác xã hội trong trƣờng học cần có khả năng hỗ trợ đối tƣợng đƣợc trợ 

giúp với nhiều hình thức tùy vào tính chất và mức độ của vấn đề/ nhu cầu cần hỗ trợ. Các hình 

thức cơ bản trong can thiệp của công tác xã hội học đƣờng thƣờng đƣợc thực hiện dƣới ba cấp 

độ: Can thiệp toàn  trƣờng, can thiệp nhóm và can thiệp cá nhân.  

 3. Kết luận  

 Việt Nam bƣớc vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nƣớc. Tình trạng nghèo nàn, 

lạc hậu dần dần đƣợc khắc phục, đời sống vật chất, tinh thần của mọi ngƣời, mọi nhà đang từng 

bƣớc đƣợc cải thiện. Song, xã hội càng phát triển thì những vấn đề của đời sống tâm lý, tình cảm 

cũng nảy sinh phong phú, đa dạng và bức xúc hơn. Các hoạt động tham vấn tâm lý ngày càng phát 

triển nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhất là ở những thành phố, đô thị lớn. Các trƣờng học đã 

nhận thức sâu sắc đƣợc điều này và cũng có khá nhiều trƣờng học triển khai hoạt động công tác xã 

hội học đƣờng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội. 

 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Trần Đình Tuấn, Công tác xã hội - Lý thuyết và thực hành, NXB ĐHQGHN, 2010. 

[2]. https://congtacxahoi.net/cong-tac-xa-hoi-truong-hoc-nhung-van-de-co-ban. 

[3]. Nguyễn Hồi Loan, Nguyễn Thị Kim Hoa, Công tác xã hội đại cương, NXB ĐHQGHN. 

 

THE IMPORTANCE OF SOCIAL WORK AT SCHOOLS 
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Abstract: Currently, many problems such as violence, dropout... have happened at schools. 

This has a significant impact on the quality of training institutions. Thus, social work at schools 

must be paid much attention to solve social problems. The article analyzes the model of social 

work and the role of social workers at schools as well.   
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NGHIÊN CỨU CHƢƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NGOẠI KHÓA  

MÔN BÓNG ĐÁ, CỜ VUA, VOVINAM CHO CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC, 

TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA 

ThS. Phan Hồng Thái
1
  

ThS. Phạm Cẩm Hùng
2
 

 

Tóm tắt: Dựa trên cơ sở khoa học, nghiên cứu các tài liệu và tham gia hoạt động giảng 

dạy các lớp tại thành phố Thanh Hóa, nhóm tác giả sau nhiều lần có các bài test thử nghiệm 

bước đầu đã đạt được kết quả cho chương trình huấn luyện ngoại khóa môn bóng đá, vovinam, 

cờ vua dành cho học sinh Tiểu học và THCS thành phố Thanh Hóa. 

Từ khóa: Chƣơng trình huấn luyện ngoại khóa; Bóng đá; Cờ vua; Vovinam; thành phố 

Thanh Hóa 

 

1. Đặt vấn đề 

Những năm gần đây, thành phố Thanh Hóa có tốc độ phát triển đô thị ngày một tăng; trong 

khi diện tích các trƣờng Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố lại hạn chế, không đáp ứng đƣợc 

nhu cầu tham gia tập luyện thể dục thể thao của học sinh. Việc tổ chức, thành lập các câu lạc bộ 

thể thao đáp ứng nhu cầu thiết yếu của học sinh là cần thiết và cấp bách. Vấn đề này đã và đang 

đƣợc các nhà trƣờng, đơn vị chuyên môn thực hiện. Công tác huấn luyện tập chung phát triển 

chủ yếu ở các môn bóng đá, vovinam, cờ vua, cầu lông và bóng rổ. 

Để công tác huấn luyện đạt hiệu quả, đòi hỏi huấn luyện viên phải có trình độ, phải có kế 

hoạch huấn luyện cụ thể và hiện thực hóa kế hoạch huấn luyện một cách khoa học. Tuy nhiên, đa 

số các huấn luyện viên lên lớp chủ yếu sử dụng kinh nghiệm hoặc một số giáo án mẫu, chƣa đầu 

tƣ thời gian để xây dựng chƣơng trình huấn luyện một cách cụ thể cho đối tƣợng học sinh Tiểu 

học và THCS. 

2. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

2.1. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng chương trình huấn 

luyện bóng đá, vovinam, cờ vua tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thanh phố 

Thanh Hóa 

2.1.1. Thực trạng về đội ngũ giáo viên thể dục và sự ảnh hưởng trong công tác xây dựng 

chương trình huấn luyện bóng đá, vovinam, cờ vua tại các trường Tiểu học và THCS trên địa 

bàn thành phố Thanh Hóa hiện nay 

Bảng 1: Thực trạng trình độ đội ngũ giáo viên thể dục tại các trường Tiểu học và THCS 

 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 

Câu hỏi Trả lời 
Tiểu học THCS 

n = 20 Tỷ lệ n = 20 Tỷ lệ 

Trình độ Cao đẳng 3 15 2 20 

                                           
1,2

 Trung tâm Bồi dƣỡng năng khiếu TDTT, Trƣờng Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Đại học 15 75 18 80 

Thạc sĩ 2 10 0 0 

Giới tính 
Nam 8 40 14 70 

Nữ 12 60 6 30 

Độ tuổi 

Dƣới 25 1 5 0 0 

25 - 34 11 55 9 45 

35 - 44 5 25 6 30 

Trên 45 3 15 5 25 

Thâm niên 

công tác 

Dƣới 5 năm 2 10 1 5 

5 - 15 năm 14 70 14 70 

Trên 15 năm 4 20 5 25 

Chuyên sâu 

Bóng đá 1 5 2 10 

Võ thuật 3 15 4 20 

Cờ vua 0 0 0 0 

Khác 16 80 14 70 

 

Qua bảng 1, cho thấy: Ở cấp tiểu học, tỷ lệ giáo viên nam nữ không đồng đều, thậm chí 

giáo viên nữ chiếm tỷ lệ cao hơn (chiếm 60%). Điều này ảnh hƣởng trực tiếp đến trình độ 

chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác tổ chức ngoại khóa, xây dựng kế hoạch huấn luyện, đặc 

biệt là kế hoạch huấn luyện và huấn luyện môn bóng đá; Chuyên sâu đƣợc đào tạo có tới 70 - 

80% là chuyên sâu khác, có 5 đến 10% là chuyên sâu bóng đá, chuyên sâu võ thuật chiếm 15 - 

20%, không có giáo viên đƣợc đào tạo chuyên sâu cờ vua, điều này ảnh hƣởng rất lớn đến khả 

năng, kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch huấn luyện môn bóng đá, vovinam và cờ vua cho 

học sinh Tiểu học và THCS thành phố Thanh Hóa. 

2.1.2. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện ngoại khóa bóng đá, vovinam, 

cờ vua cho học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy có vai trò vô cùng quan 

trọng đối với việc nâng cao chất lƣợng giáo dục thể chất và hoạt động tổ chức ngoại khóa TDTT. 

Việc đáp ứng đầy đủ diện tích, khu vực tập luyện bóng đá, vovinam, phòng tập cờ vua sẽ có ảnh 

hƣởng nhất định đến chất lƣợng, kế hoạch huấn luyện cho học sinh các trƣờng Tiểu học và 

THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa hiện nay. Thực trạng cơ sở vật chất và trang thiết bị 

phục vụ công tác huấn luyện bóng đá, vovinam, cờ vua cho học sinh các trƣờng Tiểu học và 

THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đƣợc trình bày tại bảng 2. 

Bảng 2: Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác ngoại khóa bóng đá, vovinam, cờ vua  

cho học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 

Nội dung PV Trả lời 
Tiểu học THCS 

n = 20 Tỷ lệ n = 20 Tỷ lệ 

Sân tập bóng đá trên 500m
2
 Có 8 40 9 45 

Không 12 60 11 55 
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Nhà đa năng  

Sân tập vovinam 

Có 20 100 20 100 

Không 0 0 0 0 

Phòng tập cờ vua 
Có 20 100 20 100 

Không 0 0 0 0 

 

Qua bảng 2, cho thấy về cơ bản tất cả các trƣờng đều bố trí phòng tập cờ vua từ các phòng 

học trong trƣờng và khu vực tập luyện vovinam là các nhà đa năng hoặc khu sân trƣờng rộng rãi, 

thoáng mát. Riêng sân tập bóng đá có diện tích tối thiếu 500m
2
 trở lên chỉ có 40 - 45% số trƣờng 

đáp ứng đƣợc, tuy nhiên hiện nay trên địa bàn thành phố cũng có rất nhiều sân cỏ nhân tạo ở gần 

các trƣờng tiểu học và THCS nên việc di chuyển để tập luyện bóng đá cũng không ảnh hƣởng 

đáng kể đến quá trình tập luyện. 

Từ bảng số liệu thực trạng trên cho thấy về cơ sở vật chất ở trong và ngoài nhà trƣờng cơ 

bản đã đáp ứng đƣợc nhu cầu tập luyện môn bóng đá, vovinam và cờ vua của học sinh các 

trƣờng tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. 

2.2. Thực trạng xây dựng chương trình huấn luyện các môn thể thao (bóng đá, vovinam, cờ 

vua) cho học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 

2.2.1. Thực trạng xây dựng chương trình huấn luyện môn bóng đá, vovinam, cờ vua cho 

học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa  

Bảng 3: Thực trạng xây dựng chương trình huấn luyện môn bóng đá, vovinam, cờ vua  

cho học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 

Câu hỏi Trả lời 
Tiểu học THCS 

n = 20 Tỷ lệ n = 20 Tỷ lệ 

Bóng đá 
Đã từng xây dựng CTHL 4 20 3 15 

Chƣa bao giờ xây dựng CTHL 16 80 17 85 

Vovinam 
Đã từng xây dựng CTHL 3 15 2 10 

Chƣa bao giờ xây dựng CTHL 17 85 18 90 

Cờ vua 
Đã từng xây dựng CTHL 1 5 2 10 

Chƣa bao giờ xây dựng CTHL 19 95 18 90 

 

Bảng 3, cho thấy: Ở cấp tiểu học, THCS, tỷ lệ giáo viên xây dựng chƣơng trình huấn luyện 

ở môn bóng đá, vovinam, cờ vua “Đã từng xây dựng CTHL” có tỷ lệ phần trăm ít từ 10% đến 

15%. “Chƣa bao giờ xây dựng CTHL” có tỷ lệ phần trăm cao từ 85% đến 90%.  

Qua tìm hiểu cho thấy môn bóng đá giáo viên chuyên sâu chỉ có 5% đến 10%, võ thuật có 

15% đến 20%, riêng cờ vua không có giáo viên đƣợc đào tạo chuyên sâu, điều này giải thích tại 

sao tỷ lệ xây dựng chƣơng trình huấn luyện thấp.  

2.2.2. Thực trạng chất lượng chương trình huấn luyện môn bóng đá, vovinam, cờ vua cho 

học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 

Bảng 4: Thực trạng chất lượng chương trình huấn luyện môn bóng đá, vovinam, cờ vua 

 cho học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 
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Câu hỏi Trả lời 
Tiểu học THCS 

n = 20 Tỷ lệ n = 20 Tỷ lệ 

Bóng đá 

Tốt 0 0 0 0 

Khá 1 5 0 0 

Trung bình 16 80 15 75 

Kém 3 15 5 25 

Vovinam 

Tốt 0 0 0 0 

Khá 0 0 0 0 

Trung bình 17 85 16 80 

Kém 3 15 4 20 

Cờ vua 

Tốt 0 0 0 0 

Khá 0 0 0 0 

Trung bình 18 90 17 85 

Kém 2 10 3 15 

 

Qua bảng 4 ta thấy, chỉ có 5% cho rằng chƣơng trình huấn luyện môn bóng đá mà các giáo 

viên tiểu học, THCS xây dựng đạt chất lƣợng, tốt là 0%; khá có 75% - 80% trung bình và 15 - 

25% chất lƣợng kém. Môn vovinam tốt là 0%, khá 0% trung bình và 80 - 85%, kém 15 đến 20%. 

Môn cờ vua tốt là 0%, khá 0% trung bình và 85 - 90%, kém 10 đến 15%. 

Bảng 4 cho thấy, chất lƣợng xây dựng chƣơng trình huấn luyện môn bóng đá, vovinam, cờ 

vua cho học sinh các trƣờng Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, mức tốt, khá 

kém, thậm chí là 0%, mức trung bình có tỷ lệ cao từ 80% đến 85%, tỷ lệ kém ít từ 10% đến 25%. 

Thực trạng trên chỉ ra rằng chất lƣợng chƣơng trình huấn luyện bóng đá, vovinam, cờ vua 

nhằm phục vụ cho hoạt động giảng dạy, huấn luyện ngoại khóa ngoài giờ lên lớp là vấn đề cấp 

bách cần đƣợc các huấn luyện viên đầu ngành quan tâm xây dựng để hỗ trợ chuyên môn cho 

giáo viên thể dục tại các trƣờng Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa nhằm đáp 

ứng nhu cầu tập luyện ngày càng cao của học sinh hiện nay.  

2.3. Thực trạng thành tích các môn bóng đá, vovinam, cờ vua của học sinh tại các 

trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 

2.3.1. Lựa chọn test đánh giá thực trạng thành tích môn bóng đá, vovinam, cờ vua của học 

sinh tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 

Qua phỏng vấn lựa chọn, đánh giá độ tin cậy, tính thông báo của test, nghiên cứu của nhóm 

tác giả đã lựa chọn đƣợc 9 test đánh giá thành tích cho vận động viên bóng đá, vovinam, cờ vua 

cấp Tiểu học và THCS thành phố Thanh Hóa, gồm: 

Bóng đá: 

1. Dẫn bóng tốc độ 20m (s) 

2. Tâng bóng (l) 

3. Đá bóng xa bằng chân thuận (m) 



QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO  

 
14 

Vovinam: 

1. Đấm tốc độ 15 lần (s) 

2. Đá di chuyển hai mục tiêu cách nhau 3m 10 lần (s) 

3. Cơ bụng 10 lần (s) 

Cờ vua: 

1. Phản xạ với đồng hồ/10giây (l) 

2. Bài tập chiếu hết 2 nƣớc10 bài dễ/50’ 

3. Biến thế khai cuộc 6 biến/60’ 

2.3.2. Đánh giá thực trạng thành tích các môn bóng đá, vovinam, cờ vua của học sinh tại 

các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 

Để đánh giá thực trạng thành tích các môn bóng đá, vovinam, cờ vua của học sinh tại các 

trƣờng Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, chúng tôi tiến hành so sánh thành 

tích các môn bóng đá, vovinam, cờ vua của học sinh tại các trƣờng Tiểu học và THCS thành phố 

Thanh Hóa (để khách quan, nghiên cứu của chúng tôi không thu thập thành tích của các vận 

động viên năng khiếu đang học tại các trƣờng Tiểu học và THCS thành phố Thanh Hóa, mà chỉ thu 

thập thành tích cácvận động viên nghiệp dƣ là học sinh đang học tại các trƣờng trên địa bàn) với 

thành tích các môn bóng đá, vovinam, cờ vua của học sinh tại các trƣờng Tiểu học và THCS huyện 

Hoằng Hóa và thành phố Sầm Sơn.  

Bảng 5: So sánh thành tích các môn bóng đá, vovinam, cờ vua của học sinh tại  

các trường Tiểu học và THCS thành phố Thanh Hóa với thành tích các môn bóng đá, 

vovinam, cờ vua của học sinh tại các trường Tiểu học và THCS huyện Hoằng Hóa  

và thành phố Sầm Sơn 

TT Test 

Thành phố 

Thanh Hóa 

(1) 

Huyện 

Hoắng Hóa 

(2) 

Thành phố 

Sầm Sơn 

(3) 

t
1,2

 P t
1,3

 P 

Bóng đá 

Dẫn bóng tốc 

độ 20m (s) 
5.25 ± 0.08 4.72 ± 0.06 4.65 ± 0.07 2,36 <0,05 2,76 <0,05 

Tâng bóng 

(l) 
6 ± 0.55 7,4 ± 0.51 7,2 ± 0.58 2,79 <0,05 2,61 <0,05 

Đá bóng xa 

bằng chân 

thuận (m) 

12 ± 0.62 15 ± 0.68 14 ± 0.65 3,33 <0,05 2,63 <0,05 

Vovinam 

Đấm tốc độ 

15 lần (s) 
20.05 ±1.44 18.02 ± 1.34 18.09 ± 1.48 2,33 <0,05 2,78 <0,05 

Đá di chuyển 

hai mục tiêu 

cách nhau 

3m 10 lần (s) 

18.81 ±0.76 16.24 ± 0.68 16.15 ± 0.66 2,79 <0,05 2,61 <0,05 
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Cơ bụng 10 

lần (s) 
24.95 ±1.30 22.58 ± 1.36 21.86 ± 1.34 3,33 <0,05 2,63 <0,05 

Cờ vua 

Phản xạ với 

đồng 

hồ/10giây (l) 

6 ± 0.36 7,3 ± 0.32 7,5 ± 0.38 2,33 <0,05 2,78 <0,05 

Bài tập  

chiếu hết 2 

nƣớc10 bài 

dễ / 50’ 

6,5 ± 0.31 7,4 ± 0.34 7,8 ± 0.32 2,79 <0,05 2,61 <0,05 

Biến thế khai 

cuộc 6 

biến/60’ 

3 ± 0.28 4 ± 0.33 4,2 ± 0.29 3,33 <0,05 2,63 <0,05 

 

Khi so sánh thành tích môn bóng đá, vovinam, cờ vua của học sinh tại các trƣờng Tiểu học 

và THCS thành phố Thanh Hóa với học sinh tại các trƣờng Tiểu học và THCS huyện Hoằng, cho 

thấy, thành tích thu đƣợc ở cả 9 test sức nhanh đều thể hiện ttính > tbảng ở ngƣỡng xác suất P<0,05. 

Hay nói cách khác, thành tích môn bóng đá, vovinam, cờ vua của học sinh tại các trƣờng Tiểu học 

và THCS huyện Hoằng Hóa tốt hơn so thành phố Thanh Hóa. 

Tƣơng tự, khi so sánh thành tích môn bóng đá, vovinam, cờ vua của học sinh tại các 

trƣờng Tiểu học và THCS thành phố Thanh Hóa với học sinh tại các trƣờng Tiểu học và THCS 

thành phố Sầm Sơn cho thấy, thành tích thu đƣợc ở cả 9 test sức nhanh đều thể hiện ttính > tbảng  ở 

ngƣỡng xác suất P<0,05. Hay nói cách khác, thành tích môn bóng đá, vovinam, cờ vua của học 

sinh tại các trƣờng Tiểu học và THCS thành phố Sầm Sơn tốt hơn so thành phố Thanh Hóa. 

Điều này cho thấy: Việc xây dựng chƣơng trình huấn luyện ngoại khóa môn bóng đá, 

vovinam, cờ vua cho học sinh Tiểu học và THCS thành phố Thanh Hóa là rất cần thiết. 

2.4. Xây dựng chương trình huấn luyện các môn thể thao (bóng đá, vovinam, cờ vua) 

cho học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 

2.4.1. Xây dựng cấu trúc chương trình huấn luyện môn bóng đá, vovinam, cờ vua cho học 

sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa  

Bảng 6: Kết quả phỏng vấn lựa chọn cấu trúc chương trình huấn luyện mẫu các môn 

thể thao bóng đá, vovinam, cờ vua cho học sinh các trường Tiểu học và THCS  

trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (n = 20) 

TT Cấu trúc CTHL môn bóng đá, cờ vua, vovinam 
Cần thiết 

Không 

cần thiết 

n % n % 

1 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 18 90 2 10 

2 
II. CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

HUẤN LUYỆN  
16 80 4 20 
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3 Các căn cứ xây dựng kế hoạch huấn luyện 17 85 3 15 

4 Đối tƣợng và lứa tuổi huấn luyện 16 80 4 20 

5 Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi 15 75 5 25 

6 Nguyên tắc huấn luyện 16 80 4 20 

7 Nguyên tắc sử dụng lƣợng vận động Huấn luyện 12 60 8 40 

8 Phƣơng pháp huấn luyện  16 80 4 20 

9 III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ  20 100 0 0 

10 Mục tiêu   19 95 1 5 

11 Nhiệm vụ 20 100 0 0 

12 IV. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN 19 95 1 5 

13 Huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật  16 80 4 20 

14 Huấn luyện tố chất thể lực  20 100 0 0 

15 Huấn luyện tâm lý - ý trí 9 45 11 55 

16 Mẫu giáo án huấn luyện 17 85 3 15 

17 V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 16 80 4 20 

18 Ngƣời lập kế hoạch và ký duyệt 19 95 1 5 

19 Tài liệu tham khảo 8 40 12 60 

20 Ý kiến khác:............................................................................................. 

 

Qua bảng 6, chúng tôi lựa chọn đƣợc cấu trúc chƣơng trình huấn luyện mẫu các môn bóng 

đá, vovinam, cờ vua cho học sinh các trƣờng Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh 

Hóa, nhƣ sau:   

TT Cấu trúc CTHL môn bóng đá, cờ vua, vovinam 

1 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

2 II. CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN  

3 1. Các căn cứ xây dựng chƣơng trình huấn luyện 

4 2. Đối tƣợng và lứa tuổi huấn luyện 

5 3. Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi 

6 4. Nguyên tắc huấn luyện 

7 6. Phƣơng pháp huấn luyện  

8 III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ  

9 Mục tiêu   

10 Nhiệm vụ 

11 IV. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN 

12 Huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật  
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13 Huấn luyện tố chất thể lực  

14 Mẫu giáo án huấn luyện 

15 V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

16 Ngƣời lập kế hoạch và ký duyệt 

 

2.5. Tổ chức thực nghiệm đánh giá hiệu quả ứng dụng chương trình huấn luyện các 

môn thể thao (bóng đá, vovinam, cờ vua) cho học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa 

bàn thành phố Thanh Hóa 

Phƣơng pháp thực nghiệm: Sử dụng phƣơng pháp thực nghiệm tự đối chiếu. 

Thời gian thực nghiệm: Mỗi tiết học 90 - 120 phút, tuần tập 2 buổi, tiến trình thực nghiệm 

trong 6 tháng. 

Đối tƣợng thực nghiệm là học sinh Tiểu học và THCS tại các trƣờng: Tiểu học Tân Sơn, 

Tiểu học Quảng Thịnh, Tiểu học và THCS Đông Bắc Ga. 

Nội dung thực nghiệm: Chƣơng trình huấn luyện môn bóng đá, vovinam, cờ vua cho học 

sinh các trƣờng Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa mà nhóm tác giả đã nghiên 

cứu xây dựng. 

Đội ngũ huấn luyện viên là cán bộ, huấn luyện viên, giảng viên Trung tâm đào tạo bồi dƣỡng 

năng khiếu TDTT, Trƣờng Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và các huấn luyện 

viên, cộng tác viên đƣợc tập huấn nội dung kế hoạch huấn luyện bóng đá, vovinam, cờ vua. 

Địa điểm thực nghiệm: Trƣờng Tiểu học Tân Sơn, Tiểu học Quảng Thịnh, Tiểu học và 

THCS Đông Bắc Ga. 

Thực trạng trên cho thấy, chất lƣợng chƣơng trình huấn luyện bóng đá, vovinam, cờ vua 

nhằm phục vụ cho hoạt động giảng dạy, huấn luyện ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp là vấn đề cấp 

bách cần đƣợc các chuyên gia, huấn luyện viên đầu ngành quan tâm xây dựng để hỗ trợ chuyên 

môn cho giáo viên thể dục tại các trƣờng Tiểu học và THCS thành phố Thanh Hóa nhằm đáp 

ứng nhu cầu tập luyện ngày càng cao của học sinh trên địa bàn hiện nay. 

2.6. Đánh giá hiệu quả ứng dụng chương trình huấn luyện các môn thể thao (bóng đá, 

vovinam, cờ vua) cho học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 

Thời điểm tháng 5 năm 2019, trƣớc khi tiến hành thực nghiệm, nhóm nghiên cứu đã tiến 

hành kiểm tra thành tích nam học sinh môn bóng đá, vovinam, cờ vua ở khối lớp 3, 4, 5 cấp Tiểu 

học và khối lớp 6, 7, 8 của cấp THCS theo các test mà nhóm nghiên cứu đã lựa chọn. 

Sau 6 tháng thực nghiệm, nhóm nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra thành tích môn bóng đá, 

vovinam, cờ vua và sử dụng phƣơng pháp tự đối chiếu trên cơ sở kết quả lập test. Kết quả đƣợc 

trình bày ở bảng 7. 

Bảng 7: So sánh kết quả kiểm tra thành tích môn bóng đá, vovinam, cờ vua của học sinh  

các trường Tiểu học và THCS thành phố Thanh Hóa sau 6 tháng thực nghiệm 

Môn Test 

Kết quả kiểm tra 

t
tính

 P 
Trƣớc thực 

nghiệm 

Sau thực 

nghiệm 

± δ ± δ 
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Bóng đá 

n = 30 

Dẫn bóng tốc độ 20m (s) 5.25 ± 0.08 4.65 ± 0.06 2,34 <0.05 

Tâng bóng (l) 6 ± 0.55 10 ± 0.53 3.03 <0.05 

Đá bóng xa bằng chân thuận (m) 12 ± 0.62 18 ± 0.61 3.45 <0.05 

Vovinam 

n = 25 

Cơ bụng 10 lần (s) 20.05 ± 1.44 18.94 ± 1.48 3.14 <0.05 

Đấm tốc độ 15 lần (s) 18.81 ± 0.76 16.25 ± 0.75 3,36 <0.05 

Đá di chuyển hai mục tiêu cách 

nhau 3m 10 lần (s) 
24.95 ± 1.30 21.45 ± 1.32 3.08 <0.05 

Cờ vua 

n = 25 

Phản xạ với đồng hồ/10giây (l) 6 ± 0.36 8 ± 0.43 3.43 <0.05 

Bài tập chiếu hết 2 nƣớc10 bài 

dễ/50’ (bài) 
6,5 ± 0.31 7,8 ± 0.34 2,54 <0.05 

Biến thế khai cuộc 6 biến/60’ 3 ± 0.28 4 ± 0.25 2,64 <0.05 

 

Qua bảng 7 cho thấy, sau 6 tháng thực nghiệm, ở tất cả các test đánh giá thành tích môn 

bóng đá, vovinam, cờ vua của học sinh các trƣờng Tiểu học và THCS thành phố Thanh Hóa đều 

thu đƣợc ttính  > tbảng ở ngƣỡng xác suất P < 0,05 đến P < 0,01 hay nói cách khác, sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê ở ngƣỡng xác suất P < 0,05 đến P < 0,01. 

 Nhƣ vậy, thành tích môn bóng đá, vovinam, cờ vua của học sinh các trƣờng Tiểu học và 

THCS thành phố Thanh Hóa sau 6 tháng ứng dụng chƣơng trình huấn luyện mà đề tài xây dựng 

đã có sự khác biệt và phát triển rõ rệt sau quá trình thực nghiệm. 

3. Kết luận  

Qua nghiên cứu thực trạng công tác xây dựng chƣơng trình huấn luyện môn bóng đá, 

vovinam, cờ vua cho học sinh Tiểu học và THCS thành phố Thanh Hóa còn hạn chế do nhiều 

nguyên nhân. Đặc biệt, việc xây dựng chƣơng trình huấn luyện chƣa thống nhất giữa các cấp, nội 

dung chƣơng trình huấn luyện hàm lƣợng khoa học chƣa cao, đang còn mang tính hình thức đã 

ảnh hƣởng trực tiếp đến thành tích môn bóng đá, vovinam, cờ vua cho học sinh Tiểu học và 

THCS thành phố Thanh Hóa. 

Dựa trên cơ sở khoa học, tổng hợp kinh nghiệm xây dựng chƣơng trình huấn luyện môn 

bóng đá, vovinam, cờ vua của các chuyên gia, giảng viên, huấn luyện viên, nhóm nghiên cứu đã 

xây dựng đƣợc ba chƣơng trình huấn luyện cho đối tƣợng là học sinh Tiểu học và THCS trên địa 

bàn thành phố Thanh Hóa, gồm: Chƣơng trình huấn luyện môn bóng đá; Chƣơng trình huấn 

luyện môn vovinam; Chƣơng trình huấn luyện môn cờ vua. 
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A STUDY ON EXTRACURRICULAR PROGRAM OF FOOTBALL, 

CHESS AND VOVINAM AT PRIMARY AND JUNIOR SCHOOLS  

IN THANH HOA CITY 

        Phan Hong Thai, M.A 

        Pham Cam Hung, M.A 

 

Abstract: Based on the surveys, relevant documents, teaching staff and some objective and 

subjective factors, the paper analyzes the extracurricular program of football, chess and 

vovinam at primary and junior schools in Thanh Hoa city in the hope of gaining the best result 

for this issue.  

Key words: extracurricular program; football; chess; Vovinam; Thanh Hoa city 
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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC 

ĐÀO TẠO VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ TRẺ VIỆT NAM 

 ThS. Nguyễn Công Thành
1
 

 

Tóm tắt: Công tác đào tạo vận động viên (VĐV) bóng đá trẻ trên toàn quốc trong những 

năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực, nhiều VĐV của các câu lạc bộ Hoàng Anh Gia 

Lai, Hà Nội, PVF, Viettel, Nghệ An, Thanh Hóa... có chất lượng cao làm nòng cốt cho đội tuyển 

trẻ Quốc gia ở các độ tuổi. Tuy nhiên, xem xét đánh giá một cách tổng thể còn nhiều vấn đề bất 

cập cần nghiên cứu, bàn luận. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo bóng đá trẻ, 

tác giả đưa ra một số nhận xét và giải pháp hữu ích góp phần nâng cao công tác đào tạo VĐV 

bóng đá trẻ Việt Nam và công tác đào tạo bóng đá trẻ Thanh Hóa trong thời gian tới. 

Từ khóa: Đào tạo; Vận động viên; Bóng đá trẻ; Việt Nam  

 

1. Đặt vấn đề 

Bóng đá là môn thể thao đƣợc đông đảo quần chúng yêu thích và tập luyện. Việc nghiên 

cứu để phát triển môn thể thao này đƣợc các đơn vị quản lý nhà nƣớc, tổ chức xã hội và nhiều 

nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã dần đi vào 

“chuyên nghiệp” hơn. Nhiều câu lạc bộ đƣợc đầu tƣ mạnh về tài chính nhƣng mới chỉ quan tâm 

đến thành tích của đội tuyển, còn hệ thống các đội trẻ (U19, U17, U15, U13, U11) nhìn chung 

chƣa đƣợc quan tâm đầy đủ, đúng mức; các hoạt động đào tạo của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ 

đang phân tán; sự quan tâm đầu tƣ chƣa hệ thống, đồng bộ.  

Nhƣ chúng ta biết, việc đào tạo các cầu thủ trẻ là công việc cơ bản, cần thiết của mỗi câu 

lạc bộ bóng đá. Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo VĐV bóng đá trẻ có hiệu quả đòi hỏi nhiều điều 

kiện, chẳng hạn nhƣ: sự quan tâm của các cấp ngành địa phƣơng, trình độ năng lực huấn luyện 

viên, công tác tuyển chọn, các cuộc tham gia thi đấu trong năm, cơ sở trang thiết bị, chế độ đãi 

ngộ... Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo cầu thủ còn nhiều 

bất cập, hạn chế, ảnh hƣởng đến hiệu quả đào tạo VĐV bóng đá trẻ. Với tính cấp thiết đó, chúng 

tôi tiến hành nghiên cứu: Thực trạng công tác đào tạo VĐV bóng đá trẻ Việt Nam, từ đó đề xuất 

các giải pháp góp phần củng cố, nâng cao chất lƣợng trong công tác đào tạo cầu thủ bóng đá. 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phƣơng pháp: quan sát sƣ phạm; phỏng vấn; phƣơng 

pháp phân tích tài liệu; toán học thống kê. 

2. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

2.1. Thực trạng đội ngũ huấn luyện viên tại các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ 

Huấn luyện viên không chỉ làm công tác huấn luyện chuyên môn mà họ còn là một nhà 

quản lý, chuyên gia kinh tế và nhà tâm lý học. Công tác đào tạo VĐV nói chung và VĐV bóng 

đá trẻ nói riêng luôn khó khăn vất vả, trong đó đội ngũ huấn luyện viên đóng vai trò quan trọng 

trong công tác đào tạo. Huấn luyện viên ngoài chuyên môn tốt còn phải biết xây dựng các 

chƣơng trình giáo án, kế hoạch huấn luyện ngắn hạn, dài hạn.  

                                           
1
 Trung tâm Bồi dƣỡng năng khiếu TDTT, Trƣờng Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Để có thể đánh giá đƣợc thực trạng công tác đào tạo bóng đá trẻ hiện nay một cách tƣơng 

đối chính xác, theo phƣơng pháp thống kê và xác suất, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, khảo 

sát tại 04 trung tâm bóng đá trẻ trên toàn quốc, gồm: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thanh Hóa, 

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Nam Định, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Nghệ An, Trung tâm 

đào tạo bóng đá trẻ Hoàng Anh Gia Lai. 

Chúng tôi tiến hành phỏng vấn 28 nhà quản lý, huấn luyện viên, chuyên gia của 04 trung 

tâm đào tạo bóng đá trẻ trên về mức độ quan trọng của công tác tuyển chọn VĐV bóng đá trẻ. 

Kết quả trình bày tại bảng 1. 

Bảng 1: Kết quả phỏng vấn về mức độ quan trọng của năng lực trong công tác  

huấn luyện bóng đá trẻ của huấn luyện viên (n=28) 

TT Nội dung 
Kết quả phỏng vấn 

χ2 P 
n % 

1 Rất quan trọng 25 90.62 

47.68 0.001 2 Quan trọng 3 9.38 

3 Không quan trọng 0 0.00 

 Tổng: 28 100%   

 

Kết quả phỏng vấn cho thấy, các nhà quản lý, huấn luyện viên, chuyên gia đều cho rằng 

công tác đánh giá năng lực huấn luyện viên trong đào tạo VĐV bóng đá trẻ đóng vai trò rất quan 

trọng chiếm tới 90.62%, mức quan trọng có tỷ lệ là 9.38% và mức không quan trọng tỉ lệ 0%.  

Trên cơ sở xác định tầm quan trọng, khả năng, năng lực trong công tác huấn luyện của 

huấn luyện viên bóng đá trẻ. Chúng tôi tiến hành khảo sát đánh giá các mặt liên quan trong công 

tác huấn luyện. 

Bảng 2: Kết quả khảo sát đánh giá các mặt trong công tác huấn luyện bóng đá trẻ 

của huấn luyện viên (n=28) 

TT Nội dung 

Kết quả khảo sát 

Rất cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần thiết 

1 Tấm gƣơng đạo đức, lối sống  28 0 0  

2 Phong thái, khẩu lệnh trong huấn luyện 20 8 0 

3 Thị phạm chuyên môn kỹ thuật 28 0 0 

4 Khả năng phân tích, giảng giải kỹ thuật, bài tập chiến thuật 28 0 0 

5 Khả năng đọc trận đấu 28 0 0 

6 Khả năng phân chia thời gian huấn luyện trong một buổi tập 18 10 0 

7 Khả năng quản lý cầu thủ trƣớc, trong, sau buổi tập 28 0 0 

8 Khả năng soạn chƣơng trình, giáo án huấn luyện 28 0 0 

Kết quả khảo sát bảng 2 cho thấy trong 8 tiêu chí đƣa ra, mức rất cần thiết 6/8 đạt 75%, 

mức cần thiết 2/8 đạt 25%, mức không cần thiết không có. Nhƣ vậy, để là một huấn luyện viên 

tốt cần đáp ứng các yêu cầu ngoài khả năng chuyên môn còn cần các yêu cầu về mặt đạo đức, lối 
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sống, có kỹ năng quản lý VĐV, khả năng nắm bắt tâm lý lứa tuổi, tâm tƣ tình cảm VĐV... Huấn 

luyện viên là hình ảnh sống mô phạm để VĐV lấy đó làm chuẩn mực, hình thành kỹ năng động 

tác cho mình. Thành tích thể thao mà huấn luyện viên đạt đƣợc cũng có ý nghĩa rất quan trọng 

ảnh hƣởng đến uy tín của mình, vì trên một chừng mực nhất định, đó có thể là mục tiêu phấn đấu 

của VĐV. 

2.2. Thực trạng hình thức và phương pháp tuyển chọn VĐV tại các trung tâm đào tạo 

bóng đá trẻ 

Xác định công tác tuyển chọn là then chốt, tạo tiền đề cho công tác huấn luyện đạt hiệu quả 

cao, tránh lãng phí tiền bạc, công sức sau này. 

Trên cơ sở xác định tầm quan trọng của công tác tuyển chọn VĐV bóng đá trẻ, chúng tôi 

tiến hành khảo sát về những hình thức và phƣơng pháp tuyển chọn VĐV bóng đá trẻ tại các 

trung tâm, sau đó tiến hành so sánh với những trung tâm có đào tạo VĐV bóng đá trẻ của các 

tỉnh, thành phố, hay nói cách khác là các tỉnh có đội tham gia thi đấu các giải bóng đá thiếu niên, 

nhi đồng toàn quốc. Để từ đó đánh giá mức độ khác biệt giữa hình thức và phƣơng pháp tuyển 

chọn đào tạo VĐV. Kết quả trình bày tại bảng 3. 

Bảng 3: Kết quả khảo sát hình thức và phương pháp tuyển chọn VĐV tại các trung tâm đào 

tạo bóng đá trẻ 

TT Nội dung 

Kết quả khảo sát 

Trung tâm 

đào tạo 

bóng đá trẻ  

Thanh Hóa 

Trung tâm 

đào tạo 

bóng đá trẻ 

Nam Định 

Trung tâm 

đào tạo 

bóng đá trẻ 

Nghệ An 

Trung tâm 

đào tạo 

bóng đá trẻ 

Hoàng Anh 

Gia Lai 

Trung tâm 

đào tạo 

VĐV BĐ 

trẻ của các 

tỉnh* 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
Hình thức tuyển chọn 

     

1 
Tuyển chọn thông qua các 

giải thi đấu 
x x x x x 

2 
Tổ chức thi tuyển chọn tại 

đơn vị đào tạo 
x x x x 

 

3 
Tổ chức thi tuyển chọn tại 

các địa phƣơng 
x x x x 

 

4 

Liên kết, phối hợp với các 

địa phƣơng có VĐV bóng 

đá trẻ 

x x x x 
 

5 

Vận động phụ huynh, học 

sinh tham gia thi tuyển 

chọn 
    

x 

 
Phƣơng pháp tuyển chọn 

     
6 Tuyển chọn theo các chỉ 
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tiêu, tiêu chuẩn khoa học 

7 
Tuyển chọn dựa vào kinh 

nghiệm của HLV     
x 

8 

Sử dụng theo các chỉ tiêu 

khoa học kết hợp với kinh 

nghiệm 

x x x x 
 

* Gồm 08 trung tâm, đơn vị có đội tham gia thi đấu vòng loại và vòng chung kết giải Bóng đá Thiếu niên, 

Nhi đồng toàn quốc là: Hưng Yên, Thái Bình, Tuyên Quang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Đắc Lắc, Tây Ninh, Cà Mau. 

Qua bảng 3 cho thấy: 

Về hình thức tuyển chọn: 

Hình thức tuyển chọn VĐV bóng đá trẻ đƣợc các trung tâm sử dụng đa dạng. Có 4/4 trung 

tâm sử dụng hình thức tổ chức thi tuyển chọn tại đơn vị đào tạo và tổ chức thi tuyển chọn tại các 

địa phƣơng; Cả 4/4 trung tâm đều sử dụng hình thức tuyển chọn thông qua các giải thi đấu và 

liên kết, phối hợp với các địa phƣơng có VĐV bóng đá trẻ. 

Khi so sánh với các trung tâm có đào tạo VĐV bóng đá trẻ của các tỉnh, thành phố cho 

thấy có sự khác biệt lớn về hình thức tuyển chọn VĐV bóng đá trẻ. Ở các trung tâm có đào tạo 

VĐV bóng đá trẻ của các tỉnh, thành phố chỉ sử dụng hình thức tuyển chọn thông qua các giải thi 

đấu và sau đó là vận động phụ huynh, học sinh tham gia thi tuyển chọn. Các hình thức tuyển 

chọn đƣợc cho là đảm bảo quy tắc, quy trình thì những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ cấp tỉnh 

không áp dụng. 

Về phương pháp tuyển chọn: 

Phƣơng pháp tuyển chọn đƣợc 4/4 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ áp dụng đó là sử dụng theo 

các chỉ tiêu khoa học kết hợp với kinh nghiệm. Không có trung tâm nào tuyển chọn chỉ dựa vào 

chỉ tiêu, tiêu chuẩn khoa học. Đối với các trung tâm có đào tạo VĐV bóng đá trẻ của các tỉnh, 

thành phố chỉ sử dụng phƣơng pháp tuyển chọn dựa vào kinh nghiệm của HLV. Đây là phƣơng 

pháp quan trọng nhƣng chƣa đủ để tuyển lựa đƣợc những VĐV thực sự có tài năng. 

2.3. Thực trạng tham gia các giải thi đấu của các đội bóng đá tại các trung tâm đào tạo 

bóng đá trẻ 

Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức thi đấu hàng năm theo kế hoạch. Các cuộc thi đấu 

giải bóng đá trẻ tổ chức 01 năm một lần. Do đó, cơ hội cho các cầu thủ tham gia thực tế thi đấu 

là rất ít, khiến trình độ bóng đá của các cầu thủ phát triển chậm do ít đƣợc cọ xát nâng cao bản 

lĩnh thi đấu. Các trận thi đấu của các cầu thủ trẻ trong năm rất hạn chế. Kết quả trình bày tại 

bảng 4. 

Bảng 4: Kết quả khảo sát các trận đấu trong năm của các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ 
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Giải 

đấu 
Thời gian thi đấu 

Các trận 

đấu vòng 

loại 

Các trận 

đấu vòng 

chung kết 

U21 Vòng loại: 18/6 đến 18/7 

VCK: 25/3 đến 15/4 
3 đến 5 trận  3 đến 6 trận 

U19 Vòng loại: chia khu vực đá lƣợt đi, về 26/5 đến 25/6 

VCK: 21/7 đến 30/7 
6 đến 8 trận 3 đến 6 trận 

U17 Vòng loại: 26/5 đến 25/6 

VCK: 21/7 đến 30/7 
3 đến 5 trận 3 đến 6 trận 

U15 Vòng loại: 10/6 đến 10/7 

VCK: 20/7 đến 31/7 
3 đến 5 trận 3 đến 6 trận 

U13 Vòng loại: 01/6 đến 20/6 

VCK: 26/6 đến 10/7 
3 đến 5 trận 3 đến 6 trận 

U11 Vòng loại: 10/6 đến 10/7 

VCK: 16/7 đến 25/7 
3 đến 5 trận 3 đến 6 trận 

 HKPĐ cấp tỉnh cấp QG cho U11-U13 3 đến 5 trận 3 đến 6 trận 

 

Kết quả khảo sát bảng 4 cho thấy: Công tác huấn luyện tiến hành cả năm, nhƣng tổ chức 

thi đấu các giải để VĐV đƣợc tham gia cọ sát, tích lũy kinh nghiệm là rất ít. Trong năm,mỗi đội 

bóng đá trẻ đƣợc tham gia giải một lần. Tiến hành thi đấu vòng loại, thông thƣờng có chia bảng 

đấu đƣợc 4 đến 5 trận, nếu đội nào vào đến bán kết, chung kết thì đƣợc thi đấu thêm 2 đến 3 trận. 

Vào vòng chung kết toàn quốc đƣợc thi đấu cũng nhƣ vòng bảng. Riêng U19 có cải tiến thi đấu 

lƣợt đi, lƣợt về nên cũng cải thiện đƣợc phần nào công tác tổ chức thi đấu. Nhƣ vậy, bình quân 

mỗi đội trong năm đƣợc thi đấu chính thức khoảng 5 đến 10 trận. 

2.4. Thực trạng cơ sở vật chất tại các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ 

Thiết bị và phƣơng tiện tập luyện đóng một vai trò quan trọng trong việc đào tạo và thi đấu 

của bất kỳ môn thể thao nào. Thiết bị đào tạo không đầy đủ cũng sẽ ảnh hƣởng đến hiệu suất của 

công tác huấn luyện. Hiện tại, một số tỉnh, thành phố chỉ có sân bóng đá để tổ chức thi đấu, thiếu 

các sân phụ trợ tốt để tổ chức tập luyện. Một số câu lạc bộ bóng đá có hệ thống cơ sở vật chất 

tƣơng đối tốt về sân tập luyện, sân thi đấu; tổ hợp khoa học thể thao, chăm sóc sức khỏe chuyên 

biệt; hệ thống giải trí ngoài giờ tập luyện; ký túc xá tiện nghi nhƣ Câu lạc bộ bóng đá Nam Định, 

Câu lạc bộ bóng đá Viettel, Câu lạc bộ bóng đá Gia Lai, Câu lạc bộ bóng đá PVF... còn các trung 

tâm khác cơ bản không có đƣợc hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu tập luyện.   

Theo thống kê, các hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn rất tốt chiếm 15% nhƣ: Câu 

lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, Câu lạc bộ bóng đá Viettel, Câu 

lạc bộ bóng đá Đà Nẵng, Câu lạc bộ bóng đá PVF... Chất lƣợng tốt đạt 20%, điều kiện đào tạo nói 

chung là 30% và các cơ sở đào tạo không thể đáp ứng nhu cầu đào tạo bóng đá trẻ là 35%. Đây 

cũng là một vấn đề khó khăn cho công tác đào tạo huấn luyện. 
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Bảng 5: Tình hình trang thiết bị và sân bãi tập luyện tại các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ 

 

3. Kết luận 

Từ thực trạng nêu trên, tác giả xin đề xuất một số giải pháp để công tác công tác đào tạo 

VĐV bóng đá ở các trung tâm đào tạo bóng đá ngày càng phát triển, đáp ứng công tác đào tạo 

VĐV bóng đá trẻ Việt Nam. 

Thứ nhất: Chú trọng cải thiện nâng cao trình độ đội ngũ huấn luyện viên qua các hoạt động 

nhƣ: tham gia các hội thảo, tổ chức các lớp tập huấn công tác huấn luyện các cấp từ cơ sở đến 

nâng cao. 

Thứ hai: Hoàn thiện tiêu chí công tác tuyển chọn và hình thức tuyển chọn đa dạng, khoa 

học, đảm bảo đánh giá, phát hiện đƣợc những vận động viên có năng khiếu, tài năng bóng đá 

tránh đào tạo nhầm, lãng phí tiền bạc. 

Thứ tư: Tăng cƣờng giao lƣu, học hỏi, thi đấu các trận đấu tập, cọ sát đƣợc nâng lên, tổ chức 

thi đấu giải đấu, nhiều sân chơi các cấp độ để qua đó nâng cao trình độ bản lĩnh thi đấu cho VĐV. 

Thứ tư: Bổ sung hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị góp phần vào hiệu quả của công tác 

đào tạo VĐV tại các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. 
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TRAINING YOUNG FOOTBALL PLAYERS IN VIETNAM 

Nguyen Cong Thanh, M.A 

 

Abstract: In recent years, many outstanding achievements have been achieved in training 

young football players in Vietnam.  Many high-quality football players from football culbs of 

Hoang Anh Gia Lai, Hanoi, Viettel, Nghe An, Thanh Hoa ... have been working as key players of 

the national football team at different ages. However, there have been still many limitations 

regarding this issue. The paper presents some analyses and some proposes to improve the 

training of young football players in Vietnam in general and Thanh Hoa in particular in the 

coming time.  

Key words: training; player; young football; Vietnam;  
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MỘT SỐ KỸ THUẬT DIỄN TẤU  

CÁC TÁC PHẨM TIÊU BIỂU VIẾT CHO ĐÀN BẦU 

ThS. Phạm Ngọc Đỉnh
1
 

  

Tóm tắt: Trong các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, đàn bầu hay còn gọi là độc 

huyền cầm, là một trong những nhạc cụ độc đáo thể hiện rất thành công các thể loại nhạc cổ 

như Dân ca, Chèo, nhạc Huế, Cải lương... Bên cạnh đó, đàn bầu còn thể hiện tốt các tác 

phẩm đương đại trong và ngoài nước, từ độc tấu đến hòa tấu cùng dàn nhạc dân tộc và dàn 

nhạc giao hưởng... với lối diễn tấu không giống bất cứ một nhạc cụ nào, bởi âm thanh của 

đàn bầu được tạo nên từ các âm bồi của dây đàn cùng với những kỹ thuật như láy, vuốt, vỗ, 

rung, nhấn, vê...   

Từ khoá: Đàn bầu; cải biên; chuyển soạn tác phẩm; cadenza; phát triển giai điệu. 

  

1. Dẫn nhập 

Trong âm nhạc truyền thống Việt Nam có nhiều thể loại khác nhau như: dân ca, dân 

nhạc, thính phòng, âm nhạc cung đình, âm nhạc sân khấu cổ truyền, nhạc Huế, nhạc 

Chèo… Những chất liệu âm nhạc của các làn điệu này mang đậm bản sắc vùng miền đã được 

các nhạc sĩ chuyển soạn cho đàn bầu. Trong phạm vi bài viết này, với kinh nghiệm giảng dạy 

và biểu diễn, tác giả xin đề cập tới một số kỹ thuật diễn tấu (từ đơn giản tới phức tạp) được áp 

dụng cho các tác phẩm tiêu biểu viết cho đàn bầu. 

2. Các tác phẩm cải biên từ dân ca 

Theo tác giả Nguyễn Thụy Loan, “dân ca là những tác phẩm thanh nhạc có lời, là một 

trong những hợp phần của âm nhạc dân gian, được tập thể nhân dân cùng góp phần sáng tạo 

và biểu diễn, phục vụ nhu cầu tinh thần của chính mình trong đời sống thường ngày cũng như 

trong sinh hoạt cộng đồng”[8]. Một đặc điểm dễ nhận thấy ở dân ca Việt Nam là các làn điệu 

có tuyến giai điệu thiên về uốn lượn, ngâm ngợi được thể hiện qua các kỹ thuật luyến, láy, 

hoa mỹ... đã tạo nên những sắc thái mới trong âm nhạc dân gian Việt Nam. 

Trong các tác phẩm đương đại viết cho đàn bầu, các nhạc sĩ đã kế thừa những chất liệu 

âm nhạc của một số làn điệu dân ca. Tác phẩm Niềm tin tất thắng của Khắc Chí sử dụng chất 

liệu của bài dân ca Nam Bộ Lý chiều chiều là một ví dụ. 

Ví dụ: Trích Lý chiều chiều dân ca Nam bộ [1]. 

 

                                           
1
 Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Tác phẩm Niềm tin tất thắng của Khắc Chí sử dụng chất liệu của bài dân ca Nam Trung 

Bộ Lý chiều chiều. Với giai điệu mượt mà, tác giả đã sử dụng kỹ thuật nhấn các quãng xa Đô 

- Sol, Rê - Fa, rung các nốt nhất xuống quãng 2 Fa - Xi. Rung nhẹ tô điểm và láy các nốt dây 

buông Đo - Sol. 

Ví dụ: Trích tác phẩm Niềm tin tất thắng của Khắc Chí [4]. 

 

3. Tác phẩm chuyển soạn từ ca khúc đƣơng đại 

Ngoài các tác phẩm được cải biên từ dân ca thì những tác phẩm chuyển soạn từ ca khúc 

cho đàn bầu khá nhiều, như Việt Nam quê hương tôi của Ðỗ Nhuận; Tình đất đỏ miền Ðông  

của Trần Long Ẩn; Dáng đứng Bến Tre của Nguyễn Văn Tý...   

Ca khúc Tình đất đỏ miền Ðông được sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước. Dựa trên giai điệu của ca khúc, tác giả Hoàng Anh Tú đã khắc họa chân dung những 

con nguời của vùng đất phương Nam trung dũng kiên cường qua tác phẩm chuyển soạn cho 

đàn bầu. Các kỹ thuật luyến, láy, rung chậm, rung nhẹ, vỗ... các nốt Đô - Sol với tốc độ chậm, 

tự do đã được tác giả sử dụng trong ca khúc. 

Ví dụ: Trích tác phẩm chuyển soạn cho đàn bầu Tình đất đỏ miền Ðông. [4] 

 

 

Còn trong giai điệu dưới đây, tác giả đã sử dụng kỹ thuật bật âm dây thường ở những ô 

nhịp đầu và tăng thêm những kỹ thuật diễn tấu để làm phong phú phong cách biểu diễn như: 

pizz (chặn dây), bồi âm... 

Ví dụ: Trích chuyển soạn cho đàn bầu Tình đất đỏ miền Ðông. [4] 

 

Ca khúc Dáng đứng Bến Tre của Nguyễn Văn Tý viết năm 1980 là một ca khúc hay 

mang đặc trưng giai điệu của vùng miền Tây sông nước có giai điệu đẹp và đã được chuyển 

soạn cho đàn bầu. Ngoài giai điệu chính của bài có thêm phần phát triển tốc độ nhanh và dùng 

nhiều kỹ thuật chạy ngón.   
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Phần đầu vẫn là giai điệu chính của bài tốc độ vừa phải tình cảm kỹ thuật sử dụng chính 

là rung nhẹ Đô - Sol, rung sâu các nốt nhấn quãng 2 Fa - Si, láy các nốt dây buông nhấn các 

quãng 2,3,4. 

Ví dụ: Trích tác phẩm chuyển soạn cho đàn bầu Dáng đứng Bến Tre. [4] 

 

Phần phát triển dựa trên giọng và các âm ổn định kỹ thuật chính là chạy ngón nhanh, rõ 

các nốt nhấn. 

Ví dụ: Trích tác phẩm chuyển soạn cho đàn bầu Dáng đứng Bến Tre. [4] 

 

Phần Cadanza tự do solo dùng nhiều kỹ thuật nhấn quãng, vuốt nốt, láy và tô điểm tốc 

độ tùy thuộc người biểu diễn phần kết lại về giai điệu cũ của bài. 

Ví dụ: Trích tác phẩm chuyển soạn cho đàn bầu Dáng đứng Bến Tre. [4] 

 

4. Tác phẩm viết cho đàn bầu  

Nghệ thuật biểu diễn tác phẩm viết cho đàn bầu có sự khác biệt với các loại hình dân ca và 

nhạc cổ cả về cách xử lý âm thanh lẫn phong cách biểu diễn về âm chuẩn theo điệu thức trưởng - 

thứ châu Âu, các thang âm ngũ cung... Còn khi chơi các tác phẩm phát triển từ nhạc cổ thì cần 

ứng dụng theo hơi và điệu của bài. Về kỹ thuật tay phải, dùng bồi âm, thực âm, hai chiều, vê, chặn 

dây, bồi âm kép, tiếng chuông, gỗ bồi âm... Về kỹ thuật tay trái, ngoài các kỹ thuật cải biên dân 

ca, nhạc cổ, thì yêu cầu khi biểu diễn cần phải rõ ràng và sắc nét theo âm chuẩn. 

Trong nhiều năm của lịch sử phát triển đàn bầu, đã có một số tác phẩm nổi tiếng như: Vì 

miền Nam của Huy Thục; Một dạ sắt son của Văn Thắng; Vũ khúc Tây Nguyên của Ðức 

Nhuận; Cung đàn đất nước của Xuân Khải; Niềm tin tất thắng của Khắc Chí; Thoáng quê của 

Thanh Tâm.   
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- Tác phẩm Vì miền Nam của Huy Thục: Được coi là một tác phẩm kinh điển viết cho 

đàn bầu. Ðầu tiên, tác giả sử dụng âm thanh  đàn bầu vào dàn nhạc giao hưởng, mang hơi thở 

của thời đại lịch sử.  

Tác phẩm có hình thức hai đoạn đơn (A - B). Đoạn A là phần tự do dành cho đàn bầu 

phát huy hết khả năng để thể hiện sự dũng cảm của một nữ Đảng viên Cộng sản. Phần A sử 

dụng phương thức đối đáp giữa đàn bầu với dàn nhạc giao huởng. Sau một khúc nhạc dạo 

ngắn của dàn nhạc xuất hiện các chùm 3 liên tiếp của đàn bầu.   

Ví dụ: Trích trong đoạn A của tác phẩm Vì miền Nam [1]. 

 

Với đoạn tự do được viết ở giọng Ðô thứ, bắt đầu từ tiết tấu nhanh chỉ riêng ở ô nhịp 

một, sử dụng kỹ thuật rung, gẩy hai chiều, vuốt để thể hiện như sự kêu gọi của con nguời. Sau 

đó, tiết tấu dần dần chậm lại, dàn nhạc giao hưởng với đàn bầu như đang đối thoại để bày tỏ 

niềm tin vào ngày toàn thắng và giải phóng đất nước. Phần cuối của đoạn, tiết tấu chậm để 

dẫn vào đoạn B.  

Ví dụ: Trích trong đoạn B của tác phẩm Vì miền Nam [1]. 

 

Vào đoạn B, tác phẩm đã chuyển điệu đến giọng Ðô trưởng, nhịp điệu diễn tấu hoàn 

toàn khác với đoạn A, tốc độ nhanh, sôi nổi, tiết tấu chặt chẽ, kết thúc câu gọn gàng dứt 

khoát, phản ánh ý chí kiên cường, thống nhất của dân chúng hướng về Ðảng trong cuộc kháng 

chiến thống nhất đất nước.   

Phong cách biểu diễn của đoạn A với B có biến hóa và tương phản, đoạn A tự do, tốc độ 

chậm, sử dụng nhiều kỹ thuật để phát huy khả năng diễn tấu của nghệ sĩ, đoạn B tốc độ 

nhanh, các nốt nhạc rõ nét, với kỹ thuật sử dụng không nhiều.  

- Tác phẩm Cung đàn đất nước của Xuân Khải: Dù không phải là người trực tiếp dạy 

đàn bầu, nhưng ông đã viết ra một số tác phẩm nổi tiếng cho đàn bầu như: Buổi sáng sông 

Hương, Cung đàn đất nước, Hồi tưởng... Những tác phẩm này được các nghệ sĩ đàn bầu 

thường xuyên biểu diễn ở các hội diễn, liên hoan âm nhạc trong và ngoài nước. Trong đó, tác 

phẩm Cung đàn đất nước được tác giả sáng tác sau một chuyến đi xuyên chiều dài đất nước 

với nhiều cảm xúc về non sông tươi đẹp. Tác phẩm Cung đàn đất nước với giọng Fa trưởng, 

thể 2 đoạn đơn (A - B), lấy chất liệu ca trù ở phần đầu. Cũng giống như tác phẩm Vì miền 

Nam, bài này được chia thành hai phần chậm và nhanh. Trong phần mở đầu của 2 tác phẩm 

nói trên, hai tác giả đều thành công khi sử dụng kỹ thuật gẩy hai chiều trên các nốt Ðô với tốc 

độ nhanh, tạo ra tiếng kêu gọi để thu hút khán giả lắng nghe. Sau đó là một đoạn tự do dài để nghệ 
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sĩ phát huy kỹ thuật và cách thể hiện của mình. Tuy nhiên, cũng có nét khác biệt là đoạn tự do của 

bài Vì miền Nam nằm trong cả đoạn A, còn bài Cung đàn đất nước chỉ là đoạn mở đầu. 

 Ví dụ: Trích trong đoạn mở đầu của tác phẩm Cung đàn đất nước. [1] 

 

Ðoạn A của tác phẩm (Moderato), có giai điệu đẹp, du dương như đang miêu tả một 

cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Trong diễn tấu đoạn A lần thứ hai, tốc độ nhanh hơn để dẫn đến 

đoạn B. Khi vào đoạn B tốc độ chuyển thành Allegro, các nốt nhạc phải gẩy rõ nét, có lẽ do 

tác giả vừa là người dạy nhạc cụ truyền thống, vừa là người sáng tác nên hiểu biết một cách 

sâu sắc về các kỹ thuật chơi của đàn bầu. Trong phần này sử dụng những kỹ thuật khó để nổi 

lên khả năng diễn tấu của người biểu diễn như gẩy hai chiều, chạy quãng xa... đòi hỏi phải 

luyện tập công phu mới có thể diễn tấu thành thạo...  

Ví dụ: Trích trong đoạn B của tác phẩm Cung đàn đất nước. [1] 

 

 

- Tác phẩm Thoáng quê của Thanh Tâm: Trong các tác phẩm sáng tác cho đàn bầu, nổi 

bật là các tác phẩm do các nghệ sĩ và giảng viên đàn bầu sáng tác với số lượng không ít. 

Thông qua nhiều năm biểu diễn và giảng dạy, họ giàu kinh nghiệm về kỹ thuật, cách thể hiện 

nên tác phẩm luôn nhận được sự hoan nghênh của khán thính giả. Ví dụ như tác phẩm Vũ 

khúc Tây Nguyên, Quê tôi giải phóng, Vũ khúc xuân quê hương của Ðức Nhuận, Niềm tin tất 

thắng, Quê mẹ, Gửi Thu Bồn của Khắc Chí, Về với sông Hương của Trần Quốc Lộc, Tình 

khúc đêm trăng của Phan Kim Thành, Cánh chim hòa bình của Hoàng Anh Tú, Nhịp cầu quê 

hương của Toàn Thắng...  

Tác phẩm Thoáng quê được phát triển giai điệu từ câu lưu không của các làn điệu Ðào 

Liễu, lới lơ của Chèo kết hợp với các kỹ thuật khó của đàn bầu. Tác phẩm đuợc viết ở giọng 

Son thứ, thể 3 đoạn đơn (A - B - A').   

Cấu trúc của tác phẩm rất rõ ràng không có đoạn tự do, sau một đoạn dạo ngắn, đàn bầu 

trực tiếp vào đoạn A với tốc độ Moderato, từ giai điệu mượt mà, duyên dáng, trữ tình, có thể 

cảm nhận được dấu ấn của phong cách Chèo. Dù giai điệu đơn giản dễ thuộc nhưng khi xử lý 
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phần này phải chú ý các kỹ thuật như rung, nhấn, luyến, láy cơ bản, làm sao cho ra chất Chèo. 

Ðoạn A sau hai ô nhịp ngân dài vào thẳng đoạn B, phong cách biểu diễn thay đổi, tốc độ 

Allegro. Trong phần này, người nghệ sĩ biểu diễn được bay bổng với các kỹ thuật nhanh như 

gẩy hai chiều, chạy quãng...  

Ví dụ: Trích đoạn B tác phẩm Thoáng quê. [4] 

 

 

Ngoài những tác phẩm trên, ta thường thấy những tư duy sáng tác chung cho đàn bầu 

được thể hiện như sau:  

Ðàn bầu có tiếng đàn độc đáo nên tác giả luôn đặt những đoạn ngắn hoặc dài, trong đó 

không cố định về kỹ thuật diễn tấu, tốc độ, tiết tấu để người biểu diễn căn cứ suy nghĩ của 

mình thể hiện tình cảm thông qua các kỹ thuật hai tay và những hơi thở khác nhau. Ðoạn tự 

do thường xuất hiện ở phần đầu hoặc phần cuối của tác phẩm. Thường hay có đoạn tự do 

(Cadenza) để cho người biểu diễn phát huy khả năng diễn tấu của mình. 

Gồm các tác phẩm như: Vũ khúc Tây Nguyên của Ðức Nhuận; Quê mẹ của Khắc Chí; 

Cánh chim hòa bình của Hoàng Anh Tú; Gửi đến ngự bình của Quốc Lộc...  

Ví dụ: Trích trong tác phẩm Buổi sáng trên sông Hương của Xuân Khải xuất hiện ở 

đoạn cuối. [1] 

 

Ví dụ: Trích trong tác phẩm Niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Khắc Chí xuất hiện ở đoạn 

cuối. [1] 

 

Ví dụ: Trích đoạn đầu trong tác phẩm Quê tôi giải phóng của Ðức Nhuận xuất hiện ở 

hai đoạn, đoạn đầu và phần cuối. [1] 
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Thường có đoạn chậm và nhanh, có tính chất tương phản. Với những quan điểm của 

người nghe, đàn bầu chỉ chơi được những giai điệu mềm mại, chậm rãi. Có lẽ do vậy, các tác 

giả thường hay sử dụng đoạn nhanh, chậm trong tác phẩm để thay đổi phong cách biểu diễn 

đồng thời cũng mở khả năng để người biểu diễn thể hiện năng lực của mình. Ví dụ trong các 

tác phẩm như: Hồi tưởng, Bài ca Hải đảo của Xuân Khải; Tình quê hương của Nguyễn 

Chính; Quê mẹ của Khắc Chí. 

Trong những sáng tác mới này có rất nhiều tác phẩm lấy chất liệu thuộc dân ca, nhạc cổ. 

Sử dụng hoàn toàn một bài dân ca rồi từ đó phát triển thành một phần tác phẩm mới. Ví dụ 

như: Bài Cô gái địa chất của Nguyễn Xuân Khoát dựa trên dân ca Thanh Hóa Ði cấy; Bài 

Nhịp cầu quê hương của Toàn Thắng sử dụng bài dân ca Nam Bộ Lý qua cầu... Còn một số 

tác phẩm khi thì sử dụng xen kẽ những câu, đoạn của một bản dân ca nào đó, khi thì sử dụng 

dạng biến thể của dân ca như: Bài Vũ khúc xuân quê hương của Ðức Nhuận lấy nét nhạc của 

dân ca Khơ - me. 

5. Tác phẩm chuyển soạn từ tác phẩm nuớc ngoài 

Một số tác phẩm thanh nhạc, khí nhạc nước ngoài đã được nhiều tác giả chuyển soạn 

cho các loại nhạc cụ như đàn Piano, Violon, Flute, Tranh, Tỳ bà… Việc chuyển soạn các tác 

phẩm nước ngoài cho đàn bầu cũng có hiệu quả về nghệ thuật và có phong cách độc đáo riêng 

biệt như: Chèo thuyền của Tchaikovsky, Ave Maria của Fr. Schubert, Tình ca Ấn Ðộ của Ấn 

Ðộ, Mây đuổi trăng của Trung Quốc… Có thể thấy, đàn bầu trình diễn những tác phẩm này 

rất thành công và đã nhận được sự hoan nghênh của công chúng nghe nhạc. 

Ví dụ: Ðánh dấu kỹ thuật biểu diễn có những nét khác biệt của đàn bầu với tác phẩm 

“Ave Maria” của Fr. Schubert.[4] 

 

 

Tác phẩm này được Fr. Schubert viết cho thanh nhạc. Do giai điệu du dương nên đã 

được các nhạc sĩ trên thế giới chuyển soạn cho rất nhiều nhạc cụ khác nên khi đàn bầu diễn 

tấu những tác phẩm này phải chú ý khi xử lý âm chuẩn thật chính xác và sạch sẽ, điều này đối 

với đàn bầu - một nhạc cụ chỉ có duy nhất một dây, yêu cầu người biểu diễn có tai nghe rất 

tinh và luyện tập công phu. 

6. Kết luận 

Có thể nói, đàn bầu là một trong những nhạc cụ truyền thống có cấu tạo đơn giản nhưng 

khi diễn tấu thì không dễ chút nào. Với âm thanh được tạo nên từ các âm bồi của dây đàn 

không giống bất cứ một nhạc cụ nào, cùng với những kỹ thuật ở tay phải: bồi âm, thực âm, 

hai chiều, vê, chặn dây, bồi âm kép, tiếng chuông, gỗ bồi âm... và tay trái; đàn bầu đã thể hiện 
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rất thành công các tác phẩm được chuyển soạn từ các bài dân ca, các ca khúc đương đại, các 

tác phẩm nước ngoài và tác phẩm viết dành riêng cho đàn bầu.   

Việc kết hợp các kỹ thuật từ đơn giản tới phức tạp khi áp dụng vào biểu diễn đàn bầu 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, người nghệ sĩ phải tiếp cận, phát triển, tìm tòi hơn nữa những kỹ thuật mới, 

hiện đại hiện nay trong quá trình áp dụng vào các tác phẩm độc tấu cũng như hòa tấu trong 

dàn nhạc nhằm thể hiện và phát huy tốt tính năng diễn tấu của đàn bầu. 
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SOME TECHNIQUES OF THE MONOCHORD TO PERFORM 

TYPICAL WORKS 

                                 Pham Ngoc Dinh, M.A 

Abstract: Among traditional musical instruments, the monochord or the single-stringed 

instrument is one of the original musical instruments performing classical music genres such 

as folk songs, Chèo, Cải lương... Besides, many contemporary works including solos and 

symphonies harmonized with  the national orchestra and the symphony orchestra are also 

well performed by the monochord which has unique performance...  

Key word: monochord, new musical works, melody 
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XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẢNG BÁ DU LỊCH  

XỨ THANH 

TS. Hà Đình Hùng1 

 

Tóm tắt: Xây dựng trang thông tin điện tử (TTĐT) nhằm quảng bá tài nguyên du lịch đã 

được nhiều địa phương trong nước triển khai hàng chục năm trở lại đây. Sự phát triển của 

các trang thông tin này góp phần cung cấp cho người dùng các tiện ích do sự phát triển 

nhanh, mạnh mẽ của công nghệ trong thời kỳ cách mạng 4.0 mang lại. Đối với du lịch tỉnh 

Thanh Hóa, xác định việc quảng bá tài nguyên du lịch phải dựa trên một kho dữ liệu được 

cập nhật đầy đủ, hệ thống theo quy hoạch du lịch đã được ngành du lịch địa phương và tỉnh 

Thanh Hóa xác định. 

Từ khóa: Tài nguyên du lịch; TTĐT; Website du lịch; Thanh Hóa 

 

1. Đặt vấn đề 

Trên thế giới, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào phát triển du lịch được nhiều 

nước quan tâm và đã đạt nhiều thành quả hết sức tích cực. Mặc dù vậy, những sản phẩm này 

thường được xây dựng để đáp ứng đặc thù riêng của mỗi nước. Ngoài ra, việc xây dựng cơ sở 

dữ liệu trực tuyến về du lịch tại địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà công nghệ 

và người làm du lịch nên việc ứng dụng công nghệ có sẵn trên thế giới vào tỉnh Thanh Hóa là 

rất khó khăn. 

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây đã có một số doanh nghiệp công nghệ thông 

tin đầu tư xây dựng một số ứng dụng cho phép đặt phòng khách sạn, tìm kiếm địa điểm du 

lịch… nhưng chưa có một trang TTĐT về du lịch nào tích hợp được nhiều tiện ích từ hướng 

dẫn, gợi ý điểm đến cho đến tư vấn lịch trình, sản phẩm, điểm tham quan, mua sắm, giải trí và 

các tiện ích liên quan khác đáp ứng nhu cầu phong phú của du khách và là kênh thông tin 

quan trọng để kết nối hữu hiệu giữa du khách với cơ sở dịch vụ du lịch cũng như các cơ quan 

quản lý du lịch của địa phương.  

Hiện nay, tại tỉnh Thanh Hóa bước đầu cũng đã xây dựng một số trang thông tin giới 

thiệu về du lịch, danh lam thắng cảnh trong tỉnh, tuy nhiên, mới chỉ dừng lại giới thiệu thông 

tin sơ lược về điểm đến mà chưa tích hợp được các tính năng công nghệ để hấp dẫn, lôi cuốn 

du khách chủ động tiếp cận thông tin đến với du lịch Thanh Hóa. Các trang thông tin còn 

riêng lẻ, không thống nhất nên chưa có sự hỗ trợ, kết nối với nhau, dẫn đến khách du lịch 

cũng không có được các thông tin tư vấn đầy đủ, hữu ích.  

Thanh Hóa là địa phương được đánh giá có tiềm năng du lịch rất lớn, nhưng hiệu quả 

khai thác du lịch cũng như chất lượng thông tin, quảng bá du lịch còn nhiều hạn chế. Từ thực 

tế hoạt động quản lý, khai thác du lịch của địa phương, chúng tôi nhận thấy, du lịch Thanh 

Hóa cần thiết phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động du lịch, đặc biệt là 

việc nắm bắt xu thế phát triển du lịch quốc gia, quốc tế, đưa CNTT vào hỗ trợ phát triển các 

phần mềm chuyên dụng có đầy đủ tính năng, tiện ích, phục vụ khách du lịch về tra cứu thông 

                                           
1
 Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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tin, sản phẩm, dịch vụ, giá cả,...Đồng thời, qua đó thực hiện chức năng truyền thông, thông tin 

nhằm tạo dựng hình ảnh du lịch Thanh Hóa lịch sự, văn minh, thân thiện. Từ thực tế đó, có 

thể nhận thấy, việc số hóa cơ sở dữ liệu về du lịch địa phương và xây dựng trang thông tin 

điện tử nhằm quảng bá du lịch xứ Thanh trong giai đoạn hiện nay là thực sự cần thiết, mang 

lại lợi ích thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển du lịch tại 

Thanh Hóa. 

2. Nội dung Website quảng bá tài nguyên du lịch tỉnh Thanh Hóa 

Để tiến hành xây dựng trang Website, việc thu thập CSDL tài nguyên du lịch của tỉnh 

Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng. Nội dung thông tin thu thập bao gồm: thông tin về các khu, 

điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; các tour/chương trình du lịch nổi bật; sản phẩm, dịch vụ du lịch 

và các tài nguyên khác có tính chất nguồn lực phục vụ cho phát triển du lịch như: giao thông, 

hạ tầng, doanh nghiệp lữ hành, hệ thống khách sạn, nhà hàng, chợ, điểm mua sắm, điểm vui 

chơi giải trí, đặc sản ẩm thực địa phương... 

Trên cơ sở các thông tin đã thu thập được, nhóm thiết kế hệ thống sẽ tạo lập CSDL theo 

các lớp gồm: thông tin về tuyến du lịch/tour du lịch/điểm đến du lịch/cơ sở lưu trú/doanh 

nghiệp lữ hành/dịch vụ vận tải/tin tức du lịch [Hình 1]. Hình thức trang Website sử dụng các 

Layor được thiết kế cố định theo chủ đề, dạng tĩnh với các chức năng cơ bản như: Hiển thị về 

các tour du lịch (tích hợp các chức năng bản đồ trực tuyến; sản phẩm du lịch; dịch vụ du lịch; 

nhà hàng, khách sạn theo tour, tuyến, điểm du lịch,...); quản lý, tìm kiếm các sản phẩm du 

lịch; hướng dẫn, gợi ý các địa điểm, sản phẩm du lịch cho khách du lịch; đặt hàng sản phẩm 

(đặt phòng, tìm phòng nghỉ, thanh toán trực tuyến); hiển thị thông tin đối tác, nhà cung cấp 

dịch vụ du lịch; giới thiệu sản phẩm du lịch; hiển thị thông tin về các doanh nghiệp du lịch và 

lữ hành; tương tác người dùng (xếp hạng, phản hồi của người dùng); tích hợp với các mạng xã 

hội, cổng thông tin điện tử và các chức năng khác như: xuất bản và hiển thị tin tức, tư liệu, 

hình ảnh, video; thống kê người truy cập; quản trị người dùng; quản trị phân quyền; sao lưu và 

phục hồi dữ liệu. Để thân thiện với người dùng hiện đại, nhóm thiết kế phát triển thêm phiên 

bản mobile dành cho các thiết bị cầm tay và ngôn ngữ hiển thị song ngữ Anh - Việt. 

 

Hình 1: Giao diện Website tài nguyên du lịch Thanh Hóa 
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Về nội dung, với chức năng tổng thể là hiển thị thông tin về tài nguyên du lịch. Nhóm 

phát triển Website đã thực hiện thiết kế trang thông tin theo 2 lớp gồm: lớp bên trong và lớp 

bên ngoài. Đối với lớp bên ngoài, thông tin du lịch hiển thị gồm: Trang chủ/tuyến du lịch/tour 

du lịch/điểm đến du lịch/cơ sở lưu trú/dịch vụ vận chuyển/dịch vụ du lịch/xuất bản tin tức. 

Phần tuyến du lịch là hiển thị các tuyến điểm du lịch đã được xác định theo tổng thể 

phát triển du lịch đến năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa với các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh 

[Hình 2]. Tour du lịch là cơ sở dữ liệu được thiết kế gồm các modul chính như: giới thiệu 

tổng thể về tour, lịch trình thực hiện, đơn vị tổ chức, thời gian thực hiện (số ngày của một 

tour), giá đề xuất cùng các thông tin khác có liên quan gắn liền với tour như khách sạn, nhà 

hàng, dịch vụ vận tải, các điểm mua sắm, vui chơi giải trí và các thông tin khuyến cáo cho 

người dùng... [Hình 3].  

 

Hình 2. Phần trang tin truy cập tuyến du lịch 

 

 

Hình 3: Phần trang tin truy cập tour du lịch 
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Thông tin điểm đến du lịch [Hình 4] tập trung giới thiệu các khu/điểm du lịch đã được 

ngành du lịch của tỉnh công nhận gồm 4 nội dung như: giới thiệu, thông tin cần biết, hướng 

dẫn chỉ đường và đánh giá của người dùng. 

 

Hình 4: Nội dung giới thiệu điểm đến du lịch 

 

Ngoài ra, các nội dung có tính chất nguồn lực du lịch (được hiểu như một dạng tài 

nguyên phục vụ cho hoạt động du lịch) như: cơ sở lưu trú [Hình 5]; dịch vụ vận chuyển [Hình 

6]; các doanh nghiệp du lịch (chủ yếu là doanh nghiệp lữ hành) [Hình 7] cũng được phân chia 

theo lớp thành các modul dữ liệu riêng biệt trên thanh công cụ và được lồng ghép vào từng 

tour du lịch cụ thể. 

 

 

Hình 5: Nội dung giới thiệu cơ sở lưu trú 
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Hình 6: Nội dung giới thiệu dịch vụ vận chuyển 

 

 

Hình 7: Nội dung giới thiệu doanh nghiệp lữ hành 

Với mục đích hướng tới của trang Website quảng bá tài nguyên du lịch Thanh Hóa là 

nơi cung cấp thông tin phục vụ hành trình cho từng người dùng theo nhu cầu, sở thích nên 

Website tập trung thông tin sâu về các chương trình du lịch. Với 500 tour du lịch thiết kế dựa 

trên 11 tuyến du lịch của tỉnh đã quy hoạch. Nhóm thiết kế đã xây dựng đa dạng các tour theo 

nhu cầu và chủ đề gồm cả tour nội tỉnh và liên kết. Cung cấp đầy đủ các chức năng cơ bản của 

một phần mềm hỗ trợ công cụ người dùng như: dẫn đường, định vị google Map; quản lý, tìm 

kiếm các sản phẩm du lịch [Hình 8]; hướng dẫn, gợi ý các địa điểm, sản phẩm du lịch; hiển 

thị thông tin về khu điểm du lịch; các cơ sở lưu trú, các địa điểm mua sắm [Hình 9]; các đặc 
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sản ẩm thực [Hình 10]; gợi ý du khách các điểm ăn, nghỉ, vui chơi theo lịch trình [Hình 11] và 

các tiện ích như tìm kiếm phòng nghỉ và đặt phòng trực tuyến [Hình 12]. Ngoài các tính năng 

kể trên, trang Website cũng đồng thời hiển thị các thông tin xếp hạng về nhà hàng, khách sạn, 

điểm mua sắm, ẩm thực, công ty lữ hành, điểm đến cũng như tích hợp với các mạng xã hội 

thông dụng hiện nay và các chức năng phổ biến khác như: thống kê lượt người truy cập; quản trị 

người/nhóm người sử dụng; quản trị phân quyền; sao lưu và phục hồi dữ liệu... 

 

 

  Hình 8: Tính năng dẫn đường 

 

 

Hình 9: Gợi ý điểm mua sắm 
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Hình 10: Giới thiệu đặc sản ẩm thực 

 

 

Hình 11: Gợi ý, tư vấn ăn nghỉ, vui chơi theo chương trình tham quan 

 

 

Hình 12: Giao diện xác nhận đặt phòng 
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3. Kết luận 

Trang TTĐT quảng bá tài nguyên du lịch Thanh Hóa với hệ thống cơ sở dữ liệu toàn 

diện về tuyến, điểm đến và các chương trình du lịch cụ thể được xây dựng và tích hợp trên hệ 

thống TTĐT của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa là sản phẩm 

của đề tài nghiên cứu khoa học, đồng thời cũng là cơ sở đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực du 

lịch giúp cho việc cập nhật và thường xuyên bổ sung thông tin đầy đủ các tài nguyên du lịch 

hiện có và sẽ có trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của trang TTĐT giúp cho các cơ quan như Sở 

VH,TT&DL Thanh Hóa, Hiệp hội Du lịch; Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương Mại và Du lịch 

tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở dịch vụ du lịch nâng cao hiệu quả 

tổ chức, quản lý, khai thác hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng và nhiều giá trị của tỉnh. Trên 

cơ sở lợi thế về nguồn lực đội ngũ của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa như khoa Du lịch, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, khi trang TTĐT đượcvận hành sẽ 

đem lại hiệu quả to lớn cả trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực du lịch của nhà trường 

cũng như góp phần hữu ích vào công tác tuyên truyền, quảng bá tài nguyên du lịch của địa 

phương và sự nghiệp phát triển bền vững của ngành du lịch tỉnh Thanh Hóa. 
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SETTING UP THE WEBSITE TO PROMOTE TOURISM  

IN THANH HOA 
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Abstract: In recent years, to promote tourism resources, some provinces have set up the 

Websites which have provided users with much convenience of the Fourth Industrial 

Revolution. Promoting tourism in Thanh Hoa must be based on a fully-updated information 

website which has also been systematized by tourism organs.   
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NHỮNG CON ĐƢỜNG HÌNH THÀNH THUẬT NGỮ THỜI TRANG 

TIẾNG ANH 

TS. Hoàng Thị Huệ
1
 

Tóm tắt:Dựa trên nguồn tư liệu khảo sát thực tế, bài viết tìm hiểu những con đường 

hình thành thuật ngữ thời trang tiếng Anh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong tiếng Anh, 

thuật ngữ thời trang được hình thành theo bốn con đường: Thuật ngữ hoá từ thông thường; 

Tạo thuật ngữ mới dựa trên cơ sở ngữ liệu vốn có; Vay mượn thuật ngữ nước ngoài; Vay 

mượn thuật ngữ khoa học liên ngành. Bài viết đã tập trung tìm hiểu đặc điểm của từng con 

đường hình thành thuật ngữ, để thấy rằng những con đường này đã làm đa dạng và phong 

phú hệ thuật thời trang trong tiếng Anh. 

Từ khóa: Con đường hình thành thuật ngữ; thuật ngữ thời trang; tiếng Anh. 

 

1. Đặt vấn đề 

        Với bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới, việc hình thành các thuật ngữ đều bắt nguồn từ 

hai nguồn vốn từ ngữ chính: ngôn ngữ dân tộc và ngôn ngữ vay mượn. Theo cách hiểu của 

chúng tôi, con đường hình thành thuật ngữ là các phương hướng để xây dựng thuật ngữ. Mỗi 

con đường hình thành có các phương thức cấu tạo thuật ngữ khác nhau. Trong bài viết này, 

chúng tôi sẽ phân tích cụ thể các con đường hình thành thuật ngữ thời trang tiếng Anh dựa 

trên cơ sở ngữ liệu khảo sát là 1.162 thuật ngữ. Đây là các thuật ngữ đã được chúng tôi nhận 

diện và lựa chọn theo các tiêu chuẩn thuật ngữ từ các từ điển, giáo trình chuyên ngành, sách 

báo, tạp chí về thời trang bằng tiếng Anh.   

2. Nội dung 

2.1. Khái niệm về thời trang  

Khái niệm thời trang (fashion) được giải thích trong Từ điển Oxford là "một phong cách 

phổ biến, thịnh hành nhất về trang phục, kiểu tóc, trang trí (A popular or the latest style of 

clothing, hair, decoration, or behaviour)" [8].  Theo Từ điển tiếng Việt (2003), khái niệm thời 

trang được hiểu một cách ngắn gọn hơn, đó là "cách ăn mặc, trang điểm trong xã hội trong 

một thời gian nào đó" [7; tr. 956]. Như vậy, có thể hiểu thời trang là một phong cách thịnh 

hành về trang phục, giày dép, phụ kiện, trang điểm, kiểu tóc. Bên cạnh đó, thời trang thể hiện 

những sáng tạo mới nhất của các nhà thiết kế trên trang phục, giày dép, phụ kiện, trang sức, 

cách trang điểm và kiểu tóc.  

Trong khuôn khổ của bài viết này, khái niệm thời trang được áp dụng để nghiên cứu về 

các thuật ngữ chỉ những phong cách, xu hướng, kiểu dáng phổ biến và hiện đại của trang phục 

mặc ngoài, giày dép, phụ kiện, trang sức cũng như các thuật ngữ chỉ con người, sự vật, sự 

kiện, chất liệu và hoạt động liên quan đến thời trang; không áp dụng đối với nghiên cứu về 

các thuật ngữ về trang phục lót, đồ bơi, trang điểm và tóc.  

 

                                           
1
 Khoa GDĐC và Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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2.2. Khái niệm về thuật ngữ thời trang 

Trước khi tìm hiểu nội hàm thuật ngữ thời trang, chúng ta cùng xác định khái niệm 

về thuật ngữ. 

Sager J.C (1990) quan niệm: “định nghĩa về thuật ngữ gắn với sự xác định một khái niệm 

mà khái niệm này phản ánh một hệ thống mang tính khái niệm hình thành nên nó và phân biệt 

khái niệm đó với hệ thống” [10; tr.39]. Theo đó, khái niệm thuật ngữ đã được tác giả Đỗ Hữu 

Châu (1998) giải thích rõ ràng, đó là: “Thuật ngữ là từ chuyên môn được sử dụng trong phạm 

vi một ngành khoa học, một nghề nghiệp, hoặc một ngành kỹ thuật nào đó… Đặc tính của 

những từ này là phải cố gắng chỉ có một nghĩa, biểu thị một khái niệm hay chỉ tên một sự vật, 

một hiện tượng khoa học, kỹ thuật nhất định.” [1; tr.167].   

Như vậy, các tác giả nghiên cứu về thuật ngữ đều có chung nhận định rằng: về mặt hình 

thức, thuật ngữ là một từ hoặc một cụm từ; về mặt nội dung, thuật ngữ biểu đạt khái niệm của 

ngành khoa học hoặc một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Chúng tôi tiếp thu quan điểm của các 

nhà khoa học và đưa ra khái niệm thuật ngữ một cách ngắn gọn như sau: thuật ngữ là những 

từ hoặc ngữ biểu thị khái niệm về sự vật, hiện tượng của một ngành khoa học hoặc một lĩnh 

vực chuyên môn nào đó. Đồng thời, kết hợp với sự nghiên cứu về những nội dung cơ bản của 

ngành thời trang, chúng tôi trình bày khái niệm thuật ngữ thời trang như sau: Thuật ngữ thời 

trang là những từ, cụm từ biểu thị các khái niệm, đối tượng, sự vật, hiện tượng, tính chất, 

hoạt động... của ngành thời trang. Định nghĩa này sẽ là cơ sở để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu 

các nội dung tiếp theo trong bài viết.   

2.3. Con đường hình thành thuật ngữ thời trang tiếng Anh  

Tác giả Sager J.C.(1990) đã nhận định có ba con đường tạo nên thuật ngữ trong tiếng 

Anh: (1) Sử dụng các thuật ngữ hiện có trong ngôn ngữ chung; (2) Tạo thuật ngữ mới từ 

nguồn thuật ngữ hiện có với các phương thức: phái sinh, ghép, chuyển đổi ngữ nghĩa và viết 

tắt; (3) Tạo thuật ngữ mới cho ngôn ngữ chuyên ngành dựa trên các khái niệm mới. [10; tr.71] 

        Tương tự với quan điểm nghiên cứu của Sager J.C., ISO 704 (2000)đã kết luận về ba con 

đường hình thành thuật ngữ trong tiếng Anh và các ngôn ngữ khác cũng có thể áp dụng ba 

con đường này: (1) Tạo thuật ngữ mới dựa trên cơ sở ngữ liệu vốn có bằng các phương thức: 

phái sinh, ghép và viết tắt; (2) Sử dụng các thuật ngữ hiện có với các phương thức: đảo vị trí 

của từ, thuật ngữ hoá từ thông thường, chuyển đổi ngữ nghĩa và vay mượn từ liên ngành; (3) 

Vay mượn thuật ngữ nước ngoài với các phương thức: vay mượn trực tiếp và chuyển dịch 

nghĩa từ vay mượn. [5; tr. 31]  

Sau khi nghiên cứu các quan điểm của các nhà khoa học, các tác giả đi trước và khảo sát 

1.162 thuật ngữ thời trang tiếng Anh, xét ở cấp độ chung nhất, chúng tôi nhất trí với các tiêu chí 

trong ISO 704 (2000) về các con đường hình thành thuật ngữ thời trang tiếng Anh như sau: 

       (1) Thuật ngữ hoá từ thông thường; 

       (2) Tạo thuật ngữ mới dựa trên cơ sở ngữ liệu vốn có với các phương thức: phái sinh, 

ghép và viết tắt;  

       (3) Vay mượn thuật ngữ nước ngoài; 

       (4) Vay mượn thuật ngữ khoa học liên ngành; 
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2.3.1. Thuật ngữ hóa từ thông thường (Terminologization) 

Đây là con đường hình thành thuật ngữ phổ biến trong mọi ngôn ngữ nói chung và trong 

tiếng Anh nói riêng. Thuật ngữ hóa từ thông thường được định nghĩa là “một quá trình chuyển 

nghĩa của một từ thông dụng thành một thuật ngữ định danh khái niệm thuộc một lĩnh vực 

chuyên ngành (Terminologization is the process by which a general language word or 

expression is transformed into a term designating a concept in a special language) [8; tr.47].  

Theo đó, thuật ngữ khoa học của một chuyên ngành hoặc một lĩnh vực chuyên môn sẽ được 

xây dựng từ vốn từ toàn dân. Từ đây, con đường thuật ngữ hóa từ thông thường chính là sự 

biến đổi và phát triển nghĩa của một từ thông thường để tạo ra một nghĩa mới (nghĩa thuật 

ngữ). Nghĩa thuật ngữ (còn gọi là nghĩa phái sinh) được hình thành dựa trên sơ sở nghĩa ban 

đầu của từ ngữ toàn dân. Có thể nhận thấy, thuật ngữ hóa từ thông thường được xem như một 

quá trình biến đổi nghĩa của lớp từ toàn dân để tạo ra nghĩa thuật ngữ (nghĩa phái sinh của từ). 

Nhờ con đường này, nhiều thuật ngữ mới sẽ được tạo thành từ phương thức chuyên biệt hóa 

về nghĩa của từ toàn dân, sự gần gũi và dễ hiểu trong giao tiếp. 

Ở thuật ngữ thời trang tiếng Anh, kết quả khảo sát cho thấy, có 223/1.162 thuật ngữ 

(chiếm tỉ lệ 19,19%) được hình thành từ con đường thuật ngữ hoá từ thông thường. Ví dụ: 

collection (bộ sưu tập), boot (giày cao cổ), print (họa tiết), autumn wear (trang phục mùa thu), 

catwalk (sàn diễn), fashion week (tuần lễ thời trang), loafer (giày lười),... Có thể nhận thấy, 

các thuật ngữ thời trang này vốn là các từ toàn dân được thuật ngữ hóa bằng cách biến đổi và 

phát triển nghĩa của từ để tạo ra thuật ngữ thời trang. Chúng tôi có sự phân tích một số ví dụ 

về quá trình biến đổi và phát triển nghĩa của từ toàn dân để tạo ra nghĩa thuật ngữ (nghĩa phái 

sinh) như sau: 

Collection có nghĩa thông thường là “một nhóm các đối tượng, sự vật được thu thập 

theo sở thích hoặc được tập hợp lại để trưng bày và nghiên cứu (a group of interesting or 

beautiful objects brought together in order to show or study them or as a hobby)” [3]. Từ 

nghĩa gốc này, “collection” được dùng với nghĩa phái sinh (nghĩa thuật ngữ) trong lĩnh vực 

thời trang là “sựtập hợp các trang phục mới được thiết kế và giới thiệu cho một mùa (a range 

of new clothes or items for the home that are designed, made and offered for sale, often for a 

particular season)” [4]. 

Boot với tư cách nghĩa thông thường là “một loại giàylàm bằng da hoặc cao su có chức 

năng che phủ bàn chân hoặc một phần chân (a covering of leather, rubber, or the like, for the 

foot and all or part of the leg) hoặc loại giày làm bằng cao su hoặc chất liệu chống nước (an 

overshoe, esp. one of rubber or other waterproof material)” [3]. Khi chuyển thành thuật ngữ 

thời trang “boot” được hiểu là “một loại giày chắc chắn có cổ cao từ mắt cá chân đến dưới 

đầu gối (a strong shoe that covers the foot and ankle and often the lower part of the leg)” [4].  

Theo sự phân tích ở trên, nghĩa của các thuật ngữ thời trang collection và boot đã được 

hình thành dựa trên sự phát triển nghĩa gốc của các từ toàn dân collection và boot.  

Theo nghiên cứu của chúng tôi, các thuật ngữ thời trang tiếng Anh được hình thành nhờ 

con đường thuật ngữ hóa từ thông thường dựa trên 3 hình thức biến đổi và phát triển nghĩa 

của từ, đó là: so sánh, ẩn dụ và hoán dụ.  
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a) So sánh (simile):  

Sager, J.C. (1990) cho rằng: hình thức so sánh thường được sử dụng trong giai đoạn đầu 

tiên để xây dựng thuật ngữ khoa học, nhằm tạo ra tính ổn định và bền vững cho thuật ngữ của 

một chuyên ngành nào đó [10; tr.71]. Xét về mặt hình thức, các thuật ngữ được tạo ra từ phép 

so sánh thường sử dụng các phụ tố như: -like, -style, -type, -line, -shaped,…. Cũng có những 

thuật ngữ không dùng phụ tố chỉ sự so sánh nhưng mang nghĩa so sánh. Thực tế nghiên cứu 

của chúng tôi cho thấy, không có nhiều thuật ngữ thời trang được tạo ra từ hình thức so sánh 

này. Chúng tôi tìm thấy 18/1.162 thuật ngữ (chiếm tỉ lệ 1,54%), ví dụ: A-line skirt, bell-haped 

skirt, T-shirt, Y-shaped necklace…   

b) Ẩn dụ (metaphor) 

 Lakoff  G. và Johnson M. (1980) cho rằng: trong tiếng Anh, sự so sánh ẩn ý dựa trên sự 

giống nhau của hai đối tượng được so sánh, hay nói cách khác là lấy đối tượng này để chỉ đối 

tượng kia, được gọi là phép ẩn dụ. [6; tr.4-5] 

Ẩn dụ là một phép tu từ xuất hiện với tần suất đáng chú ý trong 137/1.162 thuật ngữ thời 

trang tiếng Anh (chiếm tỉ lệ 11,79%). Sự tạo thành thuật ngữ từ việc sử dụng phép ẩn dụ 

chính là một hiện tượng ngôn ngữ. Hiện tượng này không những là kết quả từ cách tiếp cận 

thực tế của dân tộc, mà còn là kết quả của những quy luật điều khiển sự tạo ra nghĩa mới của 

từ. Ví dụ: catwalk (sàn diễn), loafer (giày lười),... Theo đó, catwalk hiểu theo nghĩa đen là lối 

đi/bước đi của con mèo; lối đi của mèo tương đối hẹp và bước đi của mèo rất nhẹ nhàng uyển 

chuyển. Điều này gợi sự liên tưởng đến bước đi trình diễn thời trang của các người mẫu trên 

sàn sân khấu. Do vậy, catwalk được dùng để định danh khái niệm sân khấu biểu diễn thời 

trang. Còn loafer có nghĩa gốc là kẻ ăn không ngồi rồi, vô tích sự, đã được chuyển nghĩa 

thành giày lười- một loại giày không có dây buộc, chỉ  xỏ chân đi luôn. 

c) Hoán dụ (metonymy) 

Theo Radden và Kövecses (1999): “Hoán dụ là một quá trình nhận thức trong đó từ 

thực thể khái niệm này, người ta liên tưởng đến một thực thể khái niệm khác, trong cùng một 

mô hình nhận thức ý tưởng hóa (Metonymy is a cognitive process in which one conceptual 

entity, the vehicle, provides mental access to another conceptual entity, the target, within the 

same idealized cognitive model)” [9; tr.21]. Như vậy, có thể hiểu, hoán dụ là phương thức 

làm biến đổi ý nghĩa của từ bằng cách lấy tên gọi của sự vật, hiện tượng này để chỉ một sự 

vật, hiện tượng khác trên cơ sở mối quan hệ tất yếu giữa các sự vật, hiện tượng ấy. Hoán dụ 

cũng được sử dụng trong quá trình hình thành thuật ngữ thời trang tiếng Anh.  

 Dựa vào số liệu khảo sát, chúng tôi tìm thấy có 64/1.162 thuật ngữ, chiếm tỉ lệ 5,5%, 

được hình thành theo hình thức hoán dụ. Đó là: cowboy boots (giày cao bồi), winter collection 

(bộ sưu tập mùa đông),… Theo đó, cowboy chỉ những chàng trai cao bồi miền Tây nước Mỹ 

làm nghề chăn bò ở các trang trại, họ thường mang những đôi giày cao cổ có tính chất bụi 

bặm. Vì vậy, cowboy được sử dụng để gọi tên cho loại giày cao cổ có tính chất như vậy. Đây 

là loại hoán dụ lấy đối tượng sử dụng sản phẩm để đặt tên sản phẩm. Còn thuật ngữ winter 

collection được tạo ra theo hình thức hoán dụ dựa trên mối quan hệ giữa con người và trang 

phục sở thuộc.   
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2.3.2. Tạo thuật ngữ mới dựa trên cơ sở ngữ liệu vốn có 

 Bên cạnh con đường thuật ngữ hóa từ thông thường, thuật ngữ thời trang tiếng Anh 

được hình thành từ con đường tạo thuật ngữ mới dựa trên cơ sở ngữ liệu vốn có với ba 

phương thức: phái sinh (thêm phụ tố), ghép và viết tắt. 

2.3.2.1. Phương thức phái sinh (derivation) 

Phương thức phái sinh trong tiếng Anh chính là sự hình thành một thuật ngữ thời trang 

tiếng Anh mới bằng cách thêm một hoặc nhiều phụ tố (affixes) vào từ gốc. Các từ gốc được 

hình thành bởi nghĩa gốc của từ và là những hình vị mang ý nghĩa từ vựng; còn các phụ tố 

vừa có ý nghĩa từ vựng vừa có ý nghĩa ngữ pháp và được sử dụng để cấu tạo thuật ngữ mới. 

Phụ tố bao gồm tiền tố (prefix) và hậu tố (suffix). Đây cũng là phương thức đặc trưng cho loại 

hình ngôn ngữ biến hình như tiếng Anh. Tuy nhiên, đây không phải là phương thức chủ đạo 

để cấu tạo nên thuật ngữ thời trang.  

Căn cứ số liệu khảo sát, chúng tôi tìm thấy 39/1.162 thuật ngữ (chiếm 3,35%) được hình 

thành từ phương thức thêm phụ tố, bao gồm 04 thuật ngữ là từ phái sinh thêm tiền tố, 34 thuật 

ngữ là từ phái sinh thêm hậu tố và 01 thuật ngữ là từ phái sinh thêm cả tiền tố và hậu tố. 

Những hình vị phụ thuộc được thêm vào phần đầu của từ được gọi là tiền tố. Khảo sát 

số lượng các thuật ngữ trong hệ thống thuật ngữ thời trang tiếng Anh, chúng tôi thấy sự xuất 

hiện của các tiền tố: aqua-, multil-, mono-, super-, góp phần cấu tạo thuật ngữ. Mỗi tiền tố 

đều chứa đựng ý nghĩa riêng biệt và có chức năng cấu tạo thuật ngữ mới theo mục đích của 

người sử dụng. Do vậy, mỗi tiền tố có ý nghĩa từ vựng được xem như một ngữ tố. Ví dụ, được 

minh họa trong bảng sau: 

Bảng 1: Thuật ngữ thời trang tiếng Anh được cấu tạo từ phương thức thêm tiền tố 

Tiền tố Nghĩa của tiền tố Thuật ngữ thời trang tiếng Anh 

aqua- nước aquamarine 

multi- nhiều, đa dạng multicolor 

mono- đơn, một monochrome 

super- Siêu supermodel 

Những hình vị phụ thuộc được thêm vào phần cuối từ gọi là hậu tố. Trong hệ thống 

thuật ngữ thời trang, số lượng các hậu tố dùng đề tạo nên từ mới khá phong phú. Chúng ta có 

thể tạo nên rất nhiều từ mới từ một gốc từ, tùy thuộc vào từng ý nghĩa của các hậu tố. Mỗi hậu 

tố có ý nghĩa từ vựng cũng được xem như một ngữ tố. Ví dụ: từ gốc từ collect nhờ hậu tố -or 

sẽ có collector (nhà sưu tập thời trang), -ion sẽ có collection (bộ sưu tập thời trang). Có thể kể 

tên một số hậu tố khác nhau trong việc cấu tạo hệ thống thuật ngữ thời trang tiếng Anh như: -

er, -ian, - let, -y, -ion,- or,  -ing, -y, -ie, -lion, -ism, -ist,… dùng để cấu tạo nên danh từ. Các 

hậu tố như -ed, -ish, -ble, -al, -ic, -less,…dùng để cấu tạo nên tính từ. Chúng tôi trình bày các 

ví dụ cụ thể trong bảng sau đây:  

Bảng 2: Thuật ngữ thời trang tiếng Anh được cấu tạo từ phương thứcthêm hậu tố 

Hậu tố Nghĩa của hậu tố Thuật ngữ thời trang tiếng Anh 

-or đối tượng làm nghề Collector 
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-er đối tượng làm nghề Designer 

-ion trạng thái Collection 

-ist đối tượng làm nghề Stylist 

-ish có đặc điểm là… Modish 

-ism trường phái, đảng phái Minimalism 

-able có khả năng… Fashionable 

Trong nghiên cứu khảo sát của chúng tôi còn có 01 thuật ngữ được hình thành từ 

phương thức phái sinh thêm cả tiền tố và hậu tố. Các hình vị phụ thuộc sẽ được thêm vào cả 

phần đầu và phần cuối của hình vị tự do (gốc từ) để tạo nên một từ mới. Đó là: 

monochromatic = mono (đơn độc) + chromate + ic (có tính chất là…).  

Như vậy, với phương thức tạo từ phái sinh bằng hình thức thêm phụ tố vào hình vị tự do 

(gốc từ), hệ thuật ngữ thời trang tiếng Anh trở nên phong phú đa dạng về mặt số lượng.   

2.3.2.2.Phương thức ghép (compounding) 

Ghép từ cũng là phương thức tạo thuật ngữ mới của tiếng Anh. Có thể nói, đây là phương 

thức chủ đạo để hình thành nên thuật ngữ thời trang tiếng Anh, bao gồm từ ghép và từ định 

danh. Với 652 từ ghép và 316 cụm từ định danh khảo sát ở chương 2 (968 đơn vị), chúng tôi 

nhận thấy, bên cạnh những từ ghép và cụm từ được hình thành theo con đường thuật ngữ hóa 

từ thông thường (39 đơn vị), những từ ghép và cụm từ còn lại sẽ được hình thành bằng 

phương thức ghép (829 đơn vị). 

 Ghép là sự kết hợp hai hình vị tự do trở lên để tạo thành một từ mới, ví dụ: sun + dress 

= sundress (váy đầm hai dây, dáng xòe, xếp ly tựa ánh mặt trời), pull + over= pullover (áo 

len chui đầu). Bên cạnh đó, phương thức ghép còn cho phép sự kết hợp của một hình vị tự do 

(gốc từ) với (các) từ khác để tạo ra cụm từ định danh, ví dụ: side + button + dress = side-

button dress (đầm thiết kế với hàng khuy bên hông), peep + toe + shoes = peep toe shoes 

(giày sục hở ngón).  

 Đa số các thuật ngữ thời trang là từ ghép và cụm từ định danh được tạo ra từ phương 

thức ghép trong tiếng Anh đều có thể được suy luận nghĩa của từng từ. Ví dụ: leather (da 

thuộc) + jacket (áo khoác) = leather jacket (áo khoác da); slim (nhỏ, thon) + fit (vừa khít) = 

slim-fit (ôm khít). Tuy nhiên, một số nghĩa của thuật ngữ là từ ghép khó có thể suy luận nghĩa 

của từng từ. Ví dụ: trench coat (áo khoác dài), black tie dinner (bữa tiệc thời trang dành cho 

quý ông)… Có thể nhận thấy, phạm trù ngữ nghĩa của các thuật ngữ là từ ghép và cụm từ định 

danh trong tiếng Anh được quyết định bởi yếu tố chính của từ. Vídụ: sundresscó yếu tố chính 

(dress) là danh từ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp một số thuật ngữ là từ ghép hoặc cụm từ 

định danh không chịu sự quyết định từ loại của yếu tố chính. Vídụ: apull-over là một danh từ 

không phải là một giới từ mặc dù yếu tố chính là giới từ “over”. Chúng tôi đã khảo sát được 

những hình thức ghép sau:  

Bảng 3: Thuật ngữ thời trang tiếng Anh được cấu tạo từ phương thức ghép 

Hình thức ghép Ví dụ 

Danh từ  + Danh từ  = Danh từ accessories designer,… 
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Hiện tại phân từ + Danh từ = Danh từ matching clutch,… 

Quá khứ phân từ + Danh từ = Danh từ ruched top,… 

Danh từ + Giới từ = Danh từ pullover, … 

Danh từ + Hiện tại phân từ = Tính từ eye-catching,… 

Danh từ + quá khứ phân từ = Tính từ handmade,… 

Tính từ + Tính từ = Tính từ regular-fit,… 

Tính từ + Danh từ = Tính từ secondhand,… 

Danh từ + Động từ = Động từ tie-dye,… 

Có ba cách để ghép từ tạo thành thuật ngữ như sau:  

Một là, dùng dấu gạch nối (hyphen) giữa các từ. Ví dụ: slim-fit, regular-fit,… 

Hai là, viết tách rời từng từ một (no join). Ví dụ: pea coat, desert boot,… 

Ba là, viết liền các từ với nhau (fusion). Ví dụ: crossbody, sundress,… 

2.3.2.3. Phương thức viết tắt (Abbreviated forms):  

Cũng như các ngôn ngữ khác, tiếng Anh cũng có sử dụng phương thức viết tắt. Tuy 

nhiên, theo số liệu khảo sát của chúng tôi, có rất ít thuật ngữ thời trang tiếng Anh được hình 

thành theo phương thức này. 

Trong số 1.162 thuật ngữ thời trang được khảo sát, chỉ có 12 thuật ngữ (1,03%) tồn tại 

dưới hình thức viết tắt. Quy trình viết tắt thường được thực hiện bằng cách lấy chữ cái đầu 

của một chuỗi từ (gồm 2 từ trở lên) để tạo thành một từ mới, hoặc lược bớt từ để tạo sự đơn 

giản và dễ hiểu. Phương thức hình thành thuật ngữ này mang lại những thuận lợi trong giao 

tiếp ngôn ngữ, nhất là giao tiếp dưới dạng văn bản viết. 

Có hai cách để viết tắt thuật ngữ: Viết tắt từ (abbreviation) và viết tắt chữ cái đầu mỗi 

từ (acronyms). Viết tắt từ là cách lược bớt từ hoặc một số phần của từ trong thuật ngữ mà 

không làm thay đổi nghĩa của thuật ngữ muốn biểu thị. Viết tắt các chữ cái đầu là sự kết hợp 

của các chữ cái đầu để tạo thành một thuật ngữ tồn tại phổ biến dưới dạng ngắn gọn và dễ 

hiểu, dễ viết. Chúng tôi trình bày các ví dụ minh họa trong bảng sau:  

Bảng 4: Thuật ngữ thời trang tiếng Anh được cấu tạo từ phương thức viết tắt 

Hình thức 

viết tắt 

Thuật ngữ 

viết tắt 

Thuật ngữ 

viết đầy đủ 
Nghĩa tiếng Việt 

Viết tắt từ 

(abbreviation) 

high heels high- heeled shoes  giày cao gót 

Capris Capri pants  quần lửng dài quá gối 

Glam glamorous  
phong cách dạ tiệc, lấp lánh, sang 

trọng và nữ tính 

Prep preppy  phong cách thời trang học đường 

Viết tắt chữ cái 

đầu mỗi từ 

(Initialism) 

S small  cỡ nhỏ 

M medium  cỡ trung bình 

L large  cỡ lớn 

XL extra large  cỡ lớn ngoại cỡ 

CAD computer-aided- thiết kế thời trang trên máy tính 
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design 

HC Haute Couture thời trang cao cấp 

NTM Next Top model 
cuộc thi tìm kiếm người mẫu thời 

trang 

RTW ready - to - wear thời trang ứng dụng 

Tổng 12/1.162  

2.3.3. Vay mượn thuật ngữ tiếng nước ngoài 

 Quá trình tiếp xúc ngôn ngữ diễn ra một cách tự nhiên sẽ dẫn đến việc vay mượn ngôn 

ngữ.  Bussmann H. (1996) phân tích ngắn gọn: “vay mượn là sự tiếp nhận một biểu thức của 

ngôn ngữ này vào một ngôn ngữ khác khi trong ngôn ngữ đó không có thuật ngữ tương ứng 

để biểu đạt khái niệm mới” [2; tr.55].  

 Cũng giống như mọi ngôn ngữ khác, trong quá trình hình thành và phát triển ngôn ngữ 

dân tộc, tiếng Anh đã được đa dạng hóa bởi sự vay mượn. Bởi vậy, hệ thuật ngữ thời trang 

tiếng Anh chứa đựng một số lượng nhất định các thuật ngữ vay mượn từ các ngôn ngữ khác. 

Nếu như thuật ngữ thời trang tiếng Việt được vay mượn theo các hình thức: phiên âm, sao 

phỏng, ghép lai và giữ nguyên dạng thuật ngữ nước ngoài, thì các thuật ngữ thời trang trong 

tiếng Anh được vay mượn bằng hình thức giữ nguyên dạng thuật ngữ nước ngoài. Người 

Norman (Pháp) đã thực hiện cuộc xâm lược Vương quốc Anh vào năm 1066 và trải qua nửa 

thế kỷ đô hộ trên đất nước này. Đây là lý do giải thích cho sự xuất hiện của nhiều thuật ngữ 

thời trang tiếng Anh được vay mượn từ tiếng Pháp. Tuy nhiên, thuật ngữ thời trang tiếng Anh 

còn được vay mượn từ một số ngôn ngữ khác như Nhật, Đức…, chứ không chỉ riêng tiếng 

Pháp. Có 47/1.162 thuật ngữ thời trang tiếng Anh, chiếm tỉ lệ 4,04%, được mượn nguyên 

dạng từ các ngôn ngữ khác nhau. Các ví dụ cụ thể được trình bày trong bảng 5 như sau:  

Bảng 5:  Thuật ngữ thời trang tiếng Anh có nguồn gốc vay mượn 

Nguồn gốc vay mƣợn Thuật ngữ thời trang tiếng Anh 

Tiếng Pháp satin, boutique… satin, boutique  

Tiếng Nhật Kimono Kimono 

Tiếng Đức Dirndl dirndl 

Tiếng Latin frock, velvet frock, velvet 

Tiếng Hindi bangle, pajama bangle, pajama  

Tiếng Tây Ban Nha panama, brocade   panama, brocade  

2.3.4. Vay mượn thuật ngữ khoa học liên ngành 

 Sự phát triển của hệ thuật ngữ thời trang còn có sự vay mượn thuật ngữ của một số 

ngành khoa học khác. Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát và phân tích 1.162 thuật ngữ thời 

trang tiếng Anh, chúng tôi nhận thấy sự hiện diện của các thuật ngữ vay mượn liên ngành 

chiếm số lượng không đáng kể. Cụ thể như sau: 

Bảng 6: Thuật ngữ thời trang tiếng Anh vay mượn thuật ngữ khoa học liên ngành 

Ngành khoa học Thuật ngữ  tiếng Anh vay mƣợn Số lƣợng Tỉ lệ (%) 

Hàng hải crew(áo len), crewsocks (tất cao cổ) 02 0,16 
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Báo chí editorial (bộ hình thời trang) 01 0,08 

Kiến trúc/xây dựng 
design (thiết kế) 

designer (nhà thiết kế) 

02 0,16 

Thể thao 

creepers (giày thể thao nam đế cao) 

 jumper (áo chui đầu) 

jogger (quần ôm bó) 

03 0,16 

Kỹ thuật 
seersucker (vải sọc nhăn) 01 0,16 

Tổng 09/1.162  

Như vậy, sự tiếp nhận các thuật ngữ có nguồn gốc tiếng nước ngoài và các thuật ngữ 

thuộc các ngành khoa học khác vào hệ thuật ngữ thời trang tiếng Anh được xem là một quá 

trình xây dựng và phát triển hệ ngôn ngữ mang tính tất yếu. Cùng với thời gian và cùng với sự 

ra đời của những xu hướng thời trang mới, gắn kèm với những khái niệm mới, vốn từ vay 

mượn ngày càng được bổ sung về mặt số lượng, đã góp phần tạo nên tính năng động cho hệ 

thuật ngữ thời trang tiếng Anh.  

Với sự phân tích ở trên, chúng tôi có sự tổng hợp về các con đường hình thành thuật 

ngữ thời trang tiếng Anh như sau:  

Bảng 7: Con đường hình thành thuật ngữ thời trang tiếng Anh 

TT Con đƣờng hình thành 
Phƣơng thức 

cấu tạo 

Số lƣợng 

thuật ngữ 

Tổng số 

thuật ngữ 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Thuật ngữ hoá từ thông thường 223 223 19,19 

2 
Tạo thuật ngữ mới dựa trên 

cơ sở ngữ liệu vốn có 

Phái sinh 41 

882 

3,52 

Ghép 829 71,34 

Viết tắt 12 1,03 

3 Vay mượn thuật ngữ tiếng nước ngoài 48 

57 

4,13 

4 Vay mượn thuật ngữ khoa học liên ngành 09 0,77 

Tổng 1.162  

Như vậy, hệ thuật ngữ thời trang tiếng Anh được hình thành từ các con đường: (1) thuật 

ngữ hoá từ thông thường; (2) tạo thuật ngữ mới với ba phương thức: thêm phụ tố, ghép và viết 

tắt; (3) vay mượn thuật ngữ tiếng nước ngoài và (4) vay mượn thuật ngữ khoa học liên ngành. 

Theo số liệu khảo sát, con đường tạo thuật ngữ mới dựa trên cơ sở ngữ liệu vốn có đã tạo nên 

số lượng thuật ngữ lớn nhất. Trong đó, phương thức viết tắt chiếm tỉ lệ thấp nhất với 12/1162 

thuật ngữ (1,03%) và phương thức ghép từ chiếm tỉ lệ cao nhất với 829 thuật ngữ (71,34 %). 

Như vậy, ghép từ là phương thức chủ đạo góp phần tạo nên sự phát triển của hệ thuật ngữ thời 

trang tiếng Anh.  

3. Kết luận 

 Có thể nói, những con đường hình thành thuật ngữ chính là các phương hướng để xây 

dựng và phát triển các hệ thuật ngữ khoa học nói chung và thuật ngữ thời trang trong tiếng 
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Anh nói riêng. Việc nghiên cứu các con đường và phương thức hình thành thuật ngữ cho phép 

chúng ta hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa tư duy, vai trò của tư duy, của sự nhận thức và 

sự tiến bộ xã hội đối với sự phát triển ngôn ngữ thông qua việc diễn đạt các khái niệm thuộc 

lĩnh vực khoa học. Như vậy, những con đường hình thành thuật ngữ đã làm giàu vốn từ, làm 

giàu tri thức và cách thức tư duy của con người về ngôn ngữ hiện đại ngày nay. 
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THE WAYS FORMING FASHION TERMINOLOGIES IN ENGLISH 

Hoang Thi Hue, Ph.D 

Abstract: Based on the surveyed data, the paper analyzed the ways forming fashion 

terminologies in English. As a result, fashion teminologies in English are formed by the four 

ways, namely teminologization, using the existing forms, direct borrowing from other 

languages and interdisciplinary borrowing. Each of the four ways has been clarified in terms 

of its characteristics to state how fashion terminologies in English have been enriched and 

diversified.  

 Key words: The way forming terminologies; fashion terminology; English 
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SƠ LƢỢC VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGHỆ THUẬT THANH NHẠC  

QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ 

Trần Đình Lộc
1 

Tóm tắt: Lịch sử phát triển của ngành thanh nhạc cho thấy, các ca sĩ, nhạc sĩ, các nhà 

sư phạm thanh nhạc luôn tìm tòi để xây dựng một phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao và 

phát triển một cách đầy đủ, hoàn thiện nhất những khả năng vốn có của giọng hát con người 

(về cao độ, trường độ, cường độ, âm sắc...). Tuy nhiên, chỉ khi ứng dụng khoa học công nghệ, 

ngành thanh nhạc mới có những bước tiến vượt bậc trong vấn đề đào tạo ca sĩ.  

Từ khóa: Khoa học công nghệ, thanh nhạc, giáo dục 

 

1. Mở đầu 

Từ thời cổ đại Hy Lạp cho đến nay, nghệ thuật thanh nhạc đã hình thành và phát triển 

suốt hai nghìn năm. Bắt đầu với sự phân chia theo chất giọng, hình thành nội dung luyện tập 

thanh nhạc bao gồm tầm cử, độ vang, độ chính xác và truyền cảm ở các trường dạy nhạc La 

Mã, cho đến thời Phục hưng với sự hình thành các loại hình ca hát mới: Romance, hợp xướng, 

thanh xướng kịch, opera gắn liền với một lối hát, một loại kỹ thuật thanh nhạc phức tạp là Bel 

canto. Đặc biệt, sự phát triển của lĩnh vực thanh nhạc học đã có những bước tiến dài nhờ công 

lao của các nhà sư phạm thanh nhạc, qua thực tế giảng dạy cùng với nhận thức khoa học, ứng 

dụng tiến bộ của khoa học công nghệ vào trong nghiên cứu giọng hát con người, từ đó đưa ra 

những phương pháp luyện tập phù hợp để phát triển. 

Có thể nói, quá trình hình thành phát triển của nghệ thuật thanh nhạc được chia làm 2 

giai đoạn. 

2. Các giai đoạn phát triển của nghệ thuật thanh nhạc 

2.1. Giai đoạn trước khi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

+ Thanh nhạc cổ 

Trong lịch sử phát triển của loài người, âm nhạc và ngôn ngữ cùng sinh ra tồn tại và 

phát triển. Có quan điểm cho rằng, âm nhạc có trước tiếng nói, chẳng phải những tiếng hú gọi 

bầy với sức vang xa của người cổ là âm nhạc đó thôi! Và hình thái sớm nhất của âm nhạc là 

ca hát. Nhạc cụ sớm nhất của con người là giọng hát. 

Trong nền văn minh Hy Lạp - La Mã, người ta đã ghi nhận sự phát triển của nền thanh 

nhạc cổ có ảnh hưởng rộng rãi trên toàn thế giới. Giai đoạn này, chính những nhu cầu ca hát 

trong sinh hoạt cộng đồng khi lao động, vui chơi, tế lễ…đã góp phần tạo ra thể loại Oratorio 

(thanh xướng kịch), và để kể lại những sự kiện trong cuộc đời Tửu thần, ngợi ca Tửu thần, các 

ca sĩ trong dàn đồng ca đặt biệt là ca sĩ đơn ca phải tìm cách phô diễn hết năng lực trong 

giọng ca của mình. Bi kịch cổ Hy Lạp có thể loại độc thoại bằng hát nói, đó là phôi thai cho 

thể loại Récitatif trong Opera sau này. 

Kinh cổ của Ki tô giáo cho thấy, kinh Kyrie (kinh thương xót) được hát trong thánh lễ 

bởi các giáo sĩ và ca đoàn là một thể loại thanh nhạc phức tạp được lưu truyền đến ngày nay 

                                           
1
Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh 
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(được hát lên bởi tất cả các tín đồ khi hành lễ, được dịch giọng cho phù hợp). Dù không ghi 

nhịp phách, không có phần đệm và được hát theo tiết tấu tự do với ngữ điệu của lời ca; thể 

loại thanh nhạc này có tầm cử khá rộng so với âm vực giọng hát tự nhiên, nhiều biến âm cho 

thấy sự phát triển thanh nhạc trong nhà thờ ở giai đoạn này. 

Câu tụng 1: Kyrie eleison (Xin Chúa thương xót chúng con), hát 3 lần. 

 

Câu tụng 2: Christe eleison (Xin Chúa Kitô thương xót chúng con), hát 3 lần. 

 

 

Cũng giai đoạn này, thanh nhạc cổ đã phân chia giọng nam làm 3 loại: 

- Netoide: Giọng hát cao, có kỹ xảo, với phong cách thoải mái như hát Aria. 

- Mesoide: Giọng hát trung, điển hình cho ca hát quần chúng, hợp xướng. 

- Iratoide: Giọng hát trầm,có màu sắc riêng, biểu diễn bi kịch. 

Trong đào tạo thanh nhạc cổ, thầy dạy hát đã đưa ra ba yêu cầu về nội dung học hát như sau: 

- Vociferarril: Luyện mở rộng tầm cử giọng và phát triển giọng khỏe. 

- Phonasci: Phát âm giọng hát có chất lượng cao (cộng minh giọng hát). 

- Vocales: Luyện âm điệu (cao độ) chuẩn xác với sắc thái giọng (có thẩm mỹ về nghệ 

thuật ca hát). 

+ Thanh nhạc thời kỳ trung cổ - âm nhạc của nhà thờ 

Thời Trung cổ bị xem là “mông muội, tăm tối, hố đen của khoa học”, “là thời kỳ mà lời 

nói của những thế lực tôn giáo đứng trên những trải nghiệm cá nhân và hoạt động lý trí”, 

“đêm trường Trung cổ”… Tuy nhiên, lĩnh vực nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc lại được phát 

triển mạnh mẽ và được xếp hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bởi giai đoạn này 
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giáo hội Cơ đốc trở thành lực lượng thống trị châu Âu. Họ thành lập các trường đại học phục 

vụ cho mục đích tôn giáo, thâu tóm cả âm nhạc, mỹ thuật và văn học. Thời kỳ này, các nhạc sĩ 

chuyên nghiệp đều được nhà thờ Cơ đốc giáo tuyển dụng. 

Nhà thờ Cơ đốc giáo xem ca hát là thờ phụng, thánh ca được xếp ngang hàng với thánh 

kinh. Một số học giả còn cho rằng, âm nhạc - thanh nhạc là công cụ hoạt động thống trị tư 

tưởng, tình cảm của con người. Nhà thờ sử dụng âm nhạc - thanh nhạc để truyền bá tư tưởng 

giáo lý Cơ đốc, mê hoặc tâm hồn, tình cảm của con chiên, nhốt phần hồn của giáo dân vào 

nhà tù vô hình. 

Âm nhạc nhà thờ thời kỳ này chủ yếu là hợp xướng - thể loại thanh nhạc cao nhất. Âm 

nhạc - thanh nhạc nhà thờ có vị trí hết sức quan trọng trong lịch sử thanh nhạc châu Âu và có 

ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của nghệ thuật thanh nhạc sau này. Thế kỷ IV, Trường 

dạy hát Scola Cantorum được Giáo hoàng La Mã chính thức mở để đào tạo ca sĩ hợp xướng 

nhà thờ. Đến thế kỷ VII, Giáo hoàng Gregoire le Grand xây dựng Trường âm nhạc tại 

Lateran, nhằm để đào tạo các trẻ mồ côi có tài năng âm nhạc thành ca sĩ, nhạc sĩ nhà thờ. 

+ Thanh nhạc thời kỳ phục hưng 

Nghệ thuật giai đoạn này đề cao chủ nghĩa nhân văn, chống lại áp bức của phong kiến 

và nhà thờ. Các lĩnh vực kinh tế, văn học, âm nhạc, hội họa, kiến trúc… ở các nước châu Âu 

đạt được những thành tựu huy hoàng. 

Sự xuất hiện của thể loại Romance - âm nhạc thế tục, đã phá bỏ vị trí độc tôn của thể 

loại ca khúc nhà thờ thống trị trong một thời gian dài. Giai đoạn này cũng đánh dấu sự ra đời 

của thể loại thanh nhạc quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài cho đến ngày nay của 

nghệ thuật thanh nhạc: Opera. 

Năm 1600, lần đầu tiên trên thế giới, tại Italia xuất hiện một số vở Opera với hai tên 

tuổi nổi bậc là J. Péri và Cassini (đây là thời kỳ của Opera séria). Ở phần lời tựa của vở Opera 

mang tên Euphridice, J.Péri đã trình bày một số nguyên tắc thẩm mỹ mới trong ca hát, đó là 

ca sĩ cần phải sử dụng và hoàn thiện lối hát kể chuyện (Récitatif). Vở Opera cùng tên của 

Cassini lại nổi bậc hơn với tính chất giai điệu. Ở đó, người ta nhận thấy rõ khuynh hướng đòi 

hỏi các kỹ thuật điêu luyện trong giọng hát của ca sĩ. Việc xuất hiện Opera đã tạo tiền đề cho 

một loại kỹ thuật thanh nhạc quan trọng xuất hiện: Kỹ thuật Bel canto. 

Tuy nhiên, các tác phẩm thanh nhạc thời kỳ này mang tính chất thính phòng, nhẹ nhàng, 

ít cao trào. Thêm vào đó, phòng hòa nhạc lại nhỏ (trong hoàng cung hoặc trong gia đình các 

nhà quý tộc), biên chế dàn nhạc ít người (từ 5 - 10 nhạc công) nên ca sĩ không cần phải có 

giọng hát với âm lượng lớn, âm vực giọng hát không cần quá rộng. Đối với ca sĩ nam, âm vực 

giọng không vượt quá giới hạn âm khu tự nhiên. Khi lên cao, người ta hát giọng giả (Falsetto) 

theo nguyên tắc: Càng lên cao, càng hát nhỏ dần. 

Phải đến từ giữa thế kỷ XIX, ngọn gió của chủ nghĩa hiện thực thổi ào vào nền văn học 

nghệ thuật châu Âu, nhiều vở Opera lớn phản ánh đời sống xã hội liên tục xuất hiện. Công 

chúng đi xem nhạc kịch nhiều hơn và vì thế, nhà hát ra đời với kích thước lớn. Chính vì vậy, 

kỹ thuật Bel canto lại đứng trước một thử thách mới và nó buộc phải vận động để đáp ứng với 

nhu cầu của thời đại. Lúc này, nghệ thuật đòi hỏi giọng hát người ca sĩ phải âm vang, tràn đầy 
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kịch tính, phải thoát xa rồi xuyên qua dàn nhạc lớn để đến với khán giả ngồi ở cuối rạp hát. Vì 

thế, kỹ thuật Bel canto phát triển kỹ thuật hát mới: Âm thanh hỗn hợp đóng tiếng ở âm khu 

cao của giọng nam và hỗn hợp các âm khu của giọng nữ ra đời, đáp ứng các yêu cầu về giọng 

hát trong giai đoạn mới. 

Bước vào thế kỷ XIX, sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật từ nước Anh lan rộng sang các 

nước châu Âu và Hoa Kỳ. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật này đánh dấu kỷ nguyên mới 

của nhân loại: Kỷ nguyên của sản xuất cơ khí, cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật được ứng dụng 

rộng rãi vào mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó sự nâng cao và phát triển của kỹ thuật Bel 

canto chỉ được hoàn thiện khi có sự hỗ trợ đắc lực của việc ứng dụng sự phát triển của khoa 

học kỹ thuật. 

 2.2. Giai đoạn ứng dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào thanh nhạc 

Nếu ở các giai đoạn trước, các ca sĩ, nhạc sĩ, thầy giáo thanh nhạc chủ yếu dựa vào kinh 

nghiệm bản thân trong quá trình biểu diễn, giảng dạy để nghiên cứu tìm tòi phương pháp phát 

triển giọng hát. Phương pháp nghiên cứu này có những hạn chế nhất định, chưa tạo được sự 

đột phá trong phát triển kỹ thuật thanh nhạc.  

Chỉ từ khi ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào nghiên cứu, các nhà sư 

phạm thanh nhạc đã tạo nên những bước phát triển kỳ diệu về kỹ thuật thanh nhạc. Với sự 

phát triển của khoa học về giải phẫu, bộ máy phát thanh của con người đã được nghiên cứu 

một cách tỉ mỉ, khoa học, cơ chế phát thanh của con người được nghiên cứu và cho thấy sự 

phối hợp đồng bộ của các yếu tố trong việc tạo ra âm thanh, nâng cao hiệu quả âm thanh bằng 

cách sử dụng các xoang cộng minh, đặt biệt là cơ chế rung của dây thanh đới, một bộ phận 

quan trọng nhất trong hệ thống bộ máy phát thanh của con người. Năm 1841, Garcia II đã 

phát minh ra gương soi họng để nhìn thấy động thái khép rung của dây thanh khi phát ra âm 

thanh. Năm 1932, hai nhà khoa học Pháp dùng gương soi đã phát hiện dây thanh khép rung 

bằng nhiều phương thức. Thế kỷ XX, trung tâm nghiên cứu điện thoại Bell phát minh ra 

camera Fastas, chỉ trong một giây có thể quay 4000 pha ảnh/giây về động thái của dây thanh 

khi phát thanh, sau đó người ta làm chậm tốc độ kể trên thành 200 pha/giây, và nhờ đó người 

ta có thể thấy rõ động thái khép rung phong phú, đa dạng của dây thanh mà mắt thường không 

thể quan sát được. 

Năm 1950 - 1960, sau một thời gian dài thực nghiệm, Wiliam Venner cùng với tiến sĩ 

F.D. Bogger đã đưa ra kết luận về công năng và cơ chế làm việc của các cơ trong thanh quản 

khi ca hát qua việc giải thích dựa trên phát minh của nhà vật lý học tài ba Daniel Bernoulli: 

Yếu tố động lực hơi thở, đóng vai trò quan trọng trong ca hát. Phương pháp này khuyến cáo 

ca sĩ không nên dùng sức các cơ trong thanh quản mà phải tăng cường luồng hơi thở tác động 

liên tục lên khe thanh, hát như vậy sẽ nhẹ nhàng mà hiệu quả cao hơn. W. Venner cho rằng, 

muốn hát nốt cao thì phải tăng cường luồng hơi mạnh, khi đó khe thanh buộc phải tăng chu kỳ 

khép mở, nghĩa là nâng cao tần số rung của cao độ. Nghiên cứu này có ý nghĩa cực kỳ quan 

trong đối với các nhà sư phạm thanh nhạc, tạo bước ngoặt cho việc phát triển, ứng dụng kỹ 

thuật Bel canto vào nhạc kịch, thính phòng và cả các loại hình ca hát khác như nhạc nhẹ, dân 

ca với mức độ phù hợp. 
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Nắm vững kỹ thuật Bel canto sẽ giúp người học thanh nhạc sử dụng hơi thở một cách 

chủ động đưa tiếng hát vào đúng vị trí âm thanh của mình. Chính vì thế, hơi thở và vị trí âm 

thanh là hai thuộc tính cơ bản, hai điều kiện cơ bản để đánh giá sự thành công của người học 

trong việc hoàn thiện kỹ thuật Bel canto. Với một hơi thở đúng, cách mở khẩu hình trong 

thích hợp, tiếng hát sẽ bay đến vị trí âm thanh và đồng thời lan tỏa ra những xoang vang phụ 

cận tạo nên những bồi âm phong phú, đẹp đẽ cho giọng hát. Người ta gọi cách hát này là hát 

có cộng minh. 

Giai đoạn này, phương pháp hát đóng tiếng đối với giọng nam và hỗn hợp các âm khu 

đối với giọng nữ ra đời. 

Ta cũng biết rằng, giọng hát con người được chia làm nhiều âm khu.  

- Giọng nam có 2 âm khu và một điểm đổi giọng: Âm khu tự nhiên và âm khu giọng đầu. 

- Giọng nữ có 3 âm khu và 2 điểm đổi giọng: Âm khu giọng tự nhiên, âm khu giọng hỗn 

hợp và âm khu giọng đầu. 

Đối với giọng nam, trên cơ sở hai âm khu cơ bản của giọng hát, kỹ thuật Bel canto đưa 

ra hai phương pháp hát: Hát mở tiếng ở âm khu tự nhiên và hát đóng tiếng ở âm khu giọng 

đầu. Đây là hai quá trình hoạt động chủ động và tích cực của các cơ quan phát âm nhằm giúp 

giọng hát đạt đến sự phát triển đầy đủ, toàn diện những ưu thế về âm vực, cao độ, cường độ, 

trường độ và âm sắc. 

Muốn hát đúng vị trí âm thanh để thực hiện tốt kỹ thuật hát mở tiếng hoặc đóng tiếng  

ngoài việc sử dụng hơi thở đúng, người hát còn phải biết cách mở miệng một cách chủ động 

và hợp lý, đặt biệt là mở rộng vòm ếch mềm phía trong miệng (còn gọi là khẩu hình trong). 

Khoa học về giải phẫu đã giúp các nhà nghiên cứu thanh nhạc quan sát rõ hơn cấu trúc 

của hộp sọ con người, và chỉ ra rằng chỉ duy nhất có xương hàm dưới là có thể cử động được. 

Xương hàm dưới hình móng ngựa, có hai đầu dựng đứng, bờ trên có hai mỏm: Mỏm vẹt và 

mỏm lồi cầu. Mỏm vẹt là nơi bám cơ thái dương có tác dụng nâng hàm lên hoặc hạ hàm 

xuống. Việc chủ động mở miệng của người hát phụ thuộc rất nhiều vào các cấu tạo trên. 

Ngoài ra, xương hàm trên luôn gắn chặt vào hộp sọ. Ở phần trong miệng, sau lợi là vòm 

ếch cứng. Vòm này do xương khẩu cái và tấm ngang của xương hàm trên tạo nên, do đó 

không thể điều khiển cử động được. Vòm ếch mềm tiếp vào vòm ếch cứng, cấu tạo bởi một 

tầng cơ có màng nhầy phủ lên làm thành một bờ tự do ngăn cách khoang miệng với khoang 

hầu. Ở chính giữa bờ tự do của vòm ếch mềm có một phần lồi ra tựa như một lưỡi nhỏ gọi là 

tiểu thiệt có thể nhìn thấy khi há miệng rộng. Vòm ếch mềm cùng với tiểu thiệt là hai bộ phận 

ta có thể điều khiển để chúng cử động (nâng lên và hạ xuống) được. Một ví dụ cho thấy rõ là 

khi ngáp thầm, mặc dù môi mím chặt nhưng vòm ếch mềm và tiểu thiệt vẫn được nâng lên để 

không khí trào qua đỉnh sống mũi ra ngoài. Các nhà sư phạm thanh nhạc cũng đã sử dụng 

phương pháp luyện thanh với âm ngậm dựa trên cơ sở này. 

Khi hát lên càng cao, cảm giác vang ngực mờ dần, cảm giác vang ở vòm mặt xuất hiện, 

người hát chuyển dần sang cách hát đóng tiếng ở âm khu cao. Lúc này, lượng không khí tiêu 

hao sẽ tăng lên, người hát phải có một hơi thở sâu hơn và kết hợp với việc nhấc vòm ếch mềm 

lên một cách khéo léo, chủ động để mở khẩu hình trong trở thành một yêu cầu rất quan trọng. 
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Trong khi luyện thanh, để chuyển từ hát âm thanh mở sang âm thanh đóng, ngoài việc thở 

đúng, sâu, điểm tựa âm thanh hợp lý thì thầy giáo cần cho người học kết hợp chuyển các 

nguyên âm từ A -> Ô -> U -> Y một cách linh hoạt, nhuần nhuyễn. 

Đối với giọng nữ, như đã trình bày ở trên, ở các giọng hát nữ có 3 âm khu: Âm khu 

ngực, âm khu hỗn hợp và âm khu giọng đầu. Âm khu ngực rộng khoảng một quãng 3, trong 

khi âm khu hỗn hợp rộng khoảng một quãng 8, cuối cùng là âm khu cao. Như vậy, phần cơ 

bản của âm vực giọng nữ là âm khu hỗn hợp. Có thể nói, quá trình mở rộng âm khu giọng hát 

nữ là quá trình hỗn hợp các âm khu và mở rộng âm khu hỗn hợp theo hai chiều đi lên và đi 

xuống của giọng hát. Phương pháp này gọi là hỗn hợp các âm khu giọng hát. 

Chính vì vậy, sau quá trình luyện tập tốt ở âm khu tự nhiên, chuyển sang giai đoạn mở 

rộng âm vực giọng, ta nên chọn những câu luyện thanh có giai điệu chuyển động từ trên 

xuống dưới để xử lý nốt chuyển giọng của âm khu hỗn hợp và âm khu cao. Cách hát này rất 

có lợi vì sẽ dễ tìm và chuyển được “vị trí cao” của âm thanh xuống âm khu thấp, giúp luyện 

tập chức năng hỗn hợp các âm khu của giọng hát. 

3. Sự phát triển của nền thanh nhạc Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc 

Ở Việt Nam, sau 1954 hòa bình lập lại ở miền Bắc, chính phủ luôn quan tâm đến sự 

phát triển của nền văn học nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ tài năng được cử đi tu nghiệp về thanh 

nhạc cũng như nhiều chuyên gia nước ngoài được mời đến Việt Nam để đào tạo, huấn luyện 

về thanh nhạc. Giai đoạn này, kỹ thuật hát cộng minh được phát triển ở miền Bắc và trong cả 

nước sau 1975. 

Đến nay, thời gian đã gần 65 năm kể từ ngày Trường âm nhạc Việt Nam được thành 

lập, nền nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam đã hình thành, phát triển sâu rộng và đạt được những 

kết quả đáng tự hào. Ngay từ buổi đầu tiên hội nhập với nghệ thuật ca hát phương Tây, nhờ 

những ca sĩ đầu tiên được đào tạo bài bản ở nước ngoài, khi về nước trở thành những ca sĩ, 

nhà sư phạm thanh nhạc hàng đầu của Việt Nam: NSND Trung Kiên, NSND Mai Khanh, 

NSND Trần Hiếu, NSND Quý Dương, NSND Tường Vi, NSND Thanh Huyền, NSND Lê 

Dung, NGND Lô Thanh, NGƯT Hồ Mộ La…; Kỹ thuật Bel canto đã được đưa vào Việt Nam 

và dần dần hoàn thiện, sánh ngang tầm với các nước có nền nghệ thuật thanh nhạc phát triển ở 

khu vực và châu lục. Một loạt các ca sĩ hàng đầu, các giảng viên thanh nhạc tài năng được đào 

tạo từ nền thanh nhạc hiện đại Việt Nam như: NSND Quang Thọ, NSND Doãn Tần, NSND 

Tạ Minh Tâm, NSND Đỗ Quốc Hưng, NSUT Trần Thị Ngọc Lan, NSUT Đăng Dương, 

NSUT Trọng Tấn, NSUT Lan Anh… Song song với đó là sự phát triển của nghệ thuật sáng 

tác các tác phẩm thanh nhạc Việt Nam đã đạt tới tầm chuyên nghiệp hóa cao và ổn định, với 

thành tựu là các ca khúc có giá trị nghệ thuật được các ca sĩ nhà nghề thể hiện, nhờ đó mà âm 

vang của nó còn vang mãi trong lòng người nghe, ảnh hưởng sâu rộng đến quảng đại quần 

chúng nhân dân. 

Giữa những năm 1960, ở miền Bắc kỹ thuật hát cộng minh đã được phổ biến rộng rãi ở 

các trường nghệ thuật, các sân khấu chuyên nghiệp, trên sóng phát thanh. Điều này đã tác 

động tích cực vào việc nâng cao trình độ cảm thụ ca nhạc của đông đảo quần chúng nhân dân 

ở miền Bắc. Cũng ở giai đoạn này, các tác phẩm thanh nhạc được sáng tác mang đậm tính sử 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

59 

 

thi, anh hùng ca phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, đã tạo tiền đề thuận lợi 

cho kỹ thuật Bel canto được ứng dụng và phổ biến rộng rãi. Hướng đến sân khấu chuyên 

nghiệp với đội ngũ ca sĩ được đào tạo bài bản về kỹ thuật Bel canto, các nhạc sĩ đã viết nhiều 

tác phẩm thanh nhạc có tính nghệ thuật cao, có thể kể đến: Thành phố hoa phượng đỏ (Lương 

Vĩnh), Người lái đò trên sông Pocô (Cầm Phong), Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà), Tình 

ca đất nước (Phan Nhân)… Đặt biệt là sự xuất hiện của một số vở nhạc kịch: Bên bờ 

K’rongpa (Nhật Lai), Cô Sao (Đỗ Nhuận), Người tạc tượng (Đỗ Nhuận) đã làm nổi bật tên 

tuổi của các ca sĩ hàng đầu của dòng âm nhạc thính phòng Việt Nam. Giữa nghệ thuật thanh 

nhạc và sáng tác có mối quan hệ khăng khít và tác động lẫn nhau, sự phát triển của lĩnh vực 

thanh nhạc thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực sáng tác. 

4. Kết luận 

Có thể khẳng định, nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, các nhà sư phạm thanh nhạc đã 

xây dựng được cơ sở khoa học và nguyên lý ca hát có giá trị thực tiễn, xây dựng được phương 

pháp ca hát, phương pháp rèn luyện giọng hát một cách quy phạm, nâng cao trình độ và chất 

lượng giọng hát bẩm sinh làm tiếng hát trở nên đẹp đẽ, có sức lôi cuốn mạnh mẽ. 
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1
 

  

Tóm tắt: Hình thành dựa trên cơ sở niềm tin của con người vào cái siêu nhiên, tín 

ngưỡng ra đời gắn với cuộc sống con người từ thuở sơ khai, mông muội, phát triển thăng 

trầm qua các thời kỳ lịch sử và tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần cộng 

đồng cư dân xã đảo Nghi Sơn nói riêng và của mọi người Việt nói chung. Những niềm tin 

tưởng chừng như mơ hồ nhưng lại có tác dụng nâng đỡ tâm hồn con người trong một bối 

cảnh xã hội có nhiều xáo động về các giá trị xã hội, đạo đức, niềm tin.  

Từ khóa: Niềm tin tín ngưỡng; cư dân xã đảo Nghi Sơn; huyện Tĩnh Gia; tỉnh Thanh Hóa 

 

1. Đặt vấn đề 

Tín ngưỡng - một thành tố của văn hoá, giữ vai trò hết sức quan trọng trong đời sống 

của con người. Nó là một hiện tượng văn hóa tinh thần phản ánh ước vọng thiêng liêng của 

con người đối với cuộc sống, là sự thể hiện ứng xử của con người trong các mối quan hệ với 

môi trường, môi sinh để sinh tồn và phát triển. Do vậy, dù trong xã hội loài người có những 

tín ngưỡng tương đồng trong các cộng đồng khác nhau nhưng mỗi cộng đồng lại có nguồn 

gốc lịch sử khác nhau, có phương thức mưu sinh trong bối cảnh sinh thái khác nhau, có trình 

độ phát triển vật chất khác nhau thì có tín ngưỡng khác nhau với những đặc trưng riêng của 

cộng đồng cư dân đó. 

Xã đảo Nghi Sơn là một xã nằm ở vùng biển phía Nam của huyện Tĩnh Gia (nay là thị 

xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa. Xưa kia, xã đảo Nghi Sơn (còn được gọi là hòn Biện Sơn hay 

Cù lao Biện) vốn là một đảo nhỏ gần bờ có cư dân từ nhiều nơi hội tụ về đây cùng sinh sống, 

đoàn kết và bảo vệ vùng biển đảo phía Nam của xứ Thanh. Đây cũng là đảo duy nhất trong hệ 

thống các đảo của Thanh Hóa có cư dân sinh sống và là một trong ba làng ngư nghiệp truyền 

thống điển hình của tỉnh Thanh Hóa. Là một xã với 3 bề là biển nên cuộc sống của cộng đồng 

cư dân nơi đây hoàn toàn phụ thuộc vào biển, không có đất nông nghiệp để canh tác như các 

xã ven biển khác của tỉnh Thanh Hóa. Kinh tế chủ yếu là khai thác, nuôi trồng và chế biến hải 

sản (nghề nuôi trồng thủy sản mới chỉ du nhập vào xã ở những thập niên 90 của thế kỷ XX, 

trước đó toàn bộ cư dân trong xã sống bằng nghề đánh bắt và chế biến thủy sản). Cùng với 

quá trình mưu sinh trước môi trường sống đặc thù và trải qua bao thăng trầm của lịch sử cộng 

đồng cư dân xã đảo Nghi Sơn vẫn duy trì và bảo tồn nghề truyền thống của cha ông và đã tạo 

lập những thiết chế văn hóa, các hình thái tín ngưỡng mang những sắc thái riêng của vùng 

biển đảo. Các hình thái tín ngưỡng luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần 

của cộng đồng cư dân nơi đây. 

 

                                           
1
 Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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2. Tín ngƣỡng của cộng đồng cƣ dân xã đảo Nghi Sơn 

Với phương thức mưu sinh chủ yếu là nghề biển, người dân xã đảo Nghi Sơn là những 

người ăn sóng nói gió, cuộc sống và con người gắn bó với biển. Sống bằng nghề “lọc nước 

lấy cái”, họ cho rằng cuộc đời mình đã gắn liền với biển, sinh tồn cũng phụ thuộc vào biển, 

giữa mênh mông sóng nước không biết trước được những rủi ro, hiểm họa đang chờ phía 

trước, họ không nắm được số mệnh của mình trước muôn trùng biển khơi. Cuộc sống của họ 

luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy liên quan đến tính mạng nên đã tạo cho cộng đồng cư 

dân nơi đây có những cách thức để tìm kiếm sự an toàn và bình yên cho cuộc sống cũng như 

công cuộc mưu sinh của mình. Một trong những cách thức đó là tôn thờ những vị thần - 

những người mà theo quan niệm của họ sẽ bảo hộ cho nghề nghiệp, bảo vệ, giúp họ vượt qua 

được những tai ương và hiểm họa trong nghề nghiệp cũng như cuộc sống của mình.  

2.1. Tín ngưỡng thờ các vị thần biển 

Tín ngưỡng thờ thần biển chính là cách thức thể hiện thế ứng xử của con người với tự 

nhiên - môi trường biển, qua đó dần hình thành nên những giá trị giúp con người giao tiếp, 

ứng xử với thế giới xung quanh theo hướng có lợi và nhân văn. Cũng như bao cộng đồng cư 

dân vùng biển khác, cộng đồng cư dân xã đảo Nghi Sơn cũng tôn thờ những vị thần biển với 

ước mong và hy vọng những vị thần này sẽ bảo trợ cho cuộc sống của mình trước môi trường 

biển. Những vị thần biển được tôn thờ gồm: Tứ vị Thánh Nương, Quan Sát Hải đại vương 

Hoàng Tá Thốn và Thánh Bà Trần Quý Phi.  

Tứ vị Thánh Nương: Được thờ phụng ở nhiều nơi, trong đó nhiều nhất là ở vùng biển 

Thanh Hóa và Nghệ An. Ở xã đảo Nghi Sơn, Tứ vị Thánh Nương được thờ với tư cách là một 

vị thần biển có chức năng phù trợ cho những người đi biển tránh được sự rủi ro, bất trắc trong 

công cuộc mưu sinh trên biển cũng như trong cuộc sống. Trong hệ thống các vị thần được thờ 

tại đây, Tứ vị Thánh Nương là vị thần có vị trí và vai trò rất quan trọng đối với cộng đồng cư 

dân. Sự tích về thần cũng như nguồn gốc của thần đã có rất nhiều nghiên cứu, nhận định cũng 

như ghi chép trong sử sách. Tuy nhiên, đối với người dân nơi đây lại có những lý giải riêng 

cho mình về lý do mà họ lựa chọn Tứ vị Thánh Nương là vị thần bảo hộ trong công cuộc mưu 

sinh của mình trước môi trường sống đầy những bất an và thử thách. Người dân địa phương 

kể rằng: Năm xưa có một khúc gỗ dạt vào đảo. Ngư dân thấy khúc gỗ lạ liền cầm dao chặt và 

thấy có mủ màu đỏ chảy ra. Thấy vậy, những người dân trong làng sợ và họ đẩy khúc gỗ trôi 

đi. Vào thời điểm gió mùa Tây Nam, khúc gỗ bị gió thổi trôi ra ngoài biển và dạt vào cửa Cờn 

(Quỳnh Lưu, Nghệ An). Người dân cửa Cờn cũng lấy dao chặt và thấy mủ đỏ chảy ra từ khúc 

gỗ. Thấy hiện tượng lạ, họ liền lập bàn thờ và thắp hương. Một thời gian sau, các chuyến đi 

biển của ngư dân cửa Cờn luôn đầy cá tôm. Người dân Nghi Sơn thấy vậy liền bảo nhau chèo 

thuyền vào trong cửa Cờn lấy trộm bát hương mang về đảo dựng đền miếu và thờ cúng từ đó. 

Kể từ đó đến nay, Tứ vị Thánh Nương luôn có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của 

cộng đồng cư dân nơi đây. Hàng năm, tại đền thờ Tứ vị người dân tổ chức rất nhiều những 

nghi lễ nhằm thể hiện lòng tôn kính của mình đối với thần như: lễ cầu ngư, lễ cầu đinh, lễ 

tống ôn, lễ thượng nêu hạ nêu,… trong đó quan trọng nhất là lễ hội Cầu Ngư được tổ chức 
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vào 16/4 âm lịch hàng năm là một trong những nghi lễ mà cộng đồng cư dân nơi đây thực 

hiện để cầu mong nhận được sự bảo trợ từ các vị thần mà mình thờ phụng. 

Quan Sát Hải đại vương Hoàng Tá Thốn: Ông vốn là một vị tướng thủy binh dũng 

mãnh dưới triều nhà Trần, đã lập nhiều chiến công trong chiến thắng quân Nguyên cũng như 

quân Chiêm Thành. Ông được vua Trần phong là “Sát Hải Chàng Lại Đại tướng quân”, cho 

thống lĩnh thuỷ binh trông coi 12 cửa sông và bảo vệ vùng duyên hải của cả nước. Năm Mậu 

Dần (1338), Hoàng Tá Thốn đi tuần thú đường biển Thanh Hoá, đến Hà Trung, không may 

lâm bệnh đột ngột, rồi từ trần vào đúng ngày mồng một Tết. Nhà vua thương tiếc cho thuyền 

rồng chở linh cữu về an táng ở quê nhà làng Vạn Phần (Diễn Vạn, Diễn Châu), cho lập đền 

thờ và tặng ông “Sát Hải đại tướng quân, Thiên Bồng nguyên soái chi thần”. Đến đời Hậu Lê, 

ông được phong Đoan trực, Hoằng nghị anh lược Quang ý dực bảo trung hưng, Trác vì 

thượng thượng đẳng tôn thần, đệ nhất tối linh Đại vương
2
.Trong tâm thức dân gian sở tại, 

Quan Sát Hải là vị thần giúp ngư dân mỗi khi sóng gió, giặc giã, cứu giúp dân khi hoạn nạn 

gian truân. Người dân xã đảo Nghi Sơn xem ông như là vị phúc thần, cùng với  Tứ vị Thánh 

Nương che chở, bảo vệ ngư dân mỗi khi ra khơi đánh bắt nên đã lập đền thờ. 

Thánh Bà Trần Quý Phi: Vốn là một người con của địa phương, nhưng sau khi chết, 

luôn hiển linh giúp đỡ người dân trên đảo nên Bà đã được cộng đồng cư dân tôn lên thành 

Thần và trở thành một trong những vị thần bảo hộ cho dân làng. Tương truyền, Thánh Bà là 

vợ Long Vương; là vị thần bảo vệ cho ngư dân có thể vượt sóng gió trùng khơi, mang về 

những khoang cá đầy, tạo dựng cuộc sống bình yên giữa mênh mang trời biển luôn bị thiên tai 

bão tố rình rập. Huyền tích về Thánh Bà được người dân kể rằng: “Tương truyền Bà là một 

người con gái của dòng họ Trần, luôn đi theo thuyền đổi (thuyền đi đổi cá, nước mắm lấy 

hàng hóa khác trên đất liền) để phục vụ cơm nước. Trong một lần đi đổi ở vùng Đông Sơn 

(nay thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), thuyền bỏ neo tại làng Trổ để đổi cá lấy khoai, 

gạo. Mọi thành viên trên thuyền mang cá lên bờ để đổi, Bà ở lại trông nom, cơm nước. Đến 

buổi trưa mọi người quay lại thuyền, thấy bếp vẫn đỏ lửa, nồi cơm đang sôi nhưng không thấy 

Bà đâu. Mọi người nghĩ Bà ngã xuống sông nên đã thuê người lặn tìm, nhưng tìm mãi không 

thấy đâu. Theo quan niệm của người dân vùng biển người bị chết đuối 3 ngày sẽ nổi, 7 ngày 

chìm nên thuyền đã đậu lại để tìm kiếm và chờ đợi. Sau 3 ngày 3 đêm, bất chợt người ta thấy 

Bà đi lên từ mũi thuyền mà toàn thể người Bà khô ráo không hề bị ướt và còn có một dấu son 

trước ngực. Mọi người có hỏi nhưng Bà bảo không biết và không nhớ gì. Sau đó thuyền trở về 

đảo, Bà vẫn đi chợ, buôn bán bình thường. Sau một thời gian, bỗng dưng Bà có thai và sinh ra 

2 quả trứng và nở ra một con rắn màu xanh và một con rắn màu vàng. Ban đầu Bà rất hoảng 

sợ, nhưng 2 con rắn đã cất lời: là chúng con đây mẹ. Từ đó, Bà sống cùng 2 con rắn. Vào một 

ngày tháng Tư năm đó, khi Bà đi chợ về nhà, như bình thường 2 con rắn đến quấn quýt lấy 

Bà, nhưng khi đó trong người rất bức và mệt mỏi, thế là Bà vung tay lên, không may một con 

văng ra và đứt một đoạn đuôi. Hai con rắn thấy sợ và bò lại cái thúng chúng vẫn nằm. Đến 

đêm khi đang ngủ Bà thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện rằng: "Nay mẹ không thương anh 

                                           
2
 Đền thờ Quan Sát Hải đại vương Hoàng Tá Thốn. 

Nguồn:http://vietlandmarks.com/module/groups/action/view/id/1019. Truy cập ngày 27/01/2018 
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em ta nữa rồi, thôi ta về ở với cha thôi". Sau đó, trời bỗng dưng đổ mưa to gió lớn. Bà và 2 

con rắn biến mất. Lúc này, mọi người bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra và đổ đi tìm 

khắp nơi nhưng không thấy. Đến ngày thứ 49 sau khi Bà mất thì một người trong gia đình bị 

ông rắn nhập vào. Người bị nhập cầm theo một con dao và đến khu vực lăng Thánh Bà hiện 

nay và chỉ đây là mộ của mẹ và dặn trông coi cẩn thận. Mọi người trong gia đình không biết 

thực hư thế nào nhưng thấy rất kỳ lạ. Suy nghĩ lại những sự việc diễn ra với Bà lâu nay nên bà 

con trong họ cho đây là một điềm báo, từ đó trong dòng họ thờ cúng Bà. Cũng kể từ đó, mỗi 

khi người trong gia đình đi nghề mà thắp hương kêu cầu Bà thì đều được phù hộ thuận buồm 

xuôi gió, đánh bắt được nhiều cá và buôn bán thuận lợi. Bà con trong làng thấy vậy thì cũng đến 

để thắp hương cho Bà và xin Bà phù hộ. Theo thời gian, Bà từ một người chết thiêng của dòng 

họ đã trở thành một vị thần linh thiêng, có quyền năng, luôn trợ giúp và bảo hộ cho bà con trong 

xã. Hàng năm, từ ngày 23-24/4 âm lịch người dân nơi đây đều tổ chức lễ kỵ của Bà để cầu 

mong Bà phù hộ cho một năm làm ăn thuận lợi, mưa thuận gió hòa, cá tôm đầy khoang. 

2.2. Tín ngưỡng thờ Tiên hiền 

Tín ngưỡng thờ tiên hiền gắn với công cuộc khai hoang lập làng của người Việt trong 

hành trình đi mở cõi. Tín ngưỡng thờ Tiên hiền thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" từ bao 

đời nay của người Việt. Ở xã đảo Nghi Sơn, tín ngưỡng thờ tiên hiền cũng được cư dân nơi 

đây thực hiện với vị thần được tôn thờ là vua Quang Trung và Tôn Thất Cơ. 

Về Tôn Thất Cơ: Theo lời kể của bà con nơi đây, Tôn Thất Cơ vốn là một vị quan dưới 

triều Nguyễn, có dòng dõi của Hoàng thất. Năm 1935, ông được vua Bảo Đại điều ra cai quản 

vùng biển Biện Sơn (Nghi Sơn). Khi đó, xung quanh làng đảo Biện Sơn đều là rừng, không có 

đường vào. Ba mặt bao quanh đều có những tảng đá lớn, dân chỉ đi theo lối mòn. Tôn Thất 

Cơ huy động sức dân mở thành con đường lớn từ phía Nam vào làng, tu bổ lại các giếng cũ, 

đào thêm các giếng mới để có nước sinh hoạt, tu bổ các di tích thờ cúng (đền Tứ Vị, đền Quan 

Sát Hải), vận động dân làng bỏ các hủ tục, giải quyết những xích mích giữa lương dân và giáo 

dân. Những việc làm của Tôn Thất Cơ lan truyền về Huế, nên năm 1942, Bảo Đại đã ra Biện 

Sơn vừa để thăm thú, vừa để xem xét thực hư về những tin truyền về Tôn Thất Cơ. Về sau, 

Tôn Thất Cơ mất tại Nghi Sơn (không rõ năm). Sau khi ông mất, nhân dân trong xã đã chôn 

cất ông và lập miếu thờ. 

Vua Quang Trung: Là người đã khởi binh đánh thắng quân Thanh đem lại hòa bình cho 

đất nước, đồng thời lập ra triều đại Tây Sơn. Ở xã đảo Nghi Sơn, việc người dân thờ vua 

Quang Trung do Nghi Sơn từng là một trong những phòng tuyến trên biển của nghĩa quân 

Tây Sơn. Cùng với Tam Điệp (phòng tuyến trên bộ) và Biện Sơn (phòng tuyến trên biển) đã 

tạo thành thế gọng kìm của nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh. Mặt 

khác, trong quá trình khảo sát điền dã, cán bộ quản lý văn hóa ở xã và ở Ban Quản lý Di tích 

ở xã cho biết năm 1990 khi xã làm hồ sơ công nhận cụm di tích và danh thắng của xã, trong 

các điều kiện để xét công nhận các đối tượng thờ tự của xã phải có đối tượng là anh hùng có 

công với dân với nước hay vùng đất quê hương. Vì vậy, mà vua Quang Trung được lựa chọn 

và tôn vinh là một trong những vị thần linh thiêng ở xã đảo Nghi Sơn. Có thể thấy, lý do vua 

Quang Trung được đưa vào thờ tự ở xã ban đầu là để hoàn chỉnh về thủ tục hồ sơ hành chính. 
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Tuy nhiên, khi đi vào tìm hiểu sâu hơn thì thấy rằng, bên cạnh yếu tố kể trên, việc đưa vua 

Quang Trung vào thờ tự cùng với những vị thần của xã chính là sự đáp ứng nhu cầu của người 

dân khi mà họ cảm thấy cuộc sống ngày càng có nhiều những bất an, lo lắng mà bản thân họ 

không thể tự giải quyết được, người dân nơi đây cần thêm nhiều quyền năng, sức mạnh hơn 

nữa từ các vị thần. Việc có thêm vị thần sẽ làm cho cuộc sống của họ được bảo vệ tốt hơn 

trước những bất an cuộc sống. Với cư dân xã đảo Nghi Sơn, Quang Trung đã trở thành một 

trong những vị thần được cộng đồng thờ tự và gửi gắm niềm tin. Hàng năm, vào ngày mùng 5 

tháng giêng nhân dân nơi đây tổ chức lễ hội Quang Trung nhằm tưởng nhớ đến Ngài và cầu 

mong sự bảo trợ từ Ngài. 

2.3. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 

* Thờ cúng trong gia đình: Trong mỗi gia đình ở Nghi Sơn dù là theo Thiên Chúa giáo, 

Phật giáo hay không theo bất kỳ tôn giáo nào thì trong nhà đều có bàn thờ gia tiên của gia 

đình, không gian thờ cúng tổ tiên bao giờ cũng là nơi sạch sẽ và quan trọng nhất của ngôi nhà. 

Bàn thờ tổ tiên luôn đặt ở nơi cao ráo, được các thành viên trong nhà quan tâm chú trọng. 

Việc thờ cúng được người dân thực hiện theo như truyền thống của người Việt, hàng tháng 

vào ngày sóc, vọng các gia đình đều lo dọn dẹp bàn thờ, sắm sửa lễ vật để thắp hương cho 

ông bà tổ tiên. Ngoài ra, vào những dịp khác trong năm như: tết Nguyên Đán, tết Thanh Minh, 

tết Thượng Nguyên...; những khi nhà có việc quan trọng như: dựng vợ gả chồng, sinh con, đi 

làm ăn xa, con cháu thi cử... các gia đình đều làm lễ dâng hương cúng tổ tiên để cầu mong sự 

phù hộ hay tạ ơn. Do đặc thù môi trường sinh sống và phương thức mưu sinh, việc thực hiện 

các nghi thức trong thờ cúng tổ tiên còn được thực hiện trước mỗi chuyến ra khơi hay trong 

mỗi chuyến ra khơi, nếu ở nhà nhận được tin người trong gia đình gặp phải điều bất trắc, 

không may hoặc thấy thời tiết có chuyển biến xấu. Trước khi ra đền thắp hương cầu mong các 

vị thần biển bảo hộ cho người thân của mình đang lênh đênh ngoài biển, bao giờ những thành 

viên còn lại trong gia đình (thông thường là người vợ) sẽ sửa soạn lễ để thắp hương cho ông bà 

tổ tiên trong nhà để cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ cho họ được bình yên, tai qua nạn khỏi. 

* Thờ cúng trong dòng họ: Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn xã Nghi Sơn có 27 

dòng họ, trong đó có 3 dòng họ lớn đến vùng đất này định cư đầu tiên là dòng họ: Trần, 

Nguyễn, Lê
3
. Đến nay, chưa có tài liệu lịch sử cũng như ghi chép nào cho biết chính xác các 

dòng họ đó đến đây vào năm nào. Chỉ biết rằng, đây là những dòng họ đầu tiên đến khai phá, 

lập làng trên đảo Nghi Sơn và nơi đây vẫn luôn duy trì truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên từ 

bao đời nay trong các gia đình và dòng họ. Các dòng họ lớn trong xã đều có nhà thờ họ và 

hàng năm luôn tổ chức tế họ theo đúng truyền thống như: dòng họ Trần Văn tổ chức tế họ vào 

ngày 22 - 23/4 hàng năm, dòng họ Hoàng tổ chức vào ngày rằm tháng giêng, dòng họ Đoàn 

vào trung tuần tháng 2 âm lịch, dòng họ Đồng vào ngày 12 tháng giêng, dòng họ Lưu vào 

ngày mùng 10 tháng giêng... Cho dù, có những giai đoạn việc thờ cúng này bị thu hẹp lại, 

hoặc bị đứt đoạn nhưng tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vẫn luôn là một trong những tín ngưỡng 

quan trọng của cộng đồng cư dân nơi đây. 

                                           
3
 Tài liệu do ông Trần Ngọc Châu, chi hội trưởng Hội người cao tuổi xã đảo Nghi Sơn cung cấp. 
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3. Vai trò của tín ngƣỡng trong đời sống tinh thần của cộng đồng cƣ dân xã đảo 

Nghi Sơn 

3.1. Tín ngưỡng là niềm tin, điểm tựa trong đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân 

Hình thành dựa trên cơ sở niềm tin của con người vào cái siêu nhiên, tín ngưỡng ra đời 

gắn với cuộc sống con người từ thuở sơ khai, mông muội, phát triển thăng trầm qua các thời 

kỳ lịch sử và tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt. Những 

niềm tin tưởng chừng như mơ hồ nhưng lại có tác dụng nâng đỡ tâm hồn con người khi gặp 

phải những vấn đề bế tắc trong cuộc sống. Đời sống xã hội dù có văn minh hiện đại đến đâu, 

rất nhiều những hiện tượng tự nhiên, xã hội đã được khoa học giải thích thì trong cuộc sống 

vẫn tồn tại những vấn đề không thể lý giải được bằng nhãn quan khoa học thông thường. Mặt 

khác, dưới những tác động từ sự phát triển của xã hội đã làm cho con người luôn cảm thấy có 

những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa bản thân họ và cuộc sống xung quanh họ, những áp lực của 

cuộc sống ngày càng nhiều đã làm cho con người lâm vào tình trạng khủng hoảng, không lối 

thoát... Vào những lúc này, tín ngưỡng chính là một trong những điểm tựa tinh thần, là tác 

nhân tạo sự cân bằng tâm lý, để họ tìm thấy sự yên ổn, vững tin hơn trong cuộc sống. 

Với cộng đồng cư dân xã đảo Nghi Sơn, môi trường sinh sống là biển, phương thức 

mưu sinh phụ thuộc hoàn toàn vào biển. Biển mang lại cho họ nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm 

ẩn những mối hiểm hoạ đe dọa đến cuộc sống tạo cho họ tâm lý sợ hãi, bất an. Chính vì thế, 

tín ngưỡng là một trong những điểm tựa quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân 

nơi đây. Theo kết quả điều tra, khảo sát của tác giả cho thấy: tất cả người dân trong xã đều 

biết về những vị thần được thờ tự ở trong xã (trong đó bao gồm bộ phận những người theo 

đạo Thiên Chúa giáo, mặc dù không thờ cúng và thực hành nghi lễ đối với những vị thần 

nhưng họ điều biết những vị thần đó) và họ luôn tin rằng những vị thần của mình rất linh 

thiêng, luôn phù hộ cho họ thuận lợi trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày. 

Bằng chứng cho niềm tin chính là các cơ sở thờ tự luôn được người dân quan tâm chăm sóc, 

tu bổ, luôn ở vị trí trung tâm của xã và thuận lợi cho bà con đến để thực hành các nghi lễ đối 

với các vị thần.  

Bên cạnh đó, niềm tin đối với những vị thần còn được thấy qua việc thực hành các nghi 

lễ. Trước mỗi chuyến ra khơi, những ngư dân đều thực hiện việc cúng các vị thần.Công việc 

này được thực hiện tại đền hoặc ở trên thuyền cúng vọng vào với mong muốn các vị thần sẽ 

phù hộ cho chuyến đi thuận buồm xuôi gió, đánh bắt được nhiều cá tôm.  

Với một niềm tin rằng, các vị thần rất linh thiêng, luôn đi theo, đồng hành và phù hộ cho 

mình, nên khi gặp bất kể khó khăn gì không thể giải quyết hay không lý giải được, bà con luôn 

tìm đến sự trợ giúp từ các vị thần và luôn tin tưởng về sự trợ giúp này. Không chỉ vậy, người 

dân cũng tin rằng, các vị thần sẽ luôn đồng hành với họ trong mỗi chuyến ra khơi, thần sẽ bảo 

vệ họ trước những hiểm họa từ biển. Ông Hoàng Chấm Phẩy (65 tuổi ở thôn Bắc Sơn) đã kể lại: 

“Vào ngày 22 tháng chạp năm 2001, khi đó đã là những ngày giáp tết, theo truyền thống thì vào 

những ngày này, đặc biệt mai là ngày 23 - ngày đưa ông Táo về Trời thì ngư dân sẽ không đi 

biển. Và hôm đó cũng có nghe đài báo có gió mùa nhưng khi đấy đói quá, không có gì để ăn tết 

vì vậy mấy anh em trong làng quyết định ra khơi kiếm ít cá về ăn tết. Khi ra đi sóng yên bể lặng, 
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bất ngờ đến khoảng gần trưa, trời đột nhiên đổi gió, gió thổi ngày càng lớn, sóng đánh mạnh 

đập hết cả vào thuyền. Vào những năm đó, thuyền thì nhỏ, các thiết bị thì đơn giản chứ không 

hiện đại như bây giờ. Lúc gặp gió như vậy tất cả anh em trong thuyền cố gắng lái và điều khiển 

tàu quay trở về bờ, nhưng gió thổi mạnh không thể điều khiển được, thuyền bị đánh dạt đi. 

Trong lúc như vậy, ông chủ tàu đã chắp tay và ngước mặt lên trời cầu khấn mong được Tứ Vị 

Thánh Nương và Quan Sát Hải đại vương che chở và giúp đỡ. Sau khi khấn một lúc thì thấy gió 

lặng hơn, anh em trên thuyền tiếp tục chống đỡ và đến tối thì thuyền dạt được vào bờ, khi đó 

biết được mình vẫn còn sống”
4
. 

Có thể thấy, khi cuộc sống của người dân nơi đây hoàn toàn phụ thuộc vào biển, biển là 

nguồn sống duy nhất, họ luôn phải đối mặt với những thiên tai, hiểm họa từ biển, cuộc sống 

có nhiều bấp bênh, người dân coi những vị thần chính là người bảo hộ cho họ về mặt tinh thần 

trong mỗi chuyến ra khơi. Vì thế, họ thực hiện các nghi lễ xuất phát từ lòng thành kính, biết 

ơn và sau đó là những lời cầu xin cho sự bình an may mắn.  

Ngày nay, khi đời sống ở đây có nhiều thay đổi, người dân có nhiều sự hỗ trợ hơn từ 

ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất đã hạn chế được phần nào những rủi ro trong mỗi 

chuyến đi. Thế nhưng, biển cả thì mênh mông, hiểm họa thì khôn lường. Vì vậy, dù có những 

thay đổi trong sản xuất đã hạn chế bớt những rủi ro mà họ gặp phải, nhưng trong tâm thức của 

người dân vẫn luôn cần và tin vào sự trợ giúp của các vị thần. Các tư liệu phỏng vấn và kết 

quả điều tra xã hội học cho thấy có đến 55% số người được hỏi trong một tháng đến thực 

hành nghi lễ tại các cơ sở thờ trong xã tự từ 1- 2 lần/tháng. Mặt khác, trong đời sống xã hội 

hiện nay, bên cạnh phương thức mưu sinh truyền thống, ở xã có thêm những phương thức 

mưu sinh khác như nuôi cá lồng, làm công nhân tại khu kinh tế, tham gia làm dịch vụ du 

lịch... Cho dù, có thay đổi trong tâm thức của người dân nơi đây, họ vẫn luôn tin rằng các vị 

thần sẽ luôn theo phù hộ và bảo trợ cho cuộc sống bất kể khi nào họ cần đến sự trợ giúp của 

thần. Bà Trần Thị Ký (52 tuổi ở thôn Trung Sơn) đã chia sẻ: “Nhà tôi có 4 đứa con, trước đây 

nhà chỉ làm nghề biển vất vả lắm, sau này chuyển đổi kinh tế nhà tôi chuyển nuôi cá lồng, vài 

năm gần đây có nuôi thêm ít con dê nhưng cuộc sống vẫn còn vất vả lắm. Nhưng may ông bà 

thương phù hộ nên đứa đầu nhà tôi giờ đã đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, còn con bé thứ 2 

đang học nghề y, sau này mà may mắn thì cũng cho nó đi sang Hàn Quốc hay Nhận Bản làm”
5
. 

Như vậy, đối với cư dân xã đảo Nghi Sơn tín ngưỡng vừa là niềm tin và cũng là điểm 

tựa về mặt tinh thần giúp họ có thể sinh tồn và vượt mọi khó khăn trước môi trường sống 

cũng như những tác động không thuận chiều từ sự phát triển của xã hội trong bối cảnh hiện 

nay. Tín ngưỡng trở thành nhân tố quan trọng giúp cho cuộc sống vật chất và tinh thần của 

cộng đồng cư dân nơi đây cân bằng và ổn định.  

3.2. Tín ngưỡng là sợi dây vô hình cố kết cộng đồng cư dân xã đảo Nghi Sơn 

Trong công trình “Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam” GS.TS Ngô Đức 

Thịnh đã có quan điểm: Tôn giáo, tín ngưỡng là biểu tượng của cố kết cộng đồng thể hiện trên 

hai mặt: Cộng mệnh và cộng cảm. Cộng mệnh là sự gắn bó giữa những con người trong cộng 

                                           
4
 Nguồn điều tra, khảo sát của tác giả tại xã đảo Nghi Sơn 

5
 Nguồn điều tra, khảo sát của tác giả tại xã đảo Nghi Sơn 
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đồng thông qua vận mệnh của cộng đồng. Vận mệnh đó liên quan trực tiếp với việc họ cùng 

suy tôn, tôn thờ một biểu tượng sức mạnh siêu nhiên có khả năng bảo vệ cho sự tồn vong của 

cộng đồng... Ngay trong cộng mệnh đã có cộng cảm, đó là sự cộng cảm về các hoạt động của 

đời sống tâm linh và các sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đó là những dịp, cơ hội để phô diễn 

những sinh hoạt văn hóa cộng đồng, từ các trò diễn, âm nhạc, múa hát...đến thưởng thức các 

món ăn... Trong các sinh hoạt nghi lễ, hội hè như vậy, mọi người trực tiếp giao cảm với thần 

linh, cầu mong thần linh, cùng tham gia các sinh hoạt hội hè, hưởng thụ các giá trị văn hóa, 

tạo nên niềm cộng cảm, gắn bó giữa các thành viên, tạo nên sự nhất quán trong trao truyền 

văn hóa giữa các thế hệ
6
.  

Ở xã đảo Nghi Sơn, tín ngưỡng đã trở thành một trong những sợi dây cố kết cộng đồng, 

giúp cho cộng đồng nơi đây gắn bó chặt chẽ với nhau, tương trợ, cùng nhau vượt qua những 

khó khăn trong cuộc sống. Với việc cùng tôn thờ và đặt niềm tin vào một lực lượng thiêng 

nên mỗi khi có biến cố hay nỗi bất an không thể giải quyết thường đến lễ bái cầu xin thần che 

chở. Có việc oan ức cầu xin thần chứng giám, chuyển dữ hóa lành, giải oan...người ta cũng 

tìm đến thần. Hay như khi muốn tạ ơn các vị thần đã cho họ cuộc sống bình yên, mưa thuận 

gió hòa, trời yên bể lặng, thuyền về nặng khoang họ cũng luôn đến các cơ sở thờ tự của mình 

để thực hiện các nghi lễ tạ ơn này. Với việc cùng nhau tôn thờ, cùng nhau hướng đến một 

niềm tin đã làm cho từng người dân, từng nhóm cộng đồng nơi đây dù trong cuộc sống 

thường ngày hay trong công việc không có mối liên hệ với nhau nhưng vẫn gắn bó với nhau 

bởi sự tương đồng là cùng chung một niềm tin. 

Tính cố kết cộng đồng trong tín ngưỡng còn thấy trong việc tổ chức và tham gia các 

hoạt động vào mỗi dịp lễ hội trong xã. Vào mỗi dịp lễ hội trong xã, các thành viên trong cộng 

đồng cùng nhau bàn bạc, phân chia chức trách nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị cũng như tổ 

chức lễ hội. Mọi công việc đều trên tinh thần trách nhiệm, tự nguyện của các thành viên, 

không có sự tranh giành hay ghen tỵ về quyền lợi mà chỉ vì một mục đích chung mong sao 

cho xóm làng được bình yên, các gia đình trong xã đều bình an, mạnh khỏe, gặp nhiều may 

mắn trong công việc và cuộc sống. Vào những thời điểm này, tinh thần đoàn kết trong cộng 

đồng lại được tăng lên, truyền thống tốt đẹp càng được ghi sâu trong tâm thức của từng thành 

viên cộng đồng để rồi sợi dây liên kết đó ngày càng bền chặt và vững vàng hơn. Ông Nguyễn 

Xuân Hùng (Phó Ban Quản lý Cụm di tích và danh thắng Nghi Sơn) cho biết: “Mỗi khi xã tổ 

chức lễ hội, mọi công việc đều được phân công cụ thể cho mỗi bản hội ở trong xã như hội thì 

lo làm thuyền, hội thì tập luyện để hát chèo chải, hội thì chuẩn bị các đồ để tổ chức mô phỏng 

chợ cá ở dưới sân đền, hướng dẫn cho các cháu thanh niên trong xã chuẩn bị khiêng kiệu 

rước, các cơ quan đoàn thể trong xã tham gia lễ rước, các chủ thuyền chuẩn bị thuyền đậu 

trước sân đền, rồi bộ phận lo lễ vật để dâng cúng... Vào dịp này, không khí trong xã rất vui, 

mọi người nô nức cùng nhau chuẩn bị, ai cũng muốn làm tốt phần việc của mình để được các 

vị thần phù hộ cho một năm làm ăn thuận lợi, cuộc sống gặp điều may mắn
7
”. 

                                           
6
 Ngô Đức Thịnh (2012), Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, NXB Trẻ, Tp HCM, tr.568 - 569 

7 Nguồn điều tra, khảo sát của tác giả tại xã đảo Nghi Sơn 
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Với việc cùng nhau đảm nhiệm những công việc chung của thôn, của xã, các thành viên 

có sự chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành trọng trách được giao và đối với những người trẻ 

tuổi có thêm sự hiểu biết hơn về việc của làng, của xã. Cũng chính trong quá trình cùng làm, 

cùng hỗ trợ đã giúp cho các thành viên có sự gắn bó, đoàn kết và hiểu nhau hơn. 

Khi tham gia lễ hội, mỗi người có cơ hội gia nhập vào các hội nhóm, để giao lưu, gặp 

gỡ với bạn bè thân thiết mà thường ngày do tính chất công việc không thường xuyên được 

gặp nhau. Đây cũng là lúc để cho những người con xa quê trở về quê hương, đoàn tụ với gia 

đình, họ hàng, gặp gỡ xóm làng để từ đó tạo nên mối quan hệ "cộng mệnh". Chính vì vậy, 

theo kết quả điều tra cho thấy, khi đến dự lễ hội của xã, mọi người thường đi cùng gia đình, 

người thân (29,5%), đi cùng bạn bè, lối xóm (39,9%), đi theo bản hội (18,7%), đi một mình 

(4,1%) và đi theo hình thức khác (7,8%). 

Hình thức đi lễ của cộng đồng cƣ dân xã đảo Nghi Sơn 

 

[Nguồn: Xử lý kết quả điều tra bảng hỏi của tác giả] 

 

Ở phạm vi nhỏ hơn trong gia đình, dòng họ,việc mỗi gia đình thực hiện các nghi lễ thờ 

cúng ông bà tổ tiên vừa là đạo lý uống nước nhớ nguồn, tấm lòng đạo hiếu của con cháu đối 

với những người thân đã khuất, đây còn là dịp con cháu trong gia đình, nhất là những thành 

viên ở xa gặp gỡ và hiểu nhau hơn để rồi cùng giúp đỡ, nương tựa, sẻ chia, vượt qua những 

vui buồn và khó khăn trong cuộc sống. Điều này càng ngày càng đóng vai trò quan trọng 

trong bối cảnh hiện nay, khi mô hình gia đình đã và đang thay đổi từ mô hình đa thế hệ sang 

mô hình gia đình hạt nhân làm cho sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình ngày càng 

lỏng lẻo. Mặt khác, sự phát triển của khoa học và công nghệ đã tạo nên nhiều những ứng dụng 

hữu ích trong cuộc sống, những ứng dụng đó đã tạo cho con người có nhiều hoạt động giải trí 

hơn, nhiều hoạt động ngoài xã hội hơn cũng là một trong những nhân tố làm cho các thành 

viên trong gia đình ít có cơ hội gần gũi nhau, ít "cộng cảm" và sẻ chia những niềm vui, hạnh 

phúc cũng như nỗi buồn trong cuộc sống thường ngày. Hệ quả đó là các thành viên trong gia 

đình ngày càng xa rời, kết nối gia đình ngày càng lỏng lẻo, dễ tan vỡ. Trong bối cảnh như 

vậy, các hoạt động của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một trong những nhân tố quan trọng để 

cố kết, gắn kết các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn, ý thức chung về nguồn 

gốc, về truyền thống gia đình hơn. Ông Trần Văn Huật (60 tuổi ở thôn Trung Sơn) là trưởng 

tộc một chi của dòng họ Trần trong xã đã khẳng định: “Vào mỗi dịp giỗ họ, con cháu trong 

dòng họ dù bận đến đâu cũng cố gắng thu xếp công việc để về dự ngày giỗ họ, đây cũng là 
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29,5 
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dịp anh em trong dòng họ gặp gỡ và hiểu nhau hơn, đồng thời cũng là dịp để những thành 

viên trong dòng họ chưa từng biết nhau sẽ được gặp mặt để biết nhau, tránh tình trạng sau 

này anh em trong họ ra ngoài mà không biết nhau để giúp đỡ”
18 

Không chỉ đóng vai trò là điểm tựa tinh thần cho cộng đồng, tín ngưỡng còn là sợi dây 

vô hình cố kết cộng đồng cư dân xã đảo Nghi Sơn, giúp cho các thành viên trong thôn, trong 

xã, trong gia đình gần gũi, hiểu nhau để rồi cùng nhau tương trợ, sẻ chia những niềm vui cũng 

như khó khăn trong công cuộc mưu sinh và cuộc sống thường ngày. Điều này càng đóng vai 

trò quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi môi trường và điều kiện sống của cộng đồng có 

nhiều thay đổi làm cho mối liên kết lỏng lẻo hơn trước.  

3.3. Tín ngưỡng là cơ sở để giáo dục đạo đức trong cộng đồng 

Mặc dù không có giáo chủ, hệ thống giáo lý và giáo luật như tôn giáo, nhưng với lòng 

ngưỡng mộ, sùng tín trước sự linh thiêng của các vị thần cũng như ông bà, tổ tiên của mình 

nên tín ngưỡng còn có vai trò trong việc điều chỉnh hành vi ứng xử của mỗi cá nhân và giúp 

cho con người có thể khẳng định phẩm chất, năng lực và tự hoàn thiện bản thân tốt hơn. Cũng 

như các cộng đồng người Việt trên dải đất hình chữ S, cộng đồng cư dân xã đảo Nghi Sơn với 

niềm tin vào sự linh thiêng của các vị thần cũng như sự linh thiêng của ông bà tổ tiên bởi quan 

niệm "chết chưa phải là hết" nên cư dân xã đảo Nghi Sơn từ các hoạt động thực hành tín 

ngưỡng đã xây dựng và tạo ra một hệ thống những quy tắc, chuẩn mực, những giá trị nhằm 

điều chỉnh các hành vi của con người từ trong gia đình đến làng xóm.  

Trong việc thờ cúng tổ tiên bên cạnh đạo lý "uống nước nhớ nguồn", là "đạo hiếu", là 

"tấm gương" để con cháu noi theo. Nó khuyến khích con người hướng đến cái chân-thiện-mỹ 

để ngày càng hoàn thiện hơn. Vì vậy, trong các gia đình, dòng họ luôn răn dạy con cháu phải 

giữ gìn truyền thống của gia đình, dòng họ, phải luôn cố gắng phấn đấu lao động và học tập 

thật tốt để có một tương lai tốt hơn, làm rạng danh tổ tiên, dòng tộc. Phải luôn sống chan hòa 

và giúp đỡ mọi người, không được làm những việc xấu ảnh hưởng đến truyền thống của gia 

đình hay dòng họ. Ông Trần Văn Huật (60 tuổi ở thôn Trung Sơn), trưởng tộc một chi của 

dòng họ Trần trong xã cho biết: “Vào ngày giỗ họ, sau việc quan trọng nhất là tế họ thì bao 

giờ cũng dành một thời gian nhất định để tổng kết lại những việc trong năm của dòng họ, 

những gia đình nào đã làm được việc gì, kết quả ra sao, những điểm tốt khuyến khích con 

cháu phát huy còn những gì chưa làm được hay làm chưa đúng thì nhắc nhở để làm tốt hơn. 

Đặc biệt, trong ngày này thường có khen thưởng của dòng họ cho con cháu có thành tích học 

tập tốt trong năm qua. Phần thưởng được lấy từ quỹ khuyến học của dòng họ. Quà tuy nhỏ 

nhưng là để động viên các cháu tiếp tục cố gắng ngày một tốt hơn và cũng cho các cháu thấy 

được sự ghi nhận của dòng họ đối với các cháu để các cháu thêm phấn khởi”
29 

Cũng từ niềm tin, sự ngưỡng mộ, sùng bái đối những vị thần, cư dân xã đảo Nghi Sơn 

luôn luôn tâm niệm và thực hiện những điều tốt đẹp bởi họ tin rằng "các vị thần rất linh 

thiêng" không việc gì có thể qua mặt được các thần. Nếu làm việc xấu sẽ bị các thần trừng 

phạt. Vì vậy, khi đến các nơi linh thiêng, bà con luôn thành tâm, từng lời ăn tiếng nói phải cẩn 

                                           
8
 Nguồn điều tra, khảo sát của tác giả tại xã đảo Nghi Sơn 

9
 Nguồn điều tra, khảo sát của tác giả tại xã đảo Nghi Sơn 
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thận, các hành vi phải chính trực, rõ ràng, không được lấy của công làm của riêng, đặc biệt là 

với những đồ thờ cúng không được sinh lòng tham. Nếu vi phạm sẽ bị các thần linh trừng 

phạt. Ngoài ra, khi chuẩn bị làm bất cứ điều gì động đến chốn linh thiêng người dân đều phải 

sửa lễ trình với các thần, thánh để xin phép nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của cả 

cộng đồng.  

Khi trực tiếp tham gia vào lễ hội, mỗi cá nhân, mỗi bản hội sẽ đảm nhận một vai trò 

nhất định (tham gia ban tổ chức lễ hội, ban khánh tiết, đoàn rước, kiệu rước, mâm lễ vật...) 

khiến họ cảm thấy vừa trách nhiệm nhưng cũng thật vinh hạnh, tự hào bởi để được lựa chọn 

vào thực hiện các công việc của lễ hội phải có những tiêu chuẩn nhất định. Vì vậy, mỗi người 

cũng như mỗi gia đình phải luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện bản thân, răn dạy con cháu để 

đảm bảo được những quy định bắt buộc đã được đề ra. 

Có thể thấy, thông qua các hoạt động thực hành tín ngưỡng, cùng với việc đáp ứng nhu 

cầu tâm linh và là điểm tựa về mặt tinh thần cho cộng đồng, tín ngưỡng còn thực hiện vai trò 

trong việc giáo dục đạo đức nhân cách cho cộng đồng nơi đây thông qua những chuẩn mực, 

nguyên tắc mà người dân bắt buộc phải thực hiện khi đến với chốn thiêng. Những nguyên tắc, 

chuẩn mực tưởng như bó buộc, nặng nề nhưng nó lại chính là nền tảng, là cơ sở cho bản thân 

mỗi người tự điều chỉnh hành vi của mình và hoàn thiện bản thân cho tốt hơn, từ đó mới nhận 

được sự trợ giúp từ các vị thần.   

3.4. Vai trò của tín ngưỡng trong việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của địa phương 

Thứ nhất, việc bảo tồn, lưu giữ các giá trị của tín ngưỡng được thực hiện thông qua hệ 

thống những thiết chế, tín ngưỡng. Trước tiên chính là công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo hệ 

thống các cơ sở thờ tự trong xã. Trải qua bao thăng trầm, biến cố của lịch sử, từ cả những yếu 

tố khách quan và chủ quan, các cơ sở thờ tự trong xã hiện nay vẫn được gìn giữ là một minh 

chứng cho sự nỗ lực không ngừng của cộng đồng cư dân nơi đây. Dù rằng, có những lúc 

những cơ sở thờ tự bị phá hủy, dịch chuyển ra những vị trí khác hay quy mô khác nhau, thì 

những cơ sở thờ tự cũng như những thực hành tín ngưỡng vẫn luôn được cộng đồng cư dân 

nơi đây gìn giữ và duy trì.  

Thứ hai,các giá trị của tín ngưỡng còn được gìn giữ thông qua các hoạt động tinh thần 

trực tiếp có định kỳ được tổ chức hàng năm tại các cơ sở thờ tự trong xã. Trong một năm, 

ngoài những lễ định kỳ trong tháng hay khi người dân có nhu cầu. Ở xã đảo Nghi Sơn có 3 lễ 

lớn là: lễ hội vua Quang Trung, lễ Cầu Ngư, lễ Kỵ Thánh Bà. Các lễ hội chính là sự tạ ơn, cầu 

mong sự phù trợ của các vị thần cho họ có một cuộc sống ngày một tốt hơn. Để nhận được sự 

trợ giúp của thần, cư dân nơi đây thực hiện các nghi thức, nghi lễ và các trò diễn gắn liền với 

nội dung của lễ hội. Có thể thấy, các hoạt động của lễ hội chính là môi trường lưu giữ đầy đủ, 

sinh động, hấp dẫn nhất các giá trị của văn hóa cộng đồng cư dân nơi đây. Trong lễ hội, các 

nghi thức và nghi lễ được thực hiện bài bản theo đúng những gì cha ông đã trao truyền lại cho 

các thế hệ mai sau. Mọi công việc chuẩn bị cho lễ hội chính là một lần để con cháu, nhất là 

thế hệ trẻ trong xã được chứng kiến, ôn lại, hiểu hơn về truyền thống cũng như những công 

việc cần thực hiện trong lễ. Từ đó, giúp cho cộng đồng hiểu và nắm rõ hơn, điều này càng trở 

nên quan trọng và cần thiết đối với thế hệ trẻ trong xã - những chủ nhân tương lại trong việc 
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gìn giữ, phát huy thực hành và trao truyền các giá trị của tín ngưỡng của cộng đồng cho 

những thế hệ tiếp theo. Để các giá trị đó mãi trường tồn và tạo nên diện mạo riêng cho xã đảo 

Nghi Sơn trước những cộng đồng cư dân ven biển khác. 

Ngoài phần lễ thì phần hội tại các lễ hội cũng mang những giá trị văn hóa truyền thống 

độc đáo với những trò diễn mang đậm chất dân gian gắn liền với mỗi lễ hội như: hát chèo 

chải, các hoạt động mô phỏng chợ cá, đua thuyền (ở lễ hội Cầu Ngư), tập trận (lễ hội Quang 

Trung) cũng là cơ hội để các giá trị văn hóa tín ngưỡng đến gần với người dân, được bảo tồn 

và tiếp tục phát huy trong cộng đồng ở những thế hệ tiếp theo. 

Việc duy trì các hoạt động tín ngưỡng, một mặt đáp ứng nhu cầu tinh thần của cư dân 

địa phương, mặt khác, khơi dậy lòng tự hào của các thế hệ về truyền thống văn hoá của địa 

phương mình. Đó cũng chính là cách giáo dục tốt đối với thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, bảo tồn 

và phát huy các giá trị tốt đẹp của các thế hệ người dân. 

4. Kết luận 

Hình thành dựa trên cơ sở niềm tin của con người vào cái siêu nhiên, tín ngưỡng của cư 

dân xã đảo Nghi Sơn là cách thức ứng xử của cư dân trước môi trường sống. Tín ngưỡng chủ 

yếu nơi đây là thờ các vị thần biển. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, các bậc tiên hiền cũng được 

người dân thực hiện. Tín ngưỡng luôn đóng vai trò quan trọng, trở thành điểm tựa trong đời 

sống tinh thần, là sợi dây vô hình cố kết cộng đồng, một chuẩn mực trong đạo đức để mỗi 

thành viên hướng tới, hoàn thiện hơn.  

Bước sang thời kỳ mới, thời kỳ CNH - HĐH, đất nước có nhiều đổi thay trên nhiều 

phương diện kinh tế - văn hóa - chính trị - an ninh quốc phòng. Không nằm ngoài quy luật của 

quá trình phát triển, xã đảo Nghi Sơn cũng đã có những đổi thay mạnh mẽ về kinh tế - chính 

trị - văn hóa - xã hội, nhất là khi xã nằm trong quy hoạch phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn  

- được xem là khu kinh tế biển trọng điểm của Thanh Hoá nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ 

nói chung, thì vấn đề bảo tồn, gìn giữ và phát huy vai trò của tín ngưỡng và các giá trị văn hoá 

khác của cộng đồng cư dân xã đảo Nghi Sơn là vô cùng cần thiết. Những giá trị này chính là 

nền tảng, là cơ sở để cộng đồng cư dân nơi đây bắt kịp với xu thế phát triển chung của đất 

nước nhưng không làm mất đi bản sắc riêng có của mình và cùng với những cộng đồng cư 

dân vùng biển khác đảm nhiệm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương đất 

nước trong bối cảnh hiện nay. 
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THE ROLE OF BELIEF IN THE SPIRITUAL LIFE OF RESIDENTIAL 

COMMUNITY LIVING IN NGHI SON ISLAND COMMUNE, TINH GIA 

DISTRICT, THANH HOA PROVINCE 

Nguyen Thi Truc Quynh, Ph.D  

 

Abstract: Formed on the basis of human belief in the supernature, beliefs have been 

associated with human life for a very long time, experienced many ups and downs and played 

an important role in the spiritual life of residential community living in Nghi Son island 

commune in particular and of Vietnamese people in general. Beliefs, which seem to be vague, 

support the human soul in a social context containing many complex ethics and beliefs . 
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  KHOẢNG TRỐNG PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ TÀI SẢN 

TẠI CÁC CƠ SỞ TÍN NGƢỠNG, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

(Qua nghiên cứu trƣờng hợp chùa Nga Hoàng, huyện Tam Đảo,  

tỉnh Vĩnh Phúc) 

ThS. Nguyễn Nhƣ Sơn
1
 

 

Tóm tắt: Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và tập tục công đức, cúng dường là nét 

đẹp trong văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về tài sản tại các cơ sở tín 

ngưỡng, tôn giáo hiện nay còn thiếu chặt chẽ do nhiều vấn đề chưa có quy phạm pháp luật 

điều chỉnh. Điều này dẫn đến nhiều biến tướng, hệ lụy trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. 

Bài viết phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quản lý tài sản tại các 

cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; làm rõ những hạn chế, thiếu sót của pháp luật nhằm đưa ra 

những giải pháp hoàn thiện phù hợp. 

Từ khóa: Khoảng trống pháp luật, quản lý tài sản, cơ sở tôn giáo, chùa Nga Hoàng 

(tỉnh Vĩnh Phúc) 

 

1. Đặt vấn đề 

Quản lý tài sản tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là việc xác định chủ thể có quyền sở 

hữu, quản lý tài sản và quá trình kiểm soát nguồn thu, mục đích sử dụng, kiểm kê tài chính 

theo những quy định chặt chẽ. Đây là vấn đề được quan tâm nhiều trong các mùa lễ hội, đặc 

biệt là khi xảy ra một số vụ việc nổi cộm trong dư luận xã hội.  

Một trong những vụ việc được nhắc đến gần đây là trường hợp nhà sư Thích Thanh 

Toàn - trụ trì chùa Nga Hoàng, người bị tố “gạ tình” phóng viên đã được Giáo hội Phật giáo 

tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận hoàn tục. Điều đáng nói đó là, trong video được đăng tải, sư Thích 

Thanh Toàn mong muốn được giữ lại khối tài sản trị giá hơn 300 tỷ (theo lời tự bạch của sư, 

trong đó có diện tích lớn đất ruộng mua của người dân xung quanh chùa Nga Hoàng) [4]. Sự 

việc này khiến dư luận băn khoăn về việc nguồn tiền cúng dường, công đức vào chùa được 

quản lý như thế nào theo quy định của pháp luật, liệu đó có thể được coi là tài sản riêng của 

sư trụ trì hay không, làm sao để xác định là tiền sư hay tiền chùa? 

Đây không chỉ là câu hỏi đặt ra đối với vụ việc tại chùa Nga Hoàng, mà còn là câu hỏi 

pháp lý chung về việc quản lý tài sản tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. 

Câu hỏi này sẽ trở nên phức tạp hơn vì ngoài các công trình tín ngưỡng, tôn giáo do cộng 

đồng dân cư cùng quyên góp hoặc do tổ chức tôn giáo xây dựng, còn có các công trình tôn 

giáo do doanh nghiệp xây dựng (ví dụ chùa Bái Đính tỉnh Ninh Bình, chùa Tam Chúc tỉnh Hà 

Nam, chùa Ba Vàng tỉnh Quảng Ninh...). Tiền công đức tại các cơ sở tôn giáo này cũng nhận 

được sự quan tâm lớn từ phía người dân; doanh nghiệp hay cơ sở tôn giáo là chủ thể có thẩm 

quyền quản lý tài sản công đức, tiền công đức đó được sử dụng vào mục đích gì? 

                                           
1
 Khoa Luật và Quản lý Nhà nước, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Để làm rõ hơn về vấn đề này, bài viết phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam 

hiện hành về quản lý tài sản tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; làm rõ những hạn chế, thiếu 

sót của pháp luật nhằm đưa ra những giải pháp hoàn thiện phù hợp với điều kiện chính trị, 

kinh tế, văn hóa ở nước ta hiện nay.  

2. Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quản lý tài sản tại các cơ sở tín 

ngƣỡng, tôn giáo 

2.1. Khái niệm cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo 

Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ khái niệm về tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, cơ sở tôn giáo và cơ sở tín ngưỡng theo quy định của pháp luật Việt Nam, vì đây là 

những thuật ngữ dễ nhầm lẫn trong giao tiếp thông thường.  

Theo đó, tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn 

giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định, được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các 

hoạt động tôn giáo. Như vậy, để được công nhận là một tổ chức tôn giáo phải thỏa mãn bốn 

điều kiện: (i) Tập hợp gồm nhiều nhà tu hành, tín đồ; (ii) Được tổ chức theo một cơ cấu nhất 

định; (iii) Mục tiêu nhằm thực hiện hoạt động về tôn giáo; (iv) Được Nhà nước công nhận. Các 

tổ chức tôn giáo lớn ở Việt Nam có thể kể đến như: Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng 

Giám mục Việt Nam, Hội thánh Tin lành Việt Nam, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên... 

Tổ chức tôn giáo trực thuộc là tổ chức thuộc tổ chức tôn giáo, được thành lập theo hiến 

chương, điều lệ, quy định của tổ chức tôn giáo (ví dụ: Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc là tổ 

chức tôn giáo trực thuộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo huyện Tam 

Đảo là tổ chức tôn giáo trực thuộc của Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc...).  

Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ 

chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo. Cơ sở tín ngưỡng là nơi thực hiện 

hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng như đình, đền, miếu, nhà thờ dòng họ và những cơ sở 

tương tự khác
2
. Như vậy, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, chùa Nga Hoàng 

huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc được xác định là cơ sở tôn giáo thuộc Giáo hội Phật giáo 

huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc.  

2.2. Tư cách pháp nhân của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo 

Tư cách pháp nhân là tư cách pháp lý được Nhà nước công nhận cho một tổ chức (nhóm 

người) có khả năng tồn tại, hoạt động độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Một tổ 

chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: (i) Được thành lập hợp 

pháp theo quy định của pháp luật; (ii) Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; (iii) Có tài sản độc lập với 

cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; (iv) Nhân danh mình 

tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập
3
. Như vậy, một tổ chức có tài sản độc lập mới có 

tư cách pháp nhân, và ngược lại, tổ chức đó có tư cách pháp nhân thì mới sở hữu tài sản độc 

lập. Tài sản trong các tổ chức không có tư cách pháp nhân thực chất là tài sản của tổ chức chủ 

quản hoặc tài sản riêng của các cá nhân thành viên.  

                                           
2
 Điều 2, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

3
 Điều 74,  Bộ Luật Dân sự năm 2015. 
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Về vấn đề tư cách pháp nhân của cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

năm 2016 quy định: 

Điều 30. Tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

1. Tổ chức tôn giáo là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền công nhận. 

2. Tổ chức tôn giáo đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 

29 của Luật này cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc khi 

đáp ứng các điều kiện quy định tại các khoản 5 và 6 Điều 21 của Luật này. 

Theo quy định trên, chỉ có tổ chức tôn giáo và tổ chức tôn giáo trực thuộc mới có tư 

cách pháp nhân, còn cơ sở tôn giáo thì không có tư cách pháp nhân. Như vậy, quay trở lại 

trường hợp vụ việc nêu trên, chùa Nga Hoàng không được Nhà nước công nhận là một tổ 

chức có tư cách pháp nhân. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ sở tôn giáo này không có tài sản 

độc lập, mọi tài sản đều thuộc về tổ chức tôn giáo có tư cách pháp nhân chủ quản đó là Giáo 

hội Phật giáo huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.  

Để làm rõ hơn về vấn đề này, chương VII Luật đã có một số quy định cụ thể về tài sản 

của cơ sở tôn giáo, tổ chức tôn giáo. Theo đó, tài sản của tổ chức tôn giáo bao gồm tài sản 

được hình thành từ đóng góp của thành viên tổ chức, quyên góp của tổ chức, cá nhân. Cơ sở 

tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo được hình thành theo tập quán, do các thành viên của cộng đồng 

cùng nhau đóng góp nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng là tài sản 

thuộc sở hữu chung của cộng đồng
4
. Quy định này một lần nữa khẳng định rằng, cơ sở tôn 

giáo không có tài sản độc lập và đương nhiên tài sản đó cũng không thuộc về sư trụ trì hoặc 

ban quản lý. Mọi tài sản của cơ sở tôn giáo đều thuộc về tổ chức tôn giáo chủ quản (nếu do tổ 

chức tôn giáo xây dựng) hoặc sở hữu chung của cộng đồng làng xã (nếu do cộng đồng đóng 

góp xây dựng). Trụ trì hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo chỉ là chủ thể được giao 

nhiệm vụ đại diện quản lý đối với những tài sản liên quan đến cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đó.  

Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định rõ: tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo 

phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật. Người phụ 

trách (trụ trì), ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (nếu có) phải có phương thức thu nhận, 

quản lý và sử dụng nguồn công đức hiệu quả, đúng mục đích. Việc quản lý, sử dụng nguồn 

công đức phải công khai, có sổ sách rõ ràng, chi tiêu minh bạch
5
. 

2.3. Quyền sở hữu quyền sử dụng đất của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo 

Về vấn đề quản lý đất tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, trước hết cần khẳng định, đất đai 

trên lãnh thổ Việt Nam thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Tổ chức, 

cá nhân chỉ được Nhà nước trao quyền sử dụng đất thông qua phương thức giao đất, cho thuê 

đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất (Điều 4 Luật Đất đai năm 2013). Người sử dụng đất 

được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật 

Đất đai gồm nhiều đối tượng, trong đó có: 

                                           
4
 Điều 56 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.  

5
 Điều 7 Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 

Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. 
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(i) Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật 

đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác 

của tôn giáo; 

(ii) Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn 

thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, 

tập quán hoặc có chung dòng họ
6
. 

Quy định trên có sự không tương thích nhất định với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, thể 

hiện ở chỗ: chủ sở hữu quyền sử dụng đất (về bản chất là một loại tài sản) được khẳng định là 

cơ sở tôn giáo theo Luật Đất đai; trong khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định mọi tài sản 

của cơ sở tôn giáo (trong đó có quyền sử dụng đất) đều thuộc sở hữu của tổ chức tôn giáo chủ 

quản. Tuy nhiên, vấn đề này không phát sinh nhiều bất cập trên thực tiễn, vì quy định tại cả 

hai văn bản luật nêu trên đều không công nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đất đối với người 

phụ trách (trụ trì) hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Người đứng đầu cơ sở 

tôn giáo chỉ là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất
7
. 

Luật Đất đai năm 2013 quy định cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo có trách nhiệm sử dụng đất 

nghĩa vụ chung, sử dụng đất đúng mục đích. Cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo cũng không được 

chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng, cho quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất
8
. 

Từ những quy định trên có thể khẳng định, việc sư Thích Thanh Toàn - trụ trì chùa Nga 

Hoàng mong muốn giữ lại một số tài sản sau khi hoàn tục chỉ có thể được chấp nhận nếu ông 

chứng minh được rằng số tài sản đó là tài sản thuộc sở hữu cá nhân của mình (ví dụ được thừa 

kế, tặng cho, tạo lập riêng...). Trường hợp những tài sản đó là tiền công đức, cúng dường của 

nhân dân thì đó là tài sản thuộc sở hữu của Giáo hội Phật giáo huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh 

Phúc, sư trụ trì không có quyền định đoạt, sử dụng sau khi hoàn tục.  

Đối với các dự án đầu tư có liên quan đến tâm linh cần khẳng định rằng: tâm linh là một 

vấn đề thiêng liêng trong văn hóa Việt Nam, pháp luật không công nhận các hoạt động kinh 

doanh tâm linh có tính chất “buôn thần bán thánh”
9
. Bản chất của các dự án đầu tư này đó là 

kết hợp hoạt động tâm linh với các dịch vụ kinh doanh về du lịch, nghỉ dưỡng, ăn uống, vui 

chơi, vận tải... Chính vì vậy, về nguyên tắc thì các công trình tôn giáo bên trong dự án đầu tư 

sẽ do cơ sở tôn giáo, tổ chức tôn giáo quản lý. Điều đó có nghĩa, tiền công đức tại đây sẽ do 

cơ sở tôn giáo, tổ chức tôn giáo quản lý, sử dụng để phục vụ cho các nghi lễ, trùng tu hay từ 

thiện… Chủ dự án đầu tư chỉ được sở hữu, quản lý đối với nguồn tài chính thu được từ các 

hoạt động kinh doanh dịch vụ đi kèm tại các hạng mục liên quan (ví dụ tiền trông giữ xe, vé 

xe điện, phí tham quan bằng cáp treo, phí ăn uống, nghỉ dưỡng...).  

                                           
6
 Điều 5, Luật Đất đai năm 2013. 

7 
Điều 7, Luật Đất đai năm 2013.  

8
 Điều 181, Luật Đất đai năm 2013.  

9
 Theo Phụ lục 1 củaQuyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, chỉ một số hoạt động của các tổ chức tôn giáo được cấp mã ngành bao 

gồm: Dịch vụ lễ tang tôn giáo; hoạt động của các tổ chức tôn giáo cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người theo đạo; 

hoạt động của các tổ chức cung cấp cho các nhà tu; hoạt động ẩn dật tu hành. 
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3. Khoảng trống pháp luật trong quản lý tài sản tại các cơ sở tín ngƣỡng, tôn giáo 

và một số góp ý hoàn thiện  

Việc quản lý tiền công đức trong các cơ sở tôn giáo chưa có một mô hình thống nhất 

nào mà chỉ có những chỉ đạo của chính quyền là cần minh bạch và sử dụng đúng mục đích. 

Điều đáng nói là hầu hết các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tiền công đức tại các cơ 

sở, tổ chức tôn giáo chủ yếu được xác lập dưới dạng nguyên tắc, chỉ đạo chung. Các quy định 

về thu nhận, sử dụng, kiểm kê tài sản đều chỉ mang tính liệt kê, không đi kèm chứng từ, chế 

tài, bởi vậy không thể ngăn ngừa vi phạm. Một số vấn đề trong quản lý tài sản tại cơ sở tín 

ngưỡng, tôn giáo chưa có quy định. Đây chính là khoảng trống pháp lý cơ bản, quan trọng 

nhất trong việc quản lý tài sản tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.  

Trong khi các hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ khác phải chịu nhiều sự kiểm 

soát của các cơ quan có thẩm quyền và nhiều nghĩa vụ tài chính thì việc thu tiền núp dưới 

hoạt động văn hóa, tâm linh lại rất dễ dàng, không phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện
10

. 

Một số dự án được hưởng ưu đãi khi xây dựng ở những khu vực được hưởng ưu đãi đầu tư, 

thậm chí còn không cần bỏ nhiều vốn vì kêu gọi được nguồn xã hội hóa từ các tín đồ và nhà 

hảo tâm.  

Hệ lụy khi buông lỏng quản lý tài sản tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã khiến hoạt 

động tâm linh xảy ra nhiều diễn biến phức tạp, gây ra sự khủng hoảng nghiêm trọng trong đời 

sống tín ngưỡng của người dân. Hoạt động tâm linh trở thành nơi kiếm tiền phi pháp của 

những đối tượng lợi dụng tâm linh nhằm mục đích trục lợi, cơ hội thu lợi đến cả trăm tỷ/năm 

như đã xảy ra ở Chùa Ba Vàng và một số nơi khác trên cả nước mà các cơ quan thông tin đại 

chúng đã đăng tải [5].  

Có ý kiến cho rằng, tiền công đức là do người dân tự nguyện đóng góp cho tổ chức tôn 

giáo, đây là việc nội bộ của tổ chức tôn giáo đó. Vì thế, nhà nước không thể can thiệp quá sâu 

vào việc chi tiêu. Tuy nhiên, chính vì tiền công đức là do các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng 

góp nên phải được quản lý chặt chẽ, công khai và phải được sử dụng đúng mục đích, tâm 

nguyện của những người đã phát tâm công đức. Nhà nước tuy không can thiệp quá sâu vào 

hoạt động của tổ chức tôn giáo nhưng cũng không thể buông lỏng quản lý để các cơ sở, tổ 

chức tôn giáo lợi dụng tâm linh để trục lợi. Trong khi nhận thức của người dân còn nhiều 

hạn chế và các cơ sở, tổ chức tôn giáo cũng thiếu những hoạt động quyết liệt để nâng cao 

nhận thức cho tín đồ thì việc thắt chặt quản lý của các cơ quan nhà nước lại càng trở nên 

cần thiết.  

Với vai trò là cơ quan có nhiệm vụ quản lý về văn hóa, Nhà nước cần thắt chặt quản lý 

đối với tài sản tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo thông qua việc bổ sung, hoàn thiện các quy 

định của pháp luật hiện hành về vấn đề này. Trong đó, tập trung vào những nội dung trọng 

tâm sau:  

Thứ nhất, Chính phủ cần sớm ban hành nghị định hoặc chỉ đạo các bộ, ngành liên quan 

(Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài chính...) ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết cho 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 về quản lý tài sản, đặc biệt là tiền công đức tại các cơ sở 

                                           
10

 Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4, Luật Đầu tư năm 2014.  
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tín ngưỡng, tôn giáo. Nghị định, thông tư mang mục đích hướng dẫn để việc cung tiến của 

người dân tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được văn minh, lịch sự và khoản tiền công đức 

được cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo quản lý minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích, góp phần thu 

hút các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp chung cho xã hội.  

Thứ hai, trong văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cần quy định bắt buộc mỗi cơ sở 

tôn giáo chỉ được phép đặt một hòm công đức ở ban thờ chính và có bảng hướng dẫn người 

dân chỉ đặt tiền công đức vào hòm. Mục đích của việc công đức là để thể hiện tinh thần biết 

cho đi, giúp cơ sở tôn giáo trang trải chi phí nhang đèn, lễ vật, trùng tu, mở rộng hoặc tiến 

hành các hoạt động thiện nguyện (trợ giúp người gặp khó khăn, xây dựng trường học, bệnh 

viện...). Chính vì vậy chỉ cần đặt tiền công đức một lần ở một nơi theo quy định là phù hợp. Cơ 

sở, tổ chức tôn giáo có nghĩa vụ hướng dẫn, tuyên truyền để tín đồ nâng cao nhận thức của mình, 

tránh để người dân coi công đức như một hoạt động “hối lộ” thần thánh theo quan niệm “trần sao 

âm vậy”. Giải pháp này nhằm khắc phục tình trạng người dân rải tiền lẻ vương vãi khắp nơi, gây 

phản cảm và mất mỹ quan tại công trình tín ngưỡng, tôn giáo. 

Thứ ba, đối với các khoản công đức bằng hiện vật (như đá quý, kim loại quý, hiện vật 

có giá trị khác), trụ trì, ban quản lý phải ghi vào sổ công đức, có chữ ký và thông tin của 

người công đức. Hiện vật phải được gửi tại kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, hoặc 

bán cho ngân hàng thương mại, tổ chức bán đấu giá. Số tiền thu về được ghi nhận như đối với 

khoản công đức bằng tiền. Đối với các hiện vật khác (như vật liệu xây dựng cơ bản, máy 

móc…) đều phải ghi vào sổ công đức, có chữ ký và thông tin của người công đức. Đối với 

những cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo có số tiền công đức lớn, bắt buộc phải có trách nhiệm mở tài 

khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để quản lý sau mỗi kỳ kiểm 

kê hòm công đức, tránh gây mất mát do nơi cất giữ không đảm bảo an toàn và thuận tiện cho 

việc kiểm kê tài chính giữa các năm.  

Thứ tư, quy định hành vi để tiền công đức không đúng nơi quy định của người dân và 

việc trụ trì, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng,tôn giáo không hướng dẫn, nhắc nhở người dân bỏ 

tiền công đức đúng nơi quy định là hành vi vi phạm pháp luật về tôn giáo. Đơn cử đối với 

trường hợp chùa Bái Đính tỉnh Ninh Bình, dọc theo hai hành lang La Hán, cảnh tượng du 

khách chen nhau tay cầm tiền lẻ xoa lên các pho tượng La Hán. Khách tham quan đặt lên bệ 

đỡ của các pho tượng những đồng tiền lẻ có mệnh giá từ 500 đồng đến 20.000 đồng, tiền lẻ 

vương vãi trên mặt đất.Hành động này rõ ràng đã làm tổn hại đến các giá trị tâm linh đích 

thực, vốn có của đạo Phật và gây mất mỹ quan công trình tôn giáo, cần phải được xử ký để 

kịp thời giáo dục, răn đe ý thức của người dân.  

Thứ năm, quy định chặt chẽ về thẩm quyền, quy trình kiểm kê tài sản công đức. Theo 

đó,trụ trì, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo có nghĩa vụ thông báo thời gian kiểm kê đối 

với các thành viên của ban kiểm kê tiền công đức. Thành phần ban kiểm kê phải bao gồm đại 

diện của ban quản lý, tổ chức tôn giáo chủ quản (nếu có), cơ quan quản lý nhà nước (Ủy ban 

nhân dân cấp xã hoặc phòng Văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện) và đại diện dân cư 

nơi đặt cơ sở tôn giáo (trưởng thôn, phố). Đi kèm với quy định này đó là giải pháp kỹ thuật, 

áp dụng loại hòm chỉ có thể mở được bằng nhiều khóa, đại diện mỗi bên giữ một khóa. Sau 
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mỗi kỳ kiểm định, trụ trì, ban quản lý sẽ phải niêm yết thu, chi công khai tại cơ sở tôn giáo và 

trang thôn tin của cơ quan quản lý nhà nước (kể cả những tài sản là hiện vật đang được gửi 

giữ tại kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại hoặc đã được bán). Quy định minh bạch hóa 

tài sản công đức có thể được xem là giải pháp trọng tâm nhất, giúp người dân biết được tài 

sản mình công đức có được ghi chép, báo cáo đúng thực tế hay không, chúng được sử dụng 

vào mục đích gì. Theo sư thầy Thích Minh Quang - Phó trụ trì chùa Bái Đính: “Toàn bộ tiền 

công đức ở chùa do Ban trụ trì chùa quản lý và sử dụng vào việc chi trả tiền điện hằng tháng, 

tiền lương cho hơn 300 nhân viên làm việc trong chùa và một phần dùng để duy tu, sửa chữa 

lại các hạng mục trong chùa. Mỗi tháng nhà chùa phải chi trả hơn 400 triệu đồng tiền điện. 

Riêng năm 2017 cũng đã mất hơn 40 tỉ đồng. Tiền công đức ở chùa không đủ nên phía doanh 

nghiệp xây dựng Xuân Trường vẫn phải bỏ ra để đầu tư sửa chữa các hạng mục trong 

chùa”[2]. Nếu các quy định trên được triển khai trên thực tế, người dân sẽ có cơ sở để xác 

minh tính xác thực những thông tin mà trụ trì và doanh nghiệp Xuân Trường thông tin đến 

công chúng.  

Thứ sáu, quy định cụ thể mức xử phạt vi phạm hành chính đối với từng hành vi vi phạm 

pháp luật về tôn giáo, trong đó có các hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản tại các cơ 

sở tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, có thể áp dụng biện pháp cấm đảm nhiệm chức vụ trụ 

trì/thành viên ban quản lý đối với những cá nhân vi phạm trong quản lý tiền công đức; tịch thu 

giấy phép đầu tư đối với chủ đầu tư có liên quan đến vi phạm trong quản lý tiền công đức tại 

các dự án đầu tư về tâm linh khi để xảy ra sai phạm nghiêm trọng.  

Thứ bảy, ngoài những quy định nêu trên, đối với những dự án đầu tư liên quan đến tâm 

linh, cần coi đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trước hết, chủ đầu tư phải được sự 

chấp thuận của tổ chức tôn giáo và được tổ chức tôn giáo cử người đến trụ trì (đối với các cơ 

sở tôn giáo). Điều đó có nghĩa, tổ chức tôn giáo sẽ có quyền quyết định, bổ nhiệm người quản 

lý tại cơ sở tôn giáo nằm trong dự án đầu tư liên quan đến tâm linh. Tiếp đó, chủ đầu tư có 

nghĩa vụ cam kết chuyển giao quyền quản lý các hạng mục tâm linh cho cơ sở tôn giáo sau 

khi hoàn thành xây dựng các hạng mục chính theo thiết kế đã được phê duyệt. Kể từ thời điểm 

đó, các cơ sở tôn giáo trong dự án khu du lịch tâm linh độc lập với dự án về quyền sở hữu tài 

sản (kể cả quyền sử dụng đất) và các hoạt động tôn giáo. Đồng thời, chủ đầu tư cũng phải cam 

kết đảm bảo chất lượng các hạng mục tâm linh trong khoảng thời gian nhất định, nếu để xảy 

ra sai phạm về chất lượng công trình tôn giáo thì phải có nghĩa vụ khắc phục. Thiết kế xây 

dựng khu vực phụ trợ quanh công trình tôn giáo chỉ được phép xây dựng những hạng mục 

phục vụ nhu cầu thiết yếu, liên quan trực tiếp đến việc tham quan, lễ bái công trình tâm linh; 

các công trình giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp là không phù hợp. Quy định này nhằm minh bạch 

hóa, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa tổ chức tôn giáo và chủ dự án đầu tư. Cho 

phép chủ đầu tư bán vé tham quan, du lịch và thu tiền các dịch vụ đi kèm theo đúng quy định. 

Nhà nước thực hiện thu các loại thuế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác liên quan tới hoạt 

động kinh doanh dịch vụ của chủ đầu tư dự án [3]. 
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4. Kết luận 

Mặc dù pháp luật hiện nay có quy định về vấn đề quản lý tài sản tại các cơ sở tôn giáo 

nhưng các quy định còn mang tính nguyên tắc, định hướng mà chưa chi tiết, rõ ràng về thẩm 

quyền, trình tự, quyền và nghĩa vụ cụ thể có các chủ thể có liên quan... Đây là những khoảng 

trống pháp lý cần nhanh chóng được khắc phục nhằm kịp thời phòng ngừa, xử lý, không để 

xảy ra những biến tướng trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng, tôn 

giáo để trục lợi cá nhân.  

Bên cạnh việc hoàn thiện các quy định của pháp luật, biện pháp quan trọng không kém 

đó là: cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức tôn giáo cần đẩy mạnh 

tuyên truyền, giáo dục nhận thức văn hóa, tâm linh cho người dân. Mỗi người cần nhận thức 

rằng: các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là giá trị văn hóa truyền thống có tác dụng khuyên 

răn, khích lệ tinh thần con người sống thiện, biết cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Không có 

thế lực tâm linh nào có thể ban phát của cải, công danh, hạnh phúc cho mọi người nếu họ 

không biết sống thiện và nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu. Vì vậy, mù quáng trong tâm linh chỉ 

khiến cho các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi cá nhân. Chỉ khi mọi người dân đều có nhận 

thức đúng đắn như vậy thì các quy định của pháp luật mới có thể thực sự phát huy hết hiệu 

quả trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.  
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LEGAL GAPS IN ASSET MANAGEMENT AT RELIGIOUS 

INSTITUTIONS IN VIETNAM NOWADAYS 

(A CASE STUDY OF NGA HOANG PAGODA IN TAM DAO DISTRICT, 

VINH PHUC PROVINCE) 

Nguyen Nhu Son, M.A 

 

Abstract: Religious practices are always of the Vietnamese cultural beauty. However, 

the lack of legal regulations has led to the inadequacies in asset management at religious 

institutions nowadays. This causes many shorcomings in religious activities. The article 

analyzes the current Vietnamese law provisions on asset management at religious institutions 

and clarifies the shortcomings of the law in the hope of proposing appropriate solutions to 

this problem.  

Key word: legal gaps, asset management, religious institution, Nga Hoang pagoda 

(Vinh Phuc province) 
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LỄ HỘI PHỦ TRỊNH NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA 

PGS.TS. Lê Văn Tạo
1
 

 

Tóm tắt: Lễ hội Phủ Trịnh tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa là một 

hình thái thờ cúng tổ tiên kết hợp với các nghi lễ Vương phủ ở TK XVII - XVIII. Hình tượng, 

biểu tượng văn hóa ở lễ hội chính là những sắc thái nhân văn và công nghiệp của Thế Tổ 

Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm và Vương Mẫu ông. Lễ hội Phủ Trịnh còn phản ánh đặc 

trưng văn hóa của xã hội Việt Nam ở TK XVII - XVIII và giá trị văn hóa truyền thống, mạch 

nguồn có từ thời trước. Việc phục dựng lễ hội Phủ Trịnh ở thời hiện đại cần hướng đến sự 

bảo tồn có chọn lọc, tạo nên những giá trị điển hình, đặc trưng riêng, đồng thời đảm bảo cho 

việc duy trì bền vững lâu dài của lễ hội trong bối cảnh mới. 

Từ khóa: Biểu tượng văn hóa; lễ hội Phủ Trịnh; bảo tồn; phát huy giá trị 

 

1. Dấu tích lịch sử về việc thờ cúng tổ tiên của nhà Trịnh ở TK XVII - XVIII ở Phủ 

Trịnh, Nghè Vẹt 

Thờ cúng tổ tiên của người Việt có lịch sử từ rất xa xưa, có thể khởi thủy từ thời văn 

hóa Đông Sơn. Đây là một nghi lễ đặc biệt của người sống đối với người đã đi vào “cõi linh”, 

đồng thời đó còn là một thái độ tri ân đối với “bề trên” của con cháu trong dòng họ. Khi Nho 

giáo phát triển, việc thờ cúng tổ tiên được đặc biệt chú trọng, xem đó là một phần thể hiện ở 

“Hình Nhi Hạ” cái tinh thần, tư tưởng của “Hình Nhi Thượng” theo luận thuyết của Nho 

Giáo. Sách Luận Ngữ viết về hành vi cần có của người làm con là “Sinh sự chi dĩ lễ, tử táng 

chi dĩ lễ, tế chi dĩ lễ” nghĩa là: khi cha mẹ còn sống thì lấy lễ mà cung phụng, chết thì lấy lễ 

mà táng, lấy lễ mà tế…Tuy nhiên, cái nghĩa của hai chữ “Đạo Hiếu” mà Khổng Tử coi trọng 

là ở tâm ý hơn là hình thức, ông cho rằng: Phụng hiếu cha mẹ khi còn sống phải khiêm 

nhường, nhẹ nhàng, nhẫn nhại can ngăn nếu thấy có trái ý mình, dẫu đau đớn, nhọc tâm 

nhưng phận làm con vẫn phải kiệm nhịn, không bao giờ được oán giận cha mẹ. “Sự phụ mẫu 

cơ gián, kiến chi bất tòng, hựu kính bất vi, lao nhi bất oán” và “Lễ dữ kỳ xa dã, ninh kiệm; 

Tang dữ kỳ dị dã, ninh thích”
2
, tức: Lễ mà xa xỉ thì thà rằng kiệm ước vẫn hơn; tang mà nghi 

văn quá thì rằng thương buồn còn hơn… Với tinh thần đó, người Việt khá giản dị về hình 

thức trong việc cúng tế gia tiên, nhưng lại rất chu toàn lễ tiết. Vị trí bàn thờ tổ tiên được chọn 

đặt nơi trang trọng nhất của căn nhà, hay có điều kiện một dòng họ lập riêng một điện thờ tổ (nhà 

thờ họ), việc thờ cúng được trịnh trọng thực hiện hàng năm vào các ngày “nhật kỵ” tức ngày giỗ, 

ngày “sóc” tức ngày mùng một đầu tháng âm lịch, hay ngày “vọng” là ngày rằm của tháng… 

Nghi thức thờ cúng tổ tiên được điển chế hóa ghi trong bộ Quốc triều hình luật biên 

soạn hoàn chỉnh vào thời vua Lê Thánh Tông niên hiệu Hồng Đức (1470 - 1497). Bộ luật 

khẳng định nghĩa vụ của con, cháu trong một gia tộc: “Con cháu phải thờ cúng tổ tiên 5 đời 

(tự mình là con, tính ngược lên 4 đời là: Cha, mẹ, ông bà, cụ, kỵ); ruộng hương hỏa, ruộng 

                                           
1
 Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

2
 Trần Trọng Kim (2012), Nho giáo, NXB Thời đại, tr 132 - 133 
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đèn nhang, cơ sở kinh tế để duy trì thờ cúng tổ tiên dù con cháu nghèo cũng không được cầm 

bán…”
3
. Sách Thọ mai gia lễ của thời Nguyễn đã cụ thể hóa các công việc, văn khấn, nghi 

thức, ăn mặc, lễ tiết trong tang ma, giỗ cúng. Ngoài ra, trong bộ luật Gia Long thời Nguyễn 

còn quy định nhiều chế tài, quy định trách nhiệm, quyền  thừa hưởng điền địa, gia sản cho con 

cháu, người được hưởng điền địa, gia sản theo luật dành riêng cho việc thờ cúng tổ tiên
4
.  

Mặt khác, cho thấy việc cúng tế tổ tiên của các vua, chúa lại hàm chứa thêm những vấn 

đề rộng lớn hơn, bởi vua là Thiên Tử, việc của vua là trách nhiệm của muôn dân, do vậy, khi 

vua, chúa tổ chức tế lễ tổ tiên thì được xem như một “Quốc Lễ”. Sách Đại Việt sử ký toàn thư 

đã ghi chép khá cụ thể ngay sau khi lên ngôi thì vua Lê Thái Tổ đã cho xây dựng Điện Lam 

Kinh làm nơi thờ Tiên Tổ, theo lệ hàng năm mỗi kỳ đầu xuân các vua Lê sơ đều thực hành 

nghiêm túc việc về tổ chức nghi lễ thờ cúng ở điện Lam Kinh. Điểm cần lưu ý là việc tranh 

luận giữa Nguyễn Trãi và Lương Đăng vốn là hai quan văn đầu triều về Lễ - Nhạc quốc triều, 

trong đó Lương Đăng trình vua Lê Thái Tông rằng: Lễ Nhạc không nên dùng các trò hát múa 

rí ren, hát chèo vì đó là dâm nhạc
5
. Vua Lê Thái Tông nghe theo cho Lương Đăng chủ trì biên 

soạn Lễ Nhạc. Các trò diễn được đưa vào các kỳ bái yết ở Lam Kinh là các vũ nhạc “hân ca 

công trạng như trò múa nhạc bình Ngô, diễn cảnh thịnh trị thái bình như Chư hầu lai triều, vũ 

nhạc oai hùng như Trống đồng ra trận…”. Tuy nhiên, năm Thái Hòa 6 (1448), khi vua Lê 

Nhân Tông xa giá đến bái yết Sơn lăng thì dân chúng nô nức kéo nhau ra trước xa giá mà 

chúc tụng, hân hoan ca hát, diễn các trò hát múa rí ren, trai gái vòng quanh hát múa chồng 

chân, xếp tay, làm hình kết nụ, kết hoa… các quan Đồng Hanh Phát tâu với Thái úy Trịnh 

Khả cho rằng cần cấm các trò dâm nhạc này
6
... Các trò diễn dân gian như hát chèo, rí ren, 

trồng cây hoa, mẹ đĩ bợm… vẫn tồn tại như một tục hội dân gian ở các làng quê, thậm chí 

làng Xuân Phả ngay sát với Lam Kinh là nơi lưu tồn các trò diễn xướng dân gian đó cho đến 

tận ngay nay. 

Vấn đề đặt ra là các điển chế quy định về Nghi lễ ở thời Lê Trịnh là như thế nào, tư liệu 

lịch sử về việc các chúa Trịnh về bái yết tổ tiên ở Biện Thượng ra sao? vẫn chưa được làm 

sáng rõ. Sách Đại Việt sử ký toàn thư (ghi chép từ thời Lạc Long Quân đến năm 1675) đều 

không thấy có phần ghi chép công việc này đối với chúa Trịnh và các vua Lê Trung Hưng. 

Tuy nhiên, sách Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn lại ghi chép khá tỷ mỷ các thể thức, nghi 

thức, lễ tiết trong ở các đền - miếu thời Lê - Trịnh “Tháng 11, năm Đinh Hợi, niên hiệu Cảnh 

Hưng 1 (1767), Vương Thượng (chúa Trịnh Sâm) hạ lệnh định ra chế độ chép vào tự điển, vị 

thần hạng tối linh Thượng đẳng Thần được đội mũ phốc (cấm mũ hợp xí xung thiên) trang 

sức bằng vàng, Trung đẳng Thần quấn dây vàng, áo màu hồng, Thượng đẳng có hình hai 

rồng, Trung đẳng có hình một rồng, Hạ đẳng hình cá hóa rồng…
7
. Sách cũng chỉ dẫn thể thức 

                                           
3 
Quốc triều hình luật, chương 6, điền sản, điều 46 - 49 về Hương hỏa. 

4
 Luật Gia Long, điều 76, điều 85 và điều 87 về Kế thừa hương hỏa. 

5
 Đại Việt sử ký toàn thư, NXB Hồng Bàng, 2012, tr 574. 

6
 Đại Việt sử ký toàn thư, NXB Hồng Bàng, 2012, tr 593. 

7
 Kiến văn tiểu lục, NXB Trẻ, 2013, tr 82. 
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Lễ nghi bên phủ chúa Trịnh và bên cung vua Lê có nhiều điểm khác nhau, đối với các quan 

hành lễ bên cung vua chỉ như  là một nghi thức, còn ở phủ chúa mới tỏ rõ đạo quân thần thực dụng.  

Lễ ở cung vua Lê “Các quan bộ Lễ và Ty Thừa trực đêm ở công đường, đợi tới gần 

canh 5 thì rước án biểu vào cung, trên che tàn vàng, cờ trống và nhạc đi trước, văn võ theo 

sau. Cục Thừa dụ khiêng án biểu đến cửa Đoan Môn, đặt ở phía đông sân rồng. Trống nghiêm 

hồi thứ nhất, các quan xếp hàng ngoài cửa Đoan Môn. Trống nghiêm lần thứ hai, viên Đạo lễ 

dẫn Tiết chế phủ vào điếm trước sân rồng ngồi chờ. Trống nghiêm hồi thứ ba, các viên chấp 

sự vào điện Vạn Thọ lạy 5 lạy 3 vái rồi rước vua ra điện Kinh Thiên. Viên Đạo lễ dẫn Tiết chế 

phủ vào đứng ở sân rồng. Sau khi quan Đại trí từ đọc lời cầu chúc của Tiết chế phủ và bách 

quan văn võ, quan Truyền chế đọc lời đáp của vua, các quan lạy tạ 4 lần. Nhạc tấu khúc Hưu 

minh, vua lên kiệu về cung, kết thúc buổi chầu”. 

Lễ ở phủ chúa Trịnh “Viên Tư thiên giám chọn giờ tốt để chúa đi lễ Thái Miếu, Cung 

Miếu. Mùng 1 Tết, hiệu Thiên hùng bắn súng, hiệu Thị trung đánh trống, quân cấm vệ đứng 

hầu hoặc đi tuần xung quanh... Chúa lễ xong, phiên Binh ban thưởng tiền xuân cho quan 

tướng. Tiết chế phủ dẫn các quan xếp hàng tiến vào lạy mừng. Chúa ban yến, tiền thưởng 

xuân cho các quan từ nhất phẩm triều đình trở xuống và cho mọi người được dự yến”
8
. 

Có thể nhận thấy, nghi thức thờ tổ tiên ở quê chỉ được thực hiện một cách nề nếp trong 

thời Lê sơ, càng về sau nhạt dần, các vua chúa thời Lê - Trịnh  có xu hướng lập điện thờ vọng 

ở kinh, còn nhà thờ tổ ở quê thường được giao cho họ tộc, nhờ đó mà nhiều trò diễn dân gian 

được tùy tiện đưa vào trở thành các lễ hội dân gian của một vùng nhất định.        

2. Vấn đề hình tƣợng, biểu tƣợng, vật linh của lễ hội Phủ Trịnh - Nghè Vẹt  

         Lễ nghi thờ cúng tổ tiên ở TK XVII - XVIII của các vua Lê, chúa Trịnh và đặc biệt sau 

này ở TK XIX - XX của các vua Nguyễn đã khác thời Lê sơ rất nhiều. Đó là các yếu tố kinh 

tế, thương mại, cũng như vị thế xã hội của tầng lớp vương hầu, quý tộc chi phối xã hội khá 

đậm nét. Các lăng mộ Quận Công thời kỳ này được chúa Trịnh khuyến khích, đôi khi nhà 

chúa ban tặng bia đá, tượng voi, ngựa, tượng chầu do thợ đá An Hoạch tạo tác như ở lăng 

Mãn Quận Công tại làng Nhồi, thành phố Thanh Hóa; lăng Lê Thời Hiến tại xã Thọ Phú, 

huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa); lăng Quận Công Nguyễn Hữu Dĩnh ở huyện Đông Hưng, 

tỉnh Thái Bình… Những lăng mộ này đôi khi còn đồ sộ hơn lăng mộ vua Lê Trung Hưng và 

sánh ngang lăng mộ các chúa Trịnh đương thời. Đến thời Nguyễn thì điển chế được quy định 

chặt chẽ hơn, các quan lại cấm không được tạc tượng chầu ở lăng
9
. Vua Gia Long sau khi 

đăng quang đã về ngay quê hương xây khu lăng miếu Gia Miêu - Triệu Tường thờ tổ tiên vào 

năm 1803 tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, tại Kinh thành Huế 

nhà Nguyễn vẫn cho xây Thái Miếu thờ 9 vị Chúa khởi dựng và Thế Miếu thờ 10 vua 

Nguyễn. Chúa đầu triều nhà Nguyễn là Nguyễn Hoàng được dân miền Trung và Nam Bộ 

cung kính gọi là Chúa Tiên và sau này phối thờ vào chùa Thiên Mụ, mặt khác vua Gia Long 

trang trọng đặt thờ Chúa Tiên chính giữa cung Thái Miếu ở Kinh thành Huế. 

                                           
8
 Lịch triều hiến chương loại chí, T2, NXB Giáo dục, 2007.   

9
 Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ 
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Có thể, các chúa Trịnh trước đó đã thực hành tương tự: xây điện thờ Vương Mẫu ở quê 

và vẫn có điện thờ “vọng” tổ tiên ở Vương phủ tại Thăng Long? Nhiều nguồn sử liệu cho biết 

Vương phủ của chúa Trịnh rất nguy nga, đồ sộ, theo sách Hoàng Lê nhất thống chí ghi chép: 

“Phủ chúa Trịnh (Vương phủ) được xây dựng từ năm 1592 đến năm 1749. Từ 

năm 1718, Trịnh Cương lại đặt thêm lục phủ (tương đương với lục bộ của bên vua là Lại, Hộ, 

Lễ, Binh, Hình, Công) để thâu tóm quyền hành của lục bộ bên triều đình”. Theo sách Thượng 

Kinh ký sự của Lê Hữu Trác - một danh y người Hải Dương ở TK XVIII ghi: “Vòng quanh 

ước chừng một dặm, nơi nào cũng lâu đài, đình, gác, rèm châu, cửa ngọc, ánh nước mây 

lồng, suốt lối toàn hoa cỏ kỳ lạ, gió thoảng hương trời, thú đẹp chim quý, nhảy nhót bay hót, 

giữa đất bằng nhô lên ngọn núi cao, cây to bóng mát, nhịp cầu sơn vẽ bắc ngang lạch nước 

quanh co, lại có lan can toàn bằng đá màu. Tôi vừa đi vừa ngắm, thực chẳng khác gì cõi tiên 

vậy… Mỗi năm đến tết Trung thu, từ trước mấy tháng, chúa phát gấm trong cung ra để làm 

hàng trăm, hàng nghìn cái đèn lồng, cái nào cũng tinh xảo tuyệt vời, mỗi cái giá đến mấy 

chục lạng vàng. Đến ngày chúa ngự ra chơi Bắc cung, có cái ao gọi là Long Trì rộng nửa 

dặm...”
10

. Cũng tại sách này, danh y Lê Hữu Trác cho biết nhiều lễ hội trong cung phủ khi 

diễn có nhiều nghi thức xa hoa, tuy về cơ bản vẫn bảo lưu các hình thức âm nhạc, chế định 

màu sắc áo mũ cho các quan, nghi thức hành lễ đã được chế định từ thời Lê sơ, nay được biên 

cải thêm thắt, trong đó có các trò Tế cờ, Thi Bắc cử (múa đao), quân binh chạy xếp chữ, bày 

trận, bình thơ, đàn sáo được Chúa cho diễn nhiều trò vui.    

Vấn đề xác định hình tượng, biểu tượng, vật linh của một lễ hội từ các cứ liệu lịch sử và 

lưu truyền dân gian là rất cần thiết. Sự hình thành một lễ hội có thể là một quá trình rất dài, 

gắn liền với một sự tích đặc biệt có tính thiêng liêng mà cộng đồng chấp nhận, vun đắp, gìn 

giữ. Những lễ hội liên quan đến các nhân vật lịch sử thường gắn với một hay vài di tích cụ thể 

đã tồn tại hàng trăm năm và thu hút cộng đồng với một niềm tin thiêng liêng nào đó. Lễ hội 

đền Bà Triệu, lễ hội Đức Thánh Trần, lễ hội đền vua Đinh… là những lễ hội có hàng mấy 

trăm năm lịch sử, cộng đồng xã hội ghi nhận, trong khi đó những lễ hội như Lam Kinh có thể 

xem là một điển hình, do di tích này ở tầm cỡ là “di tích đặc biệt cấp quốc gia”. Lại được đầu 

tư của nhà nước trong trùng tu phục dựng và dàn dựng, tổ chức lễ hội vào ngày giỗ kỵ của vua 

Lê Thái Tổ (21 - 22/8 AL) trong hàng chục năm nay. Tuy nhiên, một lễ hội muốn trở thành 

một giá trị sống lâu dài trong cộng đồng cần được kiên trì xây dựng để có thể được cộng đồng 

tự nguyện tiếp nhận và bảo tồn. Trong trường hợp này, vai trò các dòng họ liên quan phải đảm 

nhận sau khi nhà nước đã đầu tư mang tính hỗ trợ ban đầu. Từ trách nhiệm bảo quản, tu bổ và 

phát huy lễ hội của một dòng họ, địa phương, cho đến khi tạo ra sức lan tỏa rộng lớn trong 

cộng đồng, một vùng là một quá trình; biên độ ảnh hưởng đến đâu là một quá trình tùy thuộc 

vào giá trị văn hóa, tâm linh và sức lan tỏa của lễ hội quyết định. 

Phủ Trịnh được xác định gắn với lễ hội thờ Thế Tổ Minh Khang Thái Vương Trịnh 

Kiểm, người có công phò giúp nhà Lê Trung Hưng chống lại quân Mạc, xây dựng một thể chế 

lưỡng đầu cai trị gần 250 năm. Bên cạnh Phủ Trịnh là Nghè Vẹt nơi thờ Thân Mẫu ông, đây là 

hai di tích có liên hệ đặc biệt trong thiết kế lễ hội. Ngày lễ được chọn là ngày 18 tháng 2 âm 

                                           
10

 Thượng Kinh ký sự, NXB Hồng Bàng, 2012, tr 57. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1592
https://vi.wikipedia.org/wiki/1749
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lịch (ngày mất của Thái Vương Trịnh Kiểm). Những giá trị thiêng có thể xem xét khi xây 

dựng hình tượng và biểu tượng thiêng của lễ hội là: đức độ và công trạng của Chủ Thần. Phan 

Huy Chú khi thuật lại công lao của vua Lê Trang Tông trong việc trung hưng triều Lê đã ca 

ngợi gián tiếp Trịnh Kiểm và xem ông mới là người trực tiếp lập công trạng: “Về sau được 

Dực quận công Trịnh Kiểm giúp đỡ, vua hết lòng tin theo, cất người hiền, dùng kẻ tài, chăm 

dân, thương lính, sửa sang pháp lệnh, trong cõi rất yên. Rồi đem quân tiến đánh lấy được cả 

đất cát châu Ái, châu Hoan, dựng hành điện ở sách Vạn Lại. Các hào kiệt ở xa đều theo về 

cả. Cơ nghiệp trung hưng, thực là bắt đầu từ đây”
11

. Sách Đại Việt Lê triều đế vương trung 

hưng công nghiệp thực lục viết: “Tổ tiên của Trịnh Kiểm là Trịnh Xứng sinh cao tổ là Trịnh 

Kỷ, tằng tổ là Trịnh Liễu; nhà nghèo, ham học, tích đức, làm việc nghĩa. Họ hàng khen hiếu, 

làng xóm khen đễ… sau rời đến làng Biện Thượng (nay là Bồng Thượng, xã Vĩnh Hùng) làm 

điều thiện không mỏi, nhân hậu có thừa”
12

. Công nghiệp, tài đức của chúa Thế Tổ Minh 

Khang Thái vương Trịnh Kiểm khá tường minh, tuy nhiên, thế sự hẳn không dễ dàng như vậy 

trước nhân gian, phần nhiều trắc ẩn thuộc ở các đời chúa kế ngôi sau đó. Lịch sử Việt Nam ở 

TK XVI - XVIII thật éo le là vậy (!), nên con người xuất chúng như Trịnh Kiểm thực sự là 

một nhân cách phi thường. Nhân cách đó chi phối thái độ của 11 đời chúa Trịnh sau này và 

ảnh hưởng đến cả các chúa Nguyễn ở đàng trong với một sự kiên định phò tá vua Lê “Giữ 

chùa, thờ Phật thì được ăn oản” đúng như lời phán của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.  

Việc thi vị hóa, cường điệu làm cho các nhân vật “khổng lồ” trở nên có sức thu hút đặc 

biệt đó là đặc điểm của sử liệu dân gian Việt Nam thời cổ trung đại. Tuy nhiên với các nhân 

vật anh hùng lịch sử như Lê Lợi, Nguyễn Hoàng và Trịnh Kiểm đã thuộc thời trung đại và 

những câu chuyện “gươm báu, ấn thiêng” là Trời ban tặng để Lê Thái Tổ thay trời hành đạo; 

chuyện bà Thiên Mụ chỉ đất thiêng cho Nguyễn Hoàng lập kinh đô nhà Nguyễn; chuyện 

“rồng đen ở chân núi Hùng Lĩnh và câu truyền tụng: Mạch tòng Hùng Lĩnh trung linh khí, 

Thế xuất công hầu tráng đế vương” đối với Thái Vương Trịnh Kiểm; chuyện đàn chim Vẹt 

che thân xác bảo vệ thân mẫu Trịnh Kiểm khi bị sát hại… đó là những nguồn sử liệu đan xen 

huyền thoại vô cùng quý giá để sáng tạo nên các hình tượng, biểu tượng, linh vật cho lễ hội.   

3. Một vài tản mạn thay cho lời kết  

Thanh Hóa là vùng đất có vai trò quan trọng trong quá trình lịch sử Việt Nam, đặc biệt 

ở thời kỳ trung đại. Từ TK XV đến TK XVIII, Thanh Hóa xuất hiện các đời vua - chúa kế vị 

nhau liên tục trên 350 năm kể từ nhà Lê sơ, nhà Lê - Trịnh, nhà Nguyễn. Các di tích gắn với 

các vua, chúa đầu triều ở ba thời kỳ này là Lê Thái Tổ, Lê Trang Tông và Thái Vương Trịnh 

Kiểm, Chúa Tiên Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng. Lăng mộ của các nhân vật phi thường này 

chủ yếu trên đất Thanh Hóa là lăng Lê Thái Tổ ở Lam Kinh và lăng Thái Vương Trịnh Kiểm 

ở Thanh Hóa (tuy nhiên hiện nay vẫn chưa xác định cụ thể vị trí lăng mộ này); Điện thờ hiện 

có Khu Lam Kinh ở huyện Thọ Xuân; Phủ Trịnh và Nghè Vẹt ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh 

Lộc; lăng miếu Gia Miêu - Triệu Tường ở xã Hà Long, huyện Hà Trung. Tuy nhiên, việc 

                                           
11

 Đại Việt sử ký toàn thư, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1998, tập 3, tr 18. 
12

 Đại Việt Lê triều đế vương trung hưng công nghiệp thực lục, Q2,tr 82. 
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nghiên cứu, phục dựng lễ hội ở các di tích này có nhiều vấn đề khác nhau, một vài tản mạn 

xin nêu ra luận bàn: 

Thứ nhất: Cần nhận thấy điểm khác nhau là mỗi di tích trên được sự nhìn nhận của cộng 

đồng và sự đầu tư của nhà nước ở các mức độ khác nhau. Sự khác nhau còn ở mức độ lan tỏa 

giá trị văn hóa tinh thần của mỗi di tích trong cộng đồng (trước hết là trong các dòng họ Lê, 

Trịnh, Nguyễn). Nếu như dòng họ Nguyễn ngoài lễ hội gắn với khu lăng miếu Gia Miêu -

Triệu Tường thì hệ thống lăng miếu, đền thờ, chùa ở cố đô Huế mấy trăm năm đã gắn với 

Chúa Nguyễn và được thời gian thử thách. Khu Lam Kinh đã được nhà nước xếp hạng di tích 

quốc gia đặc biệt và đầu tư phục dựng lăng, miếu và đầu tư tổ chức phục dựng lễ hội từ gần 

20 năm nay. Do vậy,lễ hội Phủ Trịnh và lễ hội Gia Miêu - Triệu Tường là hai lễ hội có một 

hoàn cảnh khác biệt, cần phải được nghiên cứu sâu hơn nhằm tìm ra được một hướng đi hợp 

lý và bền vững. 

Thứ hai: Lễ hội Phủ Trịnh cần xác định được tính liên thông về hình thức văn hóa tín 

ngưỡng thờ tổ tiên truyền thống gắn với văn hóa nghi lễ cung đình ở TK XVII - XVIII. Nhiều 

hình thức nghi lễ, trò diễn thời Lê sơ vẫn được bảo lưu ở TK XVII - XVIII cần được xem xét. 

Thứ ba: Cần làm rõ sắc thái văn hóa ở lễ hội Phủ Trịnh khác với lễ hội Lam Kinh, lễ hội 

nhà Nguyễn ở Gia Miêu - Triệu Tường là những gì? vì đây là văn hóa của TK XVII - XVIII, 

còn lễ hội Gia Miêu - Triệu Tường thuộc TK XIX - XX. Lễ hội Phủ Trịnh cần thể hiện sự 

chọn lọc nhạc lễ, nghi thức hành lễ, trò diễn đặc trưng của xã hội Việt Nam TK XVII- XVIII, 

đặc biệt ở TK XVIII  mà các chúa Trịnh Căn, Trịnh Giang, Trịnh Tùng đã từng biên soạn. Đó 

là nhạc lễ, y phục của Chúa, y phục của quan chầu, nghi lễ thiết triều bên cung Vua, bên phủ 

Chúa… cần chọn lọc để đưa vào lễ hội. 

Thứ tư: Màu sắc, linh vật, đồ thờ, trò diễn ở lễ hội Phủ Trịnh phải phản ánh tinh thần 

văn hóa dân gian đương thời và lễ nghi của phủ Chúa. Trong đó, phải thể hiện những diện 

mạo mới của thời kỳ kinh tế nông nghiệp và thương mại bước đầu phát triển, kỹ thuật và văn 

hóa Tây phương đã du nhập ở một mức độ nhất định. Màu sắc ở lễ hội Phủ Trịnh cần chú 

trọng đến màu chủ đạo là màu tía, đây là màu mang tính biểu tượng trong y phục các Chúa 

Trịnh tự chọn để phân định màu vàng của riêng vua 
13

. 

Thứ năm: Do không gian Phủ Trịnh hiện nay khá khiêm tốn, cần lựa chọn các hình thức 

nghi lễ, âm nhạc, trò diễn phù hợp và có thể từng bước bàn giao kỹ thuật cho nhân dân sở tại, 

cộng đồng họ Trịnh ở địa phương tự vận hành sau này. 
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TRINH TEMPLE FESTIVAL UNDER THE CULTURAL PERSPECTIVE 

Le Van Tao, Assoc. Prof. Ph.D 

 

Abstract: Trinh Temple festival in Vinh Hung commune, Vinh Loc district, Thanh Hoa 

province was a form of ancestor worship combined with royal rites during the 17th and 18th 

centuries. Cultural symbols at the festival are the humanistic nuances of Lord Trinh Kiem and 

Vuong Mau. Trinh Temple festival also reflects the cultural characteristics of Vietnamese 

society in the 17th-18
th

century and traditional cultural values originated from the previous 

period. In the restoration of Trinh Temple festival in the modern time, we should selectively 

preserve and create typical values and specific characteristics to ensure the long-term 

sustainable maintenance of the festival in the new context. 

Key word: cultural symbols; Trinh Temple festival; preserve; promote the values 
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BIỂU TƢỢNG TRONG TRUYỀN THUYẾT THÁNH GIÓNG - GIÁ TRỊ 

VĂN HÓA VÀ LỊCH SỬ 

 TS. Tạ Thị Thủy
1
 

Tóm tắt: Thánh Gióng - một trong bốn vị Tứ bất tử trong đời sống tín ngưỡng của 

người dân Việt Nam từ xưa đến nay. Kể từ khi ra đời, truyền thuyết Thánh Gióng mang đậm 

những giá trị  tiêu biểu, đặc thù của người Việt. Trong đó, căn cốt làm nên ý nghĩa đặc trưng 

của truyện là hệ thống các biểu tượng với 3 biểu tượng được khái quát hóa, mang ý nghĩa 

điển hình: Biểu tượng Thánh Gióng, biểu tượng cây tre, biểu tượng vũ khí bằng sắt của 

Thánh Gióng. Chính vì vậy, giải mã những ý nghĩa tiềm ẩn đằng sau các biểu tượng này sẽ 

giúp người đọc đi đến cái hay, cái đẹp cũng như khám phá, phát hiện đầy đủ giá trị, ý nghĩa 

của truyền thuyết Thánh Gióng. 

Từ khóa: Biểu tượng, truyền thuyết Thánh Gióng, văn hóa, lịch sử.  

 

1. Khái quát về biểu tƣợng và biểu tƣợng văn hóa. 

Biểu tượng xuất hiện sớm trong lịch sử nhận thức của nhân loại và phát triển song song 

với xã hội loài người. Biểu tượng bắt đầu từ những tín hiệu, ký hiệu giữa con người với nhau 

để giao tiếp, và cùng với sự phát triển của xã hội, biểu tượng càng ngày càng được thể hiện 

với đầy đủ sự đa dạng và phong phú của nó. 

Dù có nhiều quan điểm khác nhau về biểu tượng, nhưng theo chúng tôi cần phải dựa 

vào nguồn gốc xuất phát của hiện tượng để lý giải. Theo Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới 

thì khởi nguyên của biểu tượng (Symbol) là một vật được cắt làm đôi hai người mỗi bên giữ 

một phần. Sau này, ráp hai mảnh lại với nhau, họ sẽ nhận ra mối dây thân tình xưa, món nợ 

cũ, tình bạn ngày trước. Như vậy, từ nghĩa nguyên của biểu tượng, có thể thấy, biểu tượng 

chứa đựng ý nghĩa của sự phân ly và tái hợp. Nó là một sự quy ước, là một dấu hiệu, tín hiệu 

để nhận ra nhau. Vậy, theo tiếng Hy Lạp biểu tượng (Symbol) là dấu hiệu nhận ra nhau. Còn 

trong tiếng Hán thì “biểu” là dấu hiệu, sự bày ra, sự tỏ rõ, “tượng” có nghĩa là tình trạng, hình 

tượng. Biểu tượng là một hình tượng nào đó được phô bày ra trong một dấu hiệu tượng trưng, 

nhằm diễn đạt một ý nghĩa hay một hiện tượng nào đó trừu tượng” [1; 27]. Lịch sử biểu tượng 

cũng cho thấy, mọi vật đều có thể mang giá trị biểu tượng, dù là vật tự nhiên (sông, núi, cây 

cối, hoa, quả,...) hay là trừu tượng (con số, ý tưởng, phong tục, chiêm mộng,...) thì nó đều có 

khả năng biểu tượng.  

Trong Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên có định nghĩa biểu tượng như sau: 

“Biểu tượng là hình ảnh tượng trưng. Hình thức của nhận thức, cao hơn cảm giác, cho ta hình 

ảnh của sự vật còn giữ lại trong đầu óc sau khi tác động của sự vật vào giác quan ta đã chấm 

dứt” [4; 64]. 

Theo Từ điển thuật ngữ văn học: “Biểu tượng là khái niệm chỉ một giai đoạn, một hình 

thức cao hơn của nhận thức chỉ cảm giác, cho ta hình ảnh của sự vật còn giữ lại trong đầu óc sau 

khi tác động của sự vật vào giác quan ta đã chấm dứt” [2; 23]. 

                                           
1
 Khoa Văn hóa Thông tin, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Hiện nay, tùy thuộc vào góc độ mà người ta đưa ra những định nghĩa khác nhau về biểu 

tượng để phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của mình. Dù đứng ở những góc độ khác nhau để 

nhìn nhận biểu tượng, nhưng các nhà nghiên cứu đều có chung quan điểm về biểu tượng như 

sau: Biểu tượng là hình ảnh của thế giới xung quanh, được tri giác chúng ta nhận thức lại. 

Như vậy, biểu tượng là ý thức chủ quan của chủ thể về đối tượng được tri giác. Đúng như nhà 

triết học đời Tống, Chu Hy đã giải thích: “Tượng là lấy hình này để tỏ ý kia”. Như vậy, biểu 

tượng không phải là tín hiệu, bởi “tín hiệu là những quy ước chung, khá đơn giản, mang một 

thông tin chung mà nó làm đại diện… nếu tín hiệu thường mang nghĩa đơn giản, giải mã một 

lần là xong thì biểu tượng phong phú và có chiều sâu hơn nhiều” [1; 28]. 

Từ góc độ mã văn hóa, không thể không đề cập tới khái niệm biểu tượng văn hóa. Theo 

tác giả Trần Lê Bảo “Biểu tượng văn hóa là vô số những hình tượng vô hình hoặc hữu hình 

làm môi giới hoặc là ngôn ngữ trung gian nhằm giúp con người nhận biết một nội dung văn 

hóa nào đó” [1 ; 27]. 

Thông thường, mỗi một cộng đồng đều có sự lựa chọn khác nhau về biểu tượng theo 

quan niệm của cộng đồng mình, cho nên “lý giải được tính quan niệm trong biểu tượng, nói 

rộng ra là hiểu được hệ các giá trị văn hóa, mô thức văn hóa của một cộng đồng đã kết tinh 

trong biểu tượng tức là có thể hiểu đến tận cùng con người và cộng đồng dân tộc ấy” [1; 43]. 

Đi vào trong văn học, biểu tượng văn học là những hình tượng nghệ thuật được khái quát hóa, 

biểu trưng hóa mang ý nghĩa điển hình, đặc trưng. Do vậy, để hiểu một nền văn hóa không thể 

không giải mã biểu tượng, nó “là cơ sở vững chắc để nhà nghiên cứu có thể khái quát được 

tính dân tộc của nền văn hóa ấy” [1; 27]. 

Vậy nên, biểu tượng vừa mang ý nghĩa dân tộc vừa mang ý nghĩa nhân loại. Giải mã 

biểu tượng là quá trình chúng ta bóc tách, tìm hiểu và lý giải các lớp nghĩa của nó, đồng thời, 

từ đó có thể nhận ra tính dân tộc của nền văn hóa ấy. 

Truyền thuyết Thánh Gióng được xem là một trong những truyền thuyết tiêu biểu của 

người Việt. Truyện mang trong mình những lớp phù sa văn hóa từ buổi đầu dựng nước và giữ  

nước cùng với đó là quá trình xây dựng và phát triển về đời sống vật chất và tinh thần của 

người Việt - chủ nhân của vùng văn hóa Trung Châu xứ Bắc. Kể từ khi ra đời đến nay, truyền 

thuyết Thánh Gióng gắn liền với các di tích, sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội của nhân dân. Ca dao 

Việt Nam có câu: 

Ai ơi mồng chín tháng tư 

Không đi hội Gióng cũng hư mất đời. 

Dẫu rằng trong suốt quá trình tồn tại đã xuất hiện nhiều dị bản ở các không gian, thời 

gian khác nhau. Với sức ảnh hưởng và lan tỏa rộng lớn, truyền thuyết Thánh Gióng còn được 

thể hiện ở nhiều thể loại nghệ thuật ngôn từ như thơ ca, câu đối, hò vè, ca dao, tục  ngữ và là 

nguồn cảm hứng cho nhiều loại hình nghệ thuật như kiến trúc, điêu khắc, hội họa,…  

Thế giới biểu tượng trong truyền thuyết Thánh Gióng vô cùng phong phú, thể hiện quan 

niệm của nhân dân về truyền thống đấu tranh chống giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung đi vào giải mã và tìm hiểu giá trị một số biểu tượng 

có ý nghĩa biểu trưng và tần số xuất hiện cao: Biểu tượng Thánh Gióng, biểu tượng cây tre và 
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biểu tượng vũ khí bằng sắt của Thánh Gióng. Từ đó thấy được quan niệm, tín ngưỡng cũng 

như tinh thần của nhân dân gửi gắm vào câu chuyện. 

2. Ý nghĩa biểu tƣợng trong truyền thuyết Thánh Gióng 

2.1. Biểu tượng Thánh Gióng 

* Giá trị lịch sử 

Có thể thấy, điểm khác nhau cơ bản giữa truyền thuyết và thần thoại chính là truyền 

thuyết được xây dựng dựa trên hạt nhân lịch sử có thật không hoàn toàn hư cấu như thần 

thoại. Do vậy, cốt lõi lịch sử trong truyền thuyết được thừa nhận như một giá trị đặc trưng, cơ 

bản của thể loại. Chúng ta có thể tìm thấy một kho sử tàng ẩn với nhiều tư liệu quý phản ánh 

sự thật lịch sử. Thông qua nhân vật Thánh Gióng, chúng ta biết được một thời kỳ lịch sử của 

nước ta - thời đại Hùng Vương dựng nước với nhiều cuộc chiến chống quân xâm lược mà tiêu 

biểu trong thời kỳ này là chống giặc Ân “bỗng nghe tin từ biên cương cáo cấp, giặc Ân là 

Thạch Linh thần tướng đã khởi binh từ phía Bắc kéo sang, giáo mác đầy trời, cờ quạt rợp đất” 

[3; 73]. Có thể nói, nhân vật trung tâm - Thánh Gióng mặc dù là một thiên thần nhưng đã 

được khoác lên mình nhiều lớp sử có thật, giúp người đọc hiểu về đời sống của người dân 

Việt ở các thời đã qua. Đó còn là truyền thống lịch sử của phương châm đánh giặc toàn dân, 

toàn diện mà nhân dân ta đã áp dụng trong cả cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở 

thế kỷ XX. Đội quân đi theo Thánh Gióng đánh giặc là đội quân tổng hợp mọi tầng lớp nhân 

dân, mọi lứa tuổi, từ người già đến trẻ em, từ người nông dân đến những em bé đang đi chăn 

trâu, người câu cá,… đây cũng chính là nghệ thuật quân sự, triết lý và văn hóa ứng xử trong 

chiến tranh của ông cha ta thời xưa. Không những vậy, thông qua đồ ăn mà dân làng nuôi 

Thánh Gióng ta có thể thấy được nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của người Việt là cơm - canh- 

cà. Với đồ uống từ cây cỏ như: lá vối, lá trầu, lá chè… Tất cả đã vẽ nên một bức tranh văn 

hóa sinh thái nhiều màu sắc về cuộc sống của người dân đủ mọi thành phần lứa tuổi ở vùng 

Trung Châu xa xưa. 

Mặt khác, theo tổng kết của nhà nghiên cứu Kiều Thu Hoạch thì truyền thuyết nói 

chung có một số môtif cơ bản và phổ biến là: môtif sinh nở thần kỳ, môtif chiến công phi 

thường và môtif hóa thân. Truyền thuyết Thánh Gióng cũng không nằm ngoài quy luật đó, nội 

dung câu chuyện xoay quanh nhân vật Thánh Gióng với kết cấu bao gồm 3 phần. Thứ nhất: 

nguồn gốc xuất thân, sự ra đời kì lạ của nhân vật. Thứ hai: hành trạng, chiến công hiển hách 

của nhân vật. Và cuối cùng là những chiến công, sự hóa thân của nhân vật. Chúng ta có thể dễ 

dàng tìm thấy motif này trong truyền thuyết Thánh Gióng thông qua nhân vật chính. Kiểu 

motif truyện người anh hùng được sinh ra trong hoàn cảnh khác thường - lớn lên khác thường 

- đi đánh giặc -  chiến thắng -  trở  về  là một típ truyện quen thuộc về  người anh hùng chống  

giặc ngoại xâm đem lại hòa bình cho cộng đồng không chỉ là motif của riêng người Việt mà là 

motif của nhiều cộng đồng dân tộc cùng xây dựng. 

Giá trị lịch sử được hiện diện ngay trên bề mặt câu chuyện là nó đã phản ánh lịch sử  

khai phá vùng châu thổ Bắc Bộ của người Việt. Truyền thuyết Thánh Gióng cho dù là chuyện 

kể về một Thiên thần - Thánh Gióng- người không có thật nhưng vẫn luôn được nhân dân tin 

tưởng là có thật. Câu chuyện đã tái hiện một thời kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân 
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dân ta đó là lịch sử thời Hùng Vương, làm cho chất thiêng của nhân vật Thánh Gióng càng trở 

lên sống động và in sâu trong lòng nhân dân. Có thể nói, truyền thuyết Thánh Gióng  đã phản  

ánh nhiều giá trị lịch sử văn hóa xã hội người Việt nói chung, song rõ nhất và bao trùm nhất là 

giá trị phản ánh lịch sử khai phá vùng châu thổ Bắc Bộ của người Việt. Cũng từ đây, cư dân 

Việt đã lập lên nền văn minh Việt cổ. 

* Giá trị văn hóa 

Có thể nói, truyền thuyết Thánh Gióng là một trong những chuyện kể dân gian được lưu 

truyền, ghi chép ở nước ta từ xa xưa và liên tục được bồi đắp, phát triển, sáng tạo bằng nhiều 

hình thức khác nhau. Cốt truyện với nội dung cơ bản kể về sự sinh ra, lớn lên và chiến công 

đánh giặc thần kỳ của một cậu bé ở làng Phù Đổng. Tương truyền cậu bé lên ba mà vẫn chưa 

biết nói, biết cười, đặt đâu nằm đấy, vậy mà nghe tiếng sứ giả rao có quân giặc đến là biết nói 

và xung phong ra trận, từ đó, cậu bé lớn nhanh như thổi và có sức mạnh phi thường, cậu đánh 

thắng giặc rồi bay lên trời. 

Lịch sử Việt Nam là lịch sử chống ngoại xâm liên tục, do vậy Thánh Gióng trở thành 

biểu tượng của người anh hùng chống ngoại xâm, bảo vệ mùa màng, được nhân dân tôn kính, 

thờ phụng, là vị thần đứng đầu trong "Tứ bất tử". Khi sống, Thánh Gióng là anh hùng chống 

giặc giúp dân, giúp nước, mất đi ông còn giúp dân được mưa thuận gió hòa, hạn thì có mưa, 

cầu mùa thì được mùa, muôn vật sinh sôi nảy nở. Thánh Gióng vừa có tính chất phổ biến của 

anh hùng ca nói chung như Asin, Hecto trong các  tập thơ dân gian cổ Iliats và Ôđyxê. 

Thông qua nhân vật Thánh Gióng, ta thấy rõ các lớp tín ngưỡng dân gian tiềm ẩn trong 

câu chuyện của người Việt như: Tín ngưỡng thờ “Tứ bất tử” - nột tín ngưỡng dân gian đặc 

biệt thờ bốn vị Thánh - biểu tượng của sự trường tồn, bất diệt của dân tộc, của đất nước từ 

thuở xa xưa đến nay. Đó là, Đức Thánh Tản, Chử Đạo Tổ, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh 

Mẫu Liễu Hạnh. Đức Thánh Tản biểu hiện cho ước vọng chiến thắng thiên tai, lụt lội; Đức 

Thánh Gióng biểu hiện cho tinh thần chống giặc ngoại xâm; Đức Chử Đọa Tổ biểu hiện cho 

cuộc sống phồn vinh về vật chất; Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh biểu hiện cho cuộc sống phồn 

vinh về tinh thần của người dân. Bên cạnh đó, các tư tưởng tôn giáo cũng được thể hiện như 

sự hội tụ đủ tư tưởng tam giáo: Nho - Phật - Đạo. Trong đó, các yếu tố Phật giáo và tín 

ngưỡng được Phật giáo được thể  hiện đậm đà hơn cả.  

Hình tượng Thánh Gióng từ một ký ức huyền thoại đẹp thể hiện tinh thần và sức mạnh 

trong đấu tranh chống ngoại xâm, giữ nước của dân tộc đã trở thành một ký ức tín ngưỡng 

dân gian. Để có thể trở thành một trong những tín ngưỡng dân gian trong tâm thức của người 

Việt, nhân vật Thánh Gióng là đại diện cho tinh thần, ý chí của nhân dân: Những con người 

bình dị, lớn lên từ nghèo khó, nhưng khi đất nước lâm nguy thì sẵn sàng xả thân, hy sinh vì 

nghĩa lớn. Quá trình đánh giặc của Thánh Gióng là bài ca hào hùng nhất về truyền thống đánh 

giặc giữ nước của dân tộc ta. Có thể nói, hình tượng Thánh Gióng đã được biểu tượng hóa, 

biểu trưng hóa và mã hóa. Giải mã được huyền thoại này chúng ta tìm được một ý niệm văn 

hóa của dân tộc, đó là chủ nghĩa anh hùng yêu nước, anh hùng cách mạng của dân tộc. Và 

phải chăng đó cũng chính là lý do khiến hình tượng nhân vật Thánh Gióng trở thành một 

trong những tín ngưỡng dân gian đẹp được nhân dân thờ phụng. 
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Như vậy, hình tượng Thánh Gióng - người anh hùng chống giặc ngoại xâm đã có quá 

trình chuyển hóa qua các lớp ý nghĩa thành người anh hùng văn hóa. Điều này cũng chính là 

thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân dành cho người anh hùng. Một người anh hùng toàn 

tài, đa năng, vừa bảo vệ, vừa che chở cho nhân dân. Do vậy, đây là một biểu tượng đa nghĩa, 

một nhân vật huyền thoại của văn hóa dân gian, một vị anh hùng cứu nước mà dấu ấn còn sâu 

đậm trong tâm thức người Việt đến ngày nay. 

Thánh Gióng từ một biểu tượng của người anh hùng chống giặc ngoại xâm đã trở thành 

một trong bốn vị thánh linh thiêng trường sinh bất tử trong tâm thức và tinh thần của người 

Việt. Điều đó có thể thấy, đây là một tín ngưỡng dân gian đặc biệt được nhân dân suy tôn từ 

nhiều đời. Do vậy, nghiên cứu hình tượng Thánh Gióng cũng là nghiên cứu tổng thể một hiện 

tượng văn hóa tín ngưỡng trong văn hóa Việt  Nam.  

2.2. Biểu tượng cây tre 

* Giá trị lịch sử 

Cây tre gắn bó máu thịt với người dân Việt Nam, cây tre chứng kiến biết bao sự đổi 

thay, biến chuyển của thời gian, của lịch sử, của con người và đất nước. Trong lịch sử dựng 

nước và giữ nước, cây tre được người dân sử dụng làm vũ khí chiến đấu, từ chông, gậy đến 

cung tên. Trong truyền thuyết Thánh Gióng, cây tre lại càng cần hơn trong giờ phút quyết liệt 

nhất để cho Thánh Gióng thắng giặc Ân. Đồng thời, những lũy tre xanh còn tạo ra những bức 

tường thép ngăn chặn sự săn đuổi của quân xâm lược. Khi Thánh Gióng đánh giặc “Gậy sắt 

gẫy, Gióng liền nhổ một bụi tre bên đường quật vào quân giặc khiến chúng chết như rạ” [3; 

75]. Đó chính là sự tiếp nối truyền thống đánh giặc của dân tộc từ buổi đầu dựng nước vàgiữ 

nước. Đánh giặc bằng bất kỳ phương tiện nào có trong tay như lời kêu gọi của Bác Hồ: ai có 

súng dùng súng, ai có gươm cầm gươm, không có súng, có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy, 

gộc. Có thể thấy, truyền thuyết Thánh Gióng nói riêng và truyền thuyết nói chung thường giữ  

lại những bằng chứng quý giá về lịch sử văn hóa xã hội của các thời đại đã qua.  

* Giá trị văn hóa 

Tín ngưỡng tôn sùng tự nhiên hình thành và phát triển ở Việt Nam như một tất yếu. Bởi, 

trong sinh hoạt và lao động hằng ngày tự nhiên luôn gắn bó mật thiết và chi phối sự thành bại 

trong hoạt động của người Việt. Trải qua bao cuộc chiến tranh chống thù trong, giặc ngoài sự 

gắn bó đó càng trở nên mật thiết. Trong tín ngưỡng tôn sùng tự nhiên của người Việt có tín 

ngưỡng tôn sùng và thờ cúng động, thực vật, do đó người Việt rất gần gũi với tự nhiên, coi 

trọng các loại cây, trong đó có cây tre. Truyền thuyết Thánh Gióng kể từng tên làng, tên sông 

đến những đồ ăn, thức uống quen thuộc như cơm, cà, nước vối, tục nhai trầu; các loài cây 

quen thuộc: cây tre… Tất cả như vẽ lên một bức tranh văn hóa sinh thái nhiều màu sắc về  

cuộc sống của những người dân ở vùng Trung Châu đồng bằng Bắc Bộ xưa. 

Có thể nói, từ lâu cây tre là biểu tượng cho phẩm chất, cốt cách tiêu biểu nhất của con 

người Việt Nam: đoàn kết, thủy chung, thanh cao, bất khuất; tre cùng người trải qua bao thăng 

trầm của lịch sử, trải qua bao cuộc chiến tranh giữ nước, giành độc lập tự do dân tộc. Là biểu 

trưng ẩn tàng cho sức mạnh bền bỉ vô hạn trước mọi tai họa của thiên nhiên. Tre trở thành 

biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng của người dân Việt Nam. Hình ảnh cây tre luôn gợi nhớ 

về một làng quê Việt Nam mộc mạc, con người Việt Nam thanh cao, giản dị mà chí khí. Về  
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nguồn gốc tre ngà trong truyền thuyết Thánh Gióng, Vũ Ngọc Phan cho rằng: Tre bị nhổ, tre 

bị cháy cũng lại hồi sinh và trở thành những thế hệ tre ngày một tốt tươi hơn, đẹp hơn qua thử  

lửa, đốt tre rất thẳng, da vàng nhạt như ngà, gọi là tre đằng ngà. Cây tre, thứ tre tiêu biểu nhất 

cho tâm hồn, cốt cách Việt Nam. 

Bên cạnh đó, cây tre còn gắn liền với nền văn hóa lúa nước của người Việt. Nhiều vật 

dụng trong cuộc sống hằng ngày được làm từ tre như rổ, rá, đũa ăn… ngay đến các vật dụng 

phục vụ cho công việc canh tác lúa nước, hoa màu cũng sử dụng từ tre như cán cuốc, cán 

xẻng, cán dao, cán liềm, gầu tắt nước… Với sức ảnh hưởng to lớn trong đời sống xã hội,  

không thể phủ nhận giá trị truyền thống của cây tre gắn liền với nền văn hóa lúa nước của dân 

tộc Việt Nam. 

2.3. Biểu tượng vũ khí bằng sắt của Thánh Gióng 

* Giá trị lịch sử 

Tiếp cận công cụ vũ khí bằng sắt của Thánh Gióng từ góc nhìn khảo cổ học - lịch sử để  

làm sáng tỏ hơn tính thời đại của những công cụ đồ sắt. Điều này có nghĩa rằng, nhóm vũ khí 

này chính là biểu tượng gắn với sự xuất hiện của kim loại sắt, cho chúng ta hiểu rõ hơn ý 

niệm về thời gian lịch sử: thời đại đồ sắt ở Việt Nam. Như vậy, huyền tích Thánh Gióng tuy 

mang đậm những yếu tố huyền ảo, song rõ ràng là cốt truyện đã phản ánh đúng cái cốt lõi của 

lịch sử thời Hùng Vương, đó là thời đại đã bước vào thời kỳ đồ sắt. Và vì vậy mà truyền 

thuyết đã thần thánh hóa roi sắt, ngựa sắt, áo giáp sắt của Thánh Gióng gắn liền với đời Hùng  

Vương thứ 6 là một nhân tố lịch sử quan trọng. 

Roi sắt, ngựa sắt như là biểu tượng cốt lõi thể hiện sức mạnh kỳ vĩ của cậu bé làng 

Gióng, người anh hùng đã đánh thắng giặc Ân bằng những vũ khí tiên tiến nhất của thời  đại,  

do chính những người thợ quê hương tạo nên. Thông qua những vũ khí bằng sắt ấy chúng ta 

thấy được trung tâm Cổ Loa của bộ Tây Vu thời Hùng Vương. Tại đây, cư dân Việt cổ khai 

phá châu thổ, đồng thời phát triển nghề thủ công từ sắt, nên Cổ Loa, trung tâm của xứ Bắc trở  

thành trung tâm luyện kim đồng và sắt không chỉ ngày nay mà đã có từ xa xưa. Vì thế, có thể  

nói, cư dân Việt cổ vùng xứ Bắc trong thời đại đồ sắt đã sớm lấy nông nghiệp trồng trọt lúa  

nước làm phương thức sinh sống chủ yếu, đồng thời nghề luyện kim và sắt đã bước đầu phát 

triển và đạt được những thành tựu nhất định. 

* Giá trị văn hóa 

Dù cho truyền thuyết Thánh Gióng có nhiều dị bản khác nhau, song nói về truyền thuyết 

này hầu như không có dị bản nào không đề cập đến motif ngựa sắt, roi sắt, nón sắt, áo giáp  

sắt… Nhóm vũ khí này là những biểu tượng chứa đựng nhiều ý nghĩa ẩn tàng. Từ một cậu bé 

lên ba không biết nói, biết cười nhưng khi nghe tin xứ giả tìm người đánh giặc cậu bé đã cất 

tiếng nói: “Ngươi hãy mau về tâu vua, ta muốn được ngựa sắt cao 10 thước, roi sắt dài 10 

thước, một chiếc nón sắt rộng 3 thước, đem đủ mấy thứ đó cho ta”. [3; 74] 

Theo quan điểm của Vũ Ngọc Phan: chuyện Thánh Gióng là một truyền thuyết có thể  

đã xuất hiện vào thời mà tổ tiên chúng ta sau khi biết dùng sắt làm công cụ sản xuất, đã biết 

được sự lợi hại cũng như tác dụng to lớn của sắt trong việc dùng nó làm vũ khí chống xâm 

lăng. Thánh Gióng đánh giặc bằng các trang phục và vũ khí do nhân dân rèn đúc nên: áo giáp 

sắt, ngựa sắt, roi sắt, gậy sắt, nón sắt… Người dân không chỉ góp cơm, góp cà nuôi Gióng lớn 
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mà còn góp sắt để rèn vũ khí cho Gióng thể hiện ý nghĩa cố kết cộng đồng của người dân rất 

cao. Vậy có thể khẳng định, người anh hùng và sức mạnh của người anh hùng chỉ có thể được 

tạo nên từ cộng đồng và sinh ra từ cộng đồng mà thôi. 

Roi sắt, ngựa sắt là hai biểu tượng cốt lõi thể hiện sức mạnh của cậu bé làng Gióng. Và 

có lẽ, chiếc roi bằng sắt là vũ khí rất phù hợp với cậu bé lên ba chứ không phải là gươm hay 

giáo. Mặt khác, chiếc roi sắt do nhân dân tự làm mà không cần phải do người thợ rèn chuyên 

nghiệp mới có thể tạo ra. Điều đó thể hiện sức mạnh đoàn kết, sức mạnh tập thể của nhân dân 

Việt Nam - bài học lịch sử đầu tiên mà người Việt trong thời kỳ Văn Lang đã đúc kết. 

Có lẽ, trong nhóm vũ khí bằng sắt trong truyền thuyết Thánh Gióng thì biểu tượng con 

ngựa sắt còn để lại dấu ấn sâu đậm hơn cả trong đời sống của nhân dân đặc biệt trong lễ hội 

Gióng hiện nay. Phải chăng, ngựa sắt cũng là biểu tượng của một tín ngưỡng nông nghiệp xa 

xưa - tín ngưỡng thờ và sùng bái các hiện tượng tự nhiên nói chung. Quan điểm này không 

chỉ riêng ở Việt Nam mà ở trên thế giới hầu như các anh hùng, các thánh nhân, những người  

lập nên những kỳ công thần tích thì vật cưỡi của họ là hình ảnh con ngựa. Và phải chăng, 

nhóm vũ khí bằng sắt trong truyền thuyết Thánh Gióng còn tượng trưng cho tín ngưỡng thờ  

tổ nghề của cư dân Việt. Đó là ánh xạ của những thành tựu trong chế tác đồng, sắt của cư dân 

Việt cổ đã đạt đến đỉnh cao trong kỹ thuật chế  tác. 

Có thể thấy rằng, truyền thuyết về thánh Gióng, các biểu tượng về vũ khí bằng sắt là 

ánh xạ của những thành tựu trong chế tác sắt của cư dân Việt cổ. Họ đạt đến đỉnh cao trong kỹ  

thuật chế tác kim khí, và đồng thời đã sáng tạo ra một huyền thoại để phản ánh thành tựu ấy. 

Vì vậy, biểu tượng nhóm vũ khí bằng sắt trong truyền thuyết Thánh Gióng mà nổi bật nhất là 

biểu tượng ngựa sắt đã chứa đựng nhiều lớp ý nghĩa văn hóa sâu xa. Phản ánh đặc điểm văn 

hóa, xã hội, lịch sử về thời đại Hùng Vương. Thời đại thuở đầu dựng nước của cha ông, khi 

mà những ghi chép chính sử còn rất hạn chế thì các truyền thuyết xa xưa là nguồn tư liệu sống 

động mà chúng ta không thể bỏ qua, đặc biệt là tìm kiếm giá trị ý nghĩa từ các biểu tượng 

trong các truyền thuyết đó. 

3. Kết luận 

Thế giới biểu tượng vô cùng phong phú, gồm cả biểu tượng liên quan đến vật chất như 

ăn, mặc, ở; đến những biểu tượng liên quan đến lĩnh vực tinh thần như tôn giáo, tín ngưỡng; 

còn có cả những biểu tượng liên quan tới xã hội trong những giai đoạn lịch sử khác nhau. Giải 

mã được những biểu tượng ấy, chúng ta sẽ thấy được nhiều lớp ý nghĩa ẩn tàng trong nội 

dung tác phẩm văn học. 

Truyền thuyết Thánh Gióng tàng ẩn nhiều mã văn hóa cả chiều rộng lẫn chiều sâu, cả 

văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Nó vừa phản ánh lịch sử dựng nước trong buổiđầu  

chinh phục thiên nhiên, sản xuất nông nghiệp, khai phá vùng châu thổ Bắc Bộ, đồng thời phản 

ánh quá trình giữ nước chống giặc ngoại xâm, truyền thống quân sự của người Việt. Thế giới 

biểu tượng trong truyền thuyết Thánh Gióng vô cùng phong phú và sự phong phú đó chưa có 

dấu hiệu dừng lại, mỗi ngày nó lại được khám phá ở nhiều khía cạnh và nhiều chiều khác 

nhau. Từ việc tìm hiểu ba biểu tượng tiêu biểu của tác phẩm người đọc sẽ thấy rõ hơn nội hàm 

tâm thức văn hóa thời đại và hạt nhân văn hóa tiềm ẩn trong nhiều lớp trầm tích của tác phẩm. 
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THE SYMBOL OF THE LEGEND OF GIONG SAINT: HISTORICAL 

AND CULTURAL VALUES 

 Ta Thi Thuy, Ph.D 

 

Abstract: From the past up to now, Giong Saint has been considered as one of the four 

immortal figures in the religious life of Vietnamese people. Since its inception, the legend of 

Giong Saint has been imbued with typical and specific values of Vietnamese people. The 

legend has been built by the three generalized and meaningful symbols: Giong Saint, the 

bamboo and the iron weapon of Giong Saint. Decoding the hidden meanings behind these 

symbols will help readers understand the beauty as well as fully explore the significance of 

the legend of Giong Saint. 
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VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH 

TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VĂN HÓA 

Ở TỈNH THANH HÓA TRƢỚC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 

      NCS. Nguyễn Thị Thu Trang
1
 

 

Tóm tắt: Quản lý nhà nước về văn hóa ở tỉnh Thanh Hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

thời gian qua đã góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, góp phần giáo dục truyền 

thống, nâng cao lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của người dân trong xây dựng quê 

hương, đất nước. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh ở tỉnh Thanh Hóa trước Cách mạng công nghiệp 4.0, trong phạm vi bài viết 

này, chúng tôi xin trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước về văn hóa; tác 

động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến quản lý nhà nước về văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh; giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh trước Cách mạng công nghiệp 4.0.  

Từ khóa: Quản lý nhà nước về văn hóa; tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng công 

nghiệp 4.0; tỉnh Thanh Hóa 

 

1. Đặt vấn đề                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, toàn bộ di sản tư tưởng của Người là một 

kho báu văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trong đó, tư tưởng về văn hóa chiếm một vị trí hết 

sức quan trọng. Quản lý nhà nước về văn hóa là sự tác động liên tục, có tổ chức, có chủ đích 

của Nhà nước bằng hệ thống pháp luật và bộ máy của mình, nhằm phát triển văn hóa, điều 

chỉnh hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa với mục đích giữ 

gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa 

nhân loại, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.  

Quản lý nhà nước về văn hóa ở tỉnh Thanh Hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh thời gian 

qua đã góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống, nâng 

cao lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của người dân Thanh Hóa trong xây dựng đất 

nước. Tuy nhiên, trước thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0, hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước về văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở tỉnh Thanh Hóa đứng trước đòi hỏi cần 

phải có giải pháp phù hợp, kịp thời, có như vậy mới nâng cao được hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước. 

2. Nội dung 

2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước về văn hóa 

Theo Hồ Chí Minh, văn hóa có ý nghĩa vô cùng to lớn và giữ vị trí đặc biệt quan trọng. 

Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng; những cơ sở hạ tầng của xã hội có kiến thiết rồi, văn 

hóa mới kiến thiết được và đủ điều kiện phát triển được; xã hội thế nào thì văn hóa thế ấy. 

                                           
1
 Khoa Luật & QLNN, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Nhưng mặt khác, đến lượt mình, văn hóa là động lực của sự phát triển xã hội, phát triển kinh 

tế; văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. 

Văn hóa được xây dựng và bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử, nó làm nên nền tảng 

tinh thần của một xã hội, giữ vai trò quan trọng vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế - xã hội. Trong rất nhiều bài nói và bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập 

đến việc phải giữ gìn và phát huy những truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là những 

giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng dân tộc Việt Nam được hun đúc nên qua hàng 

ngàn năm lịch sử. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý 

thức cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung, trọng đạo lý, đức tính cần cù sáng tạo trong lao 

động, dũng cảm trong chiến đấu... Bên cạnh, việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc phải biết 

tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, biết gạn đục khơi trong, nâng cao trình độ văn hóa của nhân 

dân, biết chọn lọc, sáng tạo cho phù hợp với hoàn cảnh và đặc tính của dân tộc mình. Chủ tịch 

Hồ Chí Minh chính là tấm gương cho mọi thế hệ Việt Nam, trong đó có tuổi trẻ noi theo. 

Với nhận thức, văn hóa có nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc và nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh xuất phát từ quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, “nước ta là một 

nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân”. Vì vậy, văn hóa cũng phải thấm nhuần sâu sắc quan 

điểm: Vì nhân dân phục vụ và phát huy sứ mạng của toàn dân làm văn hóa. Làm cho văn hóa 

thấm sâu vào đời sống và hoạt động xã hội, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người 

là yêu cầu rất cao, là nhiệm vụ khó khăn và lâu dài. Chỉ khi nào được mọi tầng lớp nhân dân, 

mọi tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể, tôn giáo, nhà trường và gia đình... tham gia tích cực, 

thường xuyên, liên tục, bền bỉ thì văn hóa mới có thể thực hiện được những nhiệm vụ đã đề ra. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đã và đang là định hướng lớn cho việc xây dựng và 

phát triển nền văn hóa nước ta. Nó mãi là ánh sáng soi đường cho công cuộc xây dựng và phát 

triển nền văn hóa nước ta
2
. 

Quản lý nhà nước về văn hóa là sự tác động liên tục, có tổ chức, có chủ đích của Nhà 

nước bằng hệ thống pháp luật và bộ máy của mình, nhằm phát triển văn hóa, điều chỉnh hoạt 

động của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa và liên quan, với mục đích giữ 

gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa 

nhân loại, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
3
,
4
.  

2.2. Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến quản lý nhà nước về văn hóa theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh ở tỉnh Thanh Hóa 

2.2.1. Quản lý nhà nước về văn hóa ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay  

                                           
2
 Huy Ngọc (2017), Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và vấn đề xây dựng văn hóa, văn minh công sở trong 

thanh niên hiện nay, https://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-

minh, cập nhật ngày 06/01/2017. 
3
 Vũ Đăng Minh, Nguyễn Thế Vịnh (2016), Kỹ năng nghiệp vụ công tác văn hóa-xã hội ở xã, phường, thị trấn, 

NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, http://TWyengiaohungyen.vn/bai-viet/cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-

van-hoa, cập nhật ngày 28/6/2018. 
4
 Học viện Hành chính (2007), Giáo trình Quản lí nhà nước, tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.407. 

 

https://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh
https://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh
http://twyengiaohungyen.vn/bai-viet/cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-van-hoa
http://twyengiaohungyen.vn/bai-viet/cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-van-hoa
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Quản lý nhà nước về văn hóa ở tỉnh Thanh Hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh thời gian 

qua đã góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự 

hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của người dân Thanh Hóa trong xây dựng đất nước. Thanh 

Hóa có những cách làm sáng tạo riêng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ 

truyền thống như: Có chính sách đãi ngộ nghệ nhân dân ca xứ Thanh; câu lạc bộ dân ca xứ 

Thanh; điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật; phục 

dựng bảo tồn các lễ hội truyền thống đặc sắc có nguy cơ mai một, tạo môi trường văn hoá 

lành mạnh, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, tạo điều kiện để phát triển mô hình văn hóa - du lịch 

góp phần xoá đói, giảm nghèo. Nhiều huyện trong tỉnh đã mở các lớp truyền dạy văn hóa 

truyền thống phi vật thể. Đây chính là các hình thức hiệu quả trong việc nâng cao ý thức tự 

giác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Định kỳ 

tổ chức gặp mặt các nghệ nhân, người có uy tín lắng nghe ý kiến, từ đó tham mưu những 

chính sách thiết thực, phù hợp, hiệu quả hơn nữa trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn 

hóa của vùng đất “Địa linh nhân kiệt”.  

Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết số 04-NQ/TW nhằm tăng cường giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho nhân dân ở tỉnh Thanh 

Hóa giai đoạn 2016-2020. Đây là căn cứ để các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng kế 

hoạch tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 

04-NQ/TW ngày 31/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 

2020. Vận dụng sáng tạo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào 

thực tiễn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho 

nhân dân. Xây dựng chương trình hành động sát yêu cầu thực tiễn, gắn với các giải pháp cụ 

thể; xây dựng cơ chế chính sách đầu tư, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng giáo dục; tham 

gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, 

truyền thống văn hóa cho nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia, Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia vì trẻ 

em giai đoạn 2012 - 2020, Chương trình phát triển thanh niên Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 

2020, Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2020, Chương trình 

hành động công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, Chương trình xây dựng 

nông thôn mới, các cuộc vận động,... kịp thời phát hiện, ngăn chặn, lên án các hành vi bạo 

lực, vi phạm pháp luật. Xây dựng và phát huy lối sống "Mỗi người vì mọi người, mọi người 

vì mỗi người", có ý thức tự trọng, tự chủ, trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã 

hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, phù hợp thuần phong mỹ tục, truyền thống 

của người Việt Nam, văn hóa Thanh Hóa - Địa linh nhân kiệt. 

2.2.2. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến quản lý nhà nước về văn hóa theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh 

Cách mạng công nghiệp 4.0 là kỷ nguyên của cách mạng công nghệ cao, điện toán hóa 

sản xuất, không còn cần đến sự tham gia của con người; diễn ra trên 04 lĩnh vực chính gồm: 
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Công nghệ sinh học, lĩnh vực năng lượng mới, kỹ thuật số và vật lý. Những yếu tố cốt lõi của 

kỹ thuật số trước cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là: Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối - 

Internet of Things (IoT) và Dữ liệu lớn (Big Data).  

Theo tác giả Trần Quang Diệu (Học viện Báo chí và Tuyên truyền),cách mạng công 

nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ vào tất cả các yếu tố căn bản của quản lý nhà nước về văn hóa, 

với 03 yếu tố căn bản
5
: i) Nhà sản xuất sản phẩm truyền thông, báo chí; ii) Sản phẩm truyền 

thông, báo chí (như là một hàng hóa, dịch vụ) và iii) Sự biến đổi sâu sắc các nhóm công 

chúng truyền thông. Theo đó, cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra một lớp công chúng tương 

thích của thời kỳ truyền thông số. Chẳng hạn, thay bằng tiếp cận với các tờ báo in, kênh phát 

thanh hay truyền hình thuần túy, công chúng có thể tiếp nhận thông tin bằng cả cơ quan xúc 

giác và cảm xúc của mình, bởi họ như được tham gia chính vào thời điểm xảy ra sự kiện trong 

không gian ảo 3 chiều hay 4 chiều, nơi có thể tái hiện lại sự kiện, các nhân vật, âm thanh, 

tiếng động cũng được mô phỏng lại theo đúng hiện trường. Trong lĩnh vực truyền thông, báo 

chí, cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động trực tiếp đến sự “sinh tồn và phát triển” 

của các phương tiện truyền thông truyền thống, ảnh hưởng mạnh mẽ đến kỹ năng tác nghiệp 

của nhà báo.  

Thêm vào đó, cách mạng công nghiệp 4.0 rất dễ làm cho con người bị “thôi miên”, 

không phân biệt được cái đúng và cái sai; cái tốt và cái xấu; cái thực và cái hư; cái dân tộc và 

cái phi dân tộc trước thế giới mới, xa lạ - thế giới “ảo”. Kết nối mạng, mở rộng giao lưu và 

giao tiếp ở tất cả các lĩnh vực, phương diện làm cho con người như lạc vào cõi “mê cung”, 

khó làm chủ. Đặc biệt, sự xuất hiện những hiện tượng mới lạ, như: đồng tiền “ảo”; thanh toán 

“ảo”; kinh doanh “ảo”, lối sống “ảo” càng kích thích thế hệ trẻ khó có thể thoát ra sự u mê, vô 

định. Cách mạng công nghiệp 4.0 có xu hướng pha loãng quan hệ, sự ứng xử văn hóa, đạo 

đức trong cộng đồng, xã hội và xa cách dần với thuần phong mỹ tục của truyền thống dân tộc. 

Nhiều thói quen trong nhận thức rất dễ bị thay đổi. Những chuẩn mực giá trị văn hóa, đạo đức 

được tôn thờ qua nhiều thế hệ cũng có những nguy cơ bị mai một. Con người trong cộng 

đồng, xã hội dần mất đi nét đẹp trong giao tiếp của “tình làng, nghĩa xóm” có tính “thực” và 

thay vào đó là quan hệ công việc đơn thuần. Sự giao tiếp rộng nhưng hạn chế chiều sâu, tầm 

cao về “tính hiện thực của bản chất con người” và thay vào đó là quan hệ “ảo”.  

2.2.3. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến quản lý nhà nước về văn hóa theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang có sự tác động trực tiếp đến giới quản lý nhà 

nước về văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời, có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến kỹ 

năng tác nghiệp của các nhà báo, phóng viên. Chính vì thế, để có thể nắm bắt kịp thời xu thế 

hiện đại này cần có những cuộc tọa đàm, gặp gỡ, trao đổi giữa giới báo chí, các cơ quan quản 

lý báo chí và công chúng để có sự hiểu biết về những tác động của Cách mạng công nghiệp 

                                           
5 
http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Lam-bao-trong-xu-the-cach-mang-40/331877. 
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4.0 mang lại. Qua đó, nâng cao chất lượng của các tác phẩm báo chí cũng như kỹ năng tác 

nghiệp của phóng viên, nhà báo
6
. 

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng đã chỉ rõ, hiện nay: “Một số cơ quan truyền 

thông có biểu hiện thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích, chưa làm tốt chức năng định 

hướng dư luận và xây dựng con người”; “Tình trạng nhập khẩu, quảng bá, tiếp thu dễ dãi, 

thiếu chọn lọc sản phẩm văn hóa nước ngoài đã tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của 

một bộ phận nhân dân, nhất là lớp trẻ”
7
. Nếu không nhận thức được và không có định hướng, 

điều chỉnh sớm, khoa học thì mục tiêu về tính dân tộc, bản sắc dân tộc của quản lý nhà nước 

về văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh khó có thể thực hiện được. Vì vậy, quản lý nhà nước 

về văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải góp phần khắc phục những xu hướng đang làm 

mờ nhạt tính hiện thực của bản chất con người trong tính tổng hòa các quan hệ xã hội.  

3. Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc về văn hóa theo tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh ở tỉnh Thanh Hóa trƣớc cách mạng công nghiệp 4.0  

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nướcvề văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

trước cách mạng công nghiệp 4.0, tỉnh Thanh Hóa cần thực hiện đồng bộ những giải pháp cụ 

thể sau đây: 

Thứ nhất, bảo đảm kết cấu hạ tầng công nghệ, thông tin cho các cơ quan quản lý nhà 

nướctheo kịp xu thế phát triển của công nghệ 4.0, đồng thời phù hợp với trình độ tiếp cận và 

sử dụng các thiết bị thông minh của công chúng. Đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực ngành 

quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu của khoa học, công nghệ 4.0, bao gồm đồng bộ hóa đội 

ngũ công chức công nghệ 4.0 đủ bản lĩnh, nhân cách và năng lực tương ứng. Xây dựng môi 

trường pháp lý cho quản lý nhà nước kỷ nguyên số. Nghiên cứu và tìm kiếm các giải pháp 

khoa học nhằm tư vấn chính sách quản lý, quản lý nhà nước một cách kịp thời và hiệu quả.  

Thứ hai, phát triển kinh tế quản lý nhà nước, dựa trên quy luật và thực trạng quan hệ 

cung - cầu và đặc thù của địa phương để nghiên cứu, phân tích, dự đoán, sử dụng hệ thống 

mạng của các thành phần thông minh. Có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo và phần mềm cảm biến, 

nhận diện giúp phân tích dữ liệu người dùng, tự động tạo và “nhảy ra” các pop-up quảng cáo 

phù hợp,... giúp tối ưu hóa phân tích cạnh tranh, xây dựng chiến lược quản lý nhà nước...  

Thứ ba, nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp an ninh trong quản lý nhà nước, đặc biệt là 

vấn đề phòng, chống tội phạm công nghệ cao và an ninh mạng. Có thể nói, đây là một trong 

những yêu cầu căn bản và cấp thiết nhất ở mọi quốc gia hiện nay, khi phải giải bài toán “cách 

mạng công nghiệp 4.0”. Cơ quan quản lý nhà nước cần nhận thức đúng về cách mạng công 

nghiệp 4.0 và tính tất yếu của sự đổi mới, có chủ trương đổi mới ngay, không thể chờ đợi hay 

chậm trễ; có chiến lược nghiên cứu, thay đổi hình thức, nội dung và phương pháp quản lý nhà 

nước trước thách thức của sự phát triển mạng xã hội, báo chí đa nền tảng dữ liệu và báo chí 

sáng tạo
8
. 

                                           
6
 http://baovemoitruong.org.vn/bao-chi-trong-xu-the-cach-mang-cong-nghiep-4-0. 

7
 Văn phòng Trung ương Đảng (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội, tr. 125. 

8 
Đỗ Thị Thu Hằng, Trần Quang Diệu (2017), Học viện Báo chí và Tuyên truyền,Cách mạng công nghệ 4.0: Báo 

chí cần làm gì để không bị tụt hậu?http://www.tapchicongsan.org.vn. 

http://tapchikhxh.vass.gov.vn/
http://baovemoitruong.org.vn/bao-chi-trong-xu-the-cach-mang-cong-nghiep-4-0
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Thứ tư, quán triệt và vận dụng quan điểm Đại hội XII của Đảng về chủ trương: “... gắn 

tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển, xây dựng con người và thực hiện tiến 

bộ, công bằng xã hội”
9
; củng cố, phát triển tính chủ động cho mỗi con người, mỗi tổ chức, 

đơn vị, từ Trung ương đến từng địa phương một cách tích cực, sát thực. Xây dựng nền văn 

hóa Việt Nam trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 phải hướng đến mục đích, nội 

dung nhất quán là “bảo đảm được tính dân tộc, giữ gìn “bản sắc dân tộc” một cách vững 

chắc”; thường xuyên củng cố, kiên định mục tiêu “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc; thấm nhuần tinh thần dân tộc”. Thấm nhuần tinh thần dân tộc phải 

được các cơ quan quản lý nhà nước tiếp nhận, chuyển hóa thành thái độ, động cơ, niềm tin, ý 

chí và hành vi ứng xử của mỗi công chức và mỗi con người Việt Nam một cách bền vững 

nhất. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước phải góp phần tuyên truyền, quán triệt quan 

điểm Đại hội XII của Đảng về: “Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc 

hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn 

hóa, làm tha hóa con người. Có giải pháp ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã 

hội, khắc phục những mặt hạn chế của con người Việt Nam”
10

. Dựa vào định hướng của 

Đảng: “Đúc kết và xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt 

Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”
11

để thống nhất về chuẩn 

mực giá trị làm tiêu chí đánh giá, tạo dư luận xã hội có tính đồng thuận trong tôn vinh những 

tấm gương sáng và phê phán những biểu hiện lệch lạc trước tác động của cách mạng công 

nghiệp 4.0. 

Thứ năm, quản lý nhà nước phải gắn với cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay; tập 

trung vào nâng cao chất lượng định hướng; hiệu quả quản lý mạng xã hội và củng cố thái độ 

kiên quyết, nâng tầm trình độ đấu tranh, phê phán của mỗi chủ thể, mỗi con người hiện nay. 

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam phải lôi cuốn, tập hợp con người Việt Nam, cả trong nước 

và ngoài nước cùng tham gia nhằm mục đích chung là phát triển đất nước, giữ vững bản sắc 

văn hóa dân tộc. Có chương trình giáo dục cơ bản nâng tầm cao trí tuệ, tư duy cho mỗi thế hệ 

để thực hiện chiến lược lâu dài, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao làm chủ cách mạng 

công nghiệp 4.0 và đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái trong chính trị, văn hóa
12

. 

Thứ sáu, bảo đảm kết cấu hạ tầng công nghệ, thông tin cho các cơ quan quản lý nhà 

nước về văn hóa, báo chí và cơ sở quản lý nhà nước về văn hóa theo kịp xu thế phát triển của 

cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời phù hợp với trình độ tiếp cận và sử dụng các thiết bị 

thông minh của công chúng. Xây dựng môi trường pháp lý cho quản lý nhà nước về văn hóa 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin, bên cạnh báo chí chính 

thống còn rất nhiều “dòng chảy” thông tin khác, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội. Cần 

                                           
9
 Văn phòng Trung ương Đảng (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội, tr.124. 

10
 Văn phòng Trung ương Đảng (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội, tr.127. 

11 
Văn phòng Trung ương Đảng (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội, tr.126 - 127. 

12
 Nguyễn Văn Thanh (2018), Xây dựng nền văn hóa Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0, http://tapchikhxh.vass.gov.vn. 
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nghiên cứu và tìm kiếm các giải pháp khoa học nhằm tư vấn chính sách quản lý, quản lý nhà 

nước về văn hóa một cách kịp thời và hiệu quả.  

Thứ bảy, quán triệt và vận dụng quan điểm Đại hội XII của Đảng về chủ trương: “… 

gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển, xây dựng con người và thực hiện 

tiến bộ, công bằng xã hội”
13

; củng cố, phát triển tính chủ động cho mỗi con người, mỗi tổ 

chức, đơn vị, từ Trung ương đến từng địa phương một cách tích cực, sát thực. Xây dựng nền 

văn hóa Việt Nam trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 hướng đến mục đích, nội 

dung nhất quán là “bảo đảm được tính dân tộc, giữ gìn “bản sắc dân tộc” một cách vững 

chắc”
14

; thường xuyên củng cố, kiên định mục tiêu “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc; thấm nhuần tinh thần dân tộc”,... như trong các nghị quyết đại hội 

của Đảng xác định. Thấm nhuần tinh thần dân tộc phải được các cơ quan quản lý nhà nước về 

văn hóa, báo chí tiếp nhận, chuyển hóa thành thái độ, động cơ, niềm tin, ý chí và hành vi ứng 

xử của mỗi con người Việt Nam một cách bền vững nhất. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà 

nước về văn hóa, báo chí phải góp phần tuyên truyền, quán triệt quan điểm Đại hội XII của 

Đảng về: “Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan 

điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con 

người. Có giải pháp ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, khắc phục những 

mặt hạn chế của con người Việt Nam”
15

 vào xây dựng nền văn hóa Việt Nam một cách thiết 

thực nhất. Dựa vào định hướng của Đảng: “Đúc kết và xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá 

trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế”
16

 để thống nhất về chuẩn mực giá trị làm tiêu chí đánh giá, tạo dư luận xã hội có tính 

đồng thuận trong tôn vinh những tấm gương sáng và phê phán những biểu hiện lệch lạc trước 

tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. 

4. Kết luận 

Mặc dù ra đời cách đây nhiều thập kỷ, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác 

quản lý nhà nước về văn hóa vẫn rất có ý nghĩa đối với sự nghiệp phát triển văn hóa của nước 

ta hiện nay. Chúng ta không chỉ tìm thấy trong tư tưởng của Người những gợi ý để tháo gỡ 

các vướng mắc cụ thể về vai trò, nội dung của văn hóa,… mà còn có thể học được từ đó 

phương pháp luận giải quyết vấn đề của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác quản lý nhà 

nước về văn hóa. Muốn vậy, mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới bảo tồn và phát triển 

văn hóa, phát triển con người, phát huy giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc; mỗi chính 

sách văn hóa, xây dựng con người, mỗi việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội đều phải 

góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa. Bất cứ một sự sai sót hay thiên lệch về phía kinh tế hay 

văn hóa, con người, tiến bộ và công bằng xã hội trong hoạch định và thực thi các chính sách 

của Đảng, Nhà nước đều sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội nói chung và phát triển văn hóa nói riêng. Bởi vì các mục tiêu này có mối quan hệ 

biện chứng, có sự tác động qua lại lẫn nhau trong quá trình phát triển. 

                                           
13

 Văn phòng Trung ương Đảng (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội, tr. 124. 
14

 Văn phòng Trung ương Đảng (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội, tr. 127. 
15

 Văn phòng Trung ương Đảng (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội, tr. 126 - 127. 
16 

Văn phòng Trung ương Đảng (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội, tr. 126 - 127. 
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Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước về 

văn hóa từng góp phần mang lại thắng lợi cho cách mạng Việt Nam trong lịch sử, sẽ tiếp tục 

phát huy tác dụng trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế hiện nay. 

 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Lê Thanh Bình, Phạm Thị Kim Cương (2018), Để góp phần đẩy mạnh học tập, làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn 

hiện nay, http://www.tapchicongsan.org.vn. 

[2]. Chính phủ (2014), Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh. 

[4]. Chính phủ (2014), Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh. 

[5]. Chính phủ (2017), Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. 

[6]. Chính phủ (2018), Báo cáo số 483/BC-CP ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Chính 

phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp. 

[7]. Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) (2018), Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 

2016-2017 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF). 

[8]. Đỗ Thị Thu Hằng, Trần Quang Diệu (2017), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 

Cách mạng công nghiệp 4.0: Báo chí cần làm gì để không bị tụt hậu? 

http://www.tapchicongsan.org.vn. 

[9]. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 2, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.98-99. 

[10]. Vũ Đăng Minh, Nguyễn Thế Vịnh (2016), Kỹ năng nghiệp vụ công tác văn hóa-xã 

hội ở xã, phường, thị trấn, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 

http://TWyengiaohungyen.vn/bai-viet/cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-van-hoa, cập nhật ngày 

28/6/2018. 

[11]. Văn Nghị (2018), Hiệu quả công tác tuyên truyền trong "Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",http://baohagiang.vn, cập nhật ngày 01/8/2018. 

[12]. Huy Ngọc (2017), Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và vấn đề xây dựng văn hóa, 

văn minh công sở trong thanh niên hiện nay,https://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-ho-chi-

minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh, cập nhật ngày 06/01/2017. 

[13]. Nguyễn Huy Ngọc, Mấy suy nghĩ về công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện 

nay,https://www.mongcai.gov.vn/vi-vn/tin/may-suy-nghi-ve-cong-tac-tuyen-truyen-trong-giai-

doan-hien-nay. 

http://tuyengiaohungyen.vn/bai-viet/cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-van-hoa
http://baohagiang.vn/
https://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh
https://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh


NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

105 

 

[14]. Nguyễn Văn Thanh (2018), Xây dựng nền văn hóa Việt Nam trước tác động của 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, http://tapchikhxh.vass.gov.vn. 

[15]. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 

[16]. Văn phòng Trung ương Đảng (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII, Hà Nội. 

 

 

APPLYING HO CHI MINH’S IDEOLOGY IN THE STATE 

MANAGEMENT OF CULTURE IN THANH HOA PROVINCE IN THE 

FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION 

       Nguyen Thi Thu Trang, M.A 

 

Abstract: The state management of culture in Thanh Hoa province according to Ho Chi 

Minh’s Ideology in recent years has contributed to preserving and promoting the national 

cultural identity and enhancing national pride. To improve the efficiency of the state 

management of culture, the article presents the application of Ho Chi Minh's Ideology in the 

state management of culture under the impact of the Fourth Industrial Revolution. 

Key words: The state management of culture; Ho Chi Minh's Ideology; the Fourth 

Industrial Revolution; Thanh Hoa 
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BƢỚC ĐẦU KHẢO CỨU TẤM BIA GHI CHÉP VỀ NHÂN VẬT  

TRỊNH QUÝ TỐN THỜI HẬU LÊ 

Trịnh Duy Tuân
1
 

 

Tóm tắt: Bia ký thời Hậu Lê đến nay nằm rải rác trong các địa phương ở Thanh Hóa 

với số lượng tương đối, tập trung chủ yếu ở vùng Lam Sơn và phổ biến là bia ký liên quan đến 

các vua và hoàng tộc. Tuy nhiên, mặc dù các bia ghi chép về công nghiệp một số tướng lĩnh, 

quan lại của thời kỳ này còn khá khiêm tốn nhưng tính giá trị về tư liệu lịch sử cũng như cuộc 

đời của nhân vật giúp cho chúng ta có thêm những thông tin bổ ích để hình dung rõ hơn về 

đời sống chính trị - xã hội gắn với một thời kỳ lịch sử; và tấm bia về Trịnh Quý Tốn mới vừa 

được phát hiện thời gian gần đây cho phép ta sáng tỏ thêm về gia thế của một gia tộc công 

thần khai quốc. 

Từ khóa: Khảo cứu; bia ký; Trịnh Quý Tốn; thời Hậu Lê 

 

1. Vài vấn đề về văn bia thời Hậu Lê ở Thanh Hóa 

Trong số các loại hình di vật văn hóa thì bia ký là một loại hình khá độc đáo. Đây là một 

loại hình ghi văn tự dưới dạng chữ viết được khắc chạm trên đá. Bởi tính chất bền vững của 

vật liệu cũng như mục đích ghi chép tư liệu mà cho đến ngày nay văn bia đã trở thành những 

nguồn sử liệu đáng giá, có tác dụng bổ khuyến thông tin cho sử học rất cao. Trong những năm 

gần đây, văn bia Việt Nam nói chung và văn bia ở Thanh Hóa cũng đã được giới khoa học xã 

hội trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu, khai thác ở nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp 

những thông tin bổ ích còn tiềm ẩn trong kho tư liệu quý giá này.  

Cho đến nay, Thanh Hóa là một trong số ít những địa phương trong nước còn lại hệ 

thống văn bia với số lượng lớn và có sự đa dạng về thể loại cũng như phong phú về mặt nội 

dung. Từ những bia đá được giới sử học công nhận vào dạng sớm nhất Việt Nam như “Đại 

Tùy Cửu Chân quận Bảo An Đạo tràng chi bi văn” có niên đại vào thế kỷ thứ VII tại Đồng 

Pho (làng Trường Xuân, xã Đông Ninh, Đông Sơn)
2
 ở thời kỳ Bắc Thuộc; các bia Ma-Nhai 

khắc trên vách động, hang đá ở thời Lý- Trần cho đến các bia thời Lê Sơ được xếp vào hàng 

chuẩn mực về phong cách nghệ thuật tạo tác bia ký truyền thống như “Lam Sơn Vĩnh Lăng bi” 

ở Lam Sơn và đặc biệt là khá nhiều bia ký ghi chép về công nghiệp các vị tướng lĩnh, công 

thần người Thanh Hóa rất phổ biến dưới thời Hậu Lê. 

Ở Thanh Hóa có nhiều đá quý trong tự nhiên như núi Nhồi và nhiều núi khác nên việc 

tạo tác bia ký hết sức thuận lợi. Theo các tư liệu lịch sử ghi lại thì An Hoạch Sơn (núi Nhồi) 

được cho là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu đá và những thợ đục đá vô cùng tài hoa trong 

lịch sử phục vụ việc xây dựng, tạo tác các vật liệu trên chất liệu đá cho nhiều công trình xây 

dựng dưới các triều đại phong kiến ở Việt Nam. Ngoài ra, vị thế lịch sử của vùng đất xứ 

Thanh cũng là một tác nhân quan trọng làm cho số lượng bia ký về công thần, tướng lĩnh, 

                                           
1
 Nguyên giáo viên Trường THPT Đông Sơn 1 Thanh Hóa 

2
 Lê Văn Tạo - Nguyễn Văn Hải (2008), Những bia ký điển hình ở Thanh Hóa, NXB Thanh Hóa, tr 9 
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nhân vật lịch sử gắn với nơi thờ tự, các địa điểm ghi dấu sự kiện lịch sử ở Thanh Hóa còn lại 

khá nhiều. Như đã biết, từ sau thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn và sự ra đời của triều Lê Sơ 

đã hình thành nên một lực lượng lớn các tướng lĩnh, quý tộc, quan lại người địa phương 

Thanh Hóa có thế lực và sự ảnh hưởng tới triều đình Thăng Long. Tình trạng này càng trở nên 

phổ biến hơn dưới thời kỳ Trịnh - Mạc, Trịnh - Nguyễn sau này. Một khi địa vị xã hội của các 

quan lại, quý tộc xứ Thanh được củng cố thì việc dựng đền, lập bia các nhân vật này lại càng 

được thúc đẩy trên quê hương bản quán trong xu thế một xã hội rất mực tôn sùng nho giáo và 

đề cao việc thờ cúng tổ tiên. 

Về mặt nghệ thuật, phần lớn các bia ký trong thời kỳ này đã đạt trình độ cao về chuẩn 

mực từ bố cục vươn tới tính cân đối, hài hòa; sự tinh xảo về kỹ thuật tạo tác. Tổng thể bia cho 

thấy sự to lớn về quy mô so với các thời kỳ trước, có nhiều sáng tạo trong bố cục trang trí với 

sự đồng nhất trong thể hiện nội dung hàm súc, triết lý sâu xa, xứng đáng đại diện cho phong 

cách chuẩn mực của văn bia Việt Nam thế kỷ XV - XVI
3
. Nếu như các bia ký thời Lý - Trần 

mà chúng ta biết đến hiện nay thường gắn với chùa, thì thời kỳ này ngoài các bia ở chùa, xuất 

hiện nhiều bia ký ở lăng mộ của vua và quý tộc, quan lại. Thế kỷ XV - XVI, ở Thanh Hóa nổi 

bật là các bia ký gắn với quần thể lăng mộ Lam Kinh, đặc trưng bố cục là mạch nối tiếp dòng 

bia truyền thống Việt Nam, tạo hình thường chia làm 3 phần, gồm: trán, thân và đế bia và ở 

mỗi bộ phận trên thường tùy thuộc vào hoàn cảnh lịch sử- xã hội và quan niệm của mỗi thời 

mà có những đồ án trang trí khác nhau thể hiện các quan điểm tư tưởng, nhân sinh quan
4
. 

Sách Tuyển tập Văn bia Thanh Hóa, tập 2, xuất bản năm 2013 đã đề cập toàn diện 48 đơn vị 

văn bia thời Lê Sơ, đây là những thác bản vô cùng quý giá còn lại trong hệ thống bia ký thời 

kỳ Lê Sơ. Rất tiếc là văn bia ghi chép về nhân vật Trịnh Quý Tốn có niên đại Cảnh Thống 

1502 được đề cập trong bài viết này là một văn bia mới vừa được phát hiện cho nên sách chưa 

có điều kiện để cập nhật. Mong rằng, trong một tương lai không xa, bia Trịnh Quý Tốn và 

nhiều bia khác có niên đại Lê Sơ được phát hiện trong dân gian sẽ được bổ sung, khảo cứu và 

hiệu đính để độc giả có được cái nhìn phong phú, đa dạng hơn về nhân vật cũng như nội dung 

và nghệ thuật tạo tác các bia ký thuộc thời kỳ này. 

2. Nội dung cơ bản về văn bia Trịnh Quý Tốn vừa đƣợc phát hiện  

2.1. Quá trình phát hiện 

Đầu năm 2020, một gia đình nông dân ở xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, trong lúc san ủi 

đất để làm vườn, đã phát hiện 1 hộp đá gồm 2 phiến được gắn liền với nhau ở độ sâu khoảng 

1m. Kích thước: dài 0,8m, rộng 0,5m, dày 0,15m. Gỡ ra thì mới biết đây là hộp bia mộ vốn 

được chôn sâu dưới lòng đất chứ không để lộ thiên như các tấm bia mộ thường thấy. Loại bia 

này không nhiều, niên đại thời Lê Sơ, ở Thanh Hóa có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Vì hai phiến đá được gắn với nhau bằng một loại chất kết dính đặc biệt nên nước không 

vào được. Viền xung quanh nắp bia khoảng 3cm lồi lên, viền xung quanh mặt bia cũng 

khoảng 3cm lõm xuống để khi ghép lại, thành 1 khối không thể xê dịch. Vì vậy, chữ Hán 

trong hai mặt của hai phiến đá (tức nắp bia và mặt bia) vẫn còn nguyên vẹn (xem ảnh). 

                                           
3 
Lê Văn Tạo, Nguyễn Văn Hải (2008), Những bia ký điển hình ở Thanh Hóa, NXB Thanh Hóa, tr 15. 

4
 Tuyển tập văn bia Thanh Hóa, tập 2, Văn bia Lê sơ, NXB Thanh Hóa, 2013, tr 795. 
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                   Nắp bia                                              Mặt bia 

 

Cả nắp và mặt bia không có hoa văn trang trí. Trên nắp bia khắc 19 chữ Hán với chiều 

cao mỗi chữ khoảng 4cm: “Đại Việt tặng Tả Đô đốc, Hoa Lâm hầu, Trụ quốc thụy Trang Mục 

Trịnh phủ quân mộ chí”. Mặt bia có 20 hàng dọc chữ Hán với khoảng trên dưới 500 chữ loại 

nhỏ. Ở đây, chỉ xin phiên âm ra tiếng Việt trong mặt bia. 

2.2. Nội dung văn bia 

* Phiên âm chữ Hán: 

Đại Việt quốc. Tặng đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân, Tả Đô đốc Hoa Lâm hầu, 

trụ quốc, thụy Trang Mục Trịnh công mộ chí minh tinh tự cổ giả chi chế phong bi sở dĩ kỉ 

huân phiệt thùy hậu thế dã.  

Kim Đại Việt Hoa Lâm hầu tính Trịnh, húy Tốn, tự Kính Chỉ, Thanh Hoa, Vĩnh Ninh 

huyện nhân. Khảo húy Khả, tá Thái Tổ thành đại công tặng Thái úy Liệt quận công. Đích mẫu 

Giả thị, phong Liệt quận phu nhân, sinh mẫu Phạm Thị phong Hoa Lâm tự phu nhân chi.  

Công sinh đương Quý Hợi niên, cửu nguyệt, nhị thập nhất nhật. Ấu nhi hiếu học, cập 

trưởng tự ấm vi đại phu.  

Quang Thuận niên gian, trừ Minh Uy tướng quân chinh Bồn Man hữu công. 

 Hồng Đức niên gian, trừ Sùng Nghĩa tướng quân, chinh Chiêm Thành cầm hải tặc, 

thăng Minh Dực tướng quân. Cập tây chinh hữu lặc cán công thăng Anh Liệt tướng quân vị ki 

triều thần bảo vi Thanh Hoa Đô tổng binh sứ, tái điều Thái Nguyên tầm thụ sùng tiến Tuyên 

Lộc đại phu, Binh bộ Thượng thư. 

Cảnh Thống nhị niên vinh thăng đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân, Bắc quân Đô 

đốc phủ, Tả Đô đốc Hoa Lâm bá trụ quốc ban. Chí Nhâm Tuất niên, ngũ nguyệt, sơ tam nhật 

Giáp Tuất hốt kỉ cáo hoăng.  

Công tính trung hiếu, liêm cẩn, khiêm tĩnh, hữu tướng sư tài đa mưu lược. 
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Hoàng đế thống tích vi chi xuyết triều, tứ điếu úy, tiền, mệnh quan dụ tế tặng Đặc tiến 

Phụ quốc Thượng tướng quân, Tả Đô đốc Hoa Lâm hầu trụ quốc, thụy Trang Mục. Tứ táng lễ 

binh, phu thuyền sưu cụ bị như nghi dĩ. Bản niên, cửu nguyệt, sơ thất nhật quy táng vu Vĩnh 

Ninh, Kim Tử hương, Phượng Dực sơn.  

Phu nhân Lê Thị Tặng, Thái phó Tĩnh quận công chi đệ bát nữ. Sinh  trưởng nữ Thục 

thích tiền triều liệt đại phu Lê Đạo Dịch, thứ nữ Uyển thích giản lĩnh cố Nguyễn Văn Chinh, 

tứ nữ Thuận đích gia hành đại phu Dụ ân sứ cố Lê Kính Thân, quý nữ Thiện giá nam Vĩnh 

Trinh tòng chính thượng ấu. Thượng Hữu đệ ngũ nữ Nhuận phu tế phụng trực đại phu nhân 

sùng ân sứ Trịnh Lý chủ tang sự tựu thỉnh chí minh dĩ kí kì sự triếp thuật  huân phiệt quan 

tước như tiền vân. Minh viết: 

Bán thiên khải thánh 

Nhất nhung kì định 

Duy liệt quận công 

Thời cần tá mệnh 

Căn thâm diệp mậu 

Nguyên tuấn lưu hồng 

Công thừa phi ấm 

Huân nghiệp ích long 

Nội túc chu lư  

Ngoại chuyên trang phục 

Cường cải văn phong 

Đĩnh thân thuyên phục 

Hoàng đế tân chính 

Vưu giản tại tâm 

Vị long đốc phủ 

Tước xỉ Hoa Lâm 

Niệm đốc khiêm vi 

Giới thâm lí mãn  

Thỉnh thích binh quyền 

Du âm tức giáng 

Tam bành tác nghiệt 

Nhất lão bất di 

Dạ đài phủ nhĩ 

Quy tâm như phi 

Đột nhĩ quy trật 

Kiêu hô li thủ 

Lặc thạc thùy hồng 

Thiên trường địa cửu 

 

Đại Việt, Cảnh Thống ngũ niên, tuế thứ Nhâm Tuất, thập nguyệt, nhất nhật. Tứ Quý Mùi 

khoa tiến sĩ Đạt Tín đại phu tu thiện thiếu doãn Quốc tử giám Tư nghiệp Hoàng Bồi soạn. 

* Dịch nghĩa: 

MỘ CHÍ TẢ ĐÔ ĐỐC HOA LÂM HẦU  

THỤY TRANG MỤC TRỊNH PHỦ QUÂN 

Nước Đại Việt.  

Văn bia mộ chí cụ họ Trịnh, thụy Trang Mục được đặc tiến phong tặng Phụ quốc 

Thượng tướng quân, Tả Đô đốc, Hoa Lâm hầu, trụ quốc. Theo chế phong từ đời xưa lập bia 

để ghi chép công trạng lưu truyền hậu thế. 

Hoa Lâm hầu họ Trịnh, tên là Tốn, tên chữ Kính Chỉ, người huyện Vĩnh Ninh, Thanh 

Hoa
5
. Cha tên là Khả

6
, phò tá Lê Thái Tổ hoàn thành nghiệp lớn nên được tặng Thái úy Liệt 

quận công. Mẹ cả họ Giả được phong Liệt quận phu nhân. Mẹ đẻ là Phạm Thị. Cụ sinh ngày 

21 tháng 9  năm Quý Hợi
7
. Lúc nhỏ rất hiếu học, khi lớn lên, được ấm phong làm đại phu. 

Vào niên hiệu Quang Thuận
8
, được phong làm Minh Uy tướng quân, đi chinh phạt quân  

 

 

                                           
5
 Là tỉnh Thanh Hóa ngày nay 

6
 Tức cụ Trịnh Khả, là một danh tướng của khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo 

7
 Năm 1443 

8
 Vua Lê Thánh Tông trị vì với hai niên hiệu: niên hiệu Quang Thuận từ năm 1460 đến 1469, niên hiệu Hồng 

Đức từ năm 1470 - 1497 
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Bồn Man
9
 lập được chiến công.  

Trong niên hiệu Hồng Đức, được phong làm Sùng Nghĩa tướng quân, đem quân đi 

chinh phạt Chiêm Thành, bắt được hải tặc, được thăng Minh Dực tướng quân. Cùng với việc 

đánh giặc phía Tây được thăng Anh Liệt tướng quân, làm Đô Tổng binh Thanh Hoa. Lại được 

điều lên Thái Nguyên, được trao tặng Sùng tiến Tuyên Lộc đại phu, chức Thượng thư bộ 

Binh. Năm Cảnh Thống thứ 2
10

 được vinh dự thăng đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân, 

Bắc quân Đô đốc phủ, Tả Đô đốc Hoa Lâm bá, Trụ quốc.  

Ngày mùng 3 (ngày Giáp Tuất) tháng 5 năm Nhâm Tuất
11

, ông mất đột ngột.  

Tính ông trung hiếu, liêm khiết, cẩn thận, khiêm nhường, là vị tướng soái lắm tài mưu lược.  

Hoàng đế vô cùng thương tiếc, cho nghỉ triều, ban cho bài điếu, tiền bạc để an ủi; lệnh 

cho mệnh quan vâng dụ tế, tặng Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân, Tả Đô đốc, Hoa Lâm 

hầu, Trụ quốc; ban tên thụy làTrang Mục. Được táng theo nghi lễ nhà binh; được cấp thuyền 

bè và đủ mọi thứ đồ lễ.  

Ngày mùng 7 tháng 9 cùng năm đưa về táng tại núi Phượng Dực, làng Kim Tử, huyện 

Vĩnh Ninh
12

.  

Phu nhân Lê Thị Tặng là con gái thứ 8 của Thái Tĩnh quận công. Trưởng nữ là Thục, 

làm vợ quan cùng triều là Đại phu Lê Đạo Dịch; người con gái thứ tên Uyên lấy Giản lĩnh cố 

Nguyễn Văn Chinh; người con gái thứ tư tên Thuận lấy Dụ ân sứ Lê Kính Thân; người con 

gái út tên Thiện, lấy chồng người Vĩnh Trinh tham chính từ khi còn nhỏ. Trên đó còn có 

người con gái thứ năm tên là Nhuận, chồng là Phụng Trực đại phu Sùng ân sứ Trịnh Lý làm 

chủ tang, xin làm bài minh để ghi chép, thuật lại công lao, quan tước to lớn trước đây. Bài 

minh như sau: 

Cả đời phò vua 

Binh nghiệp đến cùng  

Là ngài quận công 

Cần mẫn giúp nước. 

Rễ dày lá tốt  

Dòng cả  nguồn sâu  

Tập ấm phúc nhà 

Vinh quang đầy đủ.  

Giữ yên gia thất, 

Việc nước tôn nghiêm, 

Đổi thay mạnh mẽ 

Phủ phục cúi lạy 

Hoàng đế chấp chính   

Ông bộc bạch lòng: 

Ngôi cao đô đốc 

Đẹp tước Hoa Lâm 

Dốc hết sức mình 

Trải nhiều năm tháng 

Binh quyền xin cáo 

Chiếu lệnh vua ban. 

Bệnh tật tác quái 

Mãi mãi ông đi 

Cõi âm đành vậy 

Quy nhanh như phi. 

Ông về cõi ấy 

Tựa rồng vụt bay. 

Khắc bia để lại 

Lưu đất trời này. 

                                           
9
 Bồn Man là một quốc gia cổ từng tồn tại ở khu vực tỉnh Xiêng Khoảng, một phần các tỉnh Hủa Phăn đến Khăm 

Muộn, ở phía Đông nước Lào, và một phần phía Tây các tỉnh miền Bắc Trung bộ Việt Nam (khoảng Nghệ 

An đến Quảng Bình). Ngày nay thuộc lãnh thổ Lào. 
10

 Cảnh Thống là niên hiệu của vua Lê Hiến Tông. Cảnh Thống nhị niên là năm 1496. 
11

 Tức năm 1502. 
12

 Nay thuộc xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Xiengkhuang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huaphanh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khammuane
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khammuane
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Trung_B%E1%BB%99_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_B%C3%ACnh
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Nước Đại Việt, niên hiệu Cảnh Thống thứ 5, ngày 01 tháng 10 năm Nhâm Tuất, Tiến sĩ 

khoa Quý Mùi, Đạt Tín Đại phu Tu thiện Thiếu doãn, Quốc tử giám Tư nghiệp Hoàng Bồi
14

 soạn. 

3. Một vài nhận xét bƣớc đầu 

Từ bước đầu tiếp cận nội dung và nghệ thuật văn bia ghi chép về Trịnh Quý Tốn, một 

nhân vật lịch sử của thời Hậu Lê vừa được phát hiện tại Thanh Hóa, có thể nhận xét một số 

điểm căn bản sau: 

- Văn bia Lê Sơ có đặc điểm dễ nhận thấy vẫn là phổ biến hình thức bia mộ là chủ yếu, 

như đã thấy tại Lam Kinh. Tuy nhiên, khác với giai đoạn đầu, các bia chủ yếu gắn với vua và 

hoàng tộc nhà Lê, càng về cuối TK XV đến đầu TK XVI, các bia mộ của các công thần, quan 

lại, nhân vật lịch sử là trọng quan của triều đình Thăng Long mới được cho phép rộng rãi hơn, 

chí ít là sau thời Lê Thánh Tông. 

- Văn bia chép về công nghiệp Trịnh Quý Tốn, một người con của vị Khai quốc công 

thần Trịnh Khả, người đã theo Lê Lợi làm nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Điều 

đó cho thấy ảnh hưởng của các nhân vật lịch sử trong giai đoạn đầu thời kỳ Lê Sơ lên nền 

chính trị của đất nước còn khá lớn với những gia tộc nối đời cha, con, cháu tham gia chính sự 

và nhận được sự tín nhiệm của hoàng gia. Có một chi tiết khá thú vị là dòng họ Trịnh Khả là 

một trong số ít gia tộc công thần khởi nghĩa Lam Sơn ở Thanh Hóa còn lại bia ký ghi chép 

đầy đủ về cha con ông gồm bia “Đại Nam quốc Thái úy từ đường bi minh” (xã Vĩnh Hòa, 

huyện Vĩnh Lộc  - 1447 đời Lê Nhân Tông), bia “Tặng thư quận công Trịnh công chi bi” đời 

Hồng Đức 28 (1487) về con trai Trịnh Công Đán ở xã Định Hải, huyện Yên Định và bia: “Mộ 

chí Tả Đô đốc Hoa Lâm hầu Thụy Trang Mục Trịnh phủ quân” (1502) về nhân vật Trịnh Quý 

Tốn ở xã Hà Sơn, huyện Hà Trung. Có lẽ đây là một trường hợp khá hiếm hoi về một gia tộc 

công thần có được những thông tin ghi chép quý giá về nhân vật và thông tin lịch sử còn lại ở 

Thanh Hóa đến tận ngày nay. Đây là những cứ liệu quan trọng cho ta hiểu biết thêm các thông 

tin về lịch sử - xã hội thời Lê Sơ.  

- Tấm bia hộp vừa được phát hiện tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung cho ta sáng tỏ thêm 

về cuộc đời và sự nghiệp của một vị quan lại trọng yếu dưới triều Lê Sơ. Ông đã cống hiến 

gần như cả cuộc đời bên cạnh một trong những vị vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử phong 

kiến nước ta - vua Lê Thánh Tông. Theo gia phả Hán văn dòng họ Trịnh Khả còn lại tại Cự 

Đà (Hà Nội), cụ Trịnh Khả có 13 người con trai, cụ Trịnh Quý Tốn là người thứ 9. Gia phả 

chỉ chép một hai dòng về chức tước của cụ Tốn. Bài văn bia cho ta biết khá nhiều chi tiết về 

cụ Tốn, có thể giúp hậu duệ cụ Trịnh Khả bổ sung thêm một số nội dung mới và quý giá này. 

Nói về những người con của Trịnh Khả, vua Lê Thánh Tông từng ngợi ca trong bài “Quân 

minh thần lương” (Vua sáng tôi hiền): “Thập Trịnh đệ huynh liên quý hiển” (nghĩa là: Mười 

anh em họ Trịnh đều vẻ vang phú quý). Mười anh em họ Trịnh ở đây là 10 người con của cụ 

Trịnh Khả và Trịnh Quý Tốn là người con thứ 9 trong số 10 người đó. 

                                           
14

 Hoàng Bồi (1437-?) người xã Cam Giá Hạ, huyện Phúc Lộc (nay thuộc xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà 

Nội). Ông đỗ tiến  sĩ năm 1463 và làm quan đến chức Thượng thư Bộ Hộ kiêm Tư nghiệp Quốc Tử Giám. 
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- Bia Trịnh Quý Tốn có thể được xem là một trong ít các bia thuộc dạng khối hộp vốn 

xuất hiện khá ít ở Thanh Hóa như: Đại Việt Thái Bảo Bình Lạc hầu mộ chí (1484) ở xã Xuân 

Thắng, huyện Thọ Xuân; Trùng tu Xuân Đài sơn Hồ Công động Du Anh tự bi ở chùa Du Anh, 

huyện Vĩnh Lộc; Bảo điền Am tự (1681) ở huyện Triệu Sơn; Bia Tạ Tôn Đài (1683) ở huyện 

Hậu Lộc; bia Trịnh Thị Ngọc Lung (1688) ở xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân và bia Phúc Thần 

bi ký (1779) ở xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia... 

Sự tạo tác khá đặc biệt của tấm bia và công trạng của dòng họ Trịnh nói chung cũng như 

nhân vật Trịnh Quý Tốn nói riêng, hy vọng sau này sẽ nhận được sự khảo cứu và đánh giá kỹ 

lưỡng hơn của giới sử học trong và ngoài tỉnh. 

 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Ban Nghiên cứu và Biên soạn lịch sử Thanh Hóa (2002), Lịch sử Thanh Hóa, tập 3, 

NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

[2]. Ban Nghiên cứu và Biên soạn lịch sử Thanh Hóa (1998), “Thanh Hóa thời Lê”, Kỷ 

yếu hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 500 năm ngày mất Lê Thánh Tông 1497- 1997. 

[3]. Lê Ngọc Tạo (2001), Các chính sách về xã hội của nhà nước thời Lê sơ (1428 -

1527), Luận án Tiến sĩ, Viện Sử học. 

[4]. Lê Văn Tạo, Nguyễn Văn Hải (2008), Những bia ký điển hình ở Thanh Hóa, NXB 

Thanh Hóa. 

[5]. Tuyển tập văn bia Thanh Hóa (2013), tập 2, Văn bia Lê sơ, NXB Thanh Hóa. 

[6].https://buoc-dau-tim-hieu-nhung-gia-tri-cua-van-bia-viet-nam-doi-voi-viec-nghien-

cuu-tu-tuong-chinh-tri-xa-hoi-nuoc-ta-thoi-phong-kien. 

 

A STUDY ON THE INSCRIPTION WRITTEN ABOUT TRINH QUY 

TON UNDER THE LATE LE DYNASTY 

Trinh Duy Tuan 

 

Abstract: A sizable number of inscriptions under the late Le Dynasty, many of which 

related to kings and royal families, are scattered among different areas in Thanh Hoa, mainly 

in Lam Son so far. Information about mandarins and royal families under the later Le 

Dynasty is not recorded much. However, inscriptions provide us with historical documents 

and the life of famous historical figures, from which we have a better understanding of the 

socio-political life in a historical period. The newly - discovered inscription written about 

Trinh Quy Ton helps us to have a better understanding of a royal family. 

Key words: the later Le Dynasty; study; the inscription written about Trinh Quy Ton 
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HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI 

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2020 

Từ ngày 8/6/2020 đến ngày 11/6/2020, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa đã tổ chức các buổi hội nghị thẩm định, đánh giá thuyết minh đề tài 

khoa học cấp cơ sở năm 2020. Đây là hoạt động thường niên của nhà trường.  

 

Toàn cảnh hội nghị 

Năm 2020, nhà trường có 19 đề tài khoa học cấp cơ sở, thu hút trên 40 lượt cán bộ 

giảng viên tham gia nghiên cứu. Hầu hết các đề tài nghiên cứu đã trở thành diễn đàn 

trao đổi, sinh hoạt chuyên môn tại các khoa và ngành học, là cơ hội để nâng cao hơn 

nữa chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.  

Tại các buổi hội nghị thẩm định, các thành viên hội đồng đã đưa ra ý kiến đánh 

giá về mục tiêu, nội dung và phương án tổ chức thực hiện các đề tài. 19 đề tài đã được 

Hội đồng thẩm định đánh giá có tính khả thi cao, phương pháp nghiên cứu phù hợp, các 

thành viên nghiên cứu đề tài có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để triển khai thực hiện 

đề tài. So với năm 2019, các đề tài khoa học năm 2020 có sự phân bổ đồng đều giữa các 

lĩnh vực chuyên môn.  

 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH THANH HÓA NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 ra mắt Đại hội 

Tham dự Đại hội, về phía khách mời có đồng chí Mai Quỳnh Nga - UVBTV, 

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn 

Hữu Tuấn - UVBCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối Cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Sơn - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối Cơ 

quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Thị Hương - chuyên viên Ban Tuyên giáo 

Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí, phát thanh 

truyền hình trong tỉnh đến dự và đưa tin. Về phía Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa có đồng chí Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà 

trường, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, cùng toàn thể đảng viên Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, dân chủ, sáng suốt, Đại hội đã bầu Ban 

Chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí tiêu biểu cho ý 

chí và trí tuệ của Đảng bộ, có cơ cấu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; bầu 3 đại biểu 

chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh. 

 

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI  

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 51-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT SỐ 55-

NQ/TW, KẾT LUẬN SỐ 70-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; CÁC CHỈ 

THỊ, KẾT LUẬN, THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ 

(KHÓA XII) VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 16-NQ/TU CỦA BAN THƯỜNG 

VỤ TỈNH ỦY VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ  

AN NINH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 



BẢN TIN  

 
115 

Sáng ngày 13/7/2020, được sự chỉ 

đạo của Đảng bộ khối Cơ quan và 

Doanh nghiệp Tỉnh, Đảng ủy Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Học 

tập, quán triệt và triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết 

số 55-NQ/TW, Kết luận số 70-KL/TW 

của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Kết luận, 

Thông báo kết luận của Ban Bí thư 

(khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực 

hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 

Toàn cảnh Hội nghị 

 

Tại hội nghị, NGƯT.PGS.TS. Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà 

trường đã trực tiếp triển khai quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 51-

NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị 

quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát 

triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết 

luận số 70-KL/TW, ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập 

thể; Chỉ thị số 41-CT/TW, Chỉ thị số 42-CT/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-

CT/TW, Kết luận số 69-KL/TW, Thông báo kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư 

(khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu Bí thư các chi bộ tập trung chỉ đạo, vận dụng 

sáng tạo để xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm chi bộ mình; đồng thời, 

cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, những việc trước mắt và lâu dài để từ đó có 

giải pháp tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao. 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 của việc thực hiện Nghị quyết số 51-

NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ 

thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Ban Bí thư (khóa XII) và Nghị quyết số 16-

NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 100% đảng viên tham gia hội nghị đều thống nhất và đề 

nghị Đảng ủy ban hành để tổ chức thực hiện. 
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CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA 

      

Trong các ngày từ 23 - 

26/7/2020, thực hiện chỉ đạo của Ban 

thường vụ Tỉnh đoàn, Ban thư ký Hội 

Sinh viên tỉnh; Đoàn Thanh niên - Hội 

Sinh viên Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối 

hợp với Công ty cổ phần ATM SGO 

chi nhánh Thanh Hóa, Huyện đoàn 

Mường Lát, Đoàn Thanh niên bộ đội 

biên phòng tỉnh cùng Đoàn Thanh niên 

- Hội Sinh viên các trường: Dự bị Đại 

học Dân tộc Sầm Sơn, Cao Đẳng nghề 

Thanh Hóa tổ chức chương trình tình 

nguyện hè năm 2020 tại Bản Ón, xã 

Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh 

Thanh Hóa. 

 

Đoàn phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao quà 

cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản 

Ón, xã Tam Chung, huyện Mường Lát. 

 

Chương trình tình nguyện hè là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nhằm phát huy vai trò xung kích tình 

nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện 

thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đảm bảo an sinh 

xã hội, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân ở những địa bàn khó khăn, vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong 

công cuộc phát triển bền vững của đất nước. Chỉ trong 4 ngày thực hiện chương trình, 

Đoàn tình nguyện đã hoàn thành tốt các công trình, phần việc thanh niên tại bản Ón, xã 

Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. 

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020 

Chiều ngày 21/8/2020, tại hội trường tầng 5 nhà B, Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sinh viên 

nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020. Đây là hoạt động được tổ chức thường 
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niên của nhà trường nhằm khích lệ sự say mê, tính chủ động, sáng tạo trong học tập 

của sinh viên. 

Tham dự hội nghị có NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu 

trưởng nhà trường; đại diện lãnh đạo các khoa, trưởng phòng Quản lý Khoa học, đại 

diện Ban cán sự các lớp, giảng viên và sinh viên thực hiện đề tài.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, 

Hiệu trưởng nhà trường đã khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ nghiên cứu khoa 

học đối với sinh viên đồng thời đánh giá cao tinh thần say mê nghiên cứu khoa học của 

sinh viên toàn trường. Hiệu trưởng hy vọng các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 

viên sẽ tiếp tục được phát triển mạnh hơn trong những năm học tiếp theo. 

Cũng tại hội nghị, TS. Hà Đình Hùng - Trưởng phòng Quản lý Khoa học đã trình 

bày báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2019 - 2020. 

Đồng chí nhấn mạnh: "Trong năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa đã có 19 đề tài nghiên cứu khoa học của của 39 sinh viên tham 

gia nghiên cứu. Qua các buổi đánh giá, xét duyệt của các tiểu ban thì so với các năm 

trước, số lượng, chất lượng đề tài đã tăng lên đáng kể, nội dung  phong phú và mang 

tính nghiên cứu ứng dụng cao". 

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học đã phản ánh sự nỗ lực của thầy và trò 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trong việc nâng cao chất 

lượng đào tạo bậc đại học. Tham gia nghiên cứu khoa học là cơ hội tốt giúp sinh viên 

tiếp cận được những kiến thức và phương pháp nghiên cứu, học tập mới để vận dụng 

vào thực tế cuộc sống sau khi các em tốt nghiệp, ra trường công tác. 

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm nay với các giải thưởng: 2 giải nhất, 

2 giải nhì, 2 giải ba và 7 giải khuyến khích. 

 

TS. Nguyễn Thị Thục - Trưởng phòng Đào tạo sau Đại học và TS. Lã Thị Tuyên - 

Trưởng khoa Giáo dục Mầm non trao phần thưởng cho các sinh viên đạt giải  
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LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY 

NĂM 2020 

     Sáng ngày 22/8/2020, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã 

long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy năm 2020. Theo kế 

hoạch Lễ trao bằng tốt nghiệp năm nay được diễn ra trong 02 ngày từ 22 đến 23/8/2020. 

 

 

Ban Giám hiệu nhà trường trao giấy khen và phần thưởng cho 10 tân cử nhân  

có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện 

Sau phát biểu khai mạc buổi lễ, TS. Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng Quản lý 

Đào tạo công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp cho 820 bạn học sinh, sinh viên của 18 

ngành đào tạo đại học và trung cấp năng khiếu hệ chính quy của nhà trường. 

Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT. PGS.TS Trần Văn Thức gửi lời chúc mừng tới các 

bạn học sinh, sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2020. Hiệu trưởng hy vọng các 

sinh viên tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy của nhà trường sẽ sớm lựa chọn được cho 

mình một công việc phù hợp với năng lực chuyên môn để góp phần vào sự phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước. 

Đáp lại tình cảm và sự kỳ vọng của lãnh đạo, giảng viên nhà trường, tân cử nhân 

Trần Thị Minh Nguyệt, lớp Đại học Quản trị Khách sạn K3, đại diện cho toàn thể học 

sinh, sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2020 đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban 

giám hiệu, cán bộ giảng viên đã tận tâm giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để các sinh viên 

hoàn thành khóa học đạt kết quả cao. Tân cử nhân xin hứa sẽ đưa kiến thức được học 

trong nhà trường áp dụng vào thực tiễn công việc mới thật tốt cũng như luôn đồng hành 

cùng nhà trường trong quảng bá, giới thiệu chất lượng đào tạo của Trường.   
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Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy năm 2020 đã kết thúc thành 

công tốt đẹp. Trong số 820 học sinh, sinh viên được công nhận tốt nghiệp, có 10 bạn 

được nhà trường khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. 

 

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  

NĂM HỌC 2020 - 2021 

     

Sáng ngày 18/9/2020, Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Hội 

nghị công chức, viên chức và người 

lao động năm học 2020 - 2021, với sự 

có mặt đầy đủ của công chức, viên 

chức và người lao động toàn trường. 

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm 

tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ công tác năm học 2019 - 

2020, đồng thời đề ra phương hướng 

nhiệm vụ, chương trình công tác năm 

học 2020 - 2021. 

 

TS. Lê Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó 

Hiệu trưởng trình bày Báo cáo tổng kết năm 

học 2019 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ 

cho năm học mới 2020 - 2021  

Tham dự hội nghị có PGS.TS. Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà 

trường, TS. Lê Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Lê Thị Lệ - Chủ 

tịch Hội đồng trường; ThS. Vũ Văn Bình - Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo 

Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động toàn trường. 

Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, TS. Lê Thanh Hà đã thông qua hội nghị Báo 

cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ cho năm học mới 2020 - 

2021. Trong báo cáo, những kết quả đạt được từ công tác đào tạo, tuyển sinh, NCKH, 

HTQT, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng đào tạo... trong năm học 2019 - 

2020 đã được nêu rõ; lãnh đạo nhà trường ghi nhận sự đóng góp của toàn thể CBGV từ 

cán bộ quản lý cho đến người lao động. Mỗi CBGV trên cương vị phụ trách đã hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng báo cáo cũng nhấn mạnh, ở môi trường đào tạo đại 

học hiện nay thì nhà trường vẫn phải có những chiến lược, hướng đi đúng đắn để xây 

dựng thương hiệu và tạo uy tín của Trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. 

Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 thì công tác tuyển sinh vẫn là vấn đề 
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then chốt, sống còn của nhà trường, bên cạnh đó nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ 

giảng viên, kết hợp với việc rà soát, sát hạch giảng viên đủ điều kiện mới được đứng 

lớp, kiên quyết không bố trí một giảng viên dạy quá nhiều học phần/năm. Việc tìm kiếm 

đối tác nước ngoài cho các chương trình dự án của lĩnh vực HTQT gặp nhiều khó khăn 

do tình hình chung về dịch Covid 19 nhưng phòng HTQT và các đơn vị liên quan cần 

cố gắng kết nối với các đối tác của trường bên cạnh việc tìm kiếm đối tác mới. Phòng 

Quản lý Khoa học phải xác định được thế mạnh của đội ngũ giảng viên để từ đó triển 

khai đề tài, dự án, công trình các cấp đi vào chuyên ngành sâu của giảng viên, ứng dụng 

sản phẩm khoa học công nghệ có tính hiệu quả. 

Sau phần Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ cho 

năm học 2020 - 2021 của đồng chí Lê Thanh Hà, tất cả công chức, viên chức và người 

lao động tham dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi và tham gia nhiều ý kiến đóng góp cho 

công tác tuyển sinh, thu hút người học; đổi mới chương trình đào tạo; trách nhiệm của 

cán bộ quản lý trước sức hút ngành học giảm; các giải pháp để nhà trường đổi mới, hoạt 

động hiệu quả hơn trong năm học tới. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, PGS.TS. Trần Văn Thức cảm ơn tập thể công 

chức, viên chức, người lao động toàn trường trong năm qua đã có nhiều cố gắng, sáng 

tạo hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đưa ra. Những ý kiến đóng góp là rất quan trọng, thể 

hiện được trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong quá trình phát triển của nhà 

trường. Ban lãnh đạo nhà trường sẽ tiếp thu các ý kiến và giao cho các phòng ban, đơn 

vị chức năng xem xét, nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới. Nhân dịp năm học mới, 

PGS.TS cũng chúc toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên toàn trường sẽ tiếp 

tục đồng lòng, đoàn kết và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới. 

 

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG  

VÀ BỔ NHIỆM NGƯT.PGS.TS TRẦN VĂN THỨC GIỮ CHỨC VỤ 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TỈNH THANH HÓA 

Sáng ngày 14/10/2020, tại hội trường tầng 5 nhà B, Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định điều động và 

bổ nhiệm NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa. 

Tham dự buổi Lễ về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Giang Nam - Phó Giám 

đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. Về phía nhà trường có NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức - 
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Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TS. Lê Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó 

Hiệu trưởng nhà trường, ThS.Vũ Văn Bình - Phó Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS. Lê 

Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy và 

toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động toàn trường. 

Mở đầu buổi lễ đồng chí Nguyễn Giang Nam công bố Quyết định số 4268/QĐ – 

UBND, ngày 8/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí 

Trần Văn Thức giữ chức Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, thời gian bổ 

nhiệm 5 năm. Đồng chí Nguyễn Giang Nam mong muốn ở cương vị mới đồng chí Trần 

Văn Thức sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy kinh nghiệm, năng lực của bản thân 

cùng với tập thể nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, không ngừng nâng cao chất 

lượng GD&ĐT của tỉnh nhà, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và 

nhân dân trong Tỉnh. 

 

NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức - tân Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa 

 phát biểu cảm tưởng tại buổi Lễ  

 

Tiếp theo chương trình, TS. Lê Thanh Hà đại diện cho toàn thể cán bộ công chức, 

viên chức, người lao động toàn trường phát biểu cảm tưởng tại buổi Lễ. Đồng chí xúc 

động chia sẻ: "NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức được UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận 

và bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

từ ngày 01/01/2015. Hơn 5 năm qua, với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà 

trường, NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức đã có nhiều cống hiến trong quá trình xây dựng 

nhà trường ngày càng phát triển bền vững. Với lòng đam mê, nhiệt huyết, toàn tâm toàn 

ý với công việc, đồng chí đã cùng với Đảng ủy, Hội đồng sư phạm nhà trường, lãnh chỉ 

đạo nhà trường vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để đạt được kết quả như ngày 

hôm nay. Bản thân đồng chí Trần Văn Thức đã có nhiều thành tích trong công tác quản 

lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và vinh dự nhận được nhiều Bằng khen và phần 
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thưởng cao quý. Trong đời sống, đồng chí Trần Văn Thức là một người dung dị, hòa 

đồng, biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ và tạo được sự đồng thuận cao đối với toàn thể 

cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường". Thay mặt cho toàn thể 

cán bộ công chức, viên chức, người lao động toàn trường, Phó Hiệu trưởng Lê Thanh 

Hà đã ghi nhận và cảm ơn sâu sắc đến những công lao to lớn của PGS.TS Trần Văn 

Thức đối với sự phát triển của nhà trường đồng thời mong muốn dù đi đâu, với cương vị 

công tác nào đồng chí vẫn sẽ luôn nhớ và quan tâm đến Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa mà đồng chí đã từng gắn bó và chúc tân Phó Giám đốc Sở 

GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa luôn mạnh khỏe và thành công. 

Kết thúc buổi Lễ, NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức - tân Phó Giám đốc Sở 

GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, quan tâm của các đồng chí 

lãnh đạo tỉnh và tình cảm yêu quý của tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao 

động Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Đồng thời, đồng chí 

cũng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào với cương vị công tác mới và hứa sẽ không ngừng 

nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức, phấn 

đấu làm việc và cống hiến hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp 

xứng đáng cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT của tỉnh nhà. 

 

KHAI MẠC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH 

SINH VIÊN ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2020 - 2021 

Sáng ngày 15/10/2020, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

đã tổ chức khai mạc Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên (HSSV) đầu khóa 

năm học 2020 - 2021 cho các HSSV của Trường. 

Tham dự buổi khai mạc có TS. Lê Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu 

trưởng nhà trường; Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn 

Thanh niên, Hội sinh viên; Trưởng, phó các đơn vị, cán bộ quản lí HSSV và toàn thể 

các tân HSSV trúng tuyển vào Trường năm 2020.  

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa bắt đầu từ ngày 15/10/2020 và kết thúc vào 

ngày 18/10/2020. Đây là một hoạt động thường niên của nhà trường nhằm giúp các em 

tân sinh viên nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Bộ 

GD&ĐT và của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; trang bị một 

số thông tin cơ bản, cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc 

tế. Các bạn được lãnh đạo các phòng, ban, khoa, trung tâm giới thiệu về quy định hoạt 

động của các phòng, ban; chương trình đào tạo của các khoa; cơ hội nghề nghiệp cho 
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sinh viên... Đồng thời giúp các em tân sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức 

trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các 

quy chế về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật… 

 

TS. Lê Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu  

tại buổi khai mạc 

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Thanh Hà gửi lời chúc mừng tới các tân HSSV đã 

xuất sắc vượt qua kỳ tuyển sinh năm 2020 để trở thành sinh viên của Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Phó Hiệu trưởng đã nhấn mạnh việc cần thiết 

nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời hy vọng các em tân 

HSSV sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường, phát huy tính tự giác, 

ra sức học tập và rèn luyện để đạt được kết quả học tập tốt, khẳng định giá trị của bản 

thân, trở thành những sinh viên tốt của nhà trường, người công dân tốt của xã hội. Thay 

mặt cho Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ giảng viên, người 

lao động toàn trường, TS. Lê Thanh Hà cam kết sẽ quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất có 

thể để các em HSSV yên tâm học tập và rèn luyện, hoàn thành khóa học dưới mái 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thân yêu; cam kết sẽ không 

ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cập nhật chương trình đào tạo khoa học 

truyền thụ cho các em để khi ra trường các em tự tin đem những kiên thức đã học được 

trên giảng đường phục vụ cho chính tương lai của các em cũng như góp phần xây dựng 

quê hương, đất nước thêm giàu đẹp. 

          Buổi lễ khai mạc đã diễn ra thành công, hy vọng những kiến thức trang bị cho các 

em HSSV trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa sẽ tạo tiền đề vững chắc giúp các em 

chủ động và sáng tạo để đạt được kết quả tốt trong quá trình học tập tại Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 
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TẬP THỂ, CÁ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH THANH HÓA NHẬN GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP  

NGÀNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA 

Sáng ngày 17/10, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Sở Khoa học và 

Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KH&CN Thanh 

Hóa và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; trao giải thưởng KH&CN Thanh Hóa 

lần thứ nhất. Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa đã tới chúc mừng; và nhân dịp Lễ kỷ niệm trọng thể này, nhà trường cũng vinh dự 

được Sở KH&CN trao tặng giải thưởng KH&CN của Bộ KH&CN; giải thưởng 

KH&CN tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất vì đã có thành tích và hoạt động KHCN xuất sắc 

trong nhiều năm qua. 

 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nhận giải thưởng KHCN 

 

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành KH&CN 

trong 60 năm qua. Cách đây 60 năm, Ủy ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 

Quyết định số 1970/QĐ-UBHC ngày 17/10/1960 về việc thành lập Ban Kỹ thuật Thanh 

Hóa, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển ngành KH&CN của tỉnh. Và cũng từ 

đó, ngày 17/10 hằng năm trở thành ngày kỷ niệm thành lập ngành KH&CN tỉnh Thanh 

Hóa. Trải qua 60 năm, ngành KH&CN Thanh Hóa đã từng bước phát triển, đóng góp 

tích cực cho sự nghiệp kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ năm 1986 đến nay, là thời kỳ ngành 

KH&CN Thanh Hóa tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa đường lối đổi mới của 

Đảng về KH&CN trên địa bàn tỉnh, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp nhằm 
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đưa KH&CN thực sự trở thành động lực then chốt, là giải pháp đột phá trong phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Cũng tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh đã trao 6 giải 

thưởng KH&CN tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất (3 giải Bạc, 3 giải Đồng) cho các tác giả 

và nhóm tác giả; 1 tập thể, 11 cá nhân và 39 cá nhân nhận được Bằng khen và Kỷ niệm 

chương vì sự nghiệp KH&CN của Bộ KH&CN; 6 tập thể và 14 cá nhân có thành tích 

trong hoạt động KH&CN giai đoạn 2016 - 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vinh dự có 2 

đồng chí được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp KH&CN của Bộ KH&CN; 1 Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh dành cho tập thể phòng QLKH. 

 

TỌA ĐÀM VÀ LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 

 PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 

Sáng ngày 20/10/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 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" . 

 

ThS. Vũ Văn Bình - Phó Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa cho đại diện  

cán bộ nữ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Đến dự buổi tọa đàm, về phía khách mời có NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức - Phó 

Giám đốc Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa (nguyên Hiệu trưởng Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa). Về phía nhà trường có TS. Lê Thanh Hà 

- Phó Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng nhà trường; ThS. Vũ Văn Bình - Phó Hiệu 

trưởng nhà trường; TS. Lê Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng trường; ThS. Trịnh Thị Thúy 
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Khuyên - Chủ tịch Công đoàn Trường, lãnh đạo các phòng, ban, khoa, trung tâm và 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Trường. 

Thay mặt Công đoàn Trường, đồng chí Lê Thị Hương - Trưởng Ban nữ công 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 - 20/10/2020). 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. 

Thay mặt lãnh đạo Trường, ThS. Vũ Văn Bình đã gửi lời chúc mừng đến tập thể 

nữ cán bộ, giảng viên và người lao động trong toàn trường. Đồng thời, biểu dương và 

ghi nhận những thành tích, đóng góp to lớn của các đồng chí là nữ cán bộ, giảng viên, người 

lao động với sự phát triển chung của nhà trường trên các lĩnh vực. Đồng chí Phó Hiệu 

trưởng đã trực tiếp trao tặng bó hoa tươi thắm đến đại diện cán bộ nữ trong nhà trường. 

Chương trình liên hoan văn nghệ với các tiết mục trình diễn thời trang áo dài 

truyền thống của nhà thiết kế Vy An do các nữ cán bộ giảng viên trong Trường trình 

diễn, tiết mục nhảy hiện đại của nhóm "Sức sống mới" và tiết mục đơn ca của Ca sĩ 

Giảng viên Hoàng Hiền - Trưởng khoa Âm nhạc. 

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 

2020 - 2021. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC TADASHI, NHẬT BẢN  

ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, 

 THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa, chiều ngày 04/11/2020, Tổng Giám đốc cùng các đại diện Công 

ty Cổ phần Nhân lực Tadashi, Nhật Bản đã có buổi làm việc với lãnh đạo nhà trường.     

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vui mừng chào đón Tổng Giám đốc 

cùng các đại diện Công ty Cổ phần Nhân lực Tadashi, Nhật Bản sang thăm và làm việc. 
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   Toàn cảnh buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, TS. Lê Thanh Hà đã giới thiệu khái quát về quá trình hình 

thành và phát triển của nhà trường trong những năm qua, đồng thời cũng giới thiệu về 

các ngành học và khả năng đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng của nhà trường, đặc biệt 

là trong lĩnh vực du lịch và quản trị khách sạn. 

Ông Tống Văn Linh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Tadashi, Nhật 

Bản - thay mặt đoàn công tác gửi lời cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo nhà 

trường. Đoàn công tác đã giới thiệu sơ bộ về các chương trình đào tạo nguồn nhân lực 

của Công ty Cổ phần Nhân lực Tadashi và khả năng hợp tác giữa Công ty với Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

Cuối buổi làm việc, hai bên đã đi đến thống nhất hợp tác đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng thông qua chương trình đào tạo tiếng Nhật Bản và chương trình thực tập sinh 

tại Nhật Bản cho sinh viên ngành Du lịch và Quản trị Khách sạn của nhà trường. 

Chuyến thăm và làm việc của Công ty Cổ phần Nhân lực Tadashi, Nhật Bản tại 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là nền tảng tốt đẹp cho sự 

hợp tác bền vững giữa hai bên. 
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