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DIỄN VĂN 

LỄ KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

 20/11/1982 - 20/11/2018 

                        NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức
1

                      

 

- Kính thưa các quý vị đại biểu! 

- Kính thưa các thầy giáo, cô giáo! 

- Thưa các đồng chí và các bạn! 

 

Tháng 7 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris 

(Pháp) lấy tên là Liên hiệp Quốc tế các Công đoàn Giáo dục. Năm 1949, tại một hội nghị ở 

Vacsava (Ba Lan), Liên hiệp Quốc tế các Công đoàn Giáo dục đã ra bản “Hiến chương các 

nhà giáo” gồm 15 chương, trong đó các nội dung chủ yếu nhằm bảo vệ quyền lợi của giáo 

viên, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học đối với tương lai của đất nước. Kế thừa 

truyền thống hiếu học, truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc, trong những năm tháng 

gian khó kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn Giáo dục Việt 

Nam đã có mối liên hệ với Liên hiệp Quốc tế các Công đoàn Giáo dục và trở thành thành viên 

vào ngày 22/7/1951. Trong cuộc họp của Liên hiệp Quốc tế các Công đoàn Giáo dục năm 

1958 gồm 57 nước tham dự đã quyết định lấy ngày 20/11/1958 là ngày “Quốc tế hiến chương 

các nhà giáo”. Và ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 

167/HĐBT thiết lập ngày 20/11 hàng năm là ngày lễ mang tên “Ngày Nhà giáo Việt Nam”. 

Kể từ đó, ngày 20/11 hàng năm không chỉ trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục 

đào tạo mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội nhằm đề cao và tri ân các nhà giáo, cũng như 

các cán bộ làm trong ngành giáo dục đào tạo với tất cả sự trân trọng, tin yêu, quý mến. Vào 

những ngày này, trên khắp mọi miền của Tổ quốc, các cấp lãnh đạo quản lý, các bậc phụ 

huynh, các thế hệ học trò có dịp để thể hiện sự quan tâm, lòng tri ân đối với các thầy, cô giáo. 

Đây còn là dịp để xã hội vừa ghi nhận và đánh giá về vai trò, vị trí của giáo dục đào tạo đối 

với sự phát triển của địa phương, đất nước, vừa thể hiện niềm tin tưởng và đặt sự kỳ vọng lớn 

lao hơn nữa đối với các nhà giáo chúng ta vì sự nghiệp “trăm năm trồng người” cao cả. 

- Kính thưa các thầy giáo, cô giáo! 

- Thưa các đồng chí và các bạn! 

Tròn một năm trước đây, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

thân yêu của chúng ta long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển. Hàng 

chuỗi các sự kiện lớn đã được nhà trường tổ chức thành công hơn cả mong đợi, từ Hội thảo 

Khoa học quốc tế, Hội trại, Chương trình Gala nghệ thuật, xuất bản sách về lịch sử nhà 

trường, cho đến Lễ mít tinh kỷ niệm không chỉ gợi lại những ký ức không thể nào quên, niềm 

kiêu hãnh tự hào đối với các thế hệ thầy trò nửa thế kỷ qua đã gắn bó sâu nặng với nhà trường 

                                           
1
 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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mà còn để lại dấu ấn tốt đẹp đối với các vị khách quốc tế, quý vị đại biểu, học viên và các đối 

tác của nhà trường trên khắp mọi miền của đất nước. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm Nửa thế 

kỷ xây dựng và phát triển nhà trường, chỉ có thể đó là khi trường chúng ta đồng thuận trên 

dưới một lòng và tự tin ở chính vị thế mà nhà trường đã tạo dựng được trong mấy năm gần 

đây. Đó là tự tin về số lượng người học; Tự tin về xác lập mối quan hệ vững chắc với tỉnh và 

Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Tự tin về việc mở rộng quy mô và 

địa bàn tuyển sinh; Tự tin về diện mạo cơ sở vật chất được tạo dựng; Tự tin về toàn bộ cơ chế 

vận hành thông suốt của một trường đại học đặc thù, nhất là các hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Và trên hết là đời sống vật chất, đời sống tinh thần của cán 

bộ viên chức nhà trường ngày càng được cải thiện, nâng cao. 

Từ đó đến nay, một năm đã trôi qua, trường chúng ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả 

rất đáng ghi nhận. 

Trên phương diện chính trị tư tưởng, nhà trường đã quán triệt đầy đủ, kịp thời và thực 

hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ chủ quản, ngành và 

tỉnh đến toàn thể cán bộ viên chức và người học. Ban Giám hiệu, Đảng ủy và Hội đồng sư 

phạm nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đảm bảo sự ổn định và định hướng 

từng bước phát triển nhà trường. 

Đối với công tác tổ chức và cán bộ, trong năm qua, lần đầu tiên nhà trường cử một số 

lượng lớn đội ngũ cán bộ quản lý và diện quy hoạch đi bồi dưỡng lý luận chính trị và quản lý 

nhà nước. 19 cán bộ được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận chức danh Giảng viên chính. 

Hàng chục cán bộ hoàn thành chương trình cao học thạc sĩ và bảo vệ thành công luận án tiến 

sĩ. Đáng chú ý là thực hiện chủ trương của tỉnh, nhà trường đã tiếp nhận và bố trí một cách 

đầy trách nhiệm về sự sáp nhập 19 cán bộ viên chức từ Trường Cao đẳng Thể dục thể thao 

giải thể về trường, đó là nhanh chóng ổn định, phân công công việc và vận hành hòa đồng. 

Phải thẳng thắn mà nói với nhau rằng, không dễ gì và không mấy đơn vị có thể thực hiện 

được như thế. 

Đối với hoạt động đào tạo, công tác quảng bá và hiệu quả tuyển sinh của nhà trường 

được thực hiện tốt hơn. Kết thúc năm học 2017 - 2018, nhà trường có 1.500 người học tốt 

nghiệp ra trường, là năm có số lượng tốt nghiệp cao nhất từ trước đến nay. Tính đến thời điểm 

hiện tại, Trường đã tuyển sinh được 1.427 chỉ tiêu của năm 2018 (bao gồm: Cao học, Đại học 

chính quy, Liên thông chính quy, Lưu học sinh Lào, Vừa làm vừa học). Hy vọng rằng từ nay 

đến cuối năm, chúng ta sẽ tuyển sinh thêm khoảng 100 - 300 chỉ tiêu, nhất là hệ vừa làm vừa 

học nhằm hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ, vừa đạt mục tiêu từng bước tự chủ 

của nhà trường. Có thể nói, tuyển sinh liên thông chính quy và cao học thạc sĩ trở thành điểm 

sáng trong công tác tuyển sinh của trường ta. Bên cạnh đó, nhà trường đã vận hành thông 

suốt, linh hoạt, đảm bảo tiến độ chương trình tất cả các ngành học, loại hình đào tạo. Thanh 

toán thừa giờ năm 2018 tăng cả tổng thừa giờ và định mức thanh toán. 

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, nhà trường tiếp tục duy trì và triển khai hiệu 

quả thiết thực hơn đề tài cấp cơ sở cho cán bộ, đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên, tổ 

chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018. Tạp chí khoa 
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học của trường duy trì ra định kỳ và chất lượng ngày càng được nâng lên. Và có thể nói, chưa 

bao giờ trường ta triển khai thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh với nguồn 

kinh phí được phê duyệt lớn như thời điểm hiện nay. Các giảng viên của nhà trường có ý thức 

hơn đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhất là việc công bố các bài báo trên các tạp chí 

của Trung ương và địa phương, chú ý hoàn thiện tập bài giảng, giáo trình, sách chuyên khảo. 

Hoạt động hợp tác quốc tế cũng được đẩy mạnh hơn. Hàng chục lượt cán bộ quản lý 

và giảng viên của trường được cử đi công tác ở Ba Lan, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Thái Lan, 

Philippines, Lào. Bức tranh đào tạo Lưu học sinh Lào năm nay có thêm các em đến từ hai tỉnh 

mới là Bôlikhămxay và Khăm muộn. Đồng thời, trong năm qua, trường ta cũng đón tiếp hàng 

chục đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc và hợp tác, góp phần đưa trường ta từng bước 

phát triển trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. 

Trong năm qua, nhà trường là một trong số ít đơn vị sự nghiệp công lập được cấp vốn 

đầu tư xây dựng giai đoạn 2 với 4 hạng mục: Nhà Biểu diễn kiêm Hội trường 500 chỗ ngồi, 

nhà thực hành du lịch, nhà tập thể dục thể thao và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, 

nhà trường cũng đầu tư xây dựng thêm nhà xe học sinh sinh viên, triển khai khu không gian 

nghệ thuật phim trường, tăng cường thêm cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo. 

Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, trường chúng ta sẽ được cấp nguồn kinh phí cơ bản để quyết 

toán giai đoạn 1, tiếp tục được đầu tư giai đoạn 2 và dự toán kinh phí năm 2019 vẫn đảm bảo 

mức ổn định. Hy vọng rằng khép lại năm 2019, các hạng mục cơ sở vật chất sẽ hoàn thiện cơ 

bản, đồng bộ và khang trang, đảm bảo vận hành mọi hoạt động của nhà trường. 

Cũng trong năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và tỉnh, nhà 

trường đã hoàn thành việc thành lập Hội đồng trường, góp phần hoàn chỉnh bộ máy quản lý 

nhà trường theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường đại học. Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ 

Thông tin Truyền thông cũng cấp phép để trường ta được cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin 

quốc gia, đã mở ra thêm một mô hình hoạt động hướng tới tự chủ của trường. Nhà trường 

cũng hoàn thành việc đánh giá giữa nhiệm kỳ, và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đặt ra đến 

năm 2020. 

Nhờ những kết quả đã đạt được nêu trên, trong năm học 2017 - 2018, nhiều tập thể và 

cá nhân của nhà trường đã vinh dự được tặng thưởng các phần thưởng cao quý. 

Bên cạnh những thành quả đạt được, nhà trường đã, đang và vẫn sẽ đối diện với rất 

nhiều khó khăn, thử thách. Một bộ phận cán bộ trì trệ, tư duy ỷ lại, không hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, hẹp hòi, đố kỵ. Đội ngũ cán bộ của nhà trường đông mà không mạnh, số người 

thực sự có năng lực và tâm huyết với nhà trường, với công việc không nhiều. Công tác tuyển 

sinh đại học chính quy 4 năm khó đạt chỉ tiêu và dự báo ngày càng khó khăn hơn. Chất lượng 

dạy và học, năng lực nghiên cứu khoa học thực sự của nhà trường còn rất khiêm tốn, cần phải 

cố gắng rất nhiều. Sự cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học, xu hướng tự chủ đối với đại 

học công lập, công tác kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn, tiêu chí 

mới… đang đặt ra thách thức trực tiếp đối với trường ta.  
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Để vượt qua được những khó khăn, thử thách trên đây, bài học sâu sắc được rút ra từ 

trường chúng ta đạt được trong những năm qua là tiếp tục duy trì và xây dựng một tập thể hài 

hòa, đồng thuận, lấy đại cục làm trọng. 

Còn nhớ, một chặng đường trước đây, trường ta tuyển sinh khó khăn, công việc thì ít, 

nội bộ chia rẽ, vận hành nhà trường tùy tiện, sự bất an luôn hiện hữu. Phải rất gian khó, chúng 

ta mới tạo dựng được vị thế như ngày hôm nay, trở thành một trường đại học đa lĩnh vực văn 

hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch có tiếng nói, có việc làm đàng hoàng, “được quan trên 

biết mặt, người dân biết tên” và hoàn toàn tự tin trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà, 

nhất là đối với khối trường đặc thù. Thành quả đó có được trước hết là do tất cả những cán bộ 

và người học của nhà trường luôn có ý thức, có trách nhiệm, dành tâm huyết, cùng nhau 

chung sức, chung lòng tạo dựng nên. Tại diễn đàn trang trọng này, thay mặt Đảng ủy - Ban 

Giám hiệu nhà trường, tôi trân trọng cảm ơn, ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cán bộ, 

học sinh, sinh viên, học viên đã kiên trì và thầm lặng góp công xây dựng nhà trường được thể 

hiện qua hiệu quả công tác cho dù đứng ở bất kỳ vị trí nào. Đồng thời, tôi cũng nghiêm khắc 

phê bình những ai tự huyễn với chính mình, hưởng thụ những thành quả của nhà trường 

nhưng đóng góp rất hạn chế, không hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao, trì trệ, cản trở sự 

phát triển của nhà trường. Và tôi khuyến nghị những cán bộ này cần phải nhanh chóng khắc 

phục để góp phần hữu ích vào việc xây dựng và phát triển nhà trường một cách bền vững. 

Định hướng phát triển của nhà trường tới đây là tập trung nâng cao chất lượng dạy và 

học, coi trọng công tác tuyển sinh, chú ý xây dựng nề nếp kỷ cương làm việc hướng tới tính 

chuyên nghiệp, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, thúc đẩy hợp tác quốc tế, chú ý tới 

hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, hoàn thiện cơ sở vật chất và từng bước thực hiện lộ 

trình tự chủ, tạo dựng một môi trường làm việc thông thoáng, hài hòa, thuận lợi. 

Thưa các đồng chí và các bạn! 

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, 

những ngày qua, trường chúng ta đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: tham gia giải 

bóng đá của Cụm thi đua số 12, hoạt động thao giảng của cán bộ quản lý, tọa đàm tri ân thầy 

cô của các khoa sư phạm, hội thi nét đẹp sinh viên quản trị khách sạn và đặc biệt là chương 

trình nghệ thuật Đêm hội sinh viên do Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên tổ chức. Những 

hoạt động đó vừa thể hiện phẩm chất cần có của nghề dạy học, tri ân thầy cô, tạo sân chơi tập 

thể lành mạnh vừa có tác dụng quảng bá hình ảnh của nhà trường đối với xã hội. 

Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, trong không khí hân hoan, phấn 

khởi chuẩn bị khép lại năm 2018 với nhiều kết quả đạt được và hướng tới năm 2019 với hy 

vọng tươi sáng hơn, Ban Giám hiệu - Đảng ủy - Hội đồng trường và Công đoàn nhà trường 

quyết định may đồng phục và chi kinh phí ở mức tối đa cho toàn thể cán bộ viên chức nhằm 

động viên, khích lệ các đồng chí chung tay phấn đấu, xây dựng nhà trường chúng ta ngày 

càng vững mạnh hơn. 

Nhân ngày vui chung của nghề dạy học cao quý, tôi thân ái nồng nhiệt chúc mừng các 

nhà giáo, các em sinh viên ngành sư phạm và tập thể nhà trường tràn ngập niềm vui, hạnh 

phúc. Tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể 
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thao và Du lịch, Tỉnh ủy - HĐND - UBND cùng các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh 

và các đối tác của nhà trường. Chúng tôi mong muốn và cũng tin tưởng rằng, trong thời gian 

tới, nhà trường vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, Trung ương 

và các đối tác để thêm động lực vững bước tiến lên. 

Với niềm tin tưởng vào tương lai của nhà trường phải do chính chúng ta đồng sức 

đồng lòng dựng xây, một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, các nhà giáo, cán bộ viên 

chức, các em học sinh, sinh viên, học viên luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công 

hơn nữa trong công tác, học tập và cuộc sống. 

 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 THÁCH THỨC ĐỐI VỚI KHỐI TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƢƠNG 

TS. Lê Thanh Hà
1
 

 

Tóm tắt: Kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục đã được hình thành và phát triển từ 

lâu. Hiện nay, hoạt động này ngày càng phổ biến bởi nó là một công cụ hiệu quả giúp các 

trường kiểm soát và đảm bảo chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ 

sở giáo dục. Các trường đại học trong nước đều dành sự quan tâm đến công tác KĐCL 

nhưng do đặc thù, lợi thế và các điều kiện khác, khả năng đảm bảo để hướng đến công nhận 

KĐCL của mỗi cơ sở giáo dục là hoàn toàn không giống nhau, trong đó phải kể đến những 

khó khăn, thách thức rất đáng kể của nhóm các trường đại học thế yếu, các trường đại học 

địa phương. 

Từ khóa: Kiểm định chất lượng giáo dục, cơ sở đào tạo, khối trường đại học địa 

phương. 

 

1. Nguồn gốc, vai trò của KĐCL giáo dục 

Kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục được khởi xướng từ Hoa Kỳ và Bắc Mỹ cách 

nay trên dưới một thế kỷ. Đó là bước đi nhằm thực hiện hóa các cam kết về chất lượng đào 

tạo của các nhà trường trước xã hội. Các nước trên thế giới đã thực sự chú ý đến KĐCL giáo 

dục từ những năm 90 của thế kỷ 20 và tại Việt Nam, mặc dù KĐCL không còn mới nhưng 

cũng chỉ thực sự được quan tâm nhiều từ một thập kỷ trở lại đây. KĐCL giáo dục là hoạt 

động đánh giá toàn diện các mặt của một chương trình đào tạo (nếu KĐCL chương trình) 

hoặc các mặt hoạt động của trường đại học (nếu KĐCL cơ sở giáo dục). Đây là công cụ quan 

trọng để bảo đảm chất lượng giáo dục, trong đó có giáo dục đại học. Về bản chất, KĐCL giáo 

dục là một hoạt động đánh giá nhằm công nhận các cơ sở giáo dục hay chương trình giáo dục 

đạt tiêu chuẩn chất lượng. Các tiêu chuẩn KĐCL chủ yếu thường là tiêu chuẩn tối thiểu. 

Thông qua KĐCL, các trường đại học phấn đấu đạt các tiêu chuẩn tối thiểu. Định kỳ, các tiêu 

chuẩn kiểm định sẽ bổ sung, yêu cầu gắt gao hơn, đòi hỏi các trường đại học liên tục phấn đấu 

để đạt được các tiêu chí, nhờ đó mặt bằng chất lượng của các trường đại học cũng sẽ được 

nâng cao. Quy trình KĐCL sẽ tác động đến hầu hết các trường đại học, nhờ đó chất lượng 

giáo dục đại học sẽ có những bước chuyển biến mạnh nếu được triển khai đồng bộ ở tất cả các 

trường đại học trong nước. 

Xu thế giáo dục đại học hiện nay đã và đang tham gia sâu vào tiến trình hội nhập và 

ngày càng trở nên quốc tế hóa mạnh mẽ. Để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, giáo 

dục và đào tạo nói chung, giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp của nước ta nói riêng, 

không những phải mở rộng qui mô mà còn phải không ngừng nâng cao chất lượng. Trong quá 

trình chuyển dần từ nền giáo dục theo định hướng của nhà nước (hoặc định hướng của nhà 

trường) sang nền giáo dục theo định hướng của thị trường lao động, KĐCL trở thành công cụ 

                                           
1
 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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hữu hiệu của nhiều nước trên thế giới để duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục và không 

ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. KĐCL giáo dục giúp các trường đại học định hướng 

và xác định chuẩn chất lượng cho từng hoạt động. Đồng thời, giúp cho mỗi nhà trường xem 

xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh theo một chuẩn 

mực nhất định. Bản thân KĐCL giáo dục sẽ không tạo ra chất lượng ngay cho mỗi trường, mà 

nó chính là hoạt động phản ánh toàn bộ thực trạng của nhà trường, giúp cho các nhà quản lý 

nhìn nhận những mặt mạnh, mặt yếu của đơn vị để từ đó có bước hành động tiếp theo phù 

hợp. Mặt khác, KĐCL giáo dục cũng là cam kết trực tiếp về hiện trạng chất lượng của 

trường. Việc tự nguyện đăng ký KĐCL giáo dục được xem là cam kết về chất lượng đào tạo 

mà nhà trường mang lại cho người học và các bên liên quan khác như: nhà tuyển dụng, xã 

hội. Thêm vào đó, hoạt động đánh giá ngoài được thực hiện thông qua bên thứ ba là các 

chuyên gia có kinh nghiệm trong đào tạo, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học, có chứng 

nhận đào tạo kiểm định viên hoặc được cấp thẻ kiểm định viên KĐCL giáo dục sẽ mang tính 

khách quan cao trong việc công nhận chất lượng của nhà trường. Vì vậy, kết quả kiểm định 

cung cấp cho các bên liên quan những thông tin kịp thời, chính xác để xác nhận chất lượng 

đào tạo của cơ sở giáo dục, từ đó có cơ sở lựa chọn được các dịch vụ phù hợp. Ngoài ra, 

KĐCL giáo dục còn tạo tiền đề cho việc xây dựng văn hóa chất lượng của cơ sở giáo dục 

cũng như việc kiến tạo và thực hiện tốt triết lý giáo dục phù hợp với mỗi nhà trường. Hoạt 

động KĐCL giáo dục dựa trên các chỉ số, các chuẩn mực để đánh giá, do đó, các thông tin 

này sẽ giúp mỗi thành viên của cơ sở giáo dục hiểu rõ hơn công việc của mình và của những 

người liên quan; qua đó, họ biết chủ động không ngừng nâng cao chất lượng công việc cùng 

những người liên quan hành động theo chất lượng, khi đó văn hóa chất lượng sẽ dần hình 

thành tại cơ sở giáo dục đại học. 

2. Nhìn nhận về KĐCL giáo dục ở Việt Nam 

2.1. Việc triển khai công tác KĐCL ở trong nước 

Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn KĐCL giáo dục như một biện pháp chính thức để 

nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Trước đó, “Giáo dục đại học Việt Nam cho đến 1985 

cơ bản là giáo dục tinh hoa. Trong giai đoạn này, vấn đề chất lượng giáo dục đại học hầu như 

không được đặt ra”
2
. Năm 2004 được xem là mốc thời gian đánh dấu bước ngoặt của sự phát 

triển trong quản lý chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam. Trong năm này, một loạt các 

văn bản quản lý nhà nước ở tầm quốc gia đã khẳng định rõ chủ trương đổi mới quản lý bằng 

cách áp dụng kiểm định chất lượng - vốn là hoạt động mang tính bắt buộc đối với các nền 

giáo dục đại học tiên tiến. Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo được ban hành sau gần 2 năm dự thảo và lấy ý kiến góp ý của các trường 

đại học, các chuyên gia trong và ngoài nước. Với quy định này thì lần đầu tiên trong lịch sử 

giáo dục, nước ta “đã có được một bộ tiêu chuẩn rõ ràng, cơ bản, xác định được các yêu cầu 

về chất lượng liên quan đến sứ mạng, mục tiêu, cơ cấu, điều kiện nguồn lực, và các mặt hoạt 

                                           
2
 Dẫn theo đánh giá về giáo dục đại học Việt Nam trên trang điện tử 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_dục_đại_học_tại_Việt_Nam 
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động của một trường đại học”
3
. Về sau, một lần nữa công tác KĐCL giáo dục đã được khẳng 

định mặt pháp lý thông qua Luật Giáo dục 2005 và Nghị định số: 75/2006/NĐ - CP ngày 

01/8/2006 của Chính phủ về việc đề án quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng ở 

Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. Hiện tại, việc triển khai KĐCL được thực hiện theo Thông 

tư số 12/2017/TT - BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về cơ bản, bộ tiêu chuẩn kiểm định 

mới này đã được cho là tiệm cận với tiêu chuẩn đánh giá giáo dục đại học trong khối ASEAN. 

2.2. Các tiêu chuẩn, tiêu chí và tổ chức tham gia KĐCL 

Từ năm 2007 công tác đánh giá chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học trong cả 

nước đã được khởi động dựa trên bộ tiêu chuẩn chính thức gồm 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí. 

Đến năm 2016, theo Thông tư số 04/2016/TT - BGDĐT ngày 14/3/2016 “Ban hành quy định 

về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học”, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo bắt đầu áp dụng bộ tiêu chuẩn KĐCL cấp chương trình đào tạo theo 

AUN-QA với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí và từ tháng 7/2017, công tác KĐCL được thực hiện 

theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về “Ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học” theo AUN-QA 

với 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí. Các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn được xếp theo thang đánh giá 7 

mức, từ không đạt yêu cầu đến thực hiện xuất sắc, đạt mức của các cơ sở giáo dục hàng đầu 

thế giới.   

Có thể còn ý kiến khác nhau về cách xác định tiêu chuẩn, nhưng từ nội dung của 

Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT có thể khẳng định rằng các tiêu chuẩn đánh giá này bao 

quát toàn diện mọi hoạt động của trường đại học: từ sứ mạng, tầm nhìn, văn hóa, cơ cấu quản 

trị, chính sách các mặt của trường, quản lý các nguồn lực (con người, cơ sở vật chất và tài 

chính); đến các hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong; việc thực hiện các chức năng của 

trường đại học như đào tạo, người học, nghiên cứu, đóng góp phát triển cộng đồng; các kết 

quả hoạt động về đào tạo, NCKH, phát triển cộng đồng; thậm chí cả kết quả về tài chính, vị trí 

trong hệ thống giáo dục đại học. 

Mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều và chưa thực sự đồng nhất về KĐCL chẳng 

hạn như xem hoạt động kiểm định là “áp dụng kiểm định chỉ định” hoặc “chỉ kiểm định cơ sở 

vật chất mà không kiểm định giáo viên; trong khi người dạy, người học mới là yếu tố chính 

quyết định chất lượng đào tạo”. Theo nhiều chuyên gia giáo dục, hiện nay ở nước ta đang 

nhầm lẫn giữa “KĐCL giáo dục” với “thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng” - thực 

chất là công tác xác minh các điều kiện về giảng viên và cơ sở vật chất trên cơ sở thông tin 

công khai của các trường đại học. 

Về các cơ quan chỉ định tham gia công tác KĐCL thì đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

đã cấp phép hoạt động cho 5 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trên cả nước, trong đó 

có 4 trung tâm KĐCL trực thuộc trường đại học và 1 trung tâm KĐCL là thành viên của Hiệp 

hội các trường đại học, cao đẳng gồm: 

- Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU - CEA) 

                                           
3
 https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_dục_đại_học_tại_Việt_Nam 
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- Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

(VNU - HCM CEA) 

- Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (CEA - UD) 

- Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Đại học Vinh (VU - CEA) 

- Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng 

Việt Nam (CEA - AVU&C) 

Theo quy định thì các trường đại học trong nước được toàn quyền quyết định lựa chọn 

đơn vị kiểm định hợp pháp, kể cả đăng ký kiểm định với các tổ chức đánh giá, KĐCL giáo 

dục của nước ngoài. 

2.3. Những cơ sở giáo dục trong nước đã được công nhận chất lượng 

Hoạt động KĐCL các cơ sở giáo dục ở nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ. 

Quy mô kiểm định chất lượng giáo dục đại học đang từng bước được mở rộng. Kết quả kiểm 

định chất lượng, tính đến ngày 31/8/2018, cả nước có 124 trường đại học được đánh giá ngoài 

(chiếm 51,9% trong tổng số các trường đại học), trong đó, 117 trường đại học và 3 trường cao 

đẳng đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đối với kiểm định chất lượng theo tiêu 

chuẩn khu vực và quốc tế, năm học 2017 - 2018, 2 trường đại học được đánh giá ngoài và 

công nhận, nâng tổng số đến nay có 6 trường đại học Việt Nam đạt chuẩn chất lượng giáo dục 

theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế do AUN - QA và Hội đồng Cấp cao về đánh giá nghiên 

cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) kiểm định. Trong đó, Trường Đại học Bách khoa 

(Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) được cả hai tổ chức nêu trên công nhận đạt tiêu chuẩn 

chất lượng giáo dục. Ngoài ra, việc kiểm định chương trình đào tạo cũng có những chuyển 

biến tích cực, năm học 2017 - 2018, thêm 18 chương trình, nâng tổng số đến nay có 107 

chương trình đào tạo được đánh giá ngoài và công nhận bởi các tổ chức kiểm định uy tín trên 

thế giới (như ABET, AUN - QA, CTI, ACBSP và FIBAA,…)
4
. 

Chỉ tính KĐCL cơ sở giáo dục thì riêng trong năm 2018 đã có 59 cơ sở giáo dục được 

công nhận, bằng cả số lượng của hai năm 2016 và 2017 gộp lại. Đáng lưu ý nữa là, trong danh 

mục trên, xuất hiện khá nhiều cơ sở giáo dục thuộc khối các trường đại học địa phương như: 

Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Quy Nhơn, 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi), Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình 

Dương), Trường Đại học Sao Đỏ (Hải Dương), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, 

Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang, Trường Đại học Hùng 

Vương (Phú Thọ), Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (Phú 

Thọ), Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Quảng Bình, Trường Đại học Hà Tĩnh, 

Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Bình Dương, Trường Đại học Việt Bắc… Điều 

đó cho thấy, sự quan tâm ngày càng cao của KĐCL đối với sự sống còn của các trường đại 

học trong nước. 

                                           
4
 Theo Báo Nhân dân điện tử, số ra ngày 17/9/2018 tại http://www.nhandan.com.vn/giaoduc/item/37640102-

kiem-dinh-chat-luong-chuan-hoa-giao-duc-dai-hoc.html 
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Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch kiểm định với mục tiêu đến 

năm 2020 tất cả các trường đại học trong cả nước phải được kiểm định, và ít nhất 10% 

chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục được kiểm định.  

3. Về những lợi ích và thách thức đặt ra trong công tác KĐCL giáo dục đối với 

khối trƣờng đại học địa phƣơng 

Rõ ràng KĐCL không chỉ mang lại cho xã hội và cộng đồng bằng chứng tin cậy về 

chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục mà còn mang lại cơ hội và động cơ để nâng cao chất 

lượng cho các trường đại học đã qua kiểm định. Một trường đại học chỉ được công nhận đáp 

ứng các yêu cầu và tiêu chí của Hội đồng sau khi nhà trường chịu sự kiểm tra của các cán bộ 

đánh giá giàu kinh nghiệm và hiểu các yêu cầu kiểm định của giáo dục đại học. Quá trình 

kiểm định cũng mang lại cho các trường đã qua kiểm định cơ hội tự phân tích, đánh giá để có 

những cải tiến về chất lượng hoặc giải quyết những vấn đề tồn đọng, nâng cao chất lượng hoạt 

động, xây dựng cơ sở giáo dục ngày càng đi lên. Như vậy, lợi ích của KĐCL rất quan trọng. 

Đối với các trường đại học địa phương, đây là nhóm các trường có phần khó khăn hơn so với 

nhóm trường trung ương về sức mạnh thương hiệu, bề dày truyền thống, kinh nghiệm đào tạo, 

nguồn lực đội ngũ thậm chí là cả cơ sở vật chất… Mặc dù, danh xưng “đại học địa phương” 

chưa được công nhận tại bất cứ một văn bản pháp lý nào ở Việt Nam. Tuy nhiên, có thể nói, 

với cơ cấu, mạng lưới giáo dục đại học ở Việt Nam thì những trường đại học địa phương có 

thể là những trường chịu sự quản lý trực tiếp của chính quyền địa phương hoặc không ở quy 

mô toàn quốc. Ở những trường đại học có tuổi đời non trẻ, vừa tham gia hệ thống giáo dục đại 

học, những khó khăn, thách thức càng lớn như: đảm bảo quy mô tuyển sinh; đảm bảo nguồn 

lực và chất lượng đội ngũ; uy tín và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực… đôi khi mâu thuẫn 

với chính bài toán sinh kế, duy trì sự tồn tại ổn định của các trường. Bởi vậy, tuy gặp nhiều 

khó khăn, thách thức nhưng KĐCL lại là một cơ hội hết sức cần thiết để các trường được thừa 

nhận rộng rãi. Hơn nữa, thông qua KĐCL, mỗi nhà trường tự xem xét và tổ chức lại nguồn 

lực của mình, giúp cho việc quản trị đại học được tối ưu hơn, đây là vấn đề nổi cộm đối 

với hệ thống các trường đại học vừa mới được nâng cấp, chưa có nhiều kinh nghiệm quản 

lý đại học. Đó là việc “soi mình” có khả năng đáp ứng được những đòi hòi gì và làm được 

những gì?  

Tuy nhiên, như hầu hết các đánh giá khách quan về giáo dục đại học ở Việt Nam, 

những hạn chế cố hữu ở các trường đại học địa phương hiện nay là: đào tạo chưa đáp ứng nhu 

cầu thị trường, chất lượng đội ngũ mỏng, kinh nghiệm đào tạo có hạn, tính chất thích ứng của 

chương trình thường bị động với thực tiễn sinh động của đời sống kinh tế - xã hội, đa số tập 

trung “đào tạo” là chính, phát triển sáng tạo và tổ chức NCKH kém. Một hạn chế, khó khăn 

khác chính là hầu như các bộ tiêu chuẩn KĐCL thường là những yêu cầu tối thiểu nhưng với 

số lượng, quy mô các tiêu chuẩn đánh giá có liên quan đến hầu khắp các mặt hoạt động của cơ 

sở giáo dục (chỉ tính riêng bộ KĐCL cơ sở giáo dục), trong khi nhiều trường mới được nâng 

cấp, thời gian vật chất chắc chắn chưa đủ thỏa mãn để tích lũy tốt các minh chứng phục vụ 

cho tiêu chuẩn, tiêu chí. Mặc dù, quá trình KĐCL tiến hành tuần tự từ “Đánh giá trong” rồi 

mới tiếp đến “Đánh giá ngoài”, thậm chí quá trình thẩm định chất lượng còn diễn ra vô cùng 



QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO  

 
16 

nghiêm ngặt, khắt khe đối với cả kiểm định viên lẫn cơ sở kiểm định được đề nghị. Tuy 

nhiên, có không ít trường hợp “chạy theo thành tích”, mong muốn được KĐCL nhưng trong 

thực tế khó có khả năng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, tiêu chí đặt ra. 

Mặc dù, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn cụ 

thể các tiêu chuẩn dùng để làm công cụ đánh giá và các trường có quyền tự chọn tổ chức kiểm 

định hợp pháp. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt là nguồn lực thực sự của các trường có khả năng 

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn hay không? Điều dễ nhận thấy là ngay cả theo 

Bộ tiêu chuẩn kiểm định cũ (10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo năm 2007) thì còn quá sức với nhiều trường địa phương chứ chưa kể đến Bộ tiêu 

chuẩn mới (áp dụng từ 2018) với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí. Những điều này cho thấy, nếu 

các trường địa phương mong muốn được KĐCL thì phải thực sự quyết tâm và có lộ trình, 

hướng đi đúng đắn, phải có kế hoạch hành động quyết liệt của cả hệ thống cơ sở giáo dục, 

trong đó đặc biệt chú ý đến đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường. 

Thực tiễn cho thấy, nếu lãnh đạo cơ sở giáo dục có nhận thức đúng, thực sự quan tâm, đầu tư 

công sức, chỉ đạo sát sao thì công tác kiểm định của cơ sở giáo dục mới có thể thực hiện đúng 

quy trình, đạt hiệu quả. Sự quyết tâm, cam kết thực hiện cũng sẽ tạo động lực cho tập thể 

cùng hướng đến mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ của cơ sở giáo dục. Sự 

thiếu hiểu biết về KĐCL (gồm cả cơ sở giáo dục và đối tác của cơ sở giáo dục như doanh 

nghiệp, nhà tuyển dụng…) chủ yếu là do công tác tuyên truyền, quảng bá, đồng thời các hoạt 

động tự đánh giá, kiểm định ở trường chủ yếu do một vài đơn vị chuyên trách thực hiện, chưa 

thực sự trở thành hoạt động thường kì tại nhà trường để các đối tượng liên quan dễ dàng tiếp 

cận, nắm bắt thông tin. Cuối cùng, khó khăn lớn nhất của các cơ sở giáo dục là việc minh 

chứng, thu thập, sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin của mình để phục vụ tự đánh giá. Nguyên 

nhân là do công tác lưu trữ chưa tốt, sắp xếp thiếu logic, không trọng tâm giải quyết đòi hỏi 

thực chất của tiêu chuẩn, tiêu chí. 

4. Kết luận 

Chất lượng giáo dục là một vấn đề luôn được xã hội quan tâm vì tầm quan trọng hàng 

đầu của nó đối với sự nghiệp phát triển đất nước nói chung, sự nghiệp phát triển giáo dục nói 

riêng. Mọi hoạt động giáo dục được thực hiện đều hướng tới mục đích góp phần đảm bảo, 

nâng cao chất lượng giáo dục; và một nền giáo dục ở bất kì quốc gia nào bao giờ cũng phải 

phấn đấu để trở thành một nền giáo dục chất lượng cao. Mặc dù vậy, do tính chất phức tạp, đa 

dạng, nhiều chiều của vấn đề, hiểu đầy đủ về chất lượng giáo dục cũng như xác định quy 

trình, phương pháp, kĩ thuật đánh giá chất lượng giáo dục một cách khoa học, phù hợp với 

thực tiễn phát triển của xã hội, của giáo dục trong một hoàn cảnh cụ thể không phải là điều 

đơn giản. Mặc dù vậy, KĐCL đối với các cơ sở giáo dục đại học nói chung, các trường đại 

học địa phương nói riêng là một xu thế tất yếu không thể đảo ngược, là bước đi buộc phải có 

của các trường để hướng đến đào tạo đạt chất lượng theo yêu cầu của thị trường cũng như 

hướng đến tự chủ đại học theo lộ trình nhà nước đang đặt ra tới đây. 
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QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC 

CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT 

        TS. Lã Thị Tuyên
1
 

 
 

Tóm tắt: Đào tạo đội ngũ giáo viên nghệ thuật đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ 

thông tổng thể là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các trường đại học đào tạo chuyên ngành 

sư phạm âm nhạc, sư phạm mĩ thuật. Bài viết phân tích đặc điểm dạy học các môn nghệ thuật 

ở trường phổ thông và đặc điểm học tập của sinh viên sư phạm đại học sư phạm nghệ thuật 

(ĐHSPNT). Từ đó đưa ra quy trình phát triển năng lực dạy học cho sinh viên nhằm góp phần 

nâng cao chất lượng nguồn lực giáo viên nghệ thuật đáp ứng yêu cầu cấp thiết đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục. 

Từ khóa: Năng lực dạy học, dạy học nghệ thuật, sư phạm nghệ thuật. 
 

Đặt vấn đề 

Giáo dục nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lâu dài về năng lực 

thẩm mĩ, đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh. Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố môn học của chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Trong đó, môn nghệ thuật được đưa vào cả ba cấp học: Tiểu học, THCS (môn học bắt buộc) 

và THPT (môn tự chọn). Từ đó, đặt ra những yêu cầu mới với các cơ sở đào tạo nguồn nhân 

lực cho công tác giảng dạy nghệ thuật ở bậc phổ thông - một lĩnh vực với những đòi hỏi mang 

tính đặc thù cao. Vì vậy, phát triển năng lực cho giáo viên nghệ thuật đang đặt ra cấp thiết đối 

với các trường đào tạo ĐHSNT ở Việt Nam. 

1. Đặc điểm dạy học nghệ thuật ở trƣờng phổ thông 

1.1. Đặc điểm dạy học các môn nghệ thuật 

Nhiệm vụ giáo dục thẩm mĩ trong trường phổ thông là một trong bốn mặt quan trọng 

nhất: Đức, Trí, Thể, Mĩ. Âm nhạc và mĩ thuật là những môn học chủ công để thực hiện nhiệm 

vụ giáo dục thẩm mĩ.  

Dạy học âm nhạc, mĩ thuật ở trường phổ thông là dạy cho tất cả học sinh, không phân 

biệt có hay không có năng khiếu âm nhạc, mĩ thuật. Qua đó cung cấp kiến thức văn hóa, nghệ 

thuật phổ thông nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần hoàn thiện nhân cách 

người lao động mới. Giáo dục âm nhạc, mĩ thuật cho học sinh phổ thông không nhằm đào tạo 

các em trở thành người làm nghề âm nhạc, mĩ thuật mà thông qua đó tác động vào đời sống 

tinh thần của các em, nhằm góp phần cùng với các môn học khác thực hiện mục tiêu đào tạo 

cấp học phổ thông. Chính vì vậy, việc dạy học không tập trung vào rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo 

để làm nghề âm nhạc, mĩ thuật mà dùng âm nhạc, mĩ thuật làm phương tiện tác động vào thế 

giới tinh thần của học sinh; qua đó giúp cho việc phát triển tình cảm, thẩm mĩ, đạo đức và trí 

tuệ, góp phần làm cân bằng hài hòa các nội dung giáo dục. Ngoài ra, dạy học âm nhạc, mĩ 

thuật cũng không đi sâu vào kiến thức lí thuyết âm nhạc, mĩ thuật mà phải tạo điều kiện để trẻ 

em được hoạt động và tiếp xúc với âm nhạc, mĩ thuật qua tác phẩm âm nhạc, hội họa. Nhận 

                                           
1
 Khoa Giáo dục Mầm non  - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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thức này hết sức quan trọng để từ đó định ra nội dung học tập và phương pháp giảng dạy thích 

hợp. Trong quá trình dạy học cần phát huy tính tích cực của học sinh, tích hợp các nội dung 

kiến thức trong từng bài học, từng tiết học; phát huy tinh thần tương tác trong các hoạt 

động, giáo viên giúp học sinh tìm tòi, khám phá để tự thu nhận kiến thức. Vận dụng lí 

luận chung đó, môn âm nhạc, mĩ thuật sẽ phải có những biện pháp, cách thức cụ thể phù 

hợp đặc trưng bộ môn. 

Âm nhạc, mĩ thuật là những môn học nghệ thuật mang tính đặc thù nên việc giáo dục 

âm nhạc, mĩ thuật cũng có những yêu cầu chuyên biệt. Để có thể giảng dạy theo chuẩn kiến 

thức, kĩ năng môn học trong trường phổ thông đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên chuyên trách 

đảm nhiệm. Dạy học nghệ thuật ở trường phổ thông khác hẳn với giảng dạy nghệ thuật trong 

trường chuyên nghiệp, nơi đào tạo số ít người có năng khiếu được chọn lọc, tuyển lựa để sau 

này làm nghề âm nhạc, mĩ thuật. 

Quá trình dạy học âm nhạc, mĩ thuật phụ thuộc vào mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đề ra, 

phụ thuộc vào phương tiện, trang thiết bị dạy học và những điều kiện khách quan (vùng, 

miền, thành phố, nông thôn, vùng sâu, vùng xa...). 

Nếu không phân biệt thật rõ chỗ này, người ta dễ mơ hồ, nhầm lẫn, thậm chí phủ định 

những vấn đề về chương trình, nội dung và phương pháp mà những nhà sư phạm nghệ thuật 

trên thế giới cũng như trong nước đã dày công nghiên cứu, đúc kết và thực hiện trong ngành 

giáo dục. 

Tóm lại, quá trình dạy học âm nhạc, mĩ thuật ở trường Tiểu học, THCS cần:  

- Trang bị cho học sinh những hiểu biết và kĩ năng cơ bản nhất, phải bồi dưỡng, phát huy 

niềm say mê và hứng thú học tập, giúp học sinh cảm thụ được cái đẹp của con người, của cuộc 

sống tự nhiên và xã hội… 

- Làm cho môn âm nhạc, mĩ thuật gần gũi, thân thiện với học sinh, không để các em có 

năng lực trung bình hoặc ít có khả năng nghệ thuật sợ và chán học. 

- Giáo viên phải sáng tạo, chủ động tìm những biện pháp, thủ thuật có hiệu quả nhất để 

chuyển tải các nội dung âm nhạc, mĩ thuật nhẹ nhàng, sinh động, hấp dẫn và có tác dụng giáo 

dục thẩm mĩ cao. 

- Đặc trưng của hoạt động nghệ thuật chủ yếu là thực hành. Trong khi đó, nghệ thuật 

gắn với thực tiễn, cảm xúc gắn với thực tiễn và thông qua thực tiễn tác động lại cảm xúc. Mục 

tiêu của giáo dục nghệ thuật là hình thành ở người học các năng lực: hiểu biết, cảm thụ, thực 

hành, sáng tạo và ứng dụng nghệ thuật. Vì vậy, trong dạy học cần phát huy tính tích cực của 

học sinh, tăng cường các hoạt động giáo dục trải nghiệm; tạo môi trường học tập đa dạng và 

phong phú để học sinh được suy nghĩ, cảm nhận, khám phá và thể hiện bản thân trong môi 

trường nghệ thuật. Khi đó, nội dung giáo dục sẽ là môi trường, là bối cảnh để phát triển năng 

lực nghệ thuật ở học sinh.  

- Thông qua việc trải nghiệm trong môi trường nghệ thuật giúp người học: 

+ Trải nghiệm thực tiễn các hoạt động sáng tạo nghệ thuật như: ca hát, nghe nhạc, nhảy 

múa, chơi nhạc cụ, tập đọc nhạc, vẽ tranh, vẽ trang trí, vẽ theo mẫu, nặn tạo dáng, kí họa,... 
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+ Khám phá sự đa dạng của thế giới nghệ thuật, nhận thức về mối liên hệ giữa nghệ 

thuật với văn hóa, lịch sử và các loại nghệ thuật, bảo vệ và phổ biến các giá trị nghệ thuật 

truyền thống. 

+ Thể hiện sự quan tâm và yêu thích, phát triển những năng lực về thực hành, cảm thụ, 

sáng tạo, góp phần phát triển năng khiếu nghệ thuật.  

+ Ứng dụng những kiến thức và kĩ năng nghệ thuật vào đời sống hàng ngày; tích cực 

tham gia các hoạt động nghệ thuật. 

1.2. Yêu cầu về năng lực của giáo viên nghệ thuật ở trường phổ thông 

Giáo viên dạy âm nhạc, mĩ thuật ở trường phổ thông được đào tạo trong trường hoặc 

khoa Sư phạm Nghệ thuật để làm công tác dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học lĩnh vực 

giáo dục nghệ thuật. Ở đó, ngoài việc học về chuyên môn âm nhạc, mĩ thuật họ phải học 

những môn liên quan tới dạy học và giáo dục, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và phát triển năng 

lực dạy học. Như vậy, làm nghệ thuật đã  khó, làm giáo viên dạy nghệ thuật càng khó hơn. Đó 

là cái khác căn bản giữa người làm nghệ thuật (họa sĩ, ca sĩ, nhạc công) với người dạy nghệ 

thuật (nhà giáo - họa sĩ, nhà giáo - ca sĩ, nhạc công). Nói cách khác, họ cần cả tư chất của 

người nghệ sĩ lẫn năng lực và nghệ thuật sư phạm của người giáo viên, ngoài năng khiếu 

nghệ thuật, họ phải có năng lực sư phạm, nhất là năng lực dạy học môn đặc thù ở trường 

phổ thông.  

Yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm: 

- Nắm vững kiến thức về chuyên môn âm nhạc, mĩ thuật (lí luận và thực hành), giáo dục 

nghệ thuật, nghiệp vụ sư phạm nghệ thuật...  

- Nắm vững đặc điểm người học và chương trình dạy học môn nghệ thuật ở phổ thông, 

thiết kế dạy học đảm bảo chất lượng chuyên môn và quy định. 

- Nắm vững đặc điểm của từng phân môn, loại bài dạy/tiết dạy để vận dụng phương 

pháp dạy học hiệu quả, phù hợp đặc trưng trong dạy học nghệ thuật như: thực hành, làm mẫu, 

luyện tập.  

- Sử dụng có hiệu quả phương tiện trực quan, phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại; 

biết cách làm và sưu tầm đồ dùng dạy học; biết phân tích, đánh giá bài giảng, chọn lọc, phát 

huy hết tính năng và tác dụng của đồ dùng dạy học môn nghệ thuật. 

- Ngôn ngữ của giáo viên phải đảm bảo tính phổ thông, khoa học, chính xác, mô phạm. 

Sử dụng có hiệu quả các phương tiện diễn đạt như ngôn ngữ, ánh mắt, nét mặt, dáng điệu, cử 

chỉ... phù hợp với nội dung dạy học. Viết và trình bày bảng hợp lí, khoa học. Vẽ thị phạm 

chuyên môn phải đúng, đẹp, nhanh, gợi cảm... 

- Tạo môi trường học tập đa dạng và phong phú để học sinh được suy nghĩ, cảm nhận, 

khám phá và thể hiện bản thân trong môi trường nghệ thuật. 

- Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học nghệ thuật.  

- Hỗ trợ học sinh đặc biệt, phát hiện và có phương hướng bồi dưỡng năng khiếu 

nghệ thuật. 

Yêu cầu về ngoại khóa 

- Giáo viên dạy môn âm nhạc: 
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+ Biết tổ chức hoạt động âm nhạc thông thường trong trường học. 

+ Biết tổ chức hoạt động âm nhạc trong các ngày lễ, hội truyền thống.  

+ Biết tổ chức cho học sinh xem biểu diễn và nghe âm nhạc. 

+ Biết phát động phong trào và tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi văn nghệ 

theo chủ đề do các đơn vị ở trong và ngoài ngành giáo dục tổ chức. 

+ Biết kể chuyện âm nhạc, tổ chức nói chuyện âm nhạc, thưởng thức âm nhạc. 

+ Biết tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ trong nhà trường dưới hình thức hội 

diễn, hội thi, trò chơi âm nhạc. 

- Giáo viên dạy môn mĩ thuật: 

+ Biết tổ chức trưng bày triển lãm các bài tập của học sinh trường mình. 

+ Biết phát động phong trào và tổ chức cho học sinh tham gia các đợt vẽ tranh theo chủ 

đề do các đơn vị ở trong và ngoài ngành giáo dục tổ chức. 

+ Biết kể chuyện mĩ thuật; biết hướng dẫn học sinh xem tranh, xem triển lãm. 

+ Biết trang trí phông màn, cắt dán chữ, kẻ chữ, vẽ tranh áp phích... để phục vụ các 

ngày lễ, ngày hội và các hoạt động tập thể của nhà trường. 

2. Đặc điểm học tập của sinh viên ĐHSPNT  

Đối tượng dạy học ở các trường đào tạo ĐHSPNT là sinh viên từ 18 đến 22 tuổi, có 

năng khiếu về âm nhạc, mĩ thuật đang theo học các chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư 

phạm Mĩ thuật để trở thành giáo viên dạy âm nhạc hoặc mĩ thuật trong các trường tiểu học, 

THCS. Họ là những người trưởng thành đi học và học để tham gia hoạt động nghề nghiệp. Họ 

trưởng thành về thể chất, về nhận thức và về tâm lí. Vì vậy, hoạt động học tập của họ có điểm 

chung của người trưởng thành, của sinh viên và điểm riêng của sinh viên sư phạm nghệ thuật. 

Sinh viên là những người đã có định hướng nghề nghiệp. Mục đích học tập của họ là 

học để trở thành giáo viên nghệ thuật tham gia dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học lĩnh 

vực giáo dục nghệ thuật trong các trường phổ thông. Động cơ nghề nghiệp là động cơ quan 

trọng nhất thúc đẩy họ tham gia học tập. Họ là những người có vốn sống phong phú, kinh 

nghiệm xã hội nhiều mặt và đặc biệt là kiến thức, hiểu biết kinh nghiệm thực tiễn nghề nghiệp 

rất đa dạng và vận dụng kinh nghiệm vào quá trình học tập. Do là người trưởng thành nên họ 

có ý thức trách nhiệm nghề nghiệp cao, họ không thích bị người khác áp đặt. Vấn đề là dạy 

học phải nuôi dưỡng, kích thích được niềm say mê, nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp 

của sinh viên. 

Phương pháp học tập cơ bản là tự khám phá, trải nghiệm thực tế thông qua hoạt động 

nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân dưới sự định hướng, tổ chức, dẫn dắt, kiểm 

tra, đánh giá của giảng viên. Cơ chế tạo sự thay đổi này là sự lĩnh hội và hành động luyện tập 

của mỗi sinh viên. Sinh viên hoàn toàn có khả năng tự học, tự nghiên cứu. Tuy nhiên, khả 

năng đó nhiều hay ít, phát triển hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có cách 

dạy của giảng viên. Như vậy, khi giảng dạy giảng viên phải tạo môi trường kích thích và hỗ 

trợ một cách thuận lợi cho sinh viên lĩnh hội kiến thức và luyện tập kĩ năng. 

Hình thức học tập tương đối đa dạng: học lí thuyết trên giảng đường, thực hành, trải 

nghiệm ở trường lớp và ở trường phổ thông, tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các diễn 
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đàn, hội thảo khoa học, tự học ở thư viện... Trong đó, giảng viên là người cố vấn, định hướng 

quá trình lĩnh hội, tiếp thu kiến thức của sinh viên. Hơn nữa, tài liệu học tập ở đại học không 

ngừng thay đổi, không gian học tập rộng lớn... Điều đó, đòi hỏi sinh viên phải có khả năng 

thích nghi cao; đồng thời phải tự giác, tích cực và có kế hoạch trong quá trình học tập.  

Với đặc thù về loại hình đào tạo, sinh viên cần có năng khiếu nghệ thuật (chất giọng 

hay, đàn giỏi, nhạy cảm về âm nhạc hoặc có năng khiếu trong phối màu hài hòa, bố cục hợp 

lý, nhịp điệu sinh động, tỷ lệ thuận mắt, đường nét linh hoạt...). Song, để trở thành giáo viên 

nghệ thuật ở trường phổ thông giai đoạn hiện nay, họ phải học tập, rèn luyện tích cực, tự giác 

về mọi mặt, không chỉ về phẩm chất đạo đức, nhân cách và năng lực sư phạm của người thầy 

mà cả phẩm chất và năng lực của người nghệ sĩ. Muốn vậy, họ phải biết xác định mục đích, 

nhiệm vụ; biết xây dựng kế hoạch, chủ động, tự giác trong học tập và rèn luyện, có kĩ năng tự 

học, tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Mặt khác, họ 

phải tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa: hội diễn văn nghệ, thi sáng tác nghệ thuật, 

câu lạc bộ, triển lãm tranh, thực tế, ký họa... không ngừng trau dồi, phát triển năng khiếu và 

chuyên môn, nghiệp vụ. 

So với sinh viên sư phạm, sinh viên sư phạm nghệ thuật phải học và rèn luyện các kĩ 

năng thực hành nhiều hơn nên việc học không thể đóng khung trong không gian lớp học và 

nhà trường chuyên nghiệp. Hoạt động học của họ là quá trình lĩnh hội các phương pháp hoạt 

động biểu hiện trực tiếp mang tính tái tạo và sáng tạo dưới sự tổ chức và hướng dẫn của giảng 

viên (một thầy - một trò/ một nhóm trò). Với đặc trưng đó, đòi hỏi sinh viên không chỉ học 

các lĩnh vực chuyên môn về âm nhạc, mĩ thuật mà còn phải tìm hiểu, học tập kiến thức về 

nghiệp vụ sư phạm nghệ thuật, rèn luyện các kĩ năng sư phạm phù hợp chuyên môn. Trong 

quá trình giáo dục, sinh viên vừa là đối tượng, khách thể, vừa là chủ thể. Là đối tượng, khách 

thể sinh viên chịu sự tác động, điều khiển của các lực lượng giáo dục. Với tư cách là chủ thể 

của hoạt động giáo dục, họ phải là chủ thể tự giác, tích cực, chủ động tiếp thu, lĩnh hội tri 

thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kĩ năng nghề nghiệp, không ngừng hoàn thiện nhân cách. 

Quá trình rèn luyện tay nghề cho sinh viên là quá trình giáo dục, mọi tác động giáo dục chỉ 

hiệu quả khi họ là chủ thể tích cực tác động vào các tác nhân đó. 

Như vậy, thông qua việc trang bị cho sinh viên vốn hiểu biết đúng đắn về nghề nghiệp 

và tổ chức tốt các hoạt động rèn luyện đa dạng, phong phú, trường sư phạm cần hình thành 

hứng thú luyện tập kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên. 

3. Quy trình thực hiện giờ học để phát triển năng lực dạy học nghệ thuật 

Quy trình thực hiện giờ học để phát triển năng lực dạy học theo hướng tích cực  được 

diễn tả bằng một trình tự xác định là đi từ thực tiễn khoa học giáo dục nghệ thuật ở trường 

phổ thông với đặc điểm, yêu cầu của chuyên môn ngành nghề, phân tích nghề. Từ đó, xác 

định mục tiêu và các tiêu chuẩn thực hiện. Tiến tới thực hiện thiết kế quy trình, nội dung 

dạy học, lựa chọn phương pháp dạy học, chuẩn bị điều kiện đảm bảo cho dạy học và tiến 

hành tổ chức quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo 

tiêu chuẩn. 
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Phát triển năng lực dạy học là môn thực hành rèn luyện kĩ năng cho nên bài học cũng 

được thực hiện theo các bước cụ thể như sau: 

Bước 1: Chuẩn bị dạy học, gồm: 

Nghiên cứu hồ sơ hệ thống tiêu chuẩn năng lực dạy học nghệ thuật: 

Hoạt động này có vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch, tổ chức dạy học và đánh 

giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực. Qua đó, giúp giảng viên xác định các 

nhiệm vụ và công việc mà giáo viên nghệ thuật phải thực hiện tại vị trí làm việc. Từ đó, giảng 

viên sẽ xây dựng các tình huống học tập, gắn nội dung học tập với việc giải quyết nhiệm vụ 

thực tế, xác định được các năng lực dạy học cần hình thành và phát triển cho sinh viên trong 

mỗi bài học. 

Nghiên cứu chương trình dạy học, giáo trình, tài liệu tham khảo: 

Đây là bước quan trọng trong quy trình dạy học giúp giảng viên xác định mục tiêu và 

nội dung chương trình đào tạo; mối liên hệ với các học phần/ môn học/ mô đun; vị trí, vai trò, 

trình tự giảng dạy của học phần/ môn học/ mô đun trong chương trình và khả năng thay đổi 

trình tự giảng dạy trong chương trình để phù hợp điều kiện kĩ năng, thực tế, thực tập sư phạm 

trong thực tiễn. 

Nghiên cứu đối tượng dạy học và đánh giá năng lực đầu vào của sinh viên: 

Đối tượng dạy học ở các trường đào tạo ĐHSP Nghệ thuật là sinh viên, là người trưởng 

thành đi học để trở thành giáo viên nghệ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội. Hoạt động học tập của 

họ có điểm chung của người trưởng thành, điểm riêng của sinh viên và sinh viên nghệ thuật. 

Trong suốt quá trình học tập, họ phải có khả năng thích nghi, tự giác, tích cực, sáng tạo và 

tính kế hoạch cao. Những điều này thường không giống nhau ở mỗi sinh viên. Vì vậy, việc 

nghiên cứu hồ sơ của sinh viên, đánh giá và xác nhận năng lực của sinh viên trước mỗi bài 

học, trao đổi trực tiếp với sinh viên... là việc làm cần thiết để giảng viên nắm bắt được thông 

tin về đối tượng dạy học. 

Thiết kế kế hoạch dạy học: 

Kế hoạch dạy học là văn bản ghi chép một cách chi tiết trình tự những gì mà giảng viên 

mong muốn diễn ra trong giờ lên lớp. Nhờ đó, giảng viên chủ động khi giảng dạy và tránh 

được những sai sót trong tiến trình dạy học. 

Trong kế hoạch dạy học, mục tiêu học tập là hệ thống năng lực dạy học phải trình bày rõ 

ràng, bao gồm sự thực hiện (công việc sinh viên cần thực hiện), điều kiện thực hiện (thông tin, 

công cụ, thiết bị và nguồn lực cần thiết cung cấp cho sinh viên để thực hiện công việc), tiêu 

chuẩn (các tiêu chí/ tiêu chuẩn của sự thực hiện để xác định trình độ cần đạt của sự thực hiện). 

Chúng có thể bao gồm các đặc tính của sản phẩm, yêu cầu về quá trình hoặc quy trình, yêu 

cầu về thời gian và sự chuẩn xác. 

Kế hoạch dạy học phải xác định rõ nội dung chính của bài dạy gồm kiến thức liên quan 

đến thực hiện hoạt động dạy học, hệ thống năng lực thực hiện công việc và phẩm chất nghề 

nghiệp tương ứng với công việc cần rèn luyện cho sinh viên. 

Kế hoạch dạy học gồm hai phần: (1) Hệ thống công việc và tình huống dạy học phù hợp 

tính chất và trình độ tiếp nhận của sinh viên; (2) Hệ thống hoạt động, thao tác tương ứng với 
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công việc và tình huống trên do giảng viên sắp xếp, tổ chức hợp lí nhằm hướng dẫn sinh viên 

tiếp cận đối tượng một cách tích cực và sáng tạo. Kế hoạch dạy học không chỉ chú trọng kiến 

thức mà phải xây dựng hệ thống việc làm, thao tác tương ứng nhằm tổ chức, dẫn dắt sinh viên 

thực hiện để hình thành năng lực. 

Phần tổng kết bài giảng trong kế hoạch dạy học phải nêu bật kiến thức và kĩ năng cốt 

lõi, những lỗi mà sinh viên thường gặp trong quá trình học tập và định hướng cho bài học tiếp 

theo. Tổ chức đánh giá và lượng giá kết quả học tập theo chuẩn năng lực thực hiện đã nêu 

trong mục tiêu. Có thể trắc nghiệm khách quan, trắc nghiệm sự thực hiện, thực hành, bài tập để 

đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. 

Chuẩn bị tài liệu và phương tiện hướng dẫn: 

Căn cứ mục tiêu, nội dung và hoạt động dạy học dự kiến của bài giảng, giảng viên 

chuẩn bị tài liệu và phương tiện hướng dẫn tương ứng. Tư liệu hướng dẫn bao gồm: phiếu 

hướng dẫn thực hiện công việc, phiếu đánh giá quy trình và đánh giá sản phẩm, tài liệu phát 

tay hỗ trợ sinh viên nghiên cứu (tờ rơi mô tả công việc, câu hỏi trắc nghiệm khách quan, bản 

vẽ, mô hình, mô phỏng, sản phẩm hoàn thiện, video trình diễn kĩ năng mẫu, phương tiện hỗ trợ 

lưu giữ và truyền tải thông tin…). 

Tài liệu và phương tiện hướng dẫn phải đảm bảo chính xác, khoa học, yêu cầu thẩm mĩ, 

sư phạm, thuận lợi, an toàn cho việc sử dụng và bảo quản. 

Bước 2: Thực hiện kế hoạch bài giảng, gồm: 

Hướng dẫn ban đầu: Đây là giai đoạn rất quan trọng và không thể thiếu đối với mỗi bài 

học thực hành phát triển năng lực. Tùy theo nội dung mỗi bài học thực hành mà thời lượng 

của giai đoạn này thường từ 30 đến 50 phút. 

Trình tự nội dung của giai đoạn hướng dẫn ban đầu gồm các công việc sau: 

- Nêu mục tiêu bài học (tiêu chuẩn thực hiện). 

- Kiểm tra điều kiện tổ chức lớp học và các kiến thức liên quan bài học. 

- Xác định kiến thức, kĩ năng trọng tâm, phẩm chất và thái độ nghề nghiệp.  

- Xác định nhiệm vụ và nội dung bài tập thực hành, kiểm tra kiến thức, kĩ năng liên quan 

đến bài thực hành, trang bị cho sinh viên hiểu biết và kĩ năng mới cần thiết.  

- Nêu khái quát trình tự các bước công việc, các thao tác, phương tiện, dụng cụ, cách 

thức tương ứng và kế hoạch cơ bản của bài học.  

- Giảng viên biểu diễn và phân tích hành động mẫu (thị phạm mẫu). Sinh viên theo dõi, 

tiếp thu để thực hiện nhiệm vụ luyện tập qua sự tái hiện hoặc theo chỉ dẫn trong giai đoạn 

hướng dẫn thường xuyên của giảng viên. 

- Hướng dẫn phiếu luyện tập, thiết bị, dụng cụ, phân công nhóm và vị trí luyện tập cho 

sinh viên. 

Hướng dẫn thường xuyên: Bước này chiếm phần lớn thời gian luyện tập (4 đến 5 giờ) để 

giảng viên tổ chức, điều khiển sinh viên “giải quyết vấn đề”; là giai đoạn chuyển từ nhận thức 

kĩ thuật sang rèn luyện thao tác, kĩ năng (theo tiêu chuẩn thực hiện) tạo tiền đề cho việc rèn 

luyện thuần thục kĩ năng, hình thành kĩ xảo, tay nghề, phẩm chất, tác phong, thái độ nghề 

nghiệp và năng lực thực hiện cho sinh viên. 
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Trình tự nội dung công việc trong hướng dẫn thường xuyên bao gồm: 

- Giảng viên nêu nội dung bài tập thực hành: những vấn đề chuyên môn cần giải quyết, 

tiêu chuẩn thực hiện của bài học và yêu cầu luyện tập. 

- Sinh viên nghiên cứu, phân tích yêu cầu nội dung bài tập thực hành để tìm ra công việc 

cụ thể của vấn đề cần giải quyết. 

+ Mỗi thành viên trong nhóm học tập thực hiện xây dựng phương án hoặc tìm ra cách 

giải quyết từng công việc luyện tập (phiếu luyện tập). 

+ Nhóm luyện tập thực hiện kiểm định, thống nhất phương án, trình tự luyện tập. 

+ Giảng viên kiểm tra và thẩm định trước khi sinh viên thực hành luyện tập. 

- Sinh viên, nhóm học tập luyện tập, tái hiện hành động mẫu theo trình tự công việc, chú 

ý khâu tự kiểm tra và điều chỉnh hành động. 

- Thành viên tự đánh giá, nhóm thống nhất đánh giá, giảng viên theo dõi, uốn nắn, kiểm 

tra từng bước, từng phần công việc phát hiện thói quen, điểm yếu và lỗi của sinh viên. 

- Những thành viên luyện tập chưa đạt sẽ tiếp tục được luyện tập cho tới khi đạt tiêu 

chuẩn thực hiện.  

Khi cả nhóm luyện tập thuần thục công việc thứ nhất đạt chuẩn thực hiện sẽ chuyển 

sang công việc luyện tập tiếp theo cho đến công việc cuối cùng. Hướng dẫn trung gian thường 

thực hiện bằng thực hành có giảng viên hướng dẫn: người học làm việc độc lập dưới sự giám 

sát của giảng viên cho đến khi họ thực hiện công việc một cách an toàn và Thực hành độc lập: 

người học làm việc dưới sự giám sát của giảng viên cho đến khi họ có thể thực hiện thành 

thạo mà không cần giám sát. 

Sinh viên được phân công và luyện tập theo từng nhóm. 

+ Thứ tự từng sinh viên luyện tập chưa có sự hợp tác của nhóm trong cùng một thời gian 

nhất định. Khi tập luyện, sinh viên thực hiện thông qua việc “nhớ lại” và “làm theo” các thao 

tác mẫu đã tiếp thu ở giai đoạn định hướng ban đầu. 

+ Giảng viên theo dõi các nhóm luyện tập, nếu sinh viên thao tác sai hoặc không làm 

được thì giảng viên hướng dẫn lại và có thể thực hiện qua thao tác mẫu của giảng viên. Hết 

thời gian luyện tập ấn định của một nội dung, giảng viên cho sinh viên  đổi vòng hoặc vị trí 

tập luyện. 

Hướng dẫn kết thúc: Phần này thực hiện khoảng 5 phút khi chuẩn bị kết thúc bài thực 

hành. Qua đó giảng viên củng cố kiến thức, kĩ năng, nhận xét, đánh giá quá trình luyện tập và 

sản phẩm sinh viên thực hiện; lưu ý các ưu điểm, hạn chế mà sinh viên thường gặp trong quá 

trình thực hiện.  

Bước 3: Hướng dẫn sinh viên tự học 

Giao nhiệm vụ tự học: Nhiệm vụ tự học có vai trò quan trọng với việc đạt được năng lực 

dạy học của sinh viên. Nhiệm vụ tự học được giảng viên cụ thể hóa bằng các bài tập mà sinh 

viên phải thực hiện, bao gồm các nhiệm vụ thực hành, các tiêu chuẩn về kết quả thực hiện, 

yêu cầu về thời gian, cách tiến hành, tài liệu tham khảo và dụng cụ thiết bị được sử dụng. Bài 

tập tự học do giảng viên giao trực tiếp hoặc biên soạn trên tài liệu và phát cho sinh viên trong 

quá trình giao bài tập. 
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Hướng dẫn cách thực hiện bài tập:  

Thời gian của hoạt động này khoảng 5 phút. 

Giảng viên nên hướng dẫn cách thực hiện bài tập kể cả khi đã có hướng dẫn trong phiếu 

giao bài; Biên soạn tiêu chí đánh giá, xác định thời gian sinh viên nộp kết quả tự học và thông báo 

cho họ ngay khi giao nhiệm vụ tự học. 

Cung cấp tài liệu và giới thiệu địa chỉ tìm tài liệu tối thiểu mà sinh viên cần đọc và 

nghiên cứu. Hướng dẫn cách thức tìm kiếm, xử lý thông tin tự học, tự nghiên cứu, chỉ rõ cách 

tìm kiếm theo cấu trúc kiến thức của bài học. 

Bước 4: Đánh giá năng lực dạy học của sinh viên 

Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá năng lực dạy học của sinh viên:  

Đánh giá năng lực dạy học của sinh viên trên cơ sở hệ thống tiêu chuẩn năng lực dạy 

học của giáo viên nghệ thuật. Các tiêu chuẩn này bao gồm quy trình thực hiện, hiệu quả và 

chất lượng thực hành, sự phối hợp với người khác trong quá trình thực hiện. Tiêu chuẩn và 

điều kiện đánh giá phải công khai cho sinh viên trước bài học. Để đánh giá kết quả rèn luyện 

chính xác, khách quan, giảng viên và sinh viên phải thu thập đủ bằng chứng có giá trị là cơ sở 

cho việc ra các quyết định đánh giá.  

Quá trình đánh giá năng lực dạy học của sinh viên được thực hiện như sau: 

- Công bố các tiêu chuẩn đánh giá.  

- Thu sản phẩm và kết quả thực hành của sinh viên.  

- Phát phiếu kiểm tra và hướng dẫn tự kiểm tra, cung cấp phương tiện kiểm tra. 

- Tổ chức cho sinh viên tự kiểm tra và kiểm tra lẫn nhau. 

- Yêu cầu sinh viên thông báo kết quả kiểm tra sản phẩm. 

- Nhận xét, phổ biến kinh nghiệm và sáng kiến học tập. 

Thông báo kết luận đánh giá và đăng nhập thông tin đánh giá vào hệ thống 

Kết luận đánh giá được thông báo đến sinh viên qua các phiếu đánh giá để cung cấp cho 

họ thông tin phản hồi, giúp họ xác nhận quy trình phù hợp cũng như chuẩn sản phẩm thực 

hành để tự điều chỉnh sự thực hiện. Qua đó, sinh viên có thể tham gia quá trình đánh giá - tự 

đánh giá kết quả học tập của mình.  

Quản lý hồ sơ đánh giá: Hồ sơ đánh giá bao gồm đề kiểm tra, nhật ký quan sát, tài liệu 

ghi chép, công cụ, bằng chứng và xác nhận năng lực dạy học của sinh viên. Hồ sơ đánh giá 

phải được giảng viên quản lý theo từng khóa học hoặc theo mã sinh viên và được cung cấp 

cho sinh viên, cán bộ quản lý và các cơ quan tuyển dụng khi cần thiết. 

Như vậy, bài giảng phát triển năng lực dạy học thường vận dụng cấu trúc bài giảng như 

trên. Trong mỗi giai đoạn của bài giảng đều có yêu cầu và nội dung công việc khác nhau. Vì 

vậy, giảng viên phải lựa chọn, sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, thích hợp dựa vào 

giáo dục trải nghiệm. Mặt khác, việc tổ chức tập luyện cho sinh viên trong quá trình rèn luyện 

phát triển năng lực dạy học cần lưu ý:  

- Cần hướng dẫn kĩ, chậm, đầy đủ và đúng thao tác ở bước hình thành hành động chứ 

không thể dừng ở việc quan sát, rồi tự mày mò. Yêu cầu không chỉ hiểu về tầm quan trọng 

bằng lời giải thích vắn tắt mà phải nắm được lôgic hành động. 
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- Cần tổ chức tốt khâu tập vận dụng lí luận để lập luận, giải thích, phê phán…,  tăng 

cường khâu tập giảng tạo điều kiện cho sinh viên được luyện tập nhiều lần (trình bày, bảo vệ 

giáo án, phát biểu nhận xét trong khâu rút kinh nghiệm dự giờ…). 

- Tăng cường kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ từng thao tác, đặc biệt là giai đoạn tập kĩ 

năng (hình thành hành động). Chỉ khi nào làm đúng và tự kiểm tra được hành động (từng thao 

tác, logic tiến hành) mới chuyển sang giai đoạn luyện (củng cố, hoàn thiện, nâng cao, luyện 

thành kĩ xảo). 

- Trong quy trình rèn luyện phát triển năng lực dạy học, nhất thiết phải dành đủ thời gian 

cho sinh viên tập kĩ năng làm đúng, thực hành quy trình từng bước để đạt được sự vững chắc 

và hoàn thiện theo động tác. Tổ chức rèn luyện từ dễ đến khó, từ kĩ năng đơn giản đến phức 

tạp, kĩ năng cơ bản đến chuyên sâu; Tăng dần tốc độ luyện tập; Thoát li dần hướng dẫn lí 

thuyết và thị phạm mẫu của giảng viên. 

- Tùy từng bước công việc, điều kiện cụ thể và yêu cầu từng kĩ năng, giảng viên tổ chức 

cho sinh viên thực hành độc lập hoặc thực hành theo nhóm. Vai trò tự rèn luyện cá nhân ở 

bước này rất quan trọng. Cũng có thể tổ chức luyện tập theo nhóm để sinh viên giám sát, kiểm 

tra lẫn nhau, đồng thời giảng viên kiểm soát và kiểm tra chặt chẽ, liên tục công việc của họ để 

đảm bảo tất cả sinh viên thực hiện đúng mới sang bước tiếp theo. Việc thực hành từng bước 

kéo dài cho đến khi tất cả sinh viên thực hiện đúng cách, đúng quy trình của kĩ năng. Đến 

cuối giai đoạn thực hành độc lập, sinh viên đã có thể thực hiện được theo đúng các tiêu 

chuẩn về kĩ thuật và thời gian. Bước này được thực hiện cho đến khi sinh viên có thể thực 

hiện công việc một cách thành thạo mà không phụ thuộc vào hướng dẫn và thị phạm mẫu 

của giảng viên. 

4. Kết luận 

Tóm lại, để thực hiện hiệu quả việc phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ĐHSP 

Nghệ thuật thì cần sự nỗ lực của tất cả các thành phần tham gia vào quá trình đào tạo và tổ 

chức đào tạo từ bộ phận quản lí cho tới người dạy và người học. Khâu quan trọng nhất vẫn là 

sự nâng cao ý thức tự học và thay đổi phương pháp giảng dạy của người thầy, nhấn mạnh việc 

học từ thực tiễn, trong thực tiễn và vì sự phát triển của thực tiễn trường phổ thông, đáp ứng 

yêu cầu cấp thiết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. 
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Abstract: Training art teachers to meet the requirements of the new General Education 

Program is an especially important task of universities specialize in music and fine art 

education.The paper analyzes the teaching characteristics of art modules in high schools as 

well as the learning characteristics of students of art education. Since then, the process of 

developing teaching competence for students has been proposed to improve the quality of art 

teachers  in the hope of meeting the urgent requirements of fundamental and comprehensive 

education reforms.  
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NGHỆ THUẬT KIẾN TRÖC VÀ CHẠM KHẮC GỖ 

ĐÌNH LÀNG XỨ THANH 

       TS. Trần Việt Anh
1
 

 

Tóm tắt: Đình làng là một công trình kiến trúc công cộng truyền thống lớn nhất của làng 

xã với chức năng tín ngưỡng, văn hóa và xã hội. Kể từ khi xuất hiện, đình làng luôn gắn bó với 

những vấn đề trọng yếu của làng xã và dân tộc. Chính vì vậy, thông qua đình làng, người ta có 

thể tìm lại diện mạo lịch sử, văn hóa của địa phương nói riêng và dân tộc nói chung qua từng 

thời kỳ, đặc biệt là thông qua nghệ thuật kiến trúc và chạm khắc gỗ. Xứ Thanh trong lịch sử 

luôn được nhìn nhận là một vùng đất giàu truyền thống và có vị thế khá đặc biệt, cho nên đình 

làng xứ Thanh một mặt vẫn mang đặc điểm chung của đình làng Việt, mặt khác, lại mang trong 

mình nét đặc trưng, thể hiện qua nghệ thuật kiến trúc và chạm khắc gỗ. 

Từ khóa: Đình làng, nghệ thuật kiến trúc và chạm khắc gỗ, Thanh Hóa. 

 

1. Đặt vấn đề 

Nghệ thuật kiến trúc và chạm khắc gỗ truyền thống (đình, đền, chùa…) chiếm một vị trí 

quan trọng trong mỹ thuật truyền thống Việt Nam, vì vậy được rất nhiều nhà nghiên cứu quan 

tâm. Việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu mỹ thuật truyền thống Việt Nam chính là góp phần 

thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam của Đảng và Nhà nước.  

Ở Thanh Hóa, những di sản văn hóa về nghệ thuật chạm khắc gỗ hiện còn là rất khiêm 

tốn so với lịch sử vốn có của nó. Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh 

Hóa, trong 149 ngôi đình đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh, hầu hết đang còn 

cấu kiện kiến trúc gỗ. Phần lớn các di vật đình làng đều làm bằng vật liệu hỗn hợp, trong đó 

chất liệu gỗ thường sử dụng làm kết cấu khung lực phía trên. Do vậy, thường hư hại sớm, nếu 

được chăm sóc bảo dưỡng thường xuyên, tuổi thọ cao nhất cũng không quá 300 - 500 năm 

(nhóm gỗ loại 1) nếu thường xuyên được bảo trì. Các bộ phận mau hư hỏng nhất như bộ rui, 

mè, đầu đao, cột hiên do tiếp xúc mưa, nước ẩm ướt; nhiều công trình rất khó đoán định niên 

đại vì nhiều lần trùng tu, sửa chữa, chắp vá kiến trúc. Thường nửa thế kỷ thì phải sửa chữa, 

trùng tu lớn nhằm thay thế các bộ phận cấu trúc gỗ hay tiếp xúc với mưa gió. Do tính phức tạp 

trong kỹ thuật kiến trúc gắn liền với hình khối chạm khắc ngay trên một vật kiến trúc (đầu dư, 

kẻ bẩy, rường, ván nong, hoành, xà…), vấn đề làm lại, mô phỏng một bức chạm gỗ của người 

xưa là rất khó, bởi người nghệ nhân thường có sự tự do thể hiện các nét chạm khắc theo tâm 

hồn và vốn văn hóa, ít theo khuôn mẫu sẵn có. Nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc gỗ truyền 

thống ở Thanh Hóa phát triển liên tục, gắn với nhiều công trình đình, đền, chùa…, đặc biệt là 

hệ thống đình làng. Có đình làng còn giữ những mảng chạm khắc phong cách nghệ thuật thế 

kỷ XVI
2
, có nhiều đình làng kiến trúc gỗ, chạm khắc đẹp, được công nhận là di tích cấp quốc 

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

2
 Nguyễn Du Chi, Trên đường tìm về cái đẹp của cha ông “Ngôi đình sớm nhất ở Hoằng Hóa còn lại vết tích 

kiến trúc là Bảng Môn Đình. Đình được tu sửa vào thế kỷ này (TK 17), nhưng vẫn còn lưu giữ được hai vì kèo 
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gia
3
. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều đình làng đang bị xuống cấp, nhiều mảng chạm khắc đẹp bị 

hư hỏng nghiêm trọng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, khẳng định giá trị của nghệ thuật kiến 

trúc, chạm khắc gỗ đình làng ở xứ Thanh sẽ góp phần thúc đẩy việc bảo tồn, phát huy giá trị 

của đình làng nói riêng, di tích ở Thanh Hóa nói chung trong bối cảnh hiện nay.  

2. Nghệ thuật kiến trúc 

Nghệ thuật kiến trúc ở Thanh Hóa hiện còn lưu lại nhiều dấu tích lâu đời, cho thấy sự 

phát triển liên tục và liền mạch của loại hình nghệ thuật này từ thời văn hóa Đông Sơn. Tuy 

nhiên, trải qua quá trình lịch sử, di vật chạm khắc gỗ ở Thanh Hóa còn lại khá hiếm do tính 

không bền vững của chất liệu gỗ, thêm vào đó là những biến cố chính trị - đặc biệt vào thế kỷ 

16 với sự đối đầu của hai thế lực phong kiến Nam Triều - Bắc Triều mà Thanh Hóa là địa bàn 

trọng điểm. Nhưng bù lại, từ thế kỷ 17 -19, xứ Thanh phục hồi kinh tế mạnh mẽ, thu hút một 

số lượng lớn dân di cư từ đồng bằng sông Hồng vào sinh tụ (trong đó có nhiều hiệp thợ mộc 

từ Nam Định, Hà Tây) đồng thời truyền nghề mộc cho thợ địa phương. Charles Robequain 

trong Tỉnh Thanh Hóa (Le Thanh Hoa) cho biết, những người thợ mộc Nam Định đi làm thuê 

ở phía Bắc tỉnh Thanh Hóa đã truyền nghề cho thợ mộc Đạt Tài (Hoằng Hóa)
4
. Riêng tổng 

Bút Sơn có 3 làng cận kề nhau, có 400 gia đình có người làm nghề mộc, trong đó làng Đạt Tài 

có 300 hộ, còn lại ở Hạ Vũ và Hà Thái. Họ không chỉ là những người thợ biết làm nhà mà còn 

là những người thợ khéo tay chạm trổ điêu khắc tinh xảo
5
.  

Kiến trúc đình làng Việt nói chung và đình làng ở Thanh Hóa là kiến trúc công cộng, là 

nền tảng cho nghệ thuật chạm khắc gỗ, nó chỉ phát triển trên một nền tảng kinh tế xã hội phát 

triển. Nếu không có một nguồn lực kinh tế đủ mạnh thì khó có được một công trình kiến trúc 

đáng kể. Hiện nay, các công trình kiến trúc đình làng ở Thanh Hóa với kết cấu kiến trúc gỗ 

thường có niên đại muộn, sớm nhất cũng từ thế kỷ 17. Đây là những di tích tín ngưỡng vốn 

được người dân sở tại bảo vệ tốt, được trùng tu nhiều giai đoạn, có công trình biến thể từ đền 

thờ
6
 đến nay còn giữ được nhiều hiện vật gốc có giá trị. Để xác định giá trị nghệ thuật kiến 

trúc của đình làng chúng ta cần xét trên nhiều bình diện, về bố cục không gian kiến trúc, kết 

cấu kiến trúc, phong cách kiến trúc… 

                                                                                                                                    
của tòa hậu cung có những chạm khắc mang phong cách của thế kỷ 16, một niên đại mà đình làng khắp đất nước 

ta đến nay chỉ còn có vài ngôi cùng có tuổi thọ như vậy” [tr. 573]. 
3
 Hà Văn Tấn, Nguyễn Kim Cự, Đình Việt Nam (Community Halls), ghi chép Thanh Hóa lúc bấy giờ (1998) có 

9 ngôi đình, kiến trúc gỗ, chạm khắc đẹp, được xếp hạng di tích cấp quốc gia gồm các đình sau: “Bảng Môn 

Đình, đình thôn Liêm Châu, đình thôn Hoàng Chung, xã Hoằng Châu (Hoằng Hóa), đình Phú Khê (Hoằng Hóa), 

đình làng Gạo (Bỉm Sơn), đình Phương Chính (Đông Lĩnh), đình Hàm Hạ (Đông Tiến), đình làng Sét (Định 

Hải), đình Phú Điền (Triệu Lộc)” [tr. 430]. 
4
 Charles Robequain (2012), Tỉnh Thanh Hóa, Nxb Thanh Hóa, tr. 485, 538. 

5
 Charles Robequain (2012), Tỉnh Thanh Hóa, Nxb Thanh Hóa, tr. 317, 318. 

6
 Nguyễn Đăng Lái: Di tích và thắng cảnh Thanh Hóa, tập 5: “đình Hào Lương, huyện Thọ Xuân, vốn là đất 

bản quê của 3 vị khai quốc công thần nhà Lê sơ: Lê Sao, Lê Bí, Lê Nhi từ thế kỷ 15 đã được người dân thờ 

phụng trong ngôi đền mà bây giờ lần trùng tu năm Tân Tỵ, đời Vua Tự Đức (1881) thành ngôi đình như ngày 

nay” [tr.73]. 
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Không gian trong kiến trúc đình làng theo quan niệm, triết lý của người Việt, phải phù 

hợp với đặc điểm tâm linh, tập tục, kiêng kỵ của cộng đồng và dần trở thành những công thức 

có tính lý tưởng cho việc chọn đất, chọn hướng lập dựng đình theo thuyết phong thủy của 

Việt Nam. Khi chọn lập đình làng thường chú trọng đến thế đất cao ráo; trước, sau, hai bên 

đều có thế nương tựa vững vàng, với thế núi kiểu "long chầu, hổ phục", sinh khí tốt lành, 

nguồn nước và gió quần tụ. Ở Thanh Hóa, về tổng thể, đình làng đáp ứng các quy chuẩn như 

đình làng Bắc Bộ, một số dựa theo điều kiện tự nhiên của từng vùng mà xây dựng cho hợp lý, 

hoặc biến chuyển từ những ngôi đền, xây nối thêm tòa đại đình để trở thành một công trình có 

tích chất hoàn chỉnh (như đình Bảng Môn ở xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, hiện ở hậu 

cung vẫn còn ngôi mộ của tướng quân Nguyễn Tuyên, cho thấy đây cũng là một biến thể để 

hợp với xu thế của người Việt trong giai đoạn văn hóa đình làng đi vào từng thôn xóm).  

Về bố cục kiến trúc của đình làng có những kiểu thức thường thấy trong kiến trúc gỗ 

truyền thống Việt Nam (bố cục chữ Nhất (一), chữ Nhị (二), chữ Công (工), chữ Đinh (丁)… 

Trong các đình làng còn lại đến ngày nay thường gặp nhất là kiểu bố cục hình chữ Nhất (一), 

như đình Động Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung), đình Quan Chiêm (xã Hà Giang, huyện Hà 

Trung)...; chữ Đinh (丁) như đình Gia Miêu (xã Hà Long, huyện Hà Trung); đình Bảng Môn 

(xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa); chữ Nhị(二) như đình làng Gạo (thị xã Bỉm Sơn), đình 

Phú Điền (Hậu Lộc)… Ngoài ra, còn một số kiểu hỗn hợp có thể xem như là các biến thể của 

bố cục thường thấy như “tiền chữ Nhất, hậu chữ Công”,hoặc các dạng kiến trúc bố cục đặc 

biệt kiểu “phương đình” như: đình Tam Lạc (xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn), hay cũng dạng 

thức kiểu phương đình nhưng nằm trong một tổng thể kiến trúc đồng bộ như phương đình 

đồng thời là tiền tế như đình làng Tào Trụ (xã Hoằng Lý, thành phố Thanh Hóa)… 

Về phong cách kiến trúc, nhóm kiến trúc đình, đền có nhà chuôi vồ vốn xuất hiện sớm 

ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được các nghệ nhân đưa vào Thanh Hóa từ thế kỷ 17 khá phổ biến. 

Tuy nhiên, kiến trúc đình làng ở Thanh Hóa thường chú trọng chiều ngang, hẹp bề rộng, hẹp 

mái, có lẽ do vùng đồng bằng ven biển đầu Bắc Trung Bộ nhiều mưa bão cần bền chắc. Đình 

làng ở Thanh Hóa hiện còn chủ yếu 3 nhóm phong cách:  

- Phong cách truyền thống đình làng Bắc Bộ (đình 5 gian 2 chái, 2 mái trước sau và 2 

mái hiên, 4 mái đao vươn cao tạo ra các không gian phụ làm hè trước sau, thường chạm khắc 

tập trung trên các vì đốc, hai vì gian giữa và các vì nách, kẻ hiên, có gian nối hình chuôi vồ 

làm điện thờ phía sau như kiểu đình Tây Đằng, Chu Quyến ở Bắc Bộ), bao gồm đình Bảng 

Môn (Hoằng Hóa), đình Thượng Phú (Hà Trung), đình Vĩnh Trị (thành phố Thanh Hóa)… 

- Phong cách đình 5 gian 2 chái, nhưng không có phần nối chuôi vồ phía sau làm 

khám thờ, thường sử dụng gian giữa bày điện thờ Thành hoàng làng hay các linh thần bản địa, 

loại kiến trúc này phổ biến nhất hiện biết ở Thanh Hóa, gồm đình Trung (Hà Trung), đình 

Đông Môn (Vĩnh Lộc)…  

- Phong cách đình có mặt bằng hình vuông, phát triển theo chiều cao, hai tầng thành 8 

mái, hiếm khi có trang trí chạm khắc ở loại đình này và niên đại thường muộn, phổ biến là TK 

19. Thường nhóm kiến trúc có niên đại muộn thì yếu tố chạm khắc trang trí cũng giảm theo, 
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biểu hiện sự sa sút mỹ thuật từ cuối thế kỷ 18 về sau. Điển hình cho phong cách kiến trúc này 

là đình Tào Xuyên (thành phố Thanh Hóa), đình Tam Lạc (Triệu Sơn)… 

Đến nay chúng tôi mới tìm thấy được một đình làng ở Thanh Hóa có sàn lửng ở gian 

giữa là đình Trung (Hà Trung), trong khi ở Bắc Bộ nhiều đình làng có gác lửng như đình 

Thụy Phiêu, đình Tây Đằng (Hà Nội), đình Thổ Tang (Vĩnh Phúc)…Theo nhà nghiên cứu 

Trần Lâm Biền thì hầu như ngôi đình cổ truyền đều có sàn, nền đình được đắp cao hơn xung 

quanh, sàn lửng ở gian hai bên, còn gian giữa được gọi là gian “lòng nước” bao giờ cũng 

không có sàn, mà phổ biến được lát đá
7
. 

3. Nghệ thuật chạm khắc  

Chạm khắc gỗ trên kiến trúc đình làng là cả một thế giới câu chuyện dân gian mà 

người Việt đưa vào, nó giúp cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về cuộc sống và ước vọng của 

người dân lao động trong phạm vi làng xã lúc bấy giờ. Qua đối chiếu thực tiễn cho thấy diễn 

biến của chạm khắc gỗ đình làng Thanh Hóa không chỉ thay đổi theo thời gian lịch sử mà còn 

thay đổi theo cách thức kiến trúc liên quan. 

3.1. Nội dung, đề tài chạm khắc 

Nghệ thuật chạm khắc ở các đình làng Thanh Hóa khắc họa rõ ràng hai mảng đề tài về 

thế giới thần tiên và thế giới tự nhiên, cây cỏ, hoa lá, sinh vật cùng con người bình dân. Trong 

một đình làng có thể có hình tượng thần linh và hình tượng con người bình dân được chạm 

khắc xen kẽ (đình Bảng Môn), nhưng cũng có đình làng lại thể hiện riêng biệt, như ở đình 

Thượng Phú (Hà Trung) có bộ vì chỉ thể hiện hình tượng thần tiên, bộ vì khác lại thể hiện 

hình tượng con người bình dân. Tuy nhiên, mảng chạm khắc biểu đạt các giá trị thuộc tầng 

trên (thần linh) bao giờ cũng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong nghệ thuật chạm khắc gỗ truyền 

thống ở Thanh Hóa. Chúng tôi chia ra thành hai nhóm đề tài: 

Nhóm đề tài gắn với hình tượng con người, thần tiên: như trên một số mảng chạm khắc 

của đình Thượng Phú (Hà Trung), đình Phú Điền (Hà Trung), đình Bảng Môn (Hoằng Hóa)... 

Ở đình Thượng Phú (Hà Trung), các mảng chạm khắc thể hiện nhiều hình tượng con người 

bình dân nhất trong số các công trình kiến trúc truyền thống ở Thanh Hóa với nhiều hoạt cảnh 

như người bắn cung, người nâng chữ Khang, người ôm gà..., được bố trí tập trung ở các bộ vì 

phía Tây của đình. Đối diện với bộ vì phía Tây là các bộ vì phía Đông lại thể hiện các mảng 

chạm với các mô típ chủ đạo là rồng, phượng, con vật linh. Trên xà hoành gian giữa đình 

Thượng Phú còn có hình chạm khắc người cướp lục lạc của nghê, gần gũi với điệu múa sư tử 

vốn rất phổ biến trong mỗi dịp tết Trung thu ở Việt Nam cũng như các nước châu Á khác. Lục 

lạc là quả chuông nhỏ, được kết chuỗi đeo ở cổ các con vật. Trong quan niệm của nhiều nước 

châu Á cho rằng chuông hay lục lạc đeo ở cổ các linh vật trông coi đền là để phát ra âm thanh 

linh diệu có sức mạnh xua đi cái ác và làm vui tai, hài lòng Thượng đế. Hình tượng người 

đang cầm kiếm cướp lục lạc ở cổ con nghê vừa biểu hiện tinh thần thượng võ lại vừa biểu 

hiện cho một nghi lễ tâm linh hướng tới khát vọng mong muốn về sự bình an và no đủ của 

người nông dân. Ở đình Thượng Phú còn có nhiều hình tượng người gắn với những yếu tố 

dân gian khác như chọi gà, hình tượng người nâng chữ “Phúc”… Phong cách nghệ thuật chạm 

                                           
7
 Trần Lâm Biền (2017), Đình làng Việt (Châu thổ Bắc Bộ), Nxb Hồng Đức, Hà Nội, tr. 60. 
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khắc gỗ ở đình Thượng Phú khá phóng khoáng, nhiều đồ án chạm khắc đa lớp, đa diện, trữ 

tình rất gần gũi với phong cách chạm khắc đình đồng bằng Bắc Bộ thế kỷ 17. Tuy nhiên,trong 

bố cục chạm khắc gỗ ở đình Thượng Phú, thường mỗi mảng chạm chỉ có một đến hai người, 

cá biệt có mảng chạm 3 người. Trong khi đó,trên các kiến trúc đình làng Bắc Bộ được trang 

trí hết sức phong phú, sát với hiện thực sinh động như cảnh đấu vật, hái củi ở đình Tây Đằng, 

Chu Quyến (Hà Nội), đình Thổ Tang (Vĩnh Phúc); cảnh đoàn người cưỡi ngựa đi săn ở đình 

Liên Hiệp, Tây Đằng (Hà Nội); cảnh các thiếu nữ tắm trần và con trai chọc ghẹo tình tứ ở 

đình Đông Viên (Hà Nội)…, tất cả hình ảnh đó đã cho thấy một xã hội nông nghiệp bình yên 

nơi thôn dã.  

Ở đình Bảng Môn, đề tài chạm khắc chủ yếu là các con vật linh, điểm xuyết là một số 

hình tượng con người như đề tài cưỡi voi, cưỡi ngựa đả hổ, hoặc hình tượng con người trong 

khám được chạm khắc dạng như tượng tròn nằm sát thượng lương của bộ vì kèo đầu tiên gian 

hậu cung. Căn cứ nhiều tài liệu sử học và chủ yếu căn cứ vào phong cách nghệ thuật ở đây 

cho thấy những mảng chạm khắc có phong cách nghệ thuật thế kỷ 16 và 17 còn khá nhiều ở di 

tích này. Trên bộ vì số 2 hậu cung có hình tiên cưỡi rồng khá độc đáo, hình dáng tiên được tạc 

toàn thân đứng trên lưng rồng. Điểm đặc biệt là tiên được tạc không có mắt mũi miệng, không 

biểu hiện khối mà chỉ thể hiện một mảng hình phẳng, hình dung như tiên đang quay lưng ra 

phía ngoài và quanh mặt vào trong với thần linh. Cùng mảng chạm này, các chi tiết xung 

quang đều tạo khối và đường nét rõ ràng. Có thể đoán định rằng, hình tượng tiên nữ cưỡi rồng 

ban đầu cũng được tạc có hình khối chi tiết nhưng qua quá trình lịch sử nhiều lần trùng tu, 

hoặc với một lý do nào đó nên hiện nay hình nét mờ chỉ còn khối nhẵn. Có thể, đây là một chủ 

ý của người đương thời không muốn có hình tượng người phụ nữ trong không gian linh thiêng 

một cách quá chi tiết để giảm bớt tính phàm tục
8
? Hơn nữa, không gian đình Bảng Môn là 

không gian sinh hoạt chủ yếu của tầng lớp nho sĩ, có thể vì lý do ấy mà người ta đã chấp nhận 

cách tạo tác khối hình phẳng, nhẵn về hình tượng tiên nữ này. Nhìn chung, chỉ có rất ít ỏi hình 

tượng tiên nữ trong kiến trúc của Thanh Hóa thế kỷ 17 - 19 còn lại đến ngày nay. Tuy nhiên, 

hình tượng này được xử lý cơ bản trau chuốt, kết hợp một cách linh hoạt, xen kẽ với mảng 

chạm khắc khác. Về phương diện nào đó, các hình tượng tiên rồng này đã được dân gian hóa, 

gần gũi với hình ảnh của người thường. 

 Ở đình Phú Điền (Hậu Lộc), tại vì nách gian bên hữu, phía Tây ngôi đình có bức chạm 

3 chiến binh cưỡi ngựa giao đấu. Nét chạm gợi khối âm kết hợp với khối nổi không quá 1cm, 

không chạm bong, nhưng hiệu quả diễn cảm khá ấn tượng. Các hình ảnh người đều đóng khố, 

đội mũ Đinh Tự, giống hình dũng sĩ đánh hổ trên hiện vật chạm khắc thế kỷ 17 ở Bảo tàng 

Mỹ thuật Việt Nam phần nào động tác cũng tương tự như hai võ sĩ cưỡi ngựa đấu giáo ở đền 

Đệ Tứ (Mỹ Lộc, Nam Định). Liên hệ xa hơn, các mảng chạm này còn có nét tương đồng với 

đề tài tương tự nổi tiếng của người Chăm (hiện vật ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng), 

                                           
8
 Chu Quang Trứ (2003), Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật: “Những chạm nổi trong một số đình thuộc thế kỷ 

16 và chạm lộng trong nhiều đình ở nửa cuối thế kỷ 17 sang đầu thế kỷ 18 thể hiện rất rõ xã hội Việt Nam và con 

người Việt Nam. Kỷ cương phong kiến nghiệt ngã với tôn ti trật tự khắt khe “quốc quân thần, gia phụ tử”, ràng 

buộc người phụ nữ trong cái gông “tam tòng”, cấm đoán “nam nữ thụ thụ bất thân”...[tr.134] 
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mỗi dũng sĩ cầm một binh khí khác nhau, ngựa trong tư thế đang đuổi nhau, hai chân trước co 

lại, hai chân sau duỗi. Trong không gian thâm nghiêm của ngôi đình hiện nay khó nhận thấy 

được hình ảnh này do vị trí trên cao và nằm ở mặt trong xà nách. Đây là đề tài khá đặc biệt, vì 

thông thường, ở đình làng, người ta hay chạm khắc những hình tượng liên quan đến đời sống 

sinh hoạt ở thôn dã hay hình tượng về ước mong của người dân thời bấy giờ về một cuộc sống 

tươi đẹp, mùa màng bội thu thông qua hình ảnh thần linh, vật linh. Đặt trong ngôi đình Phú 

Điền gắn với vị anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và cuộc khởi nghĩa oai hùng đầu Công 

nguyên, có thể tạm giải thích là người đương thời như muốn nhắc nhở con cháu luôn luyện 

tập để giữ gìn giang sơn. 

Nhóm đề tài gắn với hình tượng chạm khắc tứ linh, tứ quý và biểu hiện thần linh khác 

tiêu biểu như ở đình Đông Môn (Vĩnh Lộc), đình Trung (Hà Trung), đình làng Gạo (Bỉm 

Sơn), đình Vĩnh Trị (thành phố Thanh Hóa)... 

Nghệ thuật chạm khắc gỗ Thanh Hóa có một đặc trưng riêng, mật độ chạm khắc 

không cao bằng các đình ở đồng bằng Bắc Bộ, trang trí nội thất giản đơn hơn, chưa thấy có đồ 

án trang trí chia nhiều cấp độ trên nền đình như kiểu đình Tây Đằng hay đình Thụy Phiêu. 

Nhiều nền đình làng vẫn là nền đất, ngoại thất ít tô điểm, phần lớn sân đình rộng nhưng chỉ là 

sân cỏ cho thấy sự không hoàn thiện, dở dang do điều kiện kinh tế không đảm bảo kéo dài 

khiến cho người thợ không thể hoàn thiện xây dựng theo ý muốn. Tuy vậy, việc chạm trổ 

trang trí trên bộ khung kết cấu gỗ đã được chú trọng tại những vị trí trung tâm như các mặt 

của hai bộ vì gian giữa, mặt trong bộ vì nóc hai gian chái.  

Nếu nghệ thuật chạm khắc gỗ đình làng ở Bắc Bộ theo một mạch nguồn có từ thời 

Mạc, là sự tô vẽ thêm cho cuộc sống thanh bình chốn làng quê, khẳng định những giá trị tự 

chủ làng xã vùng đồng bằng Bắc Bộ và biểu hiện mong cầu hạnh phúc; thì nghệ thuật chạm 

khắc gỗ đình làng Thanh Hóa lại chú trọng đến việc đề cao sức mạnh siêu linh, hoài niệm 

hình tượng về một thế giới thần tiên, như một cách tương phản về thực tại khốn khổ chốn 

thôn quê bị dày vò suốt hơn 100 năm nội chiến ở thế kỷ 16- 17 mà Thanh Hóa là địa bàn 

trọng yếu. Mặt khác, có thể thấy, việc đề cao hình tượng thần linh, tứ linh, tứ quí, theo nhà 

nghiên cứu Lê Văn Tạo, Hà Đình Hùng còn là biểu hiện về sự tôn sùng nho giáo
9
. 

 Nội dung, đề tài chạm khắc gỗ đình làng Thanh Hóa cơ bản tiếp nối mạch nguồn 

truyền thống nghệ thuật chạm khắc gỗ vùng đồng bằng Bắc Bộ vốn là trung tâm văn hóa lớn 

đương thời có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các vùng khác. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rất rõ sự 

phản ánh tinh thần xã hội nông thôn xứ Thanh này một cách sâu đậm qua các mảng chạm. 

Chạm khắc gỗ đình làng ở Thanh Hóa ít thấy sự ồn ào, náo nhiệt, lãng mạn của các hoạt cảnh 

minh họa dân gian trên cấu kiện kiến trúc như đình Hương Canh, đình Tây Đằng, Chu Quyến, 

Hạ Hiệp, Thụy Phiêu của xứ Đoài. Thay vào đó là sự trang trọng, trầm tĩnh với các hoạt cảnh 

                                           
9
 Lê Văn Tạo- Hà Đình Hùng (2008), Nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc gỗ truyền thống ở Thanh Hoá “Khác hẳn 

với đình làng Bắc Bộ, đình làng Thanh Hóa, ít thấy có đề tài chạm khắc cảnh sinh hoạt nông thôn đương thời, 

chủ yếu chạm khắc hình tượng, biểu tượng thiêng liêng như các tứ linh, tứ quý. Phải chăng, đó là một cách phản 

ánh một không gian văn hóa nho giáo đậm đặc trong làng xã xứ Thanh ở thế kỷ 17 - 18” [tr. 172]. 
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thiên thần, tứ linh, tứ quý và thảng hoặc là những đồ án mang đầy tính ẩn dụ “nhân hóa” từ 

thiên nhiên như chạm khắc ở đình Thượng Phú và đình Đông Môn. 

 Mật độ chạm khắc gỗ trên kiến trúc đình làng ở Thanh Hóa thường thấp hơn so với di 

tích đồng bằng Bắc Bộ. Diện tích chạm khắc che phủ bề mặt kiến trúc trong đình làng ở 

Thanh Hóa đạt từ 20 - 30%, chủ yếu chạm khắc tập trung ở các vị trí: vùng bụng lợn, vì nóc, 

ván dong, vì nách, xà hoành, câu đầu, bẩy hiên. Trong khi đó, đình làng đồng bằng Bắc Bộ có 

mật độ chạm khắc cao hơn hẳn. Chúng tôi cho rằng, kinh tế xã hội nông thôn đồng bằng Bắc 

Bộ thế kỷ 16 - 18 có những thuận lợi hơn, cởi mở hơn và sự nông nhàn, “khoan thư sức dân” 

cho phép người thợ mộc có được nhiều cơ hội, thời gian say mê sáng tạo nhiều hơn. 

3.2. Phong cách tạo tác 

Thông thường, mỗi mảng chạm của đình làng còn lại đến ngày nay cũng phải trải qua 

nhiều lần trùng tu tôn tạo. Ở đình làng có thể có nhiều lớp phong cách tạo tác khác nhau do 

thời gian, do xuất phát từ những đặc thù kinh tế, xã hội làng quê, sự hạn chế về tính tự quản, 

mức độ phát triển kinh tế làng xã, vấn đề ruộng công ở làng quê bị thu hẹp, vai trò chi phối 

của tầng lớp quan tướng… Tuy nhiên, qua các mảng chạm còn lại của đình làng xứ Thanh, 

chúng ta có thể nhận biết được các nhóm phong cách chạm khắc chủ yếu sau đây: 

Nhóm phong cách chạm khắc gỗ thế kỷ 17:Tiếp tục bảo lưu phong cách thế kỷ 16 

nhưng bắt đầu chú trọng bố cục chặt chẽ hơn, kết hợp tạo khối và tạo hình, giai điệu nét và 

khối giàu gợi cảm hơn. Tuy nhiên, về độ cao của khối vẫn chỉ ở mức tối đa khối dương 7cm, 

bỏ cách tạo khối âm, nét trơn như phong cách thế kỷ 16. Tiêu biểu như chạm khắc nội thất 

đình Bảng Môn. Phong cách nghệ thuật chạm khắc gỗ đình làng ở Thanh Hóa ảnh hưởng 

nghệ thuật đồng bằng Bắc Bộ, thể hiện chủ yếu ở hậu cung đình Bảng Môn, các mảng chạm ở 

đình Thượng Phú… Kỹ thuật chủ yếu chạm nông, khối dương chừng 1-1,5cm, khối âm đục 

xuống nền gỗ 1cm, bố cục giản đơn, ít chú tạo diễn khối, hay tả thực mà chủ yếu biểu đạt hình 

tượng, đến cuối thế kỷ 17, kỹ thuật chạm bong, kênh đã xuất hiện với độ cao hơn nền 7 - 

10cm với đại diện điển hình là chạm khắc gỗ ở đình Trung, đình Phú Điền...  

 Nhóm phong cách chạm khắc gỗ thế kỷ 18:Thường kết hợp nhiều kỹ thuật chạm bong, 

kênh, lộng nhưng chủ đề chú trong đến trang trí kiến trúc nhiều hơn là diễn ý nên khối bong 

không cao hơn nền 10 - 12cm, tập trung ở hình tượng rồng phượng là chủ yếu. Tiêu biểu 

nhóm này như ở đình Phú Điền, đình Trung. Nhóm phong cách chạm khắc thế kỷ 17-18 khá 

tinh tế và có khả năng biểu đạt sinh động mà thời sau khó đạt được.  

 Nhóm phong cách chạm khắc gỗ thế kỷ 19: Có đặc trưng khối bong nhô khỏi mặt nền, 

độ cao hơn mặt nền từ 15 - 20cm, nhiều hình tách khỏi mặt nền như tượng tròn. Thời kỳ này 

đã kết hợp mạnh mẽ các phong cách chạm nông - sâu, sắc - mềm, mau - thưa, căng - dẹt một 

cách linh hoạt tùy theo mỗi đồ án, đề tài cụ thể. Tiêu biểu nhóm phong cách này là các chạm 

khắc ở đình Đông Môn.  

 Căn cứ số liệu ghi trên thượng lương hay bia ký tại các công trình cho thấy có 3 nhóm: 

(1) các đình làng còn đầy đủ đơn nguyên kiến trúc như nhà đại đình, hậu cung… phong cách 

nghệ thuật sớm, như đình Bảng Môn, hiện trong hậu cung vẫn còn một số mảng chạm khắc có 

phong cách nghệ thuật thế kỷ 16 và thế kỷ 17; (2) các di tích có phong cách nghệ thuật cuối 
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thế kỷ 17, 18 như đình Thượng Phú, đình Phú Điền, đình Trung…; (3) các di tích có phong 

cách nghệ thuật cuối thế kỷ 18, 19 như đình Đông Môn, đình Gia Miêu.  

3.3. Kỹ thuật thể hiện 

Kỹ thuật và phương pháp biểu đạt hình tượng trong nghệ thuật chạm khắc gỗ đình 

làng ở Thanh Hóa có những giá trị mới. Đó là sự thể hiện bản sắc riêng của văn hóa địa 

phương do nghệ nhân đã học tập các bố cục, chủ đề ở di tích có trước vùng đồng bằng Bắc Bộ 

nhưng biến cải, sáng tạo làm mới như hình tượng mèo bắt chuột, hình tượng người cướp lục 

lạc nghê ở đình Thượng Phú, hình tượng người tập trận ở đình Phú Điền... Sự chú trọng chạm 

khắc lồng kết nhiều phương pháp tạo hình trên một đồ án, phát huy tối đa hiệu quả của chạm 

nét âm, chạm nổi khối bong, chạm kênh, chạm lộng để tạo hiệu ứng ánh sáng đa diện, đa lớp 

một cách huyền diệu... Đó là các đồ án chạm hình rồng ổ ở đình Đông Môn, đình Phú Điền, 

đình Trung đã mang được giá trị điển hình. Việc kết hợp kinh nghiệm kỹ thuật chạm khắc tinh 

tế, đầy chất lãng mạn của nghệ nhân vùng đồng bằng Bắc Bộ ở các đình làng tiêu biểu như 

Chu Quyến, Tây Đằng, Hạ Hiệp, Phiêu Kỵ, Thổ Tang với phong cách chạm khắc khúc triết, 

tiết tấu mạnh mẽ trong tạo khối của nghệ nhân Thanh Hóa đã tạo nên những đồ án trang trí 

mới như ở đình Đông Môn, Thượng Phú... Đình làng Thanh Hóa thường hạn chế chiều cao 

dẫn đến các đồ án chạm khắc gỗ thường mang tính nhấn đậm ở những vị trí quan trọng hơn là 

khuynh hướng muốn phủ kín bề mặt nội thất công trình như ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Mặt 

khác cho thấy, tính mặc định cao trong biểu đạt nghệ thuật chạm khắc gỗ ở Thanh Hóa, người 

nghệ nhân coi trọng thủ pháp lấy ý diễn hình là chủ yếu, như bố cục một người, đến hai người 

trong một đồ án trang trí, so với các mảng chạm khắc ở đình làng đồng bằng Bắc Bộ thường 

bố cục nhiều người trong một đồ án trang trí, tức lấy hình diễn ý. Đồng thời, việc ít phát huy 

chiều cao mà tận dụng nhiều không gian bề ngang trong các đình làng ở Thanh Hóa cũng gợi 

tính mức độ về mật độ dân cư ở thời kỳ này. 

4. Tạm kết 

Nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc gỗ đình làng ở Thanh Hóa thể hiện những tương đồng 

với nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc gỗ đình làng Bắc Bộ trong kỹ thuật và biểu đạt hình 

tượng. Qua đó cho thấy, hiệu quả của sự kết hợp tay nghề của các tốp thợ vùng Nam Định, Hà 

Tây khi đến Thanh Hóa sinh sống từ thế kỷ16 - 19 cùng sự nỗ lực tiếp thu của nghệ nhân sở 

tại để đạt được những bước tiến nhất định trong tạo hình dân gian. Đó là khả năng miêu tả, 

dụng ý và khả năng xử lý trang trí bề mặt kiến trúc một cách độc đáo. Đặc biệt, việc chạm 

khắc gỗ được che phủ và sinh động hóa tại các vị trí kiến trúc vốn dễ phơi bày nhược điểm 

cấu kiện. Nghệ thuật chạm khắc gỗ đình làng Việt nói chung và đình làng Thanh Hóa nói 

riêng có thể xem là những tín hiệu, ngôn ngữ, thông điệp đặc biệt của cộng đồng dân cư ở 

làng quê. Mỗi ngôi đình làng chạm khắc gỗ có thể được xem là một bảo tàng nghệ thuật và 

lịch sử độc đáo. Xã hội ngày nay sẽ ngày một giàu hơn, nhưng di sản văn hóa, đặc biệt là di 

sản từ chất liệu gỗ thì rất hữu hạn. Đây là những tư liệu gốc để nhìn vào nó và phần nào giải 

mã được, có thể tạo niềm tự tôn dân tộc mạnh mẽ trong lớp trẻ hôm nay và tương lai...  
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ARCHITECTURE AND WOOD CARVING ART ON COMMUNAL 

HOUSES IN THANH LAND 

       Tran Viet Anh, Ph.D 

Abstract: The communal house is the largest traditional public architecture promoting 

the function of religion, culture and society in the village. Since its appearance, the communal 

house is always attached to the key issues of the village and the nation. Thanks to the 

communal house, especially the architecture and wood carving art, people can find the 

historical and cultural imprints of the locality in particular and the nation in general. In 

history, Thanh land has always been recognized as a land rich in tradition so communal 

houses are covered with not only the common characteristics of Vietnamese communal house 

but also unique features reflected in the architure and wood carving art.  

Key words: communal house, architure and wood carving art, Thanh Hoa 
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PHỐ ĐẦM - CHỢ ĐẦM 

        CN. Lê Huy Dũng

 

Tóm tắt: Đô thị cổ là thành tố quan trọng của kinh tế - xã hội trong lịch sử thời trung - 

cận đại. Trải qua sự biến thiên của lịch sử, các đô thị cổ dần bị mai một, ít nơi có thể bảo 

tồn nguyên vẹn. Để phát huy giá trị văn hóa đô thị cổ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc 

biệt là đẩy mạnh khai thác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, Thanh Hóa cần quan tâm bảo 

vệ, bảo tồn các đô thị cổ. Phố Đầm thuộc xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân ngày nay là một 

trong những đô thị cổ có lịch sử, văn hóa truyền thống đáng quý, rất cần trân trọng, gìn giữ, 

khai thác và phát huy. 

Từ khóa: Đô thị cổ, phố Đầm - chợ Đầm, khai thác du lịch, văn hóa truyền thống. 

 

1. Phố Đầm 

Theo sách “Tỉnh Thanh Hóa” của Robequain xuất bản năm 1929 ghi lại, vào đầu thế kỷ 

19, trên bãi bồi sông Chu thuộc địa phận làng Quảng Thi, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa những 

cư dân từ các vùng miền (chủ yếu là lưu dân quê gốc Hà - Nam, Nghệ - Tĩnh, Hải Phòng, Phú 

Thọ...) đến buôn bán hàng hóa, lâm sản. Lúc đầu chỉ là nơi trú tạm, năm 1881, trên bến sông 

này đã hình thành cộng đồng ngụ cư đông đảo chuyên buôn bán, trung chuyển hàng hóa bằng 

đường thủy giữa miền núi với miền xuôi, với tên là làng Quảng Ích. Năm 1911, làng Quảng 

Ích được chính quyền Pháp - Việt công nhận đơn vị hành chính riêng thuộc tổng Quảng Thi, 

huyện Thọ Xuân. Hiện nay, phố Đầm (làng Quảng Ích) thuộc xã Xuân Thiên cách huyện lị 

Thọ Xuân 12km về phía Tây, dân cư riêng khu phố - chợ Đầm có khoảng 500 hộ, với 2.500 

nhân khẩu.  

Địa danh này có tên chữ là Quảng Ích, thuộc tổng Quảng Thi, huyện Thụy Nguyên, phủ 

Thiệu Hóa (triều Nguyễn), còn “phố Đầm” là tên gọi Nôm dân gian đặt cho mà người dân nơi 

đây không cắt nghĩa tại sao có tên “phố Đầm” và nó xuất hiện tự bao giờ.  

 Cũng như các đô thị cổ khác, các yếu tố “thị” đi trước, do đó các hoạt động buôn bán trở 

nên nhộn nhịp, sầm uất, xây dựng nhiều công trình văn hóa như nhà ở, đền đài, miếu mạo... Sự 

quy hoạch ở phố Đầm liên hoàn: phố - chợ - bến sông. Chợ nằm ở trung tâm, các hàng quán, 

nhà phố được cấu trúc tự nhiên của trục xương cá chạy dọc bên dòng sông Chu. 

Đường sá gồm có 2 trục đường chính rộng chừng 6m - 8m chạy song song men bờ sông 

Chu theo trục đông - tây dài chừng 1000m, liên kết hai trục chính là hệ thống đường xương cá, 

tạo thành những khu dân cư hình ô bàn cờ. Những công trình kết cấu nên khu phố Đầm gồm 

kiến trúc đình, đền, nhà thờ công giáo, nhà thờ họ và nhà ở. Riêng đối với kiến trúc nhà ở có hai 

loại, một là nhà mặt phố có cửa hàng gọi là nhà mặt phố và hai là nhà ở phía sau những nhà mặt 

phố, tất cả các nhà đều lợp mái. Nhà mặt phố chủ yếu là nhà hai tầng bắt chước theo nhà đứng 

kiểu châu Âu, loại nhà này hình thức rất đa rạng, như nhà 2 tầng có ban công, không có ban 

công, thường phía trước nhô ra để tận dụng khoảng không phía trước. Các nhà này được xây 

gạch, tầng gác lát bằng ván gỗ, cầu thang lên gác được chạm chổ hoa văn tinh xảo, được kết cấu 
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theo kiểu nhà trên, nhà dưới, nhà ngang, nhà bếp liên hoàn với nhau bằng hệ thống cửa liên 

thông. Nội thất ngôi nhà chia ra nhiều buồng: buồng ngủ, buồng ăn gắn liền bếp, buồng khách, 

nhiều nhà kiến trúc biệt thự Pháp còn thiết kế có lò sưởi, không gian xung quanh sân, vườn rất 

hài hòa, các ngôi nhà 2 tầng hoặc biệt thự độc đáo có yếu tố kiến trúc của người Pháp tiêu biểu 

như nhà cụ Lộc, cụ Tám, cụ Lại, cụ Thi, cụ Lũy, cụ Thọ, cụ Thắng, cụ Bích và cụ Cửu Tích...   

Phố Đầm tập hợp nhiều cộng đồng dân cư khác nhau đến sinh cơ, lập nghiệp bao gồm: 

Người Hào Kiệt, Hào Lương, phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (nay xã Liên Minh, huyện Vụ 

Bản, Nam Định); người Quang Ấm, tổng Lam Cầu, huyện Duy Tiên, phủ Lý Nhân (nay thuộc 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam); người Sơn Lũng, tổng Sơn Vi, phủ Lâm Thao, tỉnh Sơn Tây (nay xã 

Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, Phú Thọ); người Phượng Dực (Hà Tây); người Trung Lương, xã 

Đức Hồng, huyện Đức Thọ và người Phúc Xuyên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh); người từ Quảng 

Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, thành phố Thanh Hóa. Một số ít là người người Hoa, 

người Ấn Độ, người Thái Lan và cộng đồng vạn chài cùng đến sinh sống. 

Ở phố Đầm, khi các cộng đồng đến đây sinh sống đều lấy tên của làng quê cũ để đặt tên 

phân khu của mình như khu Hào Kiệt, Hào Lương (người Nam Định), Quang Ấm, Bình Lục 

(người Hà Nam), Lâm Thao (người Phú Thọ), Thạch Hà, Phúc Xuyên (người Hà Tĩnh), khu của 

người gốc Thái Lan, riêng người Ấn Độ và người Hoa họ ở xen kẽ và tập trung nơi có mật độ 

nhộn nhịp giao thương. Họ buôn bán đủ các ngành nghề, từ đây mở thành các cửa hàng, cửa 

hiệu lớn như: Nam Ích Long, Tấn Long, Nguyên Hương gắn nghề kim hoàn, Quảng Phát bán 

thuốc Bắc, Tân Mỹ bán vải vóc và làm nhuộm, Mỹ Thái bán thuốc lào, Nam Đồng Ích bán 

rượu, Chí Lũy bán hàng tạp hóa… 

Trên cùng là giáp Phúc Xuyên và giáp Hà Quảng: Người Phúc xuyên chủ yếu là người 

làng Trung Lương và người Phúc Xuyên. Họ chủ yếu làm nghề rèn, chạm trổ vàng bạc. Phân 

công rất rõ nam làm nghề rèn, chạm vàng, bạc; nữ may nón, làm bánh, quán ăn. Giáp Hà 

Quảng gốc là người từ Quảng Bình, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra định cư, nghề nghiệp tương đồng 

như giáp Phúc Xuyên. 

Trung tâm là giáp Phụ Thành và giáp Hào. Phụ Thành là nơi của nhiều cộng đồng người 

góp lại mà thành, trong đó chủ yếu là người Sơn Lũng, Phượng Dực, Hải Phòng, người Hoa 

và Ấn Độ sinh sống. Họ buôn bán chủ yếu những mặt hàng thiết yếu như vải vóc, nồi, niêu, 

chiêng ché, chiếu; các hàng nông lâm thổ sản như bông vải, khoai, đậu, măng khô, mục nhĩ, 

củ nâu và làm các nghề thủ công: nhuộm, may... Giáp Hào là người Hào Kiệt, Hào Lương 

(Nam Định). Họ thường làm các nghề mộc, nấu rượu, may đo... 

Nằm ở cuối làng là giáp Vạn Quang, bao gồm người vạn chài từ các huyện ven biển của 

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và người Quang Ấm đến. Họ chủ yếu làm nghề sông nước 

như đi bè, mảng (đàn ông), chưng cất nước mắm, buôn bán cá, muối (đàn bà). 

Ở phố Đầm hầu hết các cộng đồng dân cư đến đây đều mang theo nghề thủ công truyền 

thống của làng quê cũ, cộng với sự tài hoa, năng động để dựng nghiệp ở vùng đất mới, phổ biến 

nhất là nghề kim hoàn, mộc, đan lát, may nón... 

Nghề kim hoàn được các người thợ gốc Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh đến lập nghiệp. 

Họ tập trung thành phường và xây dựng nên khu phố thợ làm bạc, thợ vàng với các đồ trang 
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sức vàng bạc, cung cấp cho cả vùng rộng lớn và vươn ra tỉnh ngoài phục vụ trang sức của một 

bộ phận người giàu có. Người thợ khi chế tác ra nghề kim hoàn tinh xảo luôn thực hiện ba 

khâu kỹ thuật quan trọng của nghề gia truyền là: chạm, đậu và trơn. Từ nghề kim hoàn đã 

mọc lên những cửa hàng, cửa hiệu lớn như: Nam Ích, Tấn Long, Nguyên Hương... 

Nghề rèn của thợ rèn gốc Trung Lương rất tài hoa, họ nắm được kinh nghiệm chọn thép, 

luyện sắt để tạo ra những sản phẩm như dao, cuốc, mai, rìu, kiềng ba chân và những vật dụng 

thiết yếu cung cấp cho đồng bào miền núi.  

Người Nghệ An có thế mạnh nghề đan với các sản phẩm như may nón, đan cót, đan bồ và 

các dụng cụ chứa đựng khác. Đây là một nghề thủ công không phải đầu tư nhiều vốn, kỹ thuật 

và cũng không tốn kém mất nhiều sức lực.  

Nơi đây còn các nghề rất phát triển là nghề nhuộm, dệt, làm giấy, đúc đồng, rèn, gốm, 

hàng mã và đóng thuyền. Trong đó, thợ may phố Đầm rất khéo tay, thể hiện ở những kiểu áo 

quần, áo tứ thân, áo dài cho phụ nữ, áo vest, sơ mi, quần Tây cho nam giới. Trong nửa đầu thế 

kỷ 20 có những gia đình nổi tiếng về bán vải, may, cải tiến thiết kế quần áo nổi tiếng phục vụ 

cho nhân dân trong vùng. 

Sơn tràng là nghề phổ biến ở phố Đầm. Nghề này cần kinh nghiệm và kỹ thuật kết bè 

mảng mà không phải ai cũng làm được. Nhưng, lái bè mới chính là một nghề chỉ dành cho 

những đấng nam nhi can trường. Có thể nói, mỗi chuyến xuôi bè là một cuộc vật lộn với sông 

nước. Họ phải có biết hiểu thấu đáo và cả sự nhạy cảm của trực giác, để luôn luôn thích nghi 

với thiên nhiên trong mọi hoàn cảnh. Sự khôn ngoan này được kết tinh từ nhiều thế hệ đi 

trước truyền nối. 

2. Về chợ Đầm 

Thuật ngữ “chợ” ở đây phải được hiểu rộng ra toàn bộ phố Đầm. Bởi cư dân dọc hai 

bên đường, hoặc những nhà nằm khuất phía trong đều lấy thương nghiệp làm trọng, các hoạt 

động thủ công phong phú, phát triển làm tiền đề để tạo cho hoạt động thương nghiệp cùng 

phát triển. 

Sách “Đại Nam nhất thống chí” trong phần viết về tỉnh Thanh Hóa, mục phố chợ ghi 

chợ trong tỉnh chia thành chín hạng để làm cơ sở thu thuế các chợ. Chợ Đầm được xếp loại 

chợ hạng ba sau chợ Tỉnh và chợ Bản (huyện Yên Định). Và trong cuốn “Tỉnh Thanh Hóa” có 

đến 6 đoạn đề cập về chợ Đầm, điều đó nói lên vai trò và sự ảnh hưởng của chợ Đầm trong 

hoạt động giao thương của tỉnh Thanh Hóa cuối thế kỷ 19 và thế kỷ 20. 

Chợ Đầm buổi ban đầu, với địa thế sông sâu, bãi thoải, chợ được lập nên trên bãi bồi để 

những người buôn bán bằng thuyền từ các nơi trao đổi mua bán. Chợ được dựng lên trên bãi 

đất trống thành nhiều dãy lều chạy dọc, được lợp bằng tranh, say này chợ được xây cao, mở 

rộng, những đường đi lối lại gặp nhau, tạo thành điểm vuông góc, các chỗ bày bán phong phú 

các mặt hàng thể hiện một nền thương nghiệp phồn thịnh hơn hẳn các chợ khác thời bấy giờ. 

Ngoài chợ chính, việc buôn bán còn diễn ra ở các nhà phố như các khu đô thị cổ mà chúng ta 

thường thấy ở Hội An, phố Hiến... 

Với địa thế “cận giang”, nơi đây tạo thành điểm giao thương giữa miền núi với đồng 

bằng của tỉnh Thanh Hóa. Hàng hóa giao thương chủ yếu là vải vóc, tơ lụa, gốm sứ, đồ sắt, 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 
41 

mắm muối từ miền xuôi lên; hàng lâm sản luồng, gỗ, trầm hương, sáp ong và các hàng đặc 

dụng khác như trâu bò, ngà voi, sừng tê giác… do người Mường, người Thái, người Dao ở 

các huyện Ngọc Lặc, Lang Chánh, Thường Xuân, Bá Thước, Quan Hóa và người Lào ở Sầm 

Tớ mang đến.  

Hàng hóa quý ở các nơi, sản phẩm hiếm ở khắp các miền trong và ngoài tỉnh như Nghệ 

- Tĩnh, Hải Phòng, Nam Định, rồi Hoằng Hóa, Quảng Xương... được những chiếc thuyền 

“tam bản” ngược dòng sông Chu để về cập bến, dỡ hàng cung cấp cho chợ Đầm. Ngược lại, 

hàng hóa từ trên chợ lại xuống bến, lên thuyền tỏa đi khắp mọi nơi. Những bè gỗ, bè nứa, 

luồng, giang từ miền ngược bán buôn tại đây hoặc nghỉ lại để tiếp tục hành trình đi về xuôi tới 

bến Giàng cung cấp cho tỉnh lị hoặc các tỉnh phía Bắc. Các thương nhân, chủ thuyền thường 

buôn bán, trao đổi ngay tại bến sông, nhất là các phiên chợ thuyền bè đầy ắp bến sông, cảnh 

kẻ bán người mua luôn diễn ra nhộn nhịp. 

Hoạt động thương mại của bến cũng rất sầm uất, đây chính là nơi tiếp nhận hàng cung 

cấp trực tiếp cho chợ Đầm ngoài những hoạt động buôn bán đường dài với các mặt hàng: gạo, 

đỗ, mắm, muối, cá khô, vải vóc, nồi niêu, nón mũ dưới xuôi đưa lên, người ta còn buôn bán 

tại chỗ các thổ sản địa phương như: mật mía, sáp ong, vải thô và các loại gỗ. Hàng hóa ở chợ 

gồm những sản phẩm quý như mía ngọt Tào Giang, mía đường Kim Tân, cam sành Phủ Lý, 

cam giấy Bù Rinh, dừa Hoằng Hoá, chảo gang Duyên Lộc (Yên Định), chum vại Đức Thọ, 

gạch ngói Cẩm Chướng, quạt giấy Lưu Vệ, nhiễu hồng Lai Duệ, vải lụa Hồng Đô, chiếu 

cói Nga Sơn… Những mặt hàng đấy ngược dòng sông Chu một tháng sáu lần về đây trao 

đổi, bán buôn. 

Để hỗ trợ cho ngành thương nghiệp, ngành nghề thủ công cũng được phát triển tự nhiên, 

nhiều hộ làm nghề kim hoàn, nghề rèn, đan nón, đan lát, đan đồ gia dụng, làm vàng mã, may 

thêu… ứng với mỗi thế mạnh của các cộng đồng dân cư đến đây lập nghiệp. 

Với sự tài hoa, con người ở đây đã sáng tạo nhiều sản phẩm nội sinh từ các nghề thủ 

công truyền thông như làm mộc, kim hoàn, nhuộm vải, may đo, nghề đan đã tạo ra nhiều sản 

phẩm cung cấp ra thị trường: vàng, bạc, vải vóc, quần áo, đồ đan gia dụng (nồi niêu, thúng, 

nón, dao, cuốc, mai, rìu, kiềng sắt), rượu, nước mắm, quán ăn, gạo, đỗ, mắm, muối, cá khô, 

vải. Các hàng nông sản địa phương như: mật mía, gạo, khoai, đậu... Là nơi giao dịch đổi chác 

giữa miền ngược và miền xuôi, đồng thời đã đón tiếp nhiều thương nhân nước ngoài đến buôn 

bán tạo ra hàng hóa phong phú không phải nơi nào cũng có được.  

Ngoài vị trí trấn thủ huyết mạch đông tây của Thanh Hóa, phố Đầm mang diện mạo của 

một đô thị kinh tế, đây chính là nơi tiếp nhận hàng cung cấp trực tiếp cho chợ theo mạch 

đường sông. Cùng với bến cảng sông là khu chợ sầm uất, tấp nập, không kể ngày đêm. Chợ 

Đầm đã vượt khuôn khổ của chợ địa phương để trở thành chợ liên vùng. Thuyền bè từ các 

huyện xa gần trong nước cũng như ngoài nước đã đến đây buôn bán, trao đổi hàng hóa. Hàng 

hóa ở chợ gồm những sản phẩm quý như mía ngọt Tào Giang, mía đường Kim Tân, cam sành 

Phủ Lý, cam giấy Bù Rinh, dừa Hoằng Hóa, chảo gang Duyên Lộc, chum vại Đức Thọ, gạch 

ngói Cẩm Chướng, quạt giấy Lưu Vệ, nhiễu hồng Lai Duệ, vải lụa Hồng Đô, chiếu cói Nga 

Sơn, đồ đồng Đại Bái. Ngoài ra, hàng hóa còn hàng nông sản (gạo, thịt, cá, mắm, muối); hàng 
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lâm sản (măng khô, măng tươi, thuốc men) và các hàng đặc dụng khác như trâu bò, ngà voi, 

sừng tê giác, quế, trầm hương, sáp ong… đa số là người Mường, người Thái, người Dao ở các 

huyện Ngọc Lặc, Lang Chánh, Thường Xuân, Bá Thước, Quan Hóa và người Lào mang đến. 

Họ mua các mặt hàng thủ công như: vải vóc, tơ lụa, đường mật, chiêng ché, đồ mây tre đan, 

gốm sứ, đồ sắt và các nhu yếu phẩm khác như muối, gạo, thịt, cá... Những mặt hàng đấy theo 

dòng sông Chu, hay các tuyến đường bộ một tháng sáu phiên về đây trao đổi, bán buôn. 

Ngoài ra, còn phải nói đến hoạt động buôn bán thuốc phiện, bài bạc, rượu, chè, "nhà 

thổ"... khá phát triển trong thời gian này phục vụ nhu cầu lệch lạc của một bộ phận người 

lúc bấy giờ. 

3. Về văn hóa vật chất và tinh thần 

Cũng như các đô thị cổ là nơi gặp gỡ, giao thoa của nhiều vùng văn hóa. Đặc điểm đầu 

tiên có thể nhận thấy ở văn hóa phố Đầm chính là tính đa dạng, phong phú, thể hiện ở tất cả 

các hình thái văn hóa vật chất và tinh thần như kiến trúc, trang phục, ẩm thực... 

Người phố Đầm rất chú ý đến cách ăn mặc, chất liệu của quần áo ưa chuộng là vải the 

được dệt bằng tơ tằm, dệt thưa, nhuộm thâm. Chất liệu may quần của nữ là nhiễu vì sợi mịn, 

mặt bóng. Ngoài ra, một số chất liệu vải cao cấp cũng hay được dùng như: sa, xuyến, băng, 

là… đều là sản phẩm của các làng nghề ở trong tỉnh hay các tỉnh lân cận sản xuất. Nghề 

nhuộm ở đây cũng rất phát triển vì quần áo nhuộm bằng củ nâu vừa bền màu vừa bền sợi.  

 Nằm vị trí ven sông, nơi gặp nhau của các tuyến giao thông đường thủy, đường bộ và 

cũng là nơi hội tụ về kinh tế, văn hóa liên tục trong gần hai thế kỷ, phố Đầm có được phong 

cách ẩm thực đa dạng và mang những sắc thái riêng biệt. Môi trường thương nghiệp là chính đã 

ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày, phong tục tập quán, lối sống của cư dân địa 

phương, trong đó có thói quen ăn uống thịt cá, bún phở chiếm một phần lớn, là món ăn không 

thể thiếu trong khẩu phần hàng ngày của dân cư phố Đầm. 

Bên cạnh những món đặc sản mang tính phố thị như bún, phở, giò, chả... Phố Đầm còn 

có nhiều món ăn dân dã hấp dẫn như bánh xèo, bánh đa, bánh cuốn. Không chỉ có những món 

ăn ngon, phong phú, các hàng quán ở đây còn có cách bài trí, phục vụ mang những nét riêng. 

Những nhà hàng trong khu phố cổ thường treo một vài bức tranh xưa, xung quanh trang trí 

cây cảnh hoặc đồ mỹ nghệ. Tên những nhà hàng cũng mang tính truyền thống, được kế thừa 

từ đời này sang đời khác. Bên cạnh ẩm thực truyền thống, một số món ăn, thói quen xuất phát 

từ Trung Quốc và phương Tây vẫn được duy trì và phát triển, góp phần làm phong phú nét ẩm 

thực của phố Đầm, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách du lịch. 

Thời thuộc Pháp, nhiều gia đình nông thôn còn phải lần từng bữa ăn, rau cháo qua 

ngày, ấy thế mà dân phố Đầm vẫn cứ sung túc, vẫn có nhiều nhà kiên cố mọc lên. Người 

dân quanh vùng nói đến dân phố Đầm là nể trọng lắm vì tài làm ăn buôn bán kinh doanh, 

học hành. 

Tuy là khu dân cư lấy thương mại là chính, nhưng cũng như làng quê vùng nông thôn 

khác, phố Đầm cũng có đền, đình, nhà thờ kitô giáo được xây dựng theo lối kết hợp giữa 

bản sắc của người Việt và kiến trúc Pháp. Chúng ta có thể nêu các công trình văn hóa tiêu 

biểu sau: 
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Trung tâm phố Đầm có một khoảng đất rộng, hình chữ nhật rất đẹp nằm ở giáp Phụ 

Thành, bóng dáng như không gian quảng trường mà ta thường bắt gặp ở các nước phương 

Tây. Xưa kia, nơi đây là nơi họp chợ và sinh hoạt văn hóa của cả làng, xung quanh có nhiều 

hàng quán, khu giải trí rất sang trọng. 

Trước kia, làng Quảng Ích có 4 ngôi đình, mỗi giáp có ngôi đình riêng để thờ Thành 

hoàng (giáp Phúc Xuyên và Hà Quảng chung một ngôi đình). 

Đình chính nằm ở giữa làng trên một gò đất cao. Đình có kiến trúc chữ 三, gồm Tiền tế 

năm gian, Trung từ ba gian và Hậu cung. Mặt đình ngoảnh theo hướng nam, cổng Nghi môn 

được xây dựng đồ sộ, bề thế. Phía trong cổng có sân rộng, giữa sân có đường thập đạo, hai bên 

có hai dãy tả vu, hữa vu. 

Khu nội tự trong cùng được thờ Bản thổ Thành hoàng Tôn thần với nhiều câu đối, cửa 

võng và hệ thống kèo cột đều được sơn thếp rất đẹp. Phía trên có bức đại tự ghi “Địa linh 

nhân kiệt” để nói về tài sắc của con người phố Đầm mà chỉ có thể bắt gặp trong đại tự ở Bảng 

Môn Đình (Hoằng Lộc, Hoằng Hóa).  

Ngoài ngôi đình chính của làng, các ngôi đình của các giáp nhỏ hơn đều được dựng trên 

khu đất cao hướng ra dòng sông Chu, theo kiến trúc đình truyền thống người Việt. Đình là nơi 

tụ hội và xây kết tình cảm của nhiều thế hệ người dân phố Đầm. Riêng đình của giáp Vạn 

Quang do đây là khu vực của người sống nghề biển, sông nước, nghề nghiệp chủ yếu đi 

thuyền, buôn bán cá, mắn, muối do vậy tín ngưỡng ở đây là thờ Thủy thần - là vị thần bảo 

hộ cho dân làng. 

Nhà thờ công giáo xây dựng năm 1923, với xóm đạo gần trăm hộ đến nay nhà thờ vẫn 

còn giữ nguyên kiến trúc, nội thất phục vụ tín ngưỡng của giáo dân họ đạo và một số dân vạn 

chài ven sông. 

Khi phố Đầm đã phát triển mạnh mẽ là nơi tụ hội của những người thương nghiệp giàu 

có, nhu cầu của nhân dân quanh vùng, chính quyền Pháp và triều đình Nguyễn đã cho xây 

dựng Trường Tiểu học (Ecole Primaire de Quang Thi) do Pháp bảo trợ mở từ những năm 

1924 tại phố Đầm. Lúc đầu, trường chỉ có 3 lớp gồm lớp đồng ấu, dự bị và lớp năm chuyên 

dạy bằng chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp. Đến năm 1936, trường có đủ 6 lớp gồm lớp Năm, lớp 

Bốn, lớp Ba, lớp Nhì đệ Nhất, lớp Nhì đệ Nhị và lớp Nhất. Lúc đông có trên 152 học sinh từ 

các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Lang Chánh đến học2. 

Đến làng Đầm đặc trưng nhất là khu nhà cổ, nhiều gia đình buôn bán thành đạt đã đua 

nhau làm nhà. Lúc hưng thịnh phố Đầm có gần trăm ngôi nhà xây. Kiểu nhà ở phổ biến nhất 

chính là những ngôi nhà phố một hoặc hai tầng với đặc trưng chiều ngang hẹp, chiều sâu rất 

dài tạo nên kiểu nhà hình ống. Những vật liệu chính dùng để xây dựng nhà đều có sức chịu 

lực và độ bền cao do đặc điểm khí hậu khắc nghiệt và bão lụt hàng năm của vùng này. Thông 

thường, các ngôi nhà có kết cấu kiểu nhà khung gỗ, hai bên có tường gạch ngăn cách. Khuôn 

viên trung bình của các ngôi nhà có chiều ngang khoảng 6m - 8m, chiều sâu khoảng 10m - 

                                           
2
 Theo cụ Nguyễn Quốc Đạt từng học hết bậc tiểu học ở đây cho biết trong lớp ông học có Cầm Bá Thỏ (con 

Cầm Bá Bảo Tri châu Thường Xuân), Lê Xuân Khôi con quan lang Mường Tín (châu Lang Chánh) và con quan 

lang Chầu Nguyệt, Đạo Thắng ở Quan Hóa. 
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40m, biến thiên theo từng khu vực. Bố cục mặt bằng phổ biến của những ngôi nhà ở đây gồm: 

vỉa hè, hiên, nhà chính, nhà phụ, hiên, nhà cầu và sân trong, hiên, nhà sau ba gian, vườn sau. 

Kết cấu ngôi nhà chủ yếu xây theo kiểu biệt thự hai tầng hoặc nhà ống hướng ra mặt phố nằm 

san sát nhau. Với đường nét mềm mại, sinh động, hài hòa giữa điêu khắc kiến trúc đông - tây, 

kiến trúc gồm 3 phần: không gian buôn bán, không gian sinh hoạt và không gian thờ cúng, 

trong đó gian chính giữa ngôi nhà ở tầng hai làm nơi đặt bàn thờ tổ tiên, 2 bên là hoành phi, 

câu đối sơn thếp rực rỡ. Tầng hai thường lát bằng ván, cầu thang bằng gỗ tốt chạm trổ hoa văn 

tinh xảo, được kết cấu theo kiểu nhà trên, nhà dưới, nhà ngang, nhà bếp liên hoàn với nhau 

bằng hệ thống cửa liên thông. Nội thất ngôi nhà chia ra nhiều buồng: buồng ngủ, buồng ăn 

gắn liền bếp, buồng khách, thiết kế có lò sưởi, ban công rộng rãi, mát mẻ về mùa hè, ấm áp 

vào mùa đông. Các biệt thự chủ yếu nằm dọc theo đường phố, tạo nên một bức tranh sinh 

động, lãng mạn, hiện đại ở một vùng quê hẻo lánh. Tiêu biểu như nhà cụ Lộc, Cai Tám, Cai 

Thi; cụ Lý Ninh, Lý Thư, Lý Xuyến, Lý Sinh; cụ Cửu Tích, Cửu Quát, Cửu Điển, Cửu 

Khang3; cụ Hồng, cụ Lũy, cụ Lỉ4; cụ Lại, cụ Thọ, cụ Thắng, cụ Bích... Những biệt thự kiểu 

Pháp cao vút rêu phong cổ kính, san sát giờ trở thành văn hóa truyền thống của một vùng quê 

bên dòng sông Chu.
 

Trước sự mai một của quần thể kiến trúc phố cổ, sự lụi tàn của trung tâm giao thương 

trù phú xưa, năm 2013 một người con quê hương phố Đầm, sau bao năm xa quê đã hỗ trợ đầu 

tư hàng chục tỉ đồng xây dựng hệ thống hạ tầng đường sá, lắp đặt hệ thống đường điện công 

cộng toàn khu phố; xây dựng lại chợ xưa, xây sửa lại công trình văn hóa, điểm học mầm non; 

sửa sang một số nhà cổ; xây công viên, sân bãi thể dục thể thao và khu văn hóa tâm linh... đã 

làm sống dậy diện mạo của phố Đầm xưa.  

4. Thay lời kết 

Phố Đầm - những dãy phố liền kề đặc trưng, những ngôi nhà với nét trang trí vẫn còn 

nguyên từ thuở ban đầu cách đây hàng thế kỷ. Nét độc đáo của những ngôi nhà Pháp là mảng 

phù điêu phong cách phương Tây hòa quyện văn hóa phương Đông với dòng chữ Hán đắp nổi 

trước nhà, trước cổng, đã trở thành vốn di sản quý của phố Đầm một thời đã qua.  

Phố Đầm hình thành không phải từ cơ sở của trung tâm hành chính như đặt các “trấn” 

mà nơi đây xuất hiện trên cơ sở điều kiện kinh tế. Nằm trên vị trí thuận lợi giao thương có bến 

cảng cho thuyền bè neo đậu, với nhiều nguồn hàng đổ về đây rồi trung chuyển đi muôn nơi, là 

cơ sở tạo cho phố Đầm ra đời. Có chăng là “trạm” chỉ khi chính quyền phong kiến và thực 

dân Pháp lập các trạm giác để kiểm soát và khai thác bằng hình thức đánh thuế mà thôi. 

Phố Đầm - chợ Đầm hai thành tố “phố” và “chợ” gắn liền, hòa quyện vào nhau được 

hình thành và phát triển trên cơ sở điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội thời phong kiến và 

đạt được sự thịnh vượng nhất định trong lịch sử. Những năm đổi mới, nằm trên vùng trũng, 

khuất, không thuận lợi cho việc giao thương và thường xuyên chịu những trận lũ lụt từ sông 

Chu do vậy phố Đầm không còn giữ được vai trò là vị trí trung tâm của vùng. Điều này, phố 

                                           
3
 Cai Tám, Cai Thi, Lý Ninh, Lý Thư, Lý Xuyến, Lý Sinh, Cửu Tích, Cửu Quát, Cửu Điển, Cửu Khang là những 

người làm cai tổng, lý trưởng hoặc có phẩm hàm cửu phẩm nên thường gắn chức vụ với tên người. 
4
 Họ là những người gốc Hoa 
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Đầm cũng như bao đô thị cổ lớn khác như phố Hiến, Thanh Hà (ngoài tỉnh), Dương Xá (trong 

tỉnh) khi vai trò lịch sử đã kết thúc, phố Đầm không tránh khỏi lụi tàn theo thời gian. 

Người phố Đầm vốn là dân “ngụ cư”, lâu nhất là khoảng 09 đời, lấy nghề buôn bán là 

chủ đạo. Khi những nhân tố thuận lợi cho sự hình thành, phát triển thành “kẻ chợ” đã tiếp 

thêm nhiều sinh khí từ hoạt động giao thương buôn bán, không bị chi phối nhiều bởi dân cư 

gốc. Tuy nhiên, dưới chế độ phong kiến, thực dân phố Đầm vẫn còn nặng yếu tố “thị” trong 

“làng” mà chưa bứt ra được để trở thành một thành tố “thị” độc lập, lúc vẫn gọi là “phố Đầm” 

như một chốn thị, lúc lại gọi là “làng Đầm” như bao làng quê nông thôn khác. Nhưng dù thế 

nào, họ vẫn có nét riêng khác với người làm nghề nông cùng xã, bởi sự tài hoa, can trường, tư 

duy phóng khoáng trong hưởng thụ về vật chất và tinh thần, điều này không như những người 

nông dân luôn tằn tiện làm trọng. 

Khi điều kiện tự nhiên, xã hội không còn là lợi thế, người dân phố Đầm đã di cư đến 

những vùng đất mới, trong đó chủ yếu là phố Cống, Mục Sơn, Đồng Mới, Đồng Tâm, Lang 

Chánh, Quan Sơn và thành phố Thanh Hóa; một số gia đình đại tư sản sau năm 1954 đã chạy 

vào Nam và sang Pháp. Những hộ dân còn lại vẫn lấy nghề buôn bán nhỏ là chính, không gian 

phố xá thu hẹp, tiêu điều. Sau hơn 1/2 thế kỷ bị lãng quên, hoạt động thương mại ngưng trệ, 

rất nhiều gia đình li tán, các ngôi nhà cũng theo đó mà không có người ở, thời gian đã làm cho 

nơi đây bị mai một nhiều. Phố Đầm với các kiến trúc biệt thự kiểu Pháp đã bị chìm vào quên 

lãng. Những công trình lớn như trường học, đình, đền thờ, điếm canh, nhà tuần, nhà cổ đã 

không còn, hoặc còn không đáng kể. Để phát huy vai trò lịch sử - văn hóa, kinh tế - xã hội của 

phố Đầm, ngày 18/10/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3945/QĐ-

UBND phê duyệt quy hoạch chung đô thị phố Đầm đến năm 2030 và Quyết định số 

4188/QĐ-UBND công nhận phố Đầm đạt chuẩn đô thị loại V. Từ truyền thống của một đô thị 

xưa và với sự quan tâm của Nhà nước, sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, hy vọng 

trong tương lai phố Đầm sẽ được bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống vốn có để tạo thành 

điểm danh thắng vệ tinh của khu du lịch Lam Kinh mà du khách có thể tham quan về một khu 

đô thị cổ còn sót lại duy nhất ở xứ Thanh. 
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DAM TOWN - DAM MARKET 

Le Huy Dung, B.A 

Abstract: Ancient towns play an important role in the medieval and modern history. 

Over the ups and the downs , the ancient towns are no longer intact. With the aims of 

promoting cultural values of ancient  towns, especially the exploitation and development of 

tourism in Thanh Hoa to serve the socio-economic development, ancient towns 

must perserved. Dam town in Xuan Thien commune, Tho Xuan district nowadays is one of 

the ancient towns imbued with traditional culture and long history. Therefore, it needs to be 

preserved and exploited. 

Key words:  Ancient town, Dam town, tourism exploitation, traditional culture.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người phản biện: NCS.GVC. Hà Đình Hùng (ngày nhận bài 13/12/2018; ngày gửi phản biện 

15/12/2018; ngày duyệt đăng 05/01/2019). 

  



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 
47 

GIÁ TRỊ CỦA CÁC CA KHÖC VIẾT VỀ THANH HÓA  

TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA  

QUÊ HƢƠNG ĐẤT NƢỚC 

(Tiếp theo và hết) 

   Nhạc sĩ.GVC. Đoàn Dũng
1
 

 

3. Phát triển văn hóa Việt Nam theo tinh thần Đại hội của Đảng 

 Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh hun đúc nên phẩm chất, 

cốt cách con người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Nền tảng 

đó đã giúp cho nhân dân ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm 

lược, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc và nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 

quốc. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của văn hóa, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng 

ta đã đề ra đường lối, chủ trương, chính sách về văn hóa, được thể hiện thông qua các chỉ 

thị, nghị quyết, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển 

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa 

XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước”. 

Kế thừa các quan điểm trước đây về phát triển văn hóa, Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XII đã nêu tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về xây dựng nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế. Tại văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII cũng 

đã chi tiết hóa “Tạo điều kiện thuận lợi để văn học nghệ thuật tỉnh nhà phát triển; khuyến 

khích các văn nghệ sĩ sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, xứng đáng với tầm vóc và bề dày 

lịch sử, văn hóa của mảnh đất, con người xứ Thanh”[1, tr 89]. 

Quá trình xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam thời gian qua đã đạt được nhiều 

thành tựu nổi bật như: văn hóa đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đúng mức trong các chính 

sách kinh tế - xã hội; quan hệ biện chứng giữa văn hóa với con người và những đặc trưng của 

văn hóa, đặc tính của con người Việt Nam được xác định đầy đủ hơn; vai trò lãnh đạo của 

Đảng, quản lý của Nhà nước và trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, 

đặc biệt của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa được đề cao. Hệ 

thống thể chế, thiết chế văn hóa từng bước được tăng cường. Nhiều giá trị văn hóa truyền 

thống của dân tộc, từng vùng, miền được kế thừa và có bước khởi sắc, nhất là trong điều kiện 

hội nhập, giao lưu văn hóa với thế giới. Nhiều di sản văn hóa được bảo tồn, tôn tạo; xã hội 

hóa hoạt động văn hóa ngày càng mở rộng. Văn học, nghệ thuật có bước phát triển mới; nhiều 

bộ môn nghệ thuật truyền thống được quan tâm đầu tư gìn giữ; nhiều tác phẩm về đề tài cách 

mạng và kháng chiến, về công cuộc đổi mới đất nước có chất lượng tốt. Bởi vậy, những năm 

qua, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, “bước đầu hình 

                                           
1
 Khoa Âm nhạc - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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thành những giá trị mới về con người với các phẩm chất về trách nhiệm xã hội, ý thức công 

dân, dân chủ, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên”[2, tr 123]. 

Tuy nhiên, so với các lĩnh vực khác, việc đầu tư phát triển và thành quả trong lĩnh vực 

văn hóa chưa tương xứng, còn dàn trải. Điều đó đã làm cho “đời sống văn hóa, tinh thần ở 

nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu; hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với 

đô thị còn nhiều khoảng cách. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đạt hiệu quả chưa 

cao”[2, tr 125]. Đáng chú ý là, “hệ thống thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho 

hoạt động văn hóa còn thiếu và yếu, có nơi xuống cấp, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng 

thấp. 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”[2, tr 125]... 

Để khắc phục tình trạng đó và đảm bảo cho văn hóa phát triển, Đại hội XII của Đảng 

đã xác định rõ tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa 

Việt Nam trong thời gian tới. Đây là định hướng hết sức quan trọng cần được quán triệt, thống 

nhất nhận thức về một số vấn đề chủ yếu sau: 

Một là, nắm vững tư tưởng chỉ đạo phát triển văn hóa  

Kế thừa, phát triển quan điểm chỉ đạo, những định hướng lớn của Đảng và tình hình 

phát triển văn hóa Việt Nam thời gian qua, văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nhấn 

mạnh: “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến Chân - 

Thiện - Mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự 

trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm 

sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh” [2, tr 126]. 

Hai là, thống nhất nhận thức về mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam  

Mục tiêu trước mắt là, gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; 

làm cho văn hóa tham gia tích cực vào thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh”. Xây dựng những giá trị văn hóa mới đi đôi với việc mở rộng giao lưu 

quốc tế. Nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động, sáng tạo văn hóa của nhân dân; từng 

bước thu hẹp sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật giữa thành thị và nông thôn, 

giữa đồng bằng và miền núi, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tăng 

cường đầu tư của Nhà nước, nâng cao tỷ lệ ngân sách cho văn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa các 

hoạt động văn hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa; coi đầu tư cho văn hóa là 

đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững.  

Mục tiêu lâu dài là, tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc; gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm 

cho văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng môi trường, lối sống 

văn hóa; phát huy tinh thần tự nguyện, tự chủ, sức sáng tạo, vai trò chủ thể văn hóa của nhân 

dân; xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam. Đẩy mạnh công tác bảo 

tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, bảo đảm tính thống nhất trong đa 

dạng về bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Phát huy tiềm năng, 
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khuyến khích sáng tạo văn học, nghệ thuật, sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu 

biểu phản ánh sức sống của nền văn hóa mới. 

Ba là, quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa  

Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Tiên tiến không chỉ về nội dung tư tưởng mà cả trong hình thức biểu hiện, trong các phương 

tiện truyền tải. Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng 

nước và giữ nước. Bản sắc văn hóa dân tộc còn đậm nét cả trong các hình thức biểu hiện 

mang tính dân tộc độc đáo; giữ gìn bản sắc dân tộc phải đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời 

trong phong tục, tập quán. Để làm được điều đó, cần quán triệt, thực hiện tốt những nhiệm vụ, 

giải pháp mà Đại hội XII đã nêu lên, đó là: xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp 

phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa trong 

chính trị, kinh tế; làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản; phát triển công nghiệp 

văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa; chủ động hội 

nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tiếp tục đổi mới phương thức 

lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa; đầu tư 

của Nhà nước cho văn hóa phải tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh xã hội hóa 

nhằm huy động các nguồn đầu tư, tài trợ, hiến tặng cho phát triển văn hóa...  

Bốn là, tích cực đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh 

vực văn hóa 

Hiện nay, trước những biến động chính trị phức tạp trên thế giới, một số người dao 

động, hoài nghi về con đường xã hội chủ nghĩa, thậm chí phủ nhận thành quả của chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; phủ nhận lịch sử cách mạng Việt Nam 

dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tệ sùng bái nước ngoài, coi thường những giá trị văn hóa dân tộc, 

chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ… đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của dân 

tộc. Trong sáng tác và lý luận, phê bình văn hóa, nghệ thuật, có lúc đã nảy sinh khuynh hướng 

phủ nhận thành tựu văn học cách mạng và kháng chiến, đối lập văn nghệ với chính trị, nhìn xã 

hội với thái độ bi quan... Bởi vậy, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, 

nhất là trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản… đấu tranh với quan điểm sai 

trái và mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch lợi dụng văn hóa để chống Đảng và chế độ ta. 

Phát triển nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là mục tiêu xuyên suốt quá trình phát 

triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nắm vững tinh thần đó, trong lĩnh vực sáng tác 

âm nhạc, ca khúc với những ưu thế của mình đó là có thể cập nhật nhanh, đa dạng những nội 

dung, vấn đề mang tính thời sự, có sự lan tỏa mạnh… đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

4. Giải pháp phát huy giá trị các ca khúc viết về Thanh Hóa phục vụ sự nghiệp 

Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa quê hƣơng đất nƣớc 

Trong quá trình thực tế đi khảo sát để thu thập các ca khúc viết về Thanh Hóa cho 

thấy, trước năm 1965 hầu như chưa có sáng tác mới nào ở thể loại ca khúc. Sau sự kiện lịch 

sử, chỉ trong 2 ngày 03 và 04/4/1965, lưới lửa phòng không của quân dân Hàm Rồng - Nam 
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Ngạn đã thiêu rụi 47 máy bay hiện đại của đế quốc Mỹ thì xứ Thanh nói chung và một số địa 

danh nổi tiếng trong tỉnh mới được giới thiệu, được ca ngợi qua nhiều phương tiện, loại hình 

nghệ thuật, trong đó ca khúc đã phát huy được vai trò, ưu điểm của mình trong việc giới thiệu, 

làm lan tỏa một cách nhanh nhất hình ảnh con người và quê hương với bạn bè trong và ngoài 

nước. Thông qua các ca khúc, những tấm gương anh dũng như Ngô Thị Tuyển, Nguyễn Bá 

Ngọc, các cụ lão dân quân Hoằng Trường (Hoằng Hóa)… và các danh lam, di tích lịch sử như 

biển Sầm Sơn, biển Nghi Sơn, sông Mã, Hàm Rồng, vườn quốc gia Bến En, khu Di tích quốc 

gia đặc biệt Lam Kinh… được khắc họa qua giai điệu âm nhạc kết hợp với lời ca, đã được hát 

vang khắp mọi miền, kéo dài theo năm tháng, góp phần thúc dục tinh thần anh dũng của các 

chiến sĩ trong chiến đấu bảo vệ, giải phóng đất nước và  động viên tinh thần hăng say, khám 

phá, sáng tạo trong xây dựng quê hương giàu đẹp. Thông qua các ca khúc và các loại hình văn 

hóa, nghệ thuật khác, bạn bè trong và ngoài nước đã biết đến Thanh Hóa, biết đến Việt Nam 

nhiều hơn. 

Từ năm 1965 đến năm 2018, đã có khoảng gần 1000 ca khúc (không tính các bài viết 

về các thôn xóm, phố, hội, nhóm…) viết về các huyện, thị xã, thành phố, về các ngành nghề, 

lực lượng vũ trang, ca ngợi tấm gương các anh hùng, các địa danh, danh lam thắng cảnh tại 

Thanh Hóa và mới đây là ca ngợi về phong trào xây dựng “Nông thôn mới”. Có thể nói, số 

lượng và chất lượng các bài hát còn khiêm tốn so với một tỉnh đất rộng người đông, có nền 

văn hóa Đông Sơn rực rỡ, có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích và bề dày lịch sử trong các 

cuộc kháng chiến… nhưng đó cũng là một kho tàng sáng tác về nghệ thuật có giá trị của các 

nhạc sĩ chuyên và không chuyên, trong và ngoài tỉnh, đã gửi gắm những tình cảm của mình 

với đất và người quê Thanh. Tuy nhiên, việc lưu giữ, hệ thống các bản nhạc, CD, DVD tại các 

địa phương, đơn vị chưa tốt, phần lớn bị thất lạc, chỉ được biết qua truyền miệng, thậm chí 

không biết ai sáng tác, kể cả ở các đơn vị được xem là có truyền thống về phong trào văn hóa, 

văn nghệ, nhiều năm tham dự liên hoan, hội diễn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh luôn đạt giải 

cao, nhưng khi cần tìm bản nhạc viết về chính đơn vị mình thì không có… Vẫn còn một vài 

nơi chưa thực sự quan tâm tới đời sống tinh thần của cán bộ  nhân dân, ví dụ như, trong một 

thời gian dài, qua nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo, có rất nhiều thành tích đáng tự hào cần quảng bá, 

giới thiệu nhưng đơn vị đó chưa mời nhạc sĩ tới viết bài, để mỗi khi cần tổ chức sự kiện của 

đơn vị hoặc giao lưu văn hóa với các đơn vị khác thì chỉ biết lấy các bài hát viết chung về quê 

hương để hát… 

Để phát huy giá trị của các ca khúc viết về Thanh Hóa trong sự nghiệp Công nghiệp 

hóa - Hiện đại hóa quê hương đất nước ngày nay, tác giả bài viết xin được đưa ra một số đề 

xuất, giải pháp sau: 

 Thứ nhất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (VH,TT&DL TH) phối hợp 

với Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Thanh Hóa giao trách nhiệm cho một bộ phận quản lý 

về mặt nhà nước phụ trách mảng văn hóa phi vật thể. 

Thứ hai, Cần phải hoàn thiện danh mục các bài hát viết về Thanh Hóa. Hàng năm, 

danh mục phải được cập nhật, bổ sung (nguồn bổ sung do Ban âm nhạc Hội VHNT, Chi hội 

Nhạc sĩ Việt Nam, các tác giả sáng tác cung cấp). 
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Thứ ba, Ban âm nhạc Hội VHNT, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Thanh Hóa và Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa hàng năm phối hợp mở lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ sáng tác âm nhạc cho hội viên chuyên ngành sáng tác nhằm nâng cao chất lượng 

sáng tác âm nhạc. Lập trang Website của Ban âm nhạc nhằm trao đổi nghiệp vụ sáng tác; 

công bố, giới thiệu  tác phẩm mới. 

Thứ tư, Đề xuất với Ban âm nhạc Hội VHNT Thanh Hóa, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam 

tại Thanh Hóa phối hợp với các địa phương, các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức cho các 

nhạc sĩ đi thực tế cơ sở để viết bài. Hàng năm, Hội VHNT phối hợp với Sở VH,TT&DL TH 

và các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị tổ chức sáng tác, viết bài nhân kỷ niệm 

thành lập; Tổ chức hội thi, liên hoan văn nghệ cấp huyện, thị, thành phố, các sở, ban, ngành 

trong tỉnh, trong đó phải có quy chế về nội dung chương trình của mỗi đơn vị, có tỉ lệ nhất 

định về ca khúc viết về Thanh Hóa và có điểm khuyến khích các đơn vị thực hiện, trừ điểm 

các chương trình không đảm bảo nội dung theo quy chế hội thi, liên hoan... 

Thứ năm, Hội đồng nghệ thuật của tỉnh (gồm đại diện: cán bộ quản lý Nhà nước về 

lĩnh vực VHNT, nhạc sĩ sáng tác âm nhạc, nhà lý luận phê bình âm nhạc, ca sĩ đại diện các 

dòng nhạc, đạo diễn âm nhạc) hàng năm tổ chức lựa chọn các ca khúc có chất lượng, lập danh 

mục, báo cáo Sở VH,TT&DL TH, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn… để đưa bài hát viết 

về Thanh Hóa vào các hoạt động của Đoàn Thanh niên; hoạt động tại các trường học; đưa vào 

danh mục bài hát tại các điểm Karaoke trên địa bàn toàn tỉnh; Cần có quy định về tỷ lệ ca 

khúc viết về xứ Thanh trong các hội diễn, liên hoan văn nghệ, hát về quê hương, trong các sự 

kiện lớn của tỉnh. 

Thứ sáu, Các phòng văn hóa, trung tâm văn hóa huyện, thị, thành phố, phường, xã, 

phố, thôn dành thời lượng phát sóng hàng ngày để giới thiệu các ca khúc đã được Hội đồng 

nghệ thuật tỉnh lựa chọn hàng năm; Triển khai giới thiệu các ca khúc viết về quê hương, về 

các phong trào trong địa phương, đơn vị. 

Thứ bảy, Ngành Du lịch, Hiệp hội Du lịch, công ty du lịch, trung tâm tổ chức sự kiện 

trong tỉnh lựa chọn sử dụng sản phẩm sáng tác có chất lượng, đã được hội đồng nghệ thuật, 

công chúng thừa nhận để đưa vào phục vụ các tour du lịch (đường bộ, đường sắt, đường 

thủy, đường hàng không), phát sóng giới thiệu tại điểm du lịch, các bãi biển theo khung giờ 

phù hợp... 

Thứ tám, Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa hàng tháng phát 

chương trình giới thiệu tác phẩm mới viết về quê hương Thanh Hóa. 

5. Kết luận 

Là một tỉnh đất rộng người đông, có đủ các vùng địa lý (miền núi, đồng bằng, miền 

biển), hiện nay Thanh Hóa đang trong thời kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII mà mục tiêu là phấn đấu xây dựng thành 

tỉnh kiểu mẫu như lời Bác Hồ hằng mong muốn. Với nhiệm vụ ca ngợi tinh thần anh dũng của 

quân và dân ta trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền chủ trương chính sách, quảng bá 

hình ảnh quê hương, đất nước với bạn bè trên thế giới; động viên tinh thần học tập, lao động 

sáng tạo trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa quê hương đất nước hiện nay, cùng 
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với nhiều phương tiện thông tin đại chúng, nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật, ca khúc đã và 

đang phát huy tốt vai trò của mình, điều đó đã được được khẳng định bởi rất nhiều bài hát đã 

đi cùng năm tháng, đi cùng lịch sử oai hùng của dân tộc.                                                                                                                                
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VẺ ĐẸP QUÊ HƢƠNG ĐẤT NƢỚC VÀ PHONG TỤC TẬP QUÁN 

 QUA TẢN VĂN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 

NCS. Nguyễn Thị Hà
1

 

  

Tóm tắt: Tản văn Việt Nam hiện đại (tính từ thế kỷ 20 cho đến nay) đã đạt được những 

thành tựu nhất định và có thể khái quát tập trung với các xu hướng như sau: 1- Tản văn ca 

ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước; 2- Tản văn đi vào phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của 

dân tộc; 3- Tản văn khai thác các vấn đề mang tính xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng; 4- 

Tản văn đi vào các vấn đề văn học nghệ thuật. Tuy nhiên, theo sự phát triển của thời gian, cùng 

với đội ngũ sáng tác, số lượng tác phẩm, đề tài của tản văn ngày càng được mở rộng phong 

phú, đa dạng và mới mẻ hơn. Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu vào đề tài ca ngợi vẻ đẹp quê 

hương và phong tục tập quán dân tộc của tản văn Việt Nam hiện đại. 

Từ khóa:Tản văn Việt Nam hiện đại, vẻ đẹp quê hương đất nước, phong tục tập quán. 

 

I. Đặt vấn đề 

Tản văn là thể loại văn học có mặt ngay từ những chặng đầu của nền văn học hiện đại 

Việt Nam. Từ thập kỉ thứ hai của thế kỷ 20, các sáng tác của Tản Đà, Nguyễn Văn Vĩnh, 

Nguyễn Bá Trác, Đạm Phương... đã được độc giả yêu thích và đón nhận như nhiều thể loại 

văn xuôi hiện đại khác. Tản văn xuất hiện sớm và đã có những bước phát triển ghi dấu ấn 

trong đời sống văn học, góp phần quan trọng trong việc tạo nên diện mạo và thành tựu phong 

phú của nền văn học Việt Nam thời kỳ hiện đại. Cả trên bình diện lý thuyết và thực tiễn 

nghiên cứu văn học đều cho thấy, cho tới nay, giới nghiên cứu vẫn chưa thực sự quan tâm đến 

thể loại này, thậm chí, theo GS. Trần Đình Sử, tản văn là thể loại hầu như bị quên lãng suốt cả 

một thế kỉ - thế kỉ 20. Tuy nhiên, đến nay, tản văn ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế 

riêng của mình. Không chỉ là một thể loại “quen thuộc” với người đọc mà tản văn còn đi sâu 

vào những vấn đề của đời sống và con người đương đại. Trong đó, vẻ đẹp quê hương và 

phong tục tập quán dân tộc là một chủ đề lớn được các nhà văn bộc lộ trực diện và thẳng thắn 

dưới góc độ đa chiều. 

II. Nội dung 

1. Khái quát về tản văn Việt Nam hiện đại 

Từ sau chiến thắng mùa xuân 1975, lịch sử văn học nước ta đã có sự thay đổi trong mọi 

lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng phải chờ đến đại hội VI (1986) mới trở thành yêu cầu bức 

thiết, có ý nghĩa sống còn của đất nước. Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 28/11/1987 của Bộ 

Chính trị về “Đổi mới và nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật và văn hóa, 

phát huy khả năng sáng tạo, đưa văn học, nghệ thuật và văn hóa phát triển lên một bước mới” 

là Nghị quyết duy nhất dành riêng cho văn nghệ, mở ra một cách nhìn mới, hướng đi mới cho 

văn học nghệ thuật. Ở thời điểm ấy, văn học cũng đã dần tự biến đổi mình để có thêm những 

tác giả, tác phẩm mới với những đặc điểm về phong cách và nội dung khác với thời kỳ trước.  

                                           
1
 Khoa Luật  và Quản lý nhà nước - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Bước sang thế kỷ 21, xã hội có nhiều biến chuyển, đặc biệt là sau năm 1986, từ sự biến 

đổi văn hóa, chính trị đã kéo theo sự vận động chuyển mình của văn học nói chung và thể loại 

tản văn nói riêng. Thời điểm này đã đánh dấu một thời kỳ mới trong văn học Việt Nam hiện đại. 

Tính chất đổi mới của văn học dĩ nhiên không chỉ ở vấn đề số lượng sách báo được in ra vượt 

trội mà chính là ở cảm hứng mới về hiện thực, quan niệm mới về con người. 

Cùng với sự phát triển của công nghệ truyền thông thông tin, báo chí, in ấn, Internet, 

xuất bản… đã tạo điều kiện cho tản văn bùng nổ với sự xuất hiện của hàng loạt nhà văn kể cả 

tác giả chuyên nghiệp và không chuyên. Điều đặc biệt, về sự xuất hiện của tản văn đó là tản 

văn không chỉ xuất hiện với hình thức in thành sách của các nhà xuất bản mà tản văn còn xuất 

hiện dày đặc trên báo chí (Báo Văn nghệ, Báo Người lao động, Tạp chí Thanh Niên..). Thậm 

chí, trên các trang địa phương cũng có mục dành riêng cho tản văn, hay một số báo dành riêng 

cho lứa tuổi thanh thiếu niên (Báo Thiếu niên Tiền phong, Báo Hoa học trò...) và nhiều 

Website dành vị trí nhất định để đưa tản văn đến với bạn đọc như: quehuongonline.vn; 

tapchisonghuong.com.vn... 

Có thể nói, trong thời đại không thật dư dả thời gian đọc, chưa nói đến văn hóa đọc hiện 

nay còn nhiều điều đáng bàn thì tản văn với khả năng phục vụ nhanh và khéo léo cho mọi đối 

tượng đã hút vào mình một lượng công chúng rộng rãi, đa dạng thành phần và có hẳn những 

lớp độc giả trung thành. Đúng như tác giả Nguyễn Việt Hà thừa nhận “ngày hôm nay, số 

người mua và đọc tạp văn thường đông hơn hẳn số người mua và đọc tiểu thuyết”. Thực tế 

này “nên lo hay mừng” chưa vội bàn nhưng ít nhất, nó khẳng định tản văn đã thắng lớn trên 

một thị trường văn học mà văn học dịch/văn học nước ngoài đang chiếm thế thượng phong và 

đi sâu trong hầu hết các cuộc đọc bài bản, kĩ lưỡng.  

Tản văn trong những năm gần đây bắt đầu nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn. 

Từ đầu thế kỉ 21 trở đi, “tản văn Việt Nam hiện đại - một thể loại bị lãng quên” (Trần Đình 

Sử) đang có sự hồi sinh, “đổ bộ” vào các hiệu sách, thư viện, trang mạng như đây là “thời” 

của mình. Tuy về chất lượng sáng tác còn nhiều điều đáng bàn nhưng về mặt số lượng, đội 

ngũ sáng tác có dấu hiệu vượt trội, nhiều cây bút đã gây dựng được tên tuổi, góp phần làm 

nên diện mạo mới của văn chương Việt Nam.  

Tản văn, tạp văn, tùy bút hay đoản văn trước đây xuất hiện lác đác, nhưng trong một 

thập kỷ trở lại đây, thể loại này ngày càng xuất hiện đều đặn trên các chuyên mục “đinh” của 

nhiều tờ báo, tạp chí với những mẩu chuyện nhỏ, luận đàm mang tính thời sự; dần dần, tản 

văn nổi lên như một hiện tượng của dòng chảy văn học đương đại. Thật khó có thể thống kê 

đầy đủ số lượng các tác phẩm tản văn xuất hiện trong giai đoạn này. Bởi nhiều tuyển tập tản 

văn được in sách ra mắt bạn đọc thì có nhiều tác giả lựa chọn các kênh truyền tải thông tin 

khác nhau. Từ năm 2010 đến hết tháng 6/2015, riêng Nxb Trẻ đã có 62 tựa sách tản văn. 

Trong đó, tính riêng 6 tháng đầu năm, Nxb Trẻ đã in tổng cộng 18 tựa sách thuộc thể loại này, 

với 32.000 bản được ấn hành ở Hà Nội. Nhiều báo, tạp chí có chuyên mục tản văn hoặc đăng 

nhiều tản văn. Có thể kể đến các báo, tạp chí như Thanh niên, Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Người 

lao động, Giáo dục và thời đại, Đại đoàn kết, Văn nghệ Quân đội, Hà Nội mới cuối tuần... 
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Chưa kể là các báo, tạp chí dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, báo giấy, báo mạng, trên các 

trang cá nhân, trên các kênh truyền hình, phát thanh...  

Tản văn là thể văn dễ đọc nhưng không dễ viết. Nhiều nhà văn Việt Nam đã thành danh 

ở các thể loại thơ, tiểu thuyết hay truyện ngắn vẫn không ngại ngần tìm đến tản văn. Hầu như 

các loại hình báo chí đều dành một phần “diện tích” vừa đủ cho sự xuất hiện một tác phẩm tản 

văn. Dường như với sự kiệm lời mà vẫn chuyển tải những vấn đề có ý nghĩa thời sự và nhân 

văn, tản văn đã điểm trúng vào thị hiếu thẩm mỹ của người đọc hôm nay. Người đọc không 

khỏi ngạc nhiên đến vui mừng khi các cây bút chuyên nghiệp lẫn các gương mặt mới đều 

chứng tỏ nội lực sáng tạo và gây ấn tượng với người đọc, bởi sự phong phú về đề tài và đa 

dạng trong diễn ngôn của họ ở địa hạt tản văn. Có thể kể đến các tác giả: Trần Nhã Thụy với 

Cuộc đời vui quá, không buồn được (Nxb Phụ nữ, 2009) và Triều cường, chân ngắn, rau sạch 

(Nxb Trẻ, 2014); Nguyễn Vĩnh Nguyên với Tivi, xe máy, nhạc chế, karaoke, tăm xỉa răng và 

những thứ khác (Nxb Lao động, 2012) và Những đồ vật trò chuyện cùng ta (Nxb Trẻ, 2014); 

Nguyễn Ngọc Tư với Yêu người ngóng núi (Nxb Trẻ, 2009); Nguyễn Nhật Ánh với Người 

Quảng đi ăn mỳ Quảng (Nxb Trẻ, 2011), Sương khói quê nhà (Nxb Trẻ, 2012) và Thương nhớ 

Trà Long (Nxb Trẻ, 2014); Đỗ Bích Thúy với Trên căn gác áp mái (Nxb Phụ nữ, 2011) và 

Đến độ hoa vàng (Nxb Văn học, 2013); Hoàng Việt Hằng với Tiêu gì cho thời gian để sống 

(Nxb Trẻ, 2014); Huỳnh Như Phương với Ngôi nhà và con người (Nxb Văn nghệ Tp Hồ Chí 

Minh, 2006) và Bây giờ mà có về quê (Nxb Phụ nữ, 2011); Y Phương với Tháng giêng, tháng 

giêng, một vòng dao quắm (Nxb Phụ nữ, 2009); Nguyễn Việt Hà với Con giai phố cổ (Nxb 

Trẻ, 2013); Đỗ Phấn với Hà Nội thì không có tuyết (Nxb Trẻ, 2013)… 

Do vậy, phải thừa nhận rằng tản văn góp phần đáng kể vào việc dân chủ hóa nền văn 

học. Thứ nhất, nó trở thành một thể loại năng động, đa dạng về số lượng, chất lượng và nhiều 

thành tựu trong nền văn học Việt Nam hiện/đương đại. Thứ hai, nó đã chứng tỏ là một thể loại 

gần gũi nhất, áp sát nhất vào đời sống thế tục nhưng vẫn đảm bảo tính nghệ thuật… Thứ ba, 

nó đã kiến tạo được một thứ ngôn ngữ tươi mới, sống động. Theo đó, thứ tư, chính là giọng 

điệu, một giọng điệu đa dạng, hết sức cá tính, riêng biệt trên một nền chung. Tản văn đã, đang 

xác định một giọng điệu riêng, độc đáo. Tản văn đã thực sự khẳng định được chỗ đứng vững 

chắc với tư cách là một thể loại trong nền văn học Việt Nam hiện/đương đại. Nó đã có một 

lịch sử của chính nó, có vị trí văn học sử thực sự, không thua kém bất cứ thể loại văn học nào. 

      2. Vẻ đẹp quê hƣơng, đất nƣớc và phong tục tập quán qua tản văn Việt Nam hiện đại 

     2.1. Tản văn ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước Việt Nam 

Quê hương đất nước chính là đề tài quen thuộc trong văn học, nhưng với riêng tản văn, đề 

tài này chiếm số lượng tác phẩm nhiều hơn cả. Các tác phẩm tản văn Việt Nam hiện đại đã đi 

sâu phản ánh vẻ đẹp bình dị, dân dã, quen thuộc trên khắp các vùng miền quê hương đất Việt. 

Trước hết, cảnh đẹp quê hương đất nước đi vào tản văn với những nét đặc trưng tạo nên 

vẻ đẹp đa dạng, muôn màu của đất nước, non sông. Nổi bật ở mảng đề tài này là các tản văn 

viết về đề tài đô thị, trong đó, Hà Nội vẫn là trái tim của cả nước. Với tên tuổi của các tác giả: 

Nguyễn Việt Hà, Đỗ Phấn, Hoàng Việt Hằng, Nguyễn Trương Quý, Nguyễn Quang Thiều... 

các tác giả đi sâu vào việc khắc họa kí ức về vẻ đẹp ngàn năm văn hiến của Hà Nội xưa; vẻ 
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đẹp đời sống đô thị trong thời kì đổi mới; vẻ đẹp mùa thu thơ mộng và lãng mạn đã trở thành 

đặc trưng đi vào lòng người của riêng Hà Nội; Sự cô đơn của con người giữa đô thị hiện đại 

và nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc... Nguyễn Ngọc Tiến với các tản văn “5678 bước chân 

quanh Hồ Gươm”, “Đi dọc Hà Nội”, “Đi ngang Hà Nội’, “Đi xuyên Hà Nội” đã tái hiện Hà 

Nội với nhiều góc cạnh qua những thăng trầm lịch sử với những thú chơi hay phong tục của 

thời trước. Nguyễn Việt Hà với “Con giai phố cổ” mang đậm nét đặc sắc riêng, độc đáo của 

một nhóm người tiêu biểu cho lớp thế hệ xưa từng sinh sống ở Hà Nội. Nguyễn Trương Quý 

là đại diện cho người trẻ sáng tác về Hà Nội với cách nhìn nhận mới có sự khác biệt tương đối 

với các tác giả khác. Dù sao, cách nhìn của người trẻ vẫn luôn đổi mới và thú vị theo “cá tính” 

thời gian. Mỗi tên tựa là một khám phá, rất thời sự, dí dỏm, trần trụi nhưng không hề thiếu 

chất lãng mạn của tản văn Nguyễn Trương Quý: “Tự  nhiên  như  người  Hà  Nội”, “Hà  Nội  

là  Hà Nội”, và “Ăn phở rất khó thấy ngon”. Hay Đỗ Phấn với các tập tản văn: Chuyện vãn 

trước gương  (2005), Ông ngoại hay cười (2011), Phượng ơi (2012), Hà Nội thì không có tuyết 

(2013)... Trong cảm nhận của cá nhân tác giả, Hà Nội còn là sự giằng co giữa ý thức truyền 

thống và đổi mới, không ít người cảm thấy lạc lõng giữa nơi mình đang sinh sống. Nguyễn 

Bảo Sinh với “Bát phố” là sự pha trộn giữa tản văn và tiểu thuyết, viết về Hà Nội từ một góc 

nhìn vừa mang nét riêng tư, vừa khái quát “đến nỗi những người Hà Nội cùng thế hệ đọc đều 

gật gù”. Băng Sơn với “Hà Nội rong ruổi quẩn quanh” gồm 33 bài tản văn viết về Hà Nội, 

thể hiện cách nhìn và cách yêu Hà Nội mang dấu ấn riêng tác giả. Chúng ta như được cùng 

nhà văn khám phá Hà Nội, một Hà Nội của cả quá khứ và hiện tại, một Hà Nội thanh lịch, 

trầm mặc và nhộn nhịp sầm uất. Viết về Hà Nội, còn có nhiều tác giả với hai cuốn: “Làng - 

ngõ, vỉa hè” và “Hàng rong phố cổ”. Tập hợp những bài tản văn về Hà Nội mang nét rất 

riêng, đưa người đọc đến với vùng đất Hà Nội xưa và nay, để hiểu thêm về văn hóa và con 

người nơi đây... Gần đây nhất là ngày 15/3/2016, nhạc sĩ Việt kiều Mai Lâm ra mắt ba tập tản 

văn “Từ xa Hà Nội”, “Xa rồi ngày xanh”, “Chỉ còn tuyết trắng”, đó là sự lưu luyến, day dứt 

của người thương nhớ Hà Nội khôn nguôi. Trong mỗi câu chữ luôn thấp thoáng nỗi buồn lạc 

lõng, dù ở quê nhà hay xứ người.    

Tản văn viết về Sài Gòn cũng không kém phần sôi nổi. Chỉ riêng cuối năm 2013 và 

những tháng đầu năm 2014 đã có hàng loạt tản văn mới. Bộ ba cuốn mang tên chung Sài Gòn 

tạp văn bao gồm: “Sài Gòn sau màn bụi”, “Ngon vì nhớ”, “Hẻm phố thông ra thế giới” là 

những lát cắt văn chương và cuộc đời chốn đô thị của những cây bút gắn bó với Sài Gòn. 

Không chỉ là câu chuyện về món ăn, thức uống, một chỗ ngồi, một con phố, tên người... tản 

văn về Sài Gòn diễn dịch lại chính mình trong hình dung của thành phố bao dung. Đàm Hà 

Phú với “Sài Gòn bao nhớ” là cuốn sách tập hợp nhiều bài viết của tác giả xung quanh đề tài 

tính cách của con người Sài Gòn. Bằng những mẩu chuyện thú vị, ấm áp về những con người 

Sài Gòn bình thường, có thật, nhà văn khắc họa sinh động và sâu sắc tính cách Sài Gòn: giản 

dị, hào sảng, nghĩa khí; “Những lối về ấu thơ” là tập tản văn đầy cảm xúc của một thời thơ trẻ 

về một Sài Gòn cũ kỹ đã xa; “Chuyện nhỏ Sài Gòn” diễn tả tình cảm yêu thương mảnh đất 

này thật mơ hồ mà mãnh liệt đến ngạt thở của Đàm Hà Phú. Khải Đơn với tập tản văn “Sài 

Gòn - Thị thành hoang dại” viết về Sài Gòn, về những người nhập cư đã rời xa quê hương để 
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đi tìm một “miền đất hứa”. Họ thắp lửa trong tim, mang vào thành phố với những số phận 

khác nhau nhưng thể hiện tình yêu và sức mạnh của mình với Sài Gòn. Tập tản văn “Sài Gòn 

cứ vội” của hai tác giả trẻ Tử An và Ngọc Hoài Nhân đưa bạn đọc tới một Sài Gòn vừa sôi 

động, tình cảm, lại vừa trầm lắng, bâng khuâng. Hay “Sài Gòn - Chuyện đời” của Phạm Công 

Luận gồm 36 bài viết về những câu chuyện gợi nhớ một Sài Gòn xưa: Con đường ký ức, Hồn 

đô thị, Nhà cổ ven đường, Tìm lại giấc mơ xưa, Nhiếp ảnh gia của nghệ sĩ Sài Gòn, Bản hợp 

ca Thăng Long, Một cuộc thi hoa hậu, Giai nhân một thuở... Với sự tò mò cố hữu và kinh 

nghiệm 30 năm làm báo, tác giả đã ghi lại được nhiều câu chuyện thú vị. MC Tùng Leo với 

“Tìm nhau giữa Sài Gòn” mang cái nhìn về thời cuộc, lối sống của giới trẻ đô thị. Không tả 

thực đơn thuần về cảnh sắc và con người của Sài Gòn, những bài viết ngắn giàu cảm xúc, dễ 

đi vào lòng người của Tùng Leo về tình yêu, những chuyến đi, những gì mình yêu thích, cho 

độc giả thấy không gian chứng kiến những biến động trong cuộc sống của MC tài năng này. 

Phong vị của Sài Gòn hiện lên một cách rất tự nhiên và thấm sâu, bắt nhịp rất đồng điệu với 

các hoạt động sôi động đang diễn ra ở Sài Gòn. Sài Gòn chữ vội trên vai của tác giả Vũ Minh 

Đức ra mắt tháng 7/2016 là một tản văn khá nhẹ nhàng, nhưng từng mẩu chuyện, từng câu 

chữ cũng đã phần nào chạm đến được cảm xúc của những người đã và đang sống, đang được 

thở hơi thở của Sài Gòn. Với 30 tản văn viết về Sài Gòn và những câu chuyện đời thường. 30 

tản văn như 30 thông điệp gửi đến bạn đọc cho 30 ngày của một tháng, tác giả chỉ mong 

muốn mọi người hãy sống chậm lại một chút giữa Sài Gòn vội vã này để cảm nhận cuộc sống 

quanh mình đẹp hơn, để cùng nhau sống tử tế và ý nghĩa hơn. Ngoài ra, còn có nhiều cây bút 

thành danh như: Huỳnh Như Phương, Lý Quý Chung, Trần Tiến Dũng, Huỳnh Ngọc Trảng, 

Quốc Bảo, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Võ Phi Hùng, Sue Hajdu, Dennis Coleman... tất cả đã tạo 

ra một dòng thời gian về Sài Gòn thật đặc sắc. 

 Dọc theo chiều dài đất nước, tản văn viết về Huế cũng không kém phần mơ mộng, trầm 

tư và trữ tình. Huế với dòng sông Hương đẹp đến nao lòng đã đi vào tản văn của nhiều tác giả 

như một biểu tượng trường tồn của xứ Huế. Dòng sông ấy “mượt mà như dải lụa, lòng bời bời 

nỗi nhớ” (Ngạt ngào dòng Hương - Nguyễn Văn Dũng). Độc giả được về với xứ sở của tà áo 

dài Huế cùng những biểu tượng đẹp của xứ mộng mơ được đánh giá là catalogue bỏ túi hữu 

ích cho du khách trên những hành trình du lịch qua hai tập tản văn của nhiều tác giả gồm: “Áo 

bay khép mở nhiều tâm sự”, “Mộng mơ và ăn cay nói nặng”.  

Vẻ đẹp quê hương đất nước còn được phản ánh qua nét sinh hoạt của con người Việt 

Nam, đó là hương vị quê hương “Thoang thoảng hương cau - Phan Thị Thanh Ly”, là Hoa 

mướp vàng - Đức Huy, là Hoa nhãn - Nguyễn Tiến Bình, là Chan chát vị sung xanh - Song 

Hà... Tản văn cũng khai thác được đặc trưng của các vùng miền qua các món ăn đặc sản như: 

Khoai lang xứ Quảng - Phan Thị Thanh Ly, Rươi Đông Triều, bún tôm Uông Bí - Uông Triều, 

Cốm vòng - Ngọc Lành, Về Trùng Khánh mà nghe hạt dẻ - Y Phương... 

 Với giọng điệu thiết tha, tự hào, các tác giả gửi gắm tình quê hương đất nước sâu sắc. 

Đặc biệt, ngày nay chứng kiến những thay đổi lớn về cuộc sống, môi trường thiên nhiên đang 

bị hủy hoại nghiêm trọng, tản văn khá tinh tế và nhạy cảm đã muốn gửi tới con người thông 

điệp cần phải có thái độ ứng xử đúng đắn và trân trọng với thiên nhiên. Bởi, thiên nhiên chính 
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là “bản thể đậm chất người’ trong tâm thức sáng tạo của con người (“Có một kẻ rời bỏ thành 

phố”, “Trò chuyện về những cái cây đã chết”- Quang Thiều; “Phố và cây Hà Nội” - Hoàng 

Việt Hằng…). 

2.2. Tản văn ca ngợi phong tục tập quán Việt Nam 

Nói về phong tục tập quán của Việt Nam qua tản văn, các tác giả đề cập nhiều nhất đến 

phong tục về ngày tết. Đó là tục đầu năm đi lễ chùa, xin lộc với mong ước cầu may, tài lộc 

cho bản thân và gia đình “làm tôn lên vẻ đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, mãi là một 

nét chấm phá lung linh trong mùa xuân của toàn dân tộc Việt Nam” (Lễ chùa, xin lộc đầu năm 

- Lam Điền); đó là biểu tượng về cây nêu ngày tết “trừ tà ma, một biểu tượng của cây vũ trụ, 

chuyên chở những ý nghĩa nhân sinh cao đẹp” - Tản mạn về cây nêu - Trần Vân Hạc; Tục 

xông đất, nét đẹp văn hóa Việt - Hồng Hạnh hay tục đi chúc tết, tổ chức các trò chơi, lễ hội 

đầu năm... (Tản mạn về tết cổ truyền- Hoàng Trọng Muôn); tục viết câu đối và treo câu đối 

xuân (Tản mạn về câu đối Tết - Trần Phỏng Diều)...  

Tản văn viết về phong tục tập quán truyền thống nổi bật nhất với các tản văn của Y 

Phương - một phong cách riêng, độc đáo cho vùng văn hóa dân tộc miền núi. Là nhà thơ dân 

tộc Tày sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng, Y Phương luôn cháy bỏng khát khao về cảnh sắc thiên 

nhiên và con người, cuộc sống của đồng bào người Tày. Với sự kết tinh bản sắc văn hóa Tày 

độc đáo, có sự giao thoa - tiếp biến với bản sắc văn hóa Việt đã mang lại một “hương sắc 

riêng” không thể lẫn với tản văn của các nhà văn khác. Bản sắc văn hóa Tày Nùng được thể 

hiện rõ nét trong tản văn Y Phương “Tháng giêng tháng giêng một vòng giao quắm”, 

“Kungfu người Co Xàu”. Thông qua các tản văn về trò chơi dân gian, ẩm thực, lễ hội truyền 

thống, phong tục ngày lễ tết... Y Phương đã giúp người đọc có cái nhìn bao quát về văn hóa 

tâm linh của con người miền núi nói chung, người Tày Nùng trên mảnh đất Trùng Khánh - 

Cao Bằng quê hương của ông nói riêng. Đọc tản văn của Y Phương người đọc thấy chất miền 

núi, chất Tày vẫn không bị mất đi mà kết hợp hài hòa lối tư duy hiện đại tạo nên những trang 

viết bình dị mà sâu lắng, thiết tha nghĩa tình thấm đượm. Y Phương không chỉ hiểu biết về 

cách thức tổ chức trong các lễ hội, phong tục mà trong chiều sâu văn hóa, ông đã thấy được ý 

nghĩa của nó đối với đời sống con người. Mỗi phong tục là một vẻ đẹp, đó là vẻ đẹp trong lối 

sống, tâm hồn của con người nơi đây. Y Phương nói về các phong tục trong ngày lễ, tết như: 

Mùa xuân vùng cao trong tản văn Y Phương là trò chơi dân gian qua tản văn “Đố bên nào 

ném thủng hồng tâm”, người Tày Nùng với tết Slip Sli, với hai món ăn không thể thiếu là 

bánh gai và thịt vịt (Tết Slip Sli ăn thịt vịt), hay Tết cốm vào tháng tám... Và các phong tục tập 

quán trên quê hương của mình như: Tục thăm gái đẻ (Dzương eng, tục thăm gái đẻ)... Y 

Phương dường như trở thành chuyên gia ẩm thực, hiểu tường tận về các món ăn đặc trưng của 

vùng núi Cao Bằng như: Phở chua, xôi ngũ sắc, vịt quay, xôi đen... Dấu ấn văn hóa tâm linh 

thể hiện rất đậm nét qua tản văn Y Phương, ông phản ánh lễ tết, tục thờ cúng của đồng bào 

dân tộc Tày Nùng với Thanh minh trong tiết tháng Ba hay Chuyện ma gà... Bằng giọng văn 

giản dị, mộc mạc, chân thực, mọi góc cạnh của đời sống văn hóa tâm linh đều được ông thể 

hiện chiều sâu văn hóa đậm nét văn hóa dân tộc.   
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Màu sắc văn hóa Nam Bộ cũng được khắc họa sắc nét trong tản văn Nguyễn Ngọc Tư 

với Yêu người ngóng núi, Gáy thì người lạnh, Đong tấm lòng. Là một người con sinh ra và 

lớn lên trên mảnh đất quê hương Nam Bộ, Nguyễn Ngọc Tư có một “không gian” văn hóa của 

riêng mình, như cội nguồn của mọi sáng tạo. Dấu ấn của không gian văn hóa Nam Bộ bao 

trùm trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư, đó là hiện thực cuộc sống con người về vùng đất 

phù sa sông nước, cánh đồng lúa trải dài bất tận, những miệt vườn rộng lớn, sum sê cây trái... 

về chợ nổi, bài vọng cổ buồn... Tác giả vẽ nên bức tranh toàn cảnh về mảnh đất Nam Bộ giản 

dị, tự nhiên, đầy sức sống. Con người Nam Bộ bình dị, lam lũ, nghèo khổ nhưng đáng trân 

trọng, đặc biệt nhất là hình ảnh người má thân thương, tần tảo. Trong tản văn Nguyễn Ngọc 

Tư, cái “chất quê” rất dồi dào, mặn mòi, thấm thía từ cảnh cho tới người, từ cái nếp nghĩ, tình 

thương cho tới lời ăn tiếng nói, thể hiện tình yêu thương, tự hào, gắn bó, yêu mến cảnh sắc, 

hương vị đặc trưng về đất Mũi. Với lối viết gần gũi, tự nhiên, giọng văn tinh tế, tản văn 

Nguyễn Ngọc Tư là một bức tranh văn hóa đa màu sắc, một thế giới thấm đẫm màu văn hóa 

Nam Bộ với những nét văn hóa độc đáo, đặc trưng về thiên nhiên của vùng quê sông nước, về 

nét văn hóa ứng xử tình người và về cả gìn giữ văn hóa trong sự đa chiều, phức tạp của cuộc 

sống hiện đại. 

Hay phong vị quê hương Quảng Nam được phản ánh sâu đậm trong tản văn của Nguyễn 

Nhật Ánh. Với Nguyễn Nhật Ánh, quê hương đất nước luôn là nguồn cảm hứng bất tận và dạt 

dào cảm xúc. Mạch cảm hứng về quê hương, đất nước như một dòng chảy mạnh mẽ xuyên 

suốt các tản văn của Nguyễn Nhật Ánh. Qua các tập tản văn Sương khói quê nhà, Người 

Quảng đi ăn mì Quảng đến Thương nhớ Trà Long, tác giả đều dành một vị trí đặc biệt ở trang 

bìa đầu tiên, để nâng niu đặt lên đó tên gọi miền quê của mình. Nguyễn Nhật Ánh có những kỉ 

niệm đặc biệt gắn bó với thôn quê. Hầu hết, những tác phẩm của ông đều lấy bối cảnh Quảng 

Nam, khi Bình Quế, Bình Tú, lúc Tam Kỳ… Ông “về quê” qua những địa danh, ký ức trong 

văn chương cũng như ẩm thực. Mỳ Quảng là món ăn đặc trưng của người Quảng Nam, cũng 

chính là hình bóng quê hương trong lòng tác giả. Cảm hứng về quê hương đất nước, nhân văn 

và con người và những nét đẹp của văn hóa vùng miền trong tản văn Nguyễn Nhật Ánh. 

Những hồi ức, ghi nhớ rất đỗi chân thực và tinh tế đã vẽ ra cả một miền quê với vẻ đẹp tự 

nhiên, bình dị, lối sống kích thích sự tò mò và yêu thích của độc giả.  

 Với giọng điệu mang đậm sắc thái ngợi ca, thể hiện niềm tự hào của dân tộc, tản văn 

thời kì này đã tái hiện sắc nét vẻ đẹp văn hóa, phong tục tập quán lâu đời được bảo tồn 

nguyên vẹn trong cộng đồng dân tộc, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tản văn 

góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kì hội 

nhập và giao lưu quốc tế. 

3. Kết luận 

 Có thể nói, tản văn hiện đại Việt Nam dần khẳng định được vị thế của mình trong 

thành tựu của nền văn học hiện đại Việt Nam nói chung. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin, 

môi trường mạng chính là không gian lý tưởng cho tản văn tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Tản 

văn thời kì này cũng khá đa dạng về mặt đề tài, nhưng bản sắc văn hóa dân tộc qua tản văn ca 

ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, phong tục tập quán, là một trong những đóng góp quan 
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trọng của tản văn về số lượng, nội dung nghệ thuật và sự phong phú về phương thức thể hiện. 

Tản văn đề tài này mang sắc thái ngợi ca, tự hào, qua đó, người đọc có cái nhìn toàn diện, sâu 

sắc, đa chiều hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.   
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Abstract: Vietnamese contemporary prose (since the 20th century until now) has 

achieved certain achievements and covered with the following themes: 1- The beauty of the 

homeland; 2- Traditional customs and cultural identity; 3- Social issues; 4- Literature and 

art. Along with the growth of writers and works, the themes of proses have been more and 

more diverse. As a result, the beauty of the homeland and traditional customs expressed in 

Vietnamese contemporary prose is presented in this paper.  
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Tóm tắt: Thanh nhạc là nghệ thuật dùng âm nhạc và lời ca để diễn tả tâm tư tình cảm, 

khát vọng của con người trong đời sống xã hội. Còn giọng hát của mỗi người được ví như 

“nhạc khí sống” quý báu, không nhạc khí nào sánh bằng. Trong thanh nhạc chuyên nghiệp, 

có thể chia ra nhiều loại giọng khác nhau như: nam cao, nam trung, nam trầm hay nữ cao, nữ 

trung, nữ trầm. Mỗi loại giọng có những đặc điểm khác nhau về màu sắc, âm vực, độ linh 

hoạt, do vậy để phát huy hết tác dụng của mỗi giọng hát ngoài việc rèn luyện kỹ thuật thanh 

nhạc thì việc chọn các tác phẩm áp dụng vào trong mỗi loại giọng là điều vô cùng cần thiết. 

Từ khóa: Kỹ thuật thanh nhạc, tác phẩm Romance, giọng nam cao. 

 

1. Một số khái niệm 

1.1. Romance viết cho thanh nhạc 

Là những tác phẩm viết cho giọng hát có phần đệm của nhạc đàn, thường có khuôn khổ 

vừa phải. Hầu hết các nhà soạn nhạc trên thế giới từ cổ điển đến lãng mạn và hiện đại đều viết 

cho thể loại thanh nhạc này. Nhiều nhạc sĩ Việt Nam cũng đã viết cho thể loại Romance. Tên 

gọi Romance gốc từ tiếng Tây Ban Nha, thoạt đầu có nghĩa là bài hát thế tục, đơn giản hát 

bằng tiếng Romance, tức tiếng Tây Ban Nha để phân biệt với các bài hát bằng tiếng Latinh. 

Ngoài tính trữ tình ca ngợi tình yêu, Romance còn có thể thể hiện những suy nghĩ trầm ngâm, 

những tình cảm đau thương, những hồi ức về kỷ niệm xa xưa hoặc tình yêu với thiên nhiên. 

Hát những tác phẩm Romance có tác dụng trong việc rèn luyện các kỹ thuật của giọng hát. 

Theo PSG. Nguyễn Trung Kiên: Romance là thể loại tác phẩm thanh nhạc mang tính chuyên 

nghiệp cao trên cơ sở âm nhạc được phát triển biểu hiện nội dung của lời thơ và phần đệm 

viết cho piano. [1, tr 29] 

 Romance thường có cấu trúc ở hình thức hai đoạn đơn, ba đoạn đơn, tuy nhiên cũng có 

những bài có cấu trúc phức tạp hơn. Vai trò của nhạc đàn trong Romance có vị trí rất quan 

trọng, để góp phần diễn tả rõ hơn hình tượng của giai điệu, tạo màu sắc cho giai điệu. 

1.2. Giọng nam cao  

Nam cao (Tenor) là một loại giọng hát cao nhất của nam, âm vực của loại giọng này có 

thể tính từ nốt Sì (B2) đến nốt Đố (C3). Đa số giọng nam cao lên đến nốt Lá (A3) và Sí (B3) 

đã là khá. Giọng ca có thể lên đến nốt Đố (C3) khá hiếm hoi. Người ta thường chia giọng nam 

cao thành Tenor 1 và Tenor 2. 

Tenor 1: Lên tới được những nốt của quãng tám thứ 3 (C3),  Giọng mỏng và thanh. 

                                           
1
 Khoa Sư phạm Nghệ thuật - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

2
 Khoa Âm nhạc - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Tenor 2: Lên tới được những nốt cao nhất của quãng tám thứ 2 (B2), với giọng dày hơn 

Tenor 1 một chút. 

2. Thực trạng dạy học thanh nhạc 

Chương trình đào tạo thanh nhạc hệ đại học tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa gồm 4 năm, được chia thành 8 học phần, 16 tín chỉ. Mỗi một học phần 

sinh viên ít nhất được học từ 1 - 2 tác phẩm Romance (nước ngoài và Việt Nam). Trong quá 

trình giảng dạy, giảng viên thường sử dụng giáo trình đại học thanh nhạc do PGS. Nguyễn 

Trung Kiên biên soạn, tuy nhiên có chọn lọc các tác phẩm vừa phải không quá khó đối với đối 

tượng sinh viên Đại học Thanh nhạc đang học ở trường.  

Đội ngũ giảng dạy thanh nhạc tại khoa có 10 giảng viên với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 

chuyên ngành được đào tạo cơ bản tại các học viện âm nhạc danh tiếng của Việt Nam và nước 

ngoài. Các giảng viên luôn ý thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn tích cực 

trong việc nghiên cứu khoa học để tìm tòi những kiến thức thước mới, phương pháp giảng dạy 

mới. Bên cạnh đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, thì đội ngũ giảng 

viên trẻ cũng còn chưa thật sự nhiệt tình, ham học hỏi. Và điều đó, thực tế cho thấy, việc dạy 

bài Romance cho sinh viên của một số giảng viên trẻ cũng còn hạn chế nhất định. Một số 

giảng viên trẻ đôi khi giao bài chưa để ý đến trình độ của sinh viên, có những bài khó lại giao 

cho năm thứ nhất, thứ hai; và đôi khi, bài của giọng nam lại giao cho nữ hát dẫn đến hiệu quả 

của tác phẩm không cao. Chưa biết cách hệ thống và còn lúng túng khi giao bài Romance cho 

sinh viên. 

 3. Tiêu chí lựa chọn 

3.1. Phân loại giọng hát 

Trong thanh nhạc chuyên nghiệp, giọng hát của nam được chia thành 3 loại chính: Nam 

cao (tenor); Nam trung (Baritone); Nam trầm (Bas). Ngoài ra, trong các giọng lại còn được 

phân biệt rõ hơn như:   

- Nam cao siêu kịch tính (Heldentenor); Nam cao kịch tính (Dramatic tenor); Nam cao 

trữ tình (Lirico tenor); Nam cao nhẹ (Leggiero tenor). 

- Nam trầm (Basso); Nam trầm đại (Basso profondo); Nam trầm trữ tình (Basso 

cantante); Nam trung trầm  (Bass - baritone). 

Trên thế giới và nhất là trong các vở Opera thì các giọng hát được chọn và phân biệt rất 

rõ ràng theo từng loại như vậy. Ở Việt Nam, đối với các trường, các học viện âm nhạc ở trung 

ương thì giọng hát cũng được chia theo từng loại nhưng yêu cầu không thể cao như các nước 

có nền thanh nhạc phát triển như Ý, Đức, Áo, Nga… Còn ở các cơ sở đào tạo thanh nhạc ở 

địa phương thì việc chia các loại giọng thường lấy chuẩn mực về âm vực và màu sắc giọng 

hát. Vì do đặc thù ở địa phương về lực lượng giọng hát không nhiều, khả năng tuyển sinh khó 

khăn, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu, môi trường thực hành chưa phong phú… cũng ảnh 

hưởng phần nào đến chất lượng đào tạo. 

Theo tiêu chuẩn thế giới thì giọng nam cao được phân rõ từng loại như nam cao kịch 

tính, màu sắc, trữ tình… Tuy nhiên, đối với người Việt Nam do cấu tạo cơ thể nhỏ bé, các cơ 

quan phát âm, lồng ngực bé và khả năng cảm nhận âm nhạc cũng như môi trường đào tạo còn 
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thiếu nhiều điều kiện. Do đó, để phân biệt rõ rang không thể chia ra từng loại mà chỉ phân loại 

chung chung là giọng nam cao, nam trầm, nam trung… 

3.2. Lựa chọn tác phẩm 

Các tác phẩm Romnace cho giọng nam cao đặc biệt là các tác phẩm nước ngoài cần lựa 

chọn theo âm vực giọng hát, tính chất của tác phẩm, tác giả. 

+ Âm vực: giọng nam cao thường có âm vực phổ biến từ: B2 - A4 

Khi học thanh nhạc, các giảng viên cần xác định lại âm vực cũng như loại chất giọng 

cho sinh viên, đồng thời chỉ ra các ưu điểm, khuyết điểm. Sau đó, giảng viên hướng dẫn sinh 

viên các kỹ thuật luyện thanh (lấy hơi, ghìm hơi, đẩy hơi, ngân, rung, phát âm...). Tập luyện 

trong thời gian dài, đúng kỹ thuật, người học có thể mở rộng âm vực của mình khoảng 1 - 2 

cung mà vẫn giữ nguyên được chất giọng tự nhiên vốn có. Để mở rộng dần âm vực, bên cạnh 

kỹ thuật luyện thanh, thì giảng viên cần hướng dẫn sinh viên các tác phẩm thanh nhạc trong 

đó có Romance. Do đó, các tác phẩm cho giọng nam cao cần được lựa chọn theo âm vực cho 

phép, giảng viên nên lựa chọn những tác phẩm có âm vực nằm trong khoảng B2 - A4, nếu chọn 

bài giọng thấp hơn thì khi hát sẽ bị mờ, tối, còn nếu cao hơn sẽ bị cứng, gằn cổ gây hỏng giọng. 

+ Tác giả: Ở đây tiêu chí lựa chọn các tác giả thường có rất nhiều các tác phẩm 

Romance hay, giai điệu dễ hát, hòa âm không quá khó đối với sinh viên thanh nhạc Việt Nam 

nói chung và sinh viên thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa nói riêng: Nên chọn các tác phẩm của các tác giả như: F.Schubert; W.A.Mozart; 

G.Caccini; C.Franck; V.Bellini; C.Debussy; G.Bizet… 

4. Dạy học ca khúc Romance 

4.1. Phát âm  

Phát âm tiếng nước ngoài là vấn đề rất quan trọng khi hát các tác phẩm Romance, phần 

lớn các tác phẩm dùng trong giảng dạy chuyên ngành thanh nhạc tại Trường thường sử dụng 

các tác phẩm tiếng Ý, vì đối với Romance hoặc Aria nước ngoài tiếng Ý thường phổ biến 

hơn, dễ phát âm hơn và cách đánh vần cũng dễ nhận biết hơn các tiếng nước khác như Đức, 

Nga, Pháp… 

Trong quá trình học, giảng viên phải hướng dẫn sinh viên đọc lời bài hát kỹ lưỡng, sao 

cho người nghe cảm nhận được rõ mình đang hát ngôn ngữ gì. Đối với hát bài nước ngoài, 

sinh viên phải luôn có ý thức nén chặt hơi thở, vị trí âm thanh luôn được đặt trên trán, khẩu 

hình không được quá ngang, không được đóng các phụ âm quá sớm, âm thanh phát ra không 

vang, xốp. 

4.2. Điều khiển âm lượng 

4.2.1. Tốc độ  

Trước khi vào hướng dẫn học bài Romance nước ngoài, giảng viên cần hướng dẫn sinh 

viên về tốc độ. Hướng dẫn sinh viên cách nhận biết mặt chữ trong các tác phẩm Romance khi 

đã được phiên âm, cách đánh vần cũng như cách đọc. 

Tốc độ khi đọc, nên tránh tiết tấu đều đặn suốt từ đầu đến cuối bài. Phải có lúc to, lúc 

nhỏ, lúc nhanh, lúc chậm, thậm chí dàn trải hoặc ngưng lại để tư duy. Tránh nói quá to, nhanh 

hoặc quá chậm, bởi như vậy bắt người nghe phải tiếp nhận một lượng thông tin lớn trong một 
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thời gian ngắn khiến cho não họ không xử lý, phân tích, đón nhận kịp kiến thức dẫn đến quá 

tải, nghe vài phút là mệt, còn nếu nói chậm quá thì làm cho rời rạc dẫn đến chán. Do vậy, 

trong quá trình luyện tập phải điều chỉnh tốc độ sao cho vừa phải, không quá nhanh và cũng 

không quá chậm. 

4.2.2. Ngữ điệu  

Ngữ điệu là sự lên bổng, xuống trầm của tiếng nói, để biểu đạt tình cảm và ý nghĩa cần 

biểu đạt, ngữ điệu khi nói không được lả lướt nhưng rất cần sự mềm mại, êm ái. Khi hướng 

dẫn sinh viên tập, giảng viên có thể cho ghi âm và nghe lại giọng nói của mình để phân tích 

và nhìn nhận ra những độ cao phù hợp cho từng đoạn, câu và cả tác phẩm. Ngoài ra, sau khi 

tìm hiểu nội dung, yêu cầu của tác phẩm, giảng viên hướng dẫn sinh viên bắt đầu luyện tập 

đọc lời ca có cảm xúc để tạo ngữ điệu. Có thể nói rằng, ngữ điệu là gia vị trong một bài học. 

Nếu dùng đúng loại và đúng lượng, ngữ điệu sẽ làm cho bài học đầy đủ hương vị và làm cho 

thính giả thích thú. 

4.2.3. Tạo sức truyền cảm 

Có thể nói, kỹ thuật Tạo sức truyền cảm là khó nhất và hay nhất đối với người học thanh 

nhạc. Tính truyền cảm trong âm nhạc không phải ai cũng có thể làm được bởi đó là năng 

khiếu, sự cảm nhận, là cá tính riêng của mỗi người. Với những người có tâm hồn sâu sắc, sự 

nhạy cảm trong âm nhạc thì những lời nói, câu hát của họ luôn có sức truyền cảm cao, ngược 

lại, với những người không có năng khiếu, không có sự cảm nhận về âm nhạc thì nhạc cảm 

cũng kém, họ thường hát hời hợt đôi khi hát như khoán, vô hồn, vô cảm, người nghe không 

cảm nhận được nhiều về nội dung tác phẩm mặc dù họ luôn cố gắng thể hiện bằng vẻ bề 

ngoài. Để tạo sự truyền cảm trong giọng nói, trong khi hát, người học cần luyện tập đọc có 

ngữ điệu, sắc thái rõ ràng, không được đọc hoặc hát quá to và đều giọng, không nên hát một 

tác phẩm đều đều từ đầu đến cuối, tạo cho người nghe cảm giác nhàm chán. Ngoài ra, việc 

phát âm, nhả chữ sao cho tròn, gọn là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự 

thành công của tác phẩm... 

5. Áp dụng kỹ thuật hát 

Để hát tốt và giải quyết mọi yêu cầu của biểu hiện tác phẩm thanh nhạc thì trong quá 

trình học kỹ thuật thanh nhạc, người học cần nắm vững các cách hát và những yêu cầu kỹ 

thuật khác nhau như: hát liền tiếng, hát nẩy, hát ngắt, hát to nhỏ… Người học cần nắm vững 

các kỹ thuật thanh nhạc đó để có thể chủ động áp dụng vào các thể loại tác phẩm thanh nhạc 

trong đó có Romance. 

5.1. Kỹ thuật Legato (hát liền tiếng) 

Đây là kiểu hát quan trọng nhất, cơ bản nhất của việc rèn luyện giọng hát trong kỹ thuật 

thanh nhạc. Hát liền tiếng là cách hát chuyển tiếp liên tục, đều đặn từ âm nọ sang âm kia, tạo 

nên những câu hát không ngắt quãng [1, tr 105]. Rèn luyện kỹ thuật hát liền tiếng nhằm hai 

mục đích cơ bản: 

+ Kỹ thuật hát liền tiếng giúp cho các cơ quan phát âm hoạt động đúng và phù hợp. Có 

nghĩa là giọng hát phải đạt được các yêu cầu như: độ vang, tròn, rền, độ đều đặn được điều 

tiết hợp lý bởi một hơi thở sâu, đầy đặn, khỏe. 
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+ Rèn luyện kỹ thuật hát liền tiếng để biết hát liên kết giai điệu. Hát liền tiếng là cách 

hát chuyển tiếp liên tục, đều đặn từ âm nọ đến âm kia tạo sự liên kết không ngắt quãng mang 

tính chất mềm mại của giai điệu với âm thanh có chất lượng. Đặc biệt, trong các ca khúc 

Romance nước ngoài dành cho giọng nam cao, để hát tốt được một tác phẩm nào đó thì người 

hát cần phải hiểu được cách phát âm sao cho chính xác cả về tốc độ và ngữ điệu, cả nguyên 

âm và phụ âm... Đối với giọng nam cao, nên chọn các tác phẩm Romance để áp dụng kỹ thuật 

legato như:  

TT Tác phẩm Tác giả 

1.  Đến với âm nhạc F.Schubert 

2.  Nhạc chiều  F.Schubert 

3.  Piacer D’amor (Cảm xúc tình yêu) Jean Paul Martini 

4.  Trở về Surien Ernesto De Curtis 

5.  Mặt trời của tôi Eduardo Di Capua 

6.  Đỉnh núi Lê Nin Nhạc: Y.Milutin 

Lời: E. Domaltovsky 

Lời dịch: Trung Kiên 

7.  Chiều hải cảng Xalaviôp Xêđôi 

8.  Tiếng chuông chiều A.Alibabiev 

Lời dịch: Trung Kiên 

9.  Nếu cuộc sống lừa dối em A.Alibabiev 

Lời dịch: Trung Kiên 

10.  Đừng hát, người đẹp ơi M.Glinc 

Lời: A.Pus kin 

Lời dịch: Trung Kiên 

5.2. Kỹ thuật Staccato (hát âm nảy) 

Kỹ thuật hát âm nảy đóng vai trò hỗ trợ tốt cho việc phát triển giọng hát. Trước hết, nó 

làm cho cơ quan phát âm và truyền âm hoạt động trở nên linh hoạt, tạo “sức bật cho âm thanh”, 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng âm vực, đặc biệt là âm khu cao của giọng hát. Rèn 

luyện hát âm nảy còn là biện pháp rất hữu hiệu sửa các tật về âm sắc như tật cứng hàm, gằn cổ, 

hát âm thanh sâu… Hát âm nảy âm thanh bắt buộc phải có vị trí nông và cao, bụng mềm mại, 

âm thanh nhẹ nhàng, gọn tiếng, linh hoạt, khi hát âm nảy không nên hát quá to. 

Việc sử dụng hát âm nảy trong tác phẩm Romance nhằm diễn tả những tính chất, cảm 

xúc, tình cảm vui tươi, rộn ràng, nhí nhảnh hoặc minh họa âm sắc của nhạc cụ, của tiếng cười, 

tiếng chim hót… Thường được sử dụng nhiều cho các giọng nữ đặc biệt là nữ cao, tuy nhiên 

đối với nam cao, kỹ thuật Staccato cũng thường được tập luyện để mở rộng âm vực, để sửa về 

các giọng hát sâu, cứng… Các tác phẩm Romance thường sử dụng kỹ thuật staccato như: 

TT Tác phẩm Tác giả 

1.  Khúc hát cô gái Digan P.Tchaikovky 

Lời: I.Polonsky 

Lời dịch: Trung Kiên 

2.  Serenade don - quichotte D.Cabalevsky 
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Lời: S.Bogomadov 

Lời dịch: Trung Kiên 

3.  Khúc hát của Lepelete T. Khrienicov 

Lời dịch: Trung Kiên 

4.  Valse ánh sao A.Babaev 

Lời dịch: Trung Kiên 

5.  Bài ca nàng bạch tuyết I. Rogiavsky 

Lời dịch: Trung Kiên 

5.3. Kỹ thuật Passage (hát lướt nhanh) 

Là một kỹ thuật quan trọng của nghệ thuật ca hát, nhằm diễn tả những tình cảm, tính 

chất vui tươi, sôi nổi, không khí rộn ràng, náo nức. Hát lướt nhanh là cách hát những giai 

điệu một cách linh hoạt, rõ ràng, gọn gàng, tốc độ nhanh, đó là yêu cầu quan trọng của nghệ 

thuật ca hát. [1, tr 107] 

Kỹ thuật hát lướt nhanh giúp cho giọng hát phát triển tốt, nhẹ nhàng, trong sáng, hát 

nhanh cũng là biện pháp hỗ trợ rất tốt trong việc khắc phục tật hát giọng cổ, cứng cằm, cứng 

hàm và cả việc hát ở âm khu cao của giọng, đặc biệt đối với giọng nam cao. Đối với các giọng 

nam cao thì việc hát nhanh sẽ thuận lợi hơn các giọng nam trầm và nam trung cho nên trong 

quá trình giảng dạy người thầy cần chú ý để chọn bài hợp lý cho sinh viên. Trong quá trình 

luyện tập kỹ thuật, để áp dụng vào bài hát, giảng viên cần chú ý hướng dẫn sinh viên: Phải hít 

hơi thở sâu và nhanh, vì hít chậm sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của bài hát, sẽ làm cho âm thanh 

chậm, nặng nề. Khi đẩy hơi phải nhẹ nhàng không nên tống hơi đột ngột, âm thanh được bật 

nhẹ nhàng, dứt khoát, vị trí âm thanh phải nông và cao. Không được hát hời hợt, lướt qua 

hoặc bỏ nốt mà phải rõ ràng, nét tiếng, hát chính xác cao độ, trường độ và tính chất của bài 

hát. Đối với kỹ thuật hát lướt nhanh có rất nhiều tác phẩm để áp dụng vào như: 

TT Tác phẩm Tác giả 

1.  Die betrogene Welt Christian Felix WeiBe 

2.  Dame Du Ciel (Hằng nga) Ch. Koechlin 

3.  Ridente la Calma W. A. Mozart 

4.  An Chloe (Nhắn gửi Khloe) W. A. Mozart 

5.  Oiseaux, si tuos les ans 

(Em như con chim chuyển mùa) 

W. A. Mozart 

5.4. Kỹ thuật Crescendo; Decrescando (hát to dần, hát nhỏ dần) 

Hai kiểu hát Crescendo và Decrescando là hai kỹ thuật quan trọng của quá trình rèn 

luyện giọng hát. Trong bất kỳ một tác phẩm thanh nhạc nào thì tình cảm của tác phẩm một 

phần được thể hiện bằng sắc thái trong đó là sự thay đổi về âm lượng to, nhỏ, cường độ mạnh, 

yếu. Kỹ thuật hát to dần hay nhỏ dần là cách hát âm thanh đều đặn, liên tục, không bị gãy, 

không ngắt quãng, không thay đổi vị trí cộng minh của âm thanh. 

Rèn luyện kỹ thuật hát to dần hay nhỏ dần là biện pháp tích cực nhằm rèn luyện kỹ thuật 

khống chế và điều tiết hơi thở trong việc phát âm trên một độ cao phải đạt được sự đều đặn, 

liên tục, không đứt đoạn, trên cơ sở không làm thay đổi vị trí vang của âm thanh, giữ cho âm 

thanh luôn luôn ổn định. 
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Luyện tập hát to dần hay nhỏ dần là một vấn đề khó, phải có quá trình luyện tập thường 

xuyên, lâu dài. Hát to dần không chỉ tăng cường âm lượng mà quan trọng là làm sao khi thay 

đổi âm lượng, tính chất tiêu chuẩn của âm thanh được ổn định trong suốt độ dài của nốt nhạc.  

Muốn rèn luyện được kỹ thuật này yêu cầu hơi thở phải sâu, đẩy hơi đều đặn, liên tục, 

kết hợp với mở rộng khoang miệng ở phía trong bằng cách nhấc hàm ếch mềm và buông lỏng 

hàm dưới. Âm thanh phát triển to dần, đều đặn, không phóng ra đột ngột, căng thẳng. Các bài 

hát áp dụng kỹ thuật này như:     

TT Tác phẩm Tác giả 

1.  Nanny (Leconte De Lisle) Ernest Chau SSon 

2.  L’ile Heureuse (Hòn đảo hạnh phúc) Emmanuel ChabBrier 

3.  L’attente (Đợi chờ) C. Saint saens 

4.  Les Hiboux (Những con chim cú) Deodat De Séverac 

5.  Enfant, Si J’etais Roi (Em bé, nếu tôi là ông vua) Franz Liszt 

 

Các kỹ thuật hát này rất quan trọng trong việc rèn luyện giọng hát cho sinh viên, đặc 

biệt là giọng nam cao và luôn được áp dụng linh hoạt trong các tác phẩm nước ngoài trong đó 

có Romance, tùy theo tính chất của tác phẩm mà người thầy áp dụng hát kỹ thuật nào cho phù 

hợp và đạt hiệu quả.  

6. Kết luận 

 Để hát tốt những tác phẩm Romance, ngoài những phương pháp cơ bản trên, người học 

còn cần có những kiến thức cơ bản về kỹ thuật thanh nhạc để xử lý tốt một bài hát như: cách 

lấy hơi, giữ hơi, điều tiết hơi thở, cách nhả chữ, cách luyến láy và cách xử lý những nốt cao… 

Ngoài yếu tố về giọng hát, người học cần phải trang bị vững vàng những kiến thức âm nhạc 

nói chung như: khả năng cảm nhận âm nhạc; nghiên cứu đặc điểm, tính chất âm nhạc; cũng 

như các kỹ năng biểu diễn nhất định trên sân khấu nhằm đưa tới người nghe một tác phẩm 

nghệ thuật đạt hiệu quả. 
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TEACHING STUDENTS WITH TENOR TO SING ROMANCE SONGS 

AT THANH HOA UNIVERSITY OF CULTURE, SPORTS  

AND TOURISM 

  Ninh Quang Hung, M.A 

Trinh Thi Thuy Khuyen, Ph.D student 

 

Abstract: Vocal music is an art form in which music and lyrics are used to express 

people's feelings and aspirations in the social life. Each person's tone is like a precious “live 

instrument”. In professional vocal music, there are different types of tone, namely: tenor, 

baritone, basso, soprano, mezzo - soprano, and alto. In order to maximize each tone, along 

with training vocal techniques, selecting the songs suitable for each type of tone is extremely 

necessary. 

Key words: vocal techniques, Romance song, tenor 
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LỄ CẦU NGƢ CỦA CỘNG ĐỒNG CƢ DÂN 

XÃ ĐẢO NGHI SƠN, HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA 

NCS.GVC. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
1
 

ThS. Nguyễn Thị Hƣờng
2
 

 Tóm tắt:Cầu ngư là một trong những lễ hội truyền thống của cộng đồng cư dân xã 

đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Lễ cầu ngư thường được tổ chức vào trung 

tuần tháng 4 âm lịch hàng năm với mục đích là cầu mong cho một mùa vụ bội thu, trời yên bể 

lặng, tôm cá đầy khoang. Bà con ngư dân ra khơi sẽ luôn được sự bảo hộ của các vị thần 

biển. Không chỉ vậy, cùng với những điểm chung như các cộng đồng cư dân ven biển khác, lễ 

cầu ngư của cộng đồng cư dân xã đảo Nghi Sơn cũng có những nét riêng được tạo nên bởi 

môi trường sinh sống của cư dân nơi đây. 

 Từ khóa: Lễ hội cầu ngư, cộng đồng cư dân xã đảo, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia. 

 

 1. Khái quát về xã đảo Nghi Sơn 

 Xã đảo Nghi Sơn hay còn được gọi là Cù lao Biện hay đảo Biện, hòn Biện, là một xã 

có vị trí địa lý khá đặc biệt so với các xã ven biển khác của tỉnh Thanh Hóa. Cả xã nằm trên 

một đảo nhỏ gần bờ có cư dân sinh sống từ lâu đời và nơi đây cũng là hòn đảo duy nhất trong 

hệ thống các đảo của Thanh Hóa có cư dân sinh sống. 

 Nói về vị trí của xã, sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn 

chép: “Hòn Biện Sơn ở ngoài cửa Bạng 7 dặm, thuộc huyện Ngọc Sơn, nổi vọt lên giữa biển. 

Giữa núi về phía tây nam có giếng Tẩy Ngọc (giếng rửa ngọc), trên đỉnh núi phía bắc có đền 

thờ thần, phía nam có chùa thờ Phật, phía tây có đền thờ Mị Nương công chúa, dưới đền là 

Vũng Ngọc, sản xuất ngọc trai. Đời Lê có đặt trường lấy ngọc ở đây. Những ngọc trai tìm 

thấy tất cả phải rửa bằng nước giếng thì sắc ngọc mới sáng, vì thế gọi là “giếng tẩy ngọc”. 

Sườn núi bằng phẳng có dân cư. Về phía nam cách một dặm có Hòn Mê, chim én biển thường 

kéo đến làm tổ. Núi này là chấn sơn ở Biện Hải. Thuyền bè thường đổ về để tránh sóng gió, nay 

có đặt pháo đài”. Như vậy, có thể xác định được rằng, xã Nghi Sơn nằm trọn trên một hòn đảo 

nhỏ, gần bờ, có vị trí khá quan trọng, là chấn sơn của vùng biển phía nam Thanh Hóa.  

 Mặt khác, với một vị trí rất thuận lợi nằm trong một vụng vừa kín gió, vừa sẵn nguồn 

nước ngọt, thuận tiện đường sông và đường bộ, đặc biệt, các yếu tố liên hoàn “cửa sông”, 

“cửa lạch”, “biển”, “đảo”. Thuyền bè từ đây có thể ngược Lạch Bạng theo sông Yên len lỏi 

khắp vùng tây nam hoặc tới lưu vực sông Mã, sông Lương: từ Biện Sơn theo cửa Hà Nẫm, 

theo sông đào Ba Hòa đi vào Nghệ An. Đôi đường ngược xuôi đều thuận tiện nên trong suốt 

chiều dài lịch sử của đất nước, Biện Sơn luôn là một vị trí trọng yếu trên con đường biển thiên 

lý bắc nam và gắn liền với nhiều cuộc hành quân tiến đánh Chiêm Thành của các vương triều 

Đại Việt; tiêu biểu như năm 1312, Trần Anh Tông thân chinh đi đánh Chiêm Thành. Năm 

1470, Lê Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành…; Không chỉ vậy, trong lịch sử vùng đất Biện 

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

2
 Phòng Công tác HSSV - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Sơn còn từng là căn cứ thủy quân của các triều đại phong kiến (đáng lưu ý là phòng tuyến 

Tam Điệp - Biện Sơn. Là phòng tuyến trên biển và đất liền của nghĩa quân Tây Sơn khi tiến 

quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh xâm lược) và tiền đồn của các triều đại phong kiến mà dấu 

vết của các tiền đồn hiện nay vẫn còn ở trên đảo gồm: thành Đồn, thành Hươu và thành 

Nguyệt. Thành Đồn nằm ở phía đông bắc của đảo vốn là một đồn tuần ti thời Lê và đến năm 

Minh Mệnh thứ 10 (1829) cho xây dựng thành pháo đài Biện Sơn. Thành Hươu ở gốc đông 

nam của đảo, đây chính là pháo đài Tĩnh Hải, còn thành Nguyệt chính là Tấn Bạng là công 

trình phòng thủ bờ biển của quân trên bộ
3
 đồng thời cũng là nơi trú ngụ của thuyền bè mỗi khi 

qua đây. Như vậy, có thể thấy, trong lịch sử vùng đất Biện Sơn (nay là Nghi Sơn) đã luôn giữ 

một vị trí trọng yếu của con đường biển thiên lý bắc nam. Nơi đây vừa là tiền đồn, nhưng 

đồng thời cũng chính là một trong những điểm giao thương buôn bán giữa miền bắc, miền 

nam của đất nước và với nước ngoài. Trải qua thời gian bồi lấp đã tạo nên những bãi cát nối 

hòn Biện với đất liền, cùng với đó, dưới bàn tay lao động của con người, hòn Biện Sơn (nay 

là xã đảo Nghi Sơn) đã được nối với đất liền và trở thành một bán đảo nằm ở phía nam của 

huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 

 Về tên gọi của vùng đất, theo sách Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ 19, ban đầu nơi 

đây được gọi là Cù lao Biện hay Biện Sơn, đến thời Lý - Trần gọi là đảo Biện Loan. Nhưng 

về sau, do nơi đây có thành phần dân cư từ nhiều nơi hợp về và chưa ổn định về cơ cấu tổ 

chức nên được sắp xếp thành phường tứ chiếng Biện Sơn thuộc tổng Duyên La, huyện Ngọc 

Sơn, phủ Tĩnh Gia, nội trấn Thanh Hoa (từ tháng 10 năm Minh Mệnh thứ 12 - 1831 là tỉnh 

Thanh Hoa, từ đầu niên hiệu Thiệu Trị, 1841 đổi thành tỉnh Thanh Hóa, vì kỵ húy mẹ vua 

Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa). Năm Minh Mệnh thứ 19 (Mậu Tuất, 1838), tổng Duyên La đổi tên 

thành Tuần La. Không rõ từ bao giờ, tên “phường tứ chiếng Biện Sơn” được đổi thành “Cận 

Sơn phường”. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, phường Cận Sơn được đổi tên 

thành thôn Nghi Sơn, có nghĩa là “hòn đảo núi uy nghi”, thuộc xã Hải Thượng, huyện Tĩnh 

Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tên gọi Nghi Sơn có từ đó và tồn tại cho tới nay. 

 Về mặt hành chính, từ năm 1954, Nghi Sơn là một thôn thuộc xã Hải Thượng, huyện 

Tĩnh Gia. Ngày 14 tháng 12 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra Quyết định 

số 163/QĐ-Ttg  chia Hải Thượng thành 3 xã: Nghi Sơn, Hải Thượng và Hải Hà. Xã Nghi Sơn 

được hình thành và ổn định về địa giới hành chính từ đó. Cũng từ đây, địa giới hành chính của 

xã được xác định trong khoảng 19,3 vĩ độ bắc, 105,87 độ kinh đông. Phía bắc, phía nam và 

phía đông của xã giáp biển Đông, phía tây giáp xã Hải Hà và Hải Thượng, với 4 thôn: thôn 

Bắc Sơn, thôn Trung Sơn, thôn Thanh Sơn và thôn Nam Sơn. Diện tích toàn xã 354,22ha, 

trong đó vụng biển có diện tích 7,72 ha, đất làm muối 3,33 ha, còn lại là đất ở, trồng rừng và 

đất chuyên dùng
4
. Phương thức mưu sinh chủ yếu của người dân nơi đây là nghề biển (66,6% 

người dân đánh bắt hải sản; 14,7% là tiểu thủ công nghiệp và 18,7% là thương mại và dịch 

vụ, trong đó chủ yếu là dịch vụ hậu cần nghề cá).   

                                           
3
 Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa (2000), Địa chí Thanh Hóa, tập 1, Nxb Văn hóa Thông tin, tr 685 - 686 

4
 Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghi Sơn (2013), Lịch sử Đảng bộ xã Nghi Sơn 1945 - 2013. 
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Với vị trí bám biển, cuộc sống của cộng đồng cư dân nơi đây chủ yếu là nghề biển, 

phụ thuộc vào biển và biển là nguồn sống duy nhất của họ. Phương thức mưu sinh chính là 

nghề biển, sinh tử cũng bám biển bám nghề. Thế nhưng, biển cả thì luôn thần bí: khi thì hiền 

hòa nhưng có lúc lại vô cùng dữ dội, lúc hào phóng nhưng cũng có những khi cũng vô cùng 

nghiệt ngã. Không ai biết chắc điều gì sẽ xảy ra, điều gì đang chờ đợi họ trong mỗi chuyến đi. 

Đối mặt với môi trường và hoàn cảnh sống như vậy đã tạo cho cộng đồng cư dân nơi đây có 

những ứng xử phù hợp với hoàn cảnh.  Một trong những cách ứng xử đó là thực hành các 

nghi lễ để cầu xin thần linh - những người có những sức mạnh và quyền năng vô biên có thể 

giúp họ thoát được những tai ương, hiểm họa do biển mang lại. Lễ cầu ngư là một trong những 

cách thức ứng xử của cộng đồng cư dân nơi đây trước môi trường, hoàn cảnh sống của mình. 

 2. Lễ cầu ngƣ của cộng đồng cƣ dân xã đảo Nghi Sơn 

 Cầu ngư là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của cộng đồng ngư dân vùng 

biển Việt Nam. Lễ hội có nhiều tên gọi khác nhau như: lễ cầu ngư, lễ tế cá ông, lễ cúng ông, 

lễ nghinh ông... Tên gọi tuy khác nhau, thời điểm tổ chức có thể khác nhau nhưng tất cả đều 

có chung một mục đích là cầu mong những vị thần biển phù hộ cho họ một năm làm ăn thuận 

lợi, trời yên bể lặng, cá tôm đầy khoang. 

 Cũng như những vùng ven biển khác, hàng năm vào trung tuần tháng tư, cộng đồng cư 

dân xã đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ cầu ngư với hy vọng rằng 

thần linh sẽ phù hộ cho họ có một năm làm ăn thuận lợi. 

 Lễ cầu ngư theo nghĩa đen có thể hiểu đây là nghi lễ cầu mùa của cư dân ven biển. 

Tuy nhiên, hiểu theo một cách rộng hơn thì lễ cầu ngư là lễ cúng các vị thần biển để cầu mong 

một năm mưa thuận gió hòa, trời yên bể lặng, tôm cá đầy khoang trong mỗi chuyến ra khơi, Ở 

nhiều vùng biển khác đây còn là lễ hội cá Ông (còn được gọi là lễ tế cá Voi). “Ông” là tiếng 

gọi tôn kính của ngư dân dành riêng cho cá voi, loài cá thường giúp họ vượt qua tai nạn khi 

lênh đênh trên biển. Trong dân gian, người Việt cũng như người Chăm và người Hoa đều cho 

rằng cá voi không phải là loài cá bình thường mà là một loài cá thần. Biểu hiện ở đây không 

phải là sức vóc to lớn và sức chịu đựng khác thường, mà là loài cá có suy nghĩ, có tình cảm và 

đặc biệt là sự cảm nhận và tâm linh như con người. Do đó, việc tôn thờ thờ phụng rất tôn 

nghiêm và cá voi còn được coi là thần Nam Hải. 

 Địa điểm để tiến hành lễ cầu ngư thường được thực hiện ở đền và thời gian thường là 

những tháng đầu năm hay thời điểm chuyển tiếp giữa 2 mùa cá Nam và mùa cá Bắc. Việc lựa 

chọn địa điểm cũng như thời gian trên là do quan niệm của người Việt: để có thể giao tiếp 

được với thần linh thì phải thực hiện ở một không gian thiêng và thời gian thiêng. Không gian 

thiêng chính là những công trình tôn giáo tín ngưỡng như đình, đền, chùa, miếu. Thời gian 

thiêng là những thời điểm đặc biệt trong một năm, đó là thời gian có khả năng cao để giao tiếp 

với thần linh.  

 Ở xã Nghi Sơn, địa điểm tiến hành lễ cầu ngư là ở đền thờ Tứ vị Thánh nương. Thực 

hiện nghi lễ là những thầy tế được làng họp và lựa chọn kỹ càng từ trước đó. Thời gian tiến 

hành vào chiều tối ngày 16 tháng 4 hàng năm. Việc lựa chọn thời điểm này để tổ chức lễ cầu 

ngư bởi theo quan niệm từ trước đến nay ngày 16 hàng tháng (ngày rằm) là ngày mặt trăng, 
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mặt trời đối xứng nhau ở hai cực. Người xưa cho rằng vì thế mà mặt trời, mặt trăng nhìn rõ 

nhau, thấu suốt ánh sáng nhau, soi chiếu vào mọi tâm hồn con người trở nên sáng suốt, trong 

sạch, đẩy lùi được mọi đen tối, vẩn đục, cái tâm vốn sáng suốt, trong sạch từ trong bản thể. 

Người ta tin rằng, ở ngày này nhờ sự thông suốt của mặt trời, mặt trăng mà thần thánh, ông 

bà, tổ tiên sẽ thông thương với con người, sự cầu nguyện sẽ đạt tới sự cảm ứng với các cõi 

khác và sự thông cảm tha thứ sẽ được đáp lại. Cùng với đó, vào thời điểm tháng tư chính là 

thời điểm giao mùa cá, đây là thời điểm chuyển sang mùa cá Nam - là mùa đánh bắt chính 

trong năm của ngư dân. Vì vậy, mà người dân nơi đây lựa chọn tổ chức lễ cầu ngư vào 16/4 

hàng nằm với ước vọng cầu cho một năm làm ăn thuận lợi, mưa thuận gió hòa, trời yên bể 

lặng và đánh bắt được nhiều cá trong mỗi chuyến ra khơi. 

 Trước ngày diễn ra lễ cầu ngư khoảng một tháng, cụ tiên chỉ và hội đồng bô lão làng 

họp bàn, phân công công việc cụ thể cho ông Từ giữ đền và các xóm trong làng từ việc lau đồ 

thờ, làm lễ Mộc Dục, kiểm tra các cỗ kiệu, soạn văn tế, dựng rạp, các lễ vật dâng cúng… đến 

việc chọn đội tế và luyện tập, chọn trai đinh, các lễ vật cúng và thuyền rước... Trong những 

việc trên, quan trọng nhất là chọn đội tế lễ và làm thuyền rước. 

 Việc chọn đội tế lễ dựa trên các tiêu chuẩn: là người có gia đình song toàn, ít nhất 3 

thế hệ trở lên, con cháu đề huề, làm ăn phát đạt, có uy tín trong làng  xã, đặc biệt trong năm 

gia đình không có tang ma, chuyện buồn hay trong nhà có người có mang. Đội tế gồm ông 

chủ tế và những người giúp việc (Đông xướng, Tây xướng, hai bồi tế và hai phụ tế). 

 Thuyền rước có 2 thuyền: 01 thuyền cùng đoàn rước trên bờ và một thuyền rước trên 

biển. Đối với thuyền rước trên bờ, chiếc thuyền được làm bằng sắt, trên thuyền đặt các loại 

ngư cụ phục vụ cho việc ra khơi (những ngư cụ này là những đồ thật được sử  dụng hàng ngày 

để đánh bắt hải sản). Ngoài ra, còn treo các loại hải sản như: tôm, cua, cá, mực... được làm 

bằng xốp. Thuyền rước trên biển được chọn trong số thuyền của ngư dân. Tiêu chuẩn chọn 

thuyền rước là thuyền mà gia đình song toàn, ít nhất 3 thế hệ trở lên, con cháu đề huề, làm ăn 

phát đạt, gia đình trong năm cũng không xảy ra chuyện gì. Trong đoàn thuyền rước sẽ chọn  

ra 2 thuyền để rước bài vị và bát hương của thần, hai thuyền được lựa chọn sau khi đi nghề về 

sẽ được rửa sạch sẽ, tẩy uế, sức nước thơm, sau đó trên thuyền đặt các loại ngư cụ phục vụ 

cho việc ra khơi (những ngư cụ này là những đồ thật được sử  dụng hàng ngày để đánh bắt hải 

sản). Ngoài ra, trên thuyền còn treo các loại hải sản như: tôm, cua, cá, mực... được làm bằng 

xốp. Sau đó, đoàn thuyền sẽ đậu dưới bến, trước cửa đền thờ Tứ vị Thánh nương. 

 Đồ lễ dùng để cúng tế được chuẩn bị cần thận như xôi gà, chè, hoa quả, trầu cau, vàng 

hương và những gì mà người dân đánh bắt được. Đồ lễ không thể thiếu đó là lễ tam sinh gồm: 

1 con lợn (nếu không có điều kiện thì chỉ cần 1 cái thủ lợn, cái đuôi lợn và bộ lòng), 1 con gà 

và 1 con vịt hoặc ngan. 

 Diễn trình của lễ cầu ngư gồm 3 giai đoạn: lễ rước, lễ tế và các hoạt động mô phỏng 

hoạt động ra khơi của người dân. 

 Lễ rước được thực hiện vào chiều ngày 16/4. Đầu tiên là tổ chức rước quanh xã bài vị 

của Tứ vị Thánh nương và Quan sát hải đại thần. Đoàn rước đi trước là kiệu Tứ vị Thánh 

nương, đến kiệu Quan sát hải đại thần, rồi đến thuyền rước, đoàn rước sẽ đi từ đền Tứ vị 
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Thánh nương sau đó đi qua đền Quan sát hải địa vương (nhưng ngày nay không đi qua nữa 

mà chỉ bái vọng do người dân lấn đất xây nhà, đường đi đến đền hiện rất nhỏ hẹp không thể đi 

được), sau đó đi đến lăng vua Bà rồi rước quay trở lại đền Tứ vị Thánh nương để làm lễ tế. Lễ 

tế được tổ chức vào buổi tối, khoảng 20 giờ. Nội dung lễ tế là cẩn cáo với thần linh, cầu mong 

thần linh phù hộ cho một năm làm ăn nhiều thuận lợi. Sau lễ tế là rước bát hương, bài vị của 

Tứ vị Thánh nương và Quan sát hải đại vương xuống 2 chiếc thuyền đã được lựa chọn và 

rước ra biển (đoàn thuyền sẽ đi khoảng mấy hải lý rồi quay trở lại). Ngày nay, mỗi khi tổ chức 

lễ cầu ngư không còn duy trì đoàn thuyền rước, đoàn thuyền vẫn được lựa chọn và làm đầy đủ 

các thủ tục. Tuy nhiên, đoàn thuyền chỉ đứng đậu trước cửa đền Tứ vị Thánh nương chứ 

không ra ngoài biển nữa. Việc này được người dân nơi đây lý giải rằng nếu rước bát hương 

xuống thuyền như vậy sẽ bị động đến thần linh và điều này là không tốt, thần linh sẽ không 

phù hộ cho bà con ở đây. Sau phần tế lễ là những hoạt động mô phỏng lại  hoạt động sản xuất 

hàng ngày của ngư dân như đánh cá, bán cá, hát chèo thuyền, hát đối. Những hoạt động này 

được thực hiện như thật và tất cả bà con trong xã cùng tham gia. Sau khi các nghi thức tế lễ 

kết thúc thì người dân lần lượt vào đền để thắp hương cầu cho gia đình một năm may mắn, 

thuận lợi trong làm ăn. Nếu là năm chẵn tổ chức đua thuyền thì việc đua thuyền sẽ được tổ 

chức từ buổi sáng ngày 16/4 hoặc chiều ngày 15/4. Sau đó, tổ chức các hoạt động tiếp theo 

của lễ hội. Lễ hội kết thúc vào đêm 16/4. 

 Với những nghi lễ như vậy, dân làng tin rằng Thành hoàng làng và các vị thần biển sẽ 

phù hộ độ trì cho thuyền bè của họ được “xuôi chèo mát mái”, “lưới dài chài rộng”, đánh bắt 

được nhiều cá tôm, cuộc sống no đủ, bình yên. 

 3. Những nét đặc trƣng riêng và sự biến đổi của lễ cầu ngƣ ở xã đảo Nghi Sơn 

 3.1. Những nét đặc trưng riêng 

 Là một trong những lễ quan trọng nhất trong năm của người dân vùng biển Thanh 

Hóa, tuy nhiên, lễ cầu ngư ở xã đảo Nghi Sơn lại có những nét khác biệt so với lễ cầu ngư ở 

những vùng biển khác ở những điểm sau:  

 Về thời gian: Ở xã đảo Nghi Sơn, lễ cầu ngư của thường diễn ra vào trung tuần tháng 

4 âm lịch (tối 16/4) - đây là thời điểm kết thúc vụ cá Bắc và bắt đầu của vụ cá Nam. Nên tính 

chất của nó chính là lễ tạ nhưng đồng thời cũng là lễ cầu mùa, cầu cho một vụ cá mới bội thu. 

Trong khi đó, các xã khác ở vùng biển Thanh Hóa thường tổ chức vào tháng 2 âm lịch, như 

Ngư Lộc (Hậu Lộc) tổ chức vào 21- 22/2 âm lịch, Sầm Sơn tổ chức vào 14/5 âm lịch, Nga 

Bạch (Nga Sơn) vào ngày 15 - 16 tháng giêng. Điểm khác biệt nữa là thời gian diễn ra lễ cầu 

ngư vào buổi tối, các nghi thức tế lễ được thực hiện vào 20 giờ, sau phần tế lễ, các hoạt động 

khác của lễ hội được diễn ra như hát chèo chải, mô phỏng chợ cá và lúc này bà con trong xã 

vào trong đền để thắp hương cảm tạ cho mùa cá Bắc đã qua và cầu xin thần linh phù hộ cho 

một mùa cá Nam làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thuyền bè ra khơi thuận buồm xuôi 

gió, cá tôm đầy khoang. Vào những năm chẵn tổ chức lễ rước kiệu thì hoạt động này cũng 

được tổ chức vào buổi chiều tối khoảng tầm 17 - 18 giờ, lễ rước kiệu quanh xã, sau đó trở lại 

đền Tứ vị Thánh nương tổ chức các nghi thức tế lễ theo truyền thống.  
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 Về nội dung: Các nghi thức chính trong lễ cầu ngư đơn giản hơn so với các địa phương 

khác ở Thanh Hóa. Ở Ngư Lộc (Hậu Lộc) lễ cầu ngư gồm 2 phần chính quan trọng nhất là lễ 

tế ở đàn chính (vị pháp sư tiến hành làm lễ “Thỉnh”  các vị trong Hội đồng thần linh: Hoàng 

thiên Lão mẫu, Ngọc hoàng, Thành hoàng bản thổ, Đức vua thông thủy, Tứ vị Thánh 

nương…) và lễ tế long châu. Hay như ở Hải Thanh (Tĩnh Gia) các nghi thức chính gồm: rước 

cỗ lễ tam sinh và cỗ tế từ xã Hải Bình đến cảng cá Lạch Bạng rồi rước về đình làng Thanh 

Đình (xã Hải Thanh), sau cùng rước về đền Lạch Bạng (nơi thờ Tứ vị Thánh nương), sau đó 

lễ rước bài vị các vị thần lên thuyền để xuống biển. Sau nghi thức rước thần biển xuống tàu, 

đội tàu của xã Hải Thanh và Hải Bình biểu diễn các hoạt động đánh bắt, thu mua thủy sản, rồi 

chạy vào cửa Lạch. Còn ở Nghi Sơn chỉ xoay quanh nội dung nghi thức chính là lễ tế rồi sau 

đến các hoạt động của phần hội. Vào năm chẵn có tổ chức rước kiệu thì buổi chiều (khoảng 

17 - 18 giờ) tổ chức rước kiệu và thuyền đi quanh xã (đi dọc trục đường chính của xã) rồi về 

tổ chức tế lễ tại đền Tứ vị Thánh nương. Không có lễ thả hay hóa Long Châu - một nghi lễ 

được xem là quan trọng nhất trong lễ cầu ngư mà ở đây những năm chẵn có rước thuyền 

(thuyền này thường là thuyền làm bằng sắt, trước kia làm bằng gỗ, bên trong thuyền có để đầy 

đủ các ngư cụ trong đánh bắt và xung quanh thuyền treo các con vật mà ngư dân thường khai 

thác, đánh bắt ngoài biển). Nghi lễ thả Long Châu lại thấy cộng đồng cư dân nơi đây thực 

hiện tại lễ tống ôn vào rằm tháng 7. 

 Về đồ lễ: Chỉ có một con lợn (không có điều kiện thì chỉ cần thủ lợn, cái đuôi và bộ 

lòng), xôi gà và một con ngan hoặc vịt cùng hoa quả, không thấy có sự hiện diện của các vật 

phẩm từ nghề biển như các lễ hội cầu ngư ở nơi khác của tỉnh Thanh. 

 3.2. Những thay đổi của lễ cầu ngư 

 Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, các thực hành tín ngưỡng ở lễ cầu ngư của 

cộng đồng cư dân xã cũng có những thay đổi nhất định:  

 Thứ nhất, ta có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trong tiêu chí chọn người tham gia 

thực hiện các nghi thức trong lễ hội. Việc lựa chọn người thực hành nghi lễ không quá câu nệ 

như trước. Ví như trước đây, lựa chọn đội tế phải là người có uy tín trong cộng đồng, có gia 

đình song toàn (từ 3 thế hệ trở lên), con cháu đề huề, làm ăn phát đạt, đặc biệt trong năm gia 

đình không có tang ma, chuyện buồn hay trong nhà có người có mang. Đội tế gồm ông chủ tế 

và những người giúp việc (Đông xướng, Tây xướng, hai bồi tế và hai phụ tế). Tiêu chí chọn 

người kiêng kiệu rước phải là những nam thanh, nữ tú tuổi từ 17 - 20 tuổi chưa lập gia đình, 

gia đình gia giáo, trong năm gia đình không có chuyện buồn. Nhưng hiện nay, do những yếu 

tố khách quan nên việc lựa chọn được đơn giảm hóa và giảm bớt các điều kiện như đối với 

đội kiêng kiệu rước chỉ cần là thanh niên tuổi từ 18 - 20 tuổi (thậm chí có thể hơn), trong năm 

gia đình không có chuyện buồn. Còn đội tế cần là người có uy tín trong cộng đồng, trong năm 

gia đình không có tang ma. Các hoạt động trong lễ tế và lễ rước người tham chủ yếu là phụ nữ 

lớn tuổi (tuổi từ 45 trở lên). Chính sự đơn giản hóa này đã tạo cho những người được lựa chọn 

thường không có thái độ nghiêm túc khi thực hành các nghi thức của lễ rước như trêu đùa 

nhau, nói tục trong lễ rước... Và điều này đã, đang để lại hệ quả đáng lo ngại, đưa ra những 

hồi chuông cảnh báo về sự kết nối giữa giới trẻ với các giá trị văn hóa truyền thống không còn 
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được như trước. Đó là vấn đề gìn giữ, bảo tồn các hình thái tín ngưỡng nơi đây. Đồng thời, 

cũng gây khó khăn trong việc đào tạo đội ngũ thực hành tín ngưỡng kế cận, một khi lớp thanh 

niên không có nhận thức đúng về giá trị truyền thống của địa phương mình, từ đó dẫn đến thái 

độ thờ ơ, coi thường, thậm chí không quan tâm, quay lại với những giá trị mang tính truyền 

thống này. Để những giá trị truyền thống của tín ngưỡng địa phương vẫn được duy trì và bảo 

tồn cần có những giải pháp tuyên truyền, giáo dục giới trẻ để họ hiểu và nhận thức rõ hơn về 

vị trí, vai trò, giá trị tín ngưỡng trong đời sống, góp phần vào việc tạo dựng những giá trị văn 

hóa của cộng đồng cư dân Nghi Sơn trong bối cảnh mới, tiên tiến nhưng vẫn mang sắc thái 

cội nguồn. 

 Thứ hai, sự thay đổi trong đồ dâng cúng theo hướng đơn giản, tiện dụng. Trước đây, 

vào lễ cầu ngư việc lựa chọn lễ cúng rất nghiêm ngặt: 3 vật dùng để cúng tế chính (gồm: gà, 

ngan và lợn) phải lựa chọn kỹ càng, đồ lễ này từ đầu đã được giao cho một gia đình nuôi 

dưỡng cẩn thận để dành dâng lên thần, nhằm cầu khấn các thần phù hộ cho bà con trong xã, 

đặc biệt là những ngư dân. Nhưng nay đã bỏ vì điều kiện sinh sống chật chội của người dân 

gặp nhiều khó khăn trong chăn nuôi. Vì vậy, đồ vật dâng lên cúng thường được lựa chọn cách 

thức là mua ngoài chợ. Ngoài ra, sự thay đổi trong đồ lễ cúng còn thể hiện ở việc cầu kỳ trong 

các sắp xếp các đồ lễ. Trước kia, chỉ bày đồ lễ lên ban thờ một cách giản đơn thì nay việc bày 

các mâm lễ hoa quả được giao cho các bản hội và bản hội nào cũng muốn mâm lễ của mình 

đẹp hơn nên trong việc bày các lễ vật dâng lên cúng cũng cầu kỳ hơn.  

 Thứ ba, trong việc rước kiệu, đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất (được tổ 

chức ở năm chẵn). Trước đây, việc rước kiệu được thực hiện theo quy trình, các kiệu thần sẽ 

được rước ra đền Tứ vị Thánh nương sau đó kiệu sẽ được rước đi quanh làng: đi từ đền Tứ vị 

Thánh nương, đi qua đền Quan sát hải, đi đến lăng vua Bà rồi sau đó trở về đền thờ Tứ vị 

Thánh nương để làm lễ tế thần. Tuy nhiên, hiện nay do việc xây dựng nhà cửa của người dân 

đã làm cho hệ thống đường đi lại trong xã bị thu hẹp, có những vị trí chỉ đủ cho 1 người đi vì 

thế việc rước kiệu hiện nay chỉ còn thực hiện trên trục đường chính của xã, đi từ đền Tứ vị 

Thánh nương ra đến lăng vua Bà rồi qua trở lại. 

 4. Kết luận 

 Lễ hội cầu ngư chính là nét đẹp, là hiện tượng văn hóa dân gian tiêu biểu của ngư dân 

vùng biển Thanh Hóa nói chung và ngư dân xã đảo Nghi Sơn nói riêng. Thông qua lễ hội, tình 

đoàn kết, gắn bó giữa các ngư dân ven biển được thắt chặt, thể hiện văn hóa cộng đồng của 

người Việt Nam. Lễ hội cầu ngư và giá trị văn hóa cộng đồng trong lễ hội cần được bảo tồn 

và phát huy hơn nữa trong xã hội ngày nay khi nhịp sống ngày càng sôi động, ý thức cá nhân 

được đề cao thì cần hơn bao giờ hết giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 
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FISH PRAYING FESTIVAL IN NGHI SON COMMUNE,  

TINH GIA DISTRICT, THANH HOA PROVINCE 

Nguyen Thi Truc Quynh, Ph.D student 

Nguyen Thi Huong, M.A 

  

Abstract: Fish praying festival is one of traditional festivals held by local residents in 

Nghi Son commune, Tinh Gia district, Thanh Hoa province. Every year, the festival is usually 

held in the middle of the fourth lunar month with the aim of praying for a bumper crop as well 

as favorable weather. Then, fishermen going to the sea will always be protected by the sea 

gods. Fish praying festival in Nghi Son commune has its own characteristics originated from 

the living environment of local residents of an island commune.   

Key words: Fish praying festival, local residents of an island commune, Tinh Gia 

district, Thanh Hoa province 
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LẬT MỞ NHỮNG BÍ ẨN DƢỚI LÕNG ĐẤT CHÙA AM CÁC 

PGS.TS. Trần Văn Thức
1
 

PGS.TS. Lại Văn Tới
2
 

 

Tóm tắt: Cuối năm 2018, Trường Ðại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh thành khai quật trên 500m
2
 tại chùa Am Các, xã Ðịnh 

Hải, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Ðợt khai quật này đã phát hiện được 8 di tích kiến trúc, 

trong đó có 1 di tích thời Trần và 7 di tích thời Lê Trung hưng; 3 lò nung gạch ngói và hàng 

nghìn di vật vật liệu xây dựng, trang trí kiến trúc, đồ gốm sứ, sành và đất nung. Kết quả khai 

quật cho biết khu di tích chùa Am Các đã hình thành và phát triển trong khoảng 4 - 5 thế kỷ, 

trải qua 2 thời kỳ: thời Trần, thế kỷ 14 và thời Lê Trung hưng, thế kỷ 18. Ðây là một trung 

tâm tôn giáo tín ngưỡng lớn, không chỉ ở Thanh Hóa mà với cả nước, cần tiếp tục nghiên cứu 

để xây dựng quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo toàn diện và lâu dài. 

Từ khóa: Khu di tích chùa Am Các, di vật, khảo cổ. 

 

NỘI DUNG 

Thực hiện một trong những nội dung quan trọng của đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

tỉnh“Nghiên cứu giá trị lịch sử - văn hóa và đề xuất giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy di 

tích chùa Am Các trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa” vào cuối năm 2018, 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (tổ chức Chủ trì đề tài) và Viện 

Nghiên cứu Kinh thành đã khai quật tại địa điểm núi Am Các và chùa Am Các thuộc xã Định 

Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
3
. 

 Chùa Am Các hiện tọa lạc trên sườn phía Đông gần đỉnh cao nhất của núi Các, thuộc 

xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia. Di tích được xếp hạng cấp tỉnh theo Quyết định số 4796/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 31/12/2013. 

Theo kết quả khảo sát, nghiên cứu ban đầu cho thấy, chùa Am Các là một quần thể di 

tích có thể được hình thành từ rất sớm, gắn liền với quá trình hình thành quốc gia Đại Việt tự 

chủ và sự phát triển của Phật giáo từ thế kỷ 10. Đây là một quần thể danh thắng với nhiều yếu 

tố hợp lại mà không phải nơi nào cũng có được
4
. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài với sự biến 

thiên của lịch sử, chùa Am Các đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, hiện nay chưa tìm 

                                           
1
 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

2
Phó viện trưởngViện Nghiên cứu Kinh thành-Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 

3Đoàn khai quật do PGS.TS. Lại Văn Tới chủ trì, các thành viên tham gia gồm: Lê Đình Ngọc, Hoàng Xuân Tứ 

(Viện Nghiên cứu Kinh thành), Nguyễn Tiến Lộc,  Lê Minh Đức (Trường Đại học Văn hóa, Thểthao và Du 

lịchThanh Hóa), Nguyễn Hữu Toản (Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Thanh Hóa), Nguyễn Thu Huyền(Bảo 

tàng tỉnh Thanh Hóa). 
4
Theo Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt kế 

hoạch khai quật khảo cổ tại di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Am Các và địa điểm chùa Am Các, xã 

Định Hải, huyện Tĩnh Gia. 
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được tư liệu thành văn khẳng định một cách chắc chắn lịch sử xây dựng, thời gian tồn tại và vị 

trí của ngôi chùa này trong lịch sử.  

Dấu vết các di tích kiến trúc xuất lộ trong các hố thám sát, đặc biệt là những di vật sưu 

tầm được trong các đợt khảo sát, qua giám định ban đầu có niên đại trải dài từ thời Trần (thế 

kỷ 14) đến thời Lê sơ (thế kỷ 15 - 16) và nhiều nhất là di vật thời Lê Trung hưng (thế kỷ 18). 

Đó là những gợi ý về thời điểm khởi dựng, quá trình phát triển của khu di tích tôn giáo này. 

Tuy nhiên, để khẳng định chính xác niên đại của di tích, kết cấu mặt bằng kiến trúc và vị trí, 

vai trò của chùa Am Các qua các thời kỳ lịch sử khác nhau thì những tư liệu trên chưa đủ cơ 

sở khoa học. Mặt khác, đến với chùa Am Các hôm nay, chúng ta thấy nhiều công trình kiến 

trúc tôn giáo mới được xây dựng, như: chùa Trình, chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, phủ 

Ngọc Sơn cùng với những địa điểm có di tích, di vật liên quan đến tôn giáo, gồm: khe Mõ và 

Mõ đá, tảng đá có khắc hình tượng Phật hay khu di tích sản xuất gạch ngói,… đã và đang trở 

thành một điểm hành hương về cõi Phật của du khách bốn phương. Những công trình này có 

nằm trong tổng thể khu di tích chùa Am Các xưa và có cùng niên đại với những di vật thu 

được trong các đợt khảo sát và thám sát nói trên hay không (?). Để trả lời các câu hỏi trên, 

cùng với tư liệu thành văn, những tư liệu vật chất về di tích, di vật qua khai quật khảo cổ học 

tại khu vực chùa Am Các là đáng tin cậy hơn cả. Theo đó, những tư liệu khảo cổ phát hiện được 

qua khai quật khảo cổ sẽ góp phần xác định niên đại và giá trị lịch sử - văn hóa của di tích, đồng 

thời là cơ sở khoa học tin cậy để đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích. 

I. PHÁT HIỆN DƢỚI LÕNG ĐẤT CHÙA AM CÁC 

1. Các di tích 

Trong diện tích trên 500m
2
 của 4 hố khai quật và 2 hố thám sát tại 4 địa điểm: 

Tảng/phiến đá khắc hình tượng Phật (H01), chùa Hạ (H02, TS01, TS02), khu lò nung gạch 

ngói (H03) và chùa Trung (H04), đã phát hiện được 8 di tích kiến trúc, 3 lò nung gạch ngói. 

Trong 8 di tích kiến trúc, theo chức năng và kỹ thuật xây dựng, chúng thuộc 3 loại 

hình: i) Kè đá (2 di tích ở tượng Phật (H01) và bậc tam cấp đi lên chùa Hạ (TS02); ii) Bó 

nền kiến trúc (3 di tích ở hố H02); iii) 02 mặt bằng kiến trúc (hố H02) và iiii) di tích cổng 

Tam quan. 

1.1. Di tích kè đá  

Kè đá phát hiện trong hố H01 có chức năng giữ đất, chống sạt lở cho tảng/phiến đá có 

khắc hình tượng Phật. Kiến trúc hình ½ chữ nhật, cạnh dài 16,16m, hai cạnh bên không bằng 

nhau: 4,5m và 7,5m, ở giữa có bậc lên xuống. 

Kè đá phát hiện trong hố TS02 có chức năng làm bậc lên xuống (tam cấp), từ ngoài 

đường vào chùa Hạ. Hố thám sát mới mở ½ chiều rộng của bậc tam cấp. Các bậc xuất lộ trong 

hố khai quật dài 5,5m, đều rộng 2,1m. 

1.2. Di tích cổng tam quan 

Ở bậc trên cùng của tam cấp lên chùa Hạ xuất lộ trong hố TS02, đã phát hiện được dấu 

vết của di tích cổng Tam quan: vết đục nhám hình tròn trên tảng đá lớn tạo mặt phẳng kê chân 

cột và các chân tảng đá,… Từ các dấu vết trên, có thể xác định được Tam quan rộng 2,05m, 

dài 8,05m, trong đó cổng chính (giữa) dài 3,95m và hai cổng phụ (hai bên) dài 2,05m.  



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 
79 

1.3. Di tích bó nền kiến trúc bằng đá 

Cả 3 bó nền kiến trúc phát hiện trong hố H02 đều xuất lộ không đầy đủ và không 

nguyên vẹn, do đã bị phá hủy hoặc còn nằm trong phần đất chưa khai quật vì vướng sân và 

chùa hiện đại. Với những gì xuất lộ, chưa đủ căn cứ để xác định được mặt bằng của di tích. 

Tuy nhiên, theo hướng xuất lộ, bó nền BN02a và bó nền BN03 cùng với hướng của kiến trúc 

KT02, nên khả năng chúng thuộc hệ thống và có cùng niên đại. 

1.4. Di tích nền kiến trúc  

Tại hố H02 phát hiện 2 mặt bằng kiến trúc thuộc 2 loại hình khác nhau: 

Kiến trúc KT01: mặt bằng hình chữ nhật xuất lộ khá đầy đủ với bó nền bằng đá ở 4 mặt, 

mặt nền được đầm bằng ngói, trên còn 4 hàng chân tảng, mỗi hàng 4 chân tảng, tạo thành kiến 

trúc 1 gian chính và 2 chái hai bên. Gian chính rộng 3,3m, hai chái rộng 1,5m lòng nhà sâu 

(trước sau): 3,6m. Diện tích nền kiến trúc 69,34m
2
 (8,5m x 7,8m). 

Kiến trúc KT02: Xuất lộ gần ½ nền kiến trúc có mặt bằng hình chữ Đinh, phần còn lại 

nằm trong sân chùa hiện nay. Kiến trúc KT02 và bó nền BN03 có cùng hướng và tạo một 

khoảng trống (sân) giữa hai kiến trúc. 

1.5. Di tích lò nung 

Ba di tích đều phát hiện trong hố H03, thuộc 2 loại: 1 lò nung gạch (Lo1) và 2 lò nung 

ngói (Lo2 và Lo3). 

Lò nung gạch (Lo1) thuộc loại lò cóc, cấu tạo 4 phần: cửa lò, bầu đốt, thân lò và hậu lò. 

Khi đã có mặt bằng, người thợ lót một lớp ngói phẳng sao cho khi xếp hàng gạch ngang theo 

chiều rộng thân lò, các mũi ngói nằm trong khoảng hở giữa hai hàng gạch. Thân lò được đắp 

sau khi đã xếp xong khối gạch mộc, tiếp đó xây tường hậu, bầu đốt và cửa lò. Các viên gạch 

xếp dọc theo chiều dài thân lò, không liền sát mà cách nhau một khoảng hở. Lò có 3 lỗ thoát 

khói đặt sát nền, trên tường hậu. Hiện trong lò còn 6 hàng gạch, trong đó 3 hàng còn khá đầy 

đủ, 2 hàng còn 2 lớp, mỗi hàng có 16 viên. Gạch hình chữ nhật, kích thước lớn, trung bình: 

37cm x 22cm x 9cm. 

Lò nung ngói: 2 lò, thuộc 2 loại theo hình dáng. 

- Lò hình chữ nhật có 1 cạnh tường lò cong lõm vào, tạo 2 góc lò nhọn. Mặt trong tường 

này, ở khoảng cách giữa các hàng ngói, từ nền, tạo các rãnh lõm hình chữ V cao đến lớp ngói 

thứ hai. Có thể, 2 góc nhọn và các rãnh này có tác dụng thoát khói. Trong lòng lò còn 5 hàng 

ngói x 2 lớp x 48 viên = 480 viên. Do còn sản phẩm trong lò, nên không quan sát được nền và 

cầu lò. 

- Lò nung hình bầu dục (Lo3), theo chiều dài: 1/3 là bầu đốt và cửa, còn 2/3 là thân lò. 

Bầu đốt hình 1/3 bầu dục, nền thấp hơn nền lò. Toàn bộ nền lò là hệ thống cầu lò với 8 rãnh 

và 7 cầu dọc thân. Nền lò dốc từ bầu lò lên hậu lò. Trong lòng lò, các lớp trên chứa nhiều ngói 

vỡ các loại và than đen. Không thấy hệ thống thoát khói.  

Khu di tích lò nung gạch, ngói phân bố trên đồi đất sét màu đỏ, cạnh khe nước đầy 

quanh năm. Xung quanh là rừng với nhiều loại cây thân gỗ, tre nứa các loại. Do đó, nguyên 

liệu làm gạch, ngói và nhiên liệu đốt lò được khai thác tại chỗ, khá thuận lợi. Với đất sét đỏ, 

gạch ngói phát hiện được phần lớn màu đỏ, loại màu đỏ - vàng không nhiều. Đất sét đồi có tỷ 
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lệ cát lớn, nên gạch, ngói khá giòn và nhiều viên khi nung bị “nổ” hoặc vỡ thành những mảnh 

nhỏ như “mảnh tước đá”. 

Căn cứ vào dấu vết kỹ thuật còn trên hiện vật, thì gạch ngói đều được làm bằng khuôn, 

hoa văn in nổi trên mũi ngói. Điều đặc biệt là, trên nhiều viên ngói, ở mặt dưới có in dấu bàn 

tay khá sâu và rõ. 

Mỗi lò đều có kỹ thuật xây dựng và nung khác nhau. Lò nung gạch, lửa từ bầu đốt cuốn 

lên trần lò theo tường chia lửa và độ cao của nền lò so với nền bầu đốt. Lửa còn được dẫn 

theo các khe hở giữa các viên gạch đến khắp lò. Khói thoát ra từ 3 lỗ ở tường hậu. Lò nung 

ngói hình chữ nhật chưa quan sát được nền lò, nhưng kỹ thuật dẫn lửa tương tự như lò nung 

gạch, chỉ khác là khói được thoát ra bởi 2 góc nhọn và các rãnh trên tường lò giữa các hàng 

ngói. Lò nung ngói hình bầu dục có hệ thống cầu lò và độ dốc của nền lò giúp cho lửa có thể 

tỏa khắp lò. Chưa phát hiện được hệ thống thoát khí. Rất có thể, lò loại này có thân đứng, khí 

thoát từ miệng lò.  

2. Các di vật 

Di vật có số lượng nhiều nhất trong các hố khai quật và thám sát là vật liệu xây dựng và 

trang trí kiến trúc. Đồ gốm sứ, sành và đất nung không nhiều và đều là đồ gia dụng. 

- Vật liệu xây dựng có 3 loai: đá, gạch và ngói. 

+ Đá dùng bó móng nền kiến trúc (KT01 - KT05, hố H02), kè chống sát lở (hố H01) 

hoặc bậc tam cấp và móng cổng Tam quan (hố TS02); 

+ Gạch chỉ phát hiện tại khu vực lò nung và trong lòng lò nung, chưa phát hiện được tại 

các di tích kiến trúc ở hố H02 (trừ 3 nửa viên gạch ở hố TS02); 

+ Ngói phát hiện được tại nơi sản xuất (khu lò nung, hố H03) và nhiều nhất trong hố 

H02. Bao gồm các loại: ngói cong (úp nóc, lợp bờ giải và lợp mái), ngói phẳng (mũi sen, mũi 

lá, ngói lót/liệt) kích thước khác nhau, được trang trí hoa văn in nổi trên mũi ngói. Ngói 

không chỉ được lợp mái mà còn được sử dụng đầm tôn nền, kè/bó vỉa hoặc gia cố chân móng 

tảng, móng kiến trúc. 

- Trang trí kiến trúc không nhiều, đều là mảnh vỡ, bằng đất nung màu đỏ vàng và xám 

đen. Loại hình gồm: tượng/phù điêu rồng, đầu đao… 

- Đồ gia dụng phát hiện được không nhiều, gồm các chất liệu: gốm sứ, sành, đất nung, 

loại hình đơn điệu, có: bình, lọ, nồi, lon, vại, bình vôi, bát đĩa, chén…  

II. CHÙA AM CÁC QUA NHỮNG PHÁT HIỆN KHẢO CỔ HỌC 

1. Tính chất của di tích 

Căn cứ vào những hiện vật còn lưu giữ được trong khu vực chùa Am Các, như: i) 

Những hiện vật liên quan đến tôn giáo, gồm: tượng Phật bằng đá, chân tảng đá hoa sen, bàn 

thờ đá, bệ đá hoa sen, bát hương,… ii) Những địa danh, di tích liên quan đến tôn giáo: Khe 

mõ và Mõ đá, Tảng/phiến đá khắc hình tượng Phật, bia Tự sự đặt tại chùa Trình, khởi tạo năm 

Duy Tân - tháng 4 năm 1916, ghi về việc thờ phụng và địa danh: tổng Liên Trì, huyện Ngọc 

Sơn, phủ Tĩnh Gia; bia Long Minh tự (đặt tại chân núi Các, thôn Cát Lê, xã Tượng Sơn, 

huyện Nông Cống, trước đây thuộc huyện Tĩnh Gia), khởi tạo năm Đinh Sửu, triều vua Tự 

Đức - 1877, ghi địa danh: thôn Phú Long, xã Thạch Nội, tổng Văn Trường, huyện Ngọc Sơn, 
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phủ Tĩnh Gia…iii) Kết quả điều tra, khảo sát năm 2013 của Ban Quản lý Di tích và Danh 

thắng (nay là Trung tâm Bảo tồn Lịch sử - Văn hóa tỉnh Thanh Hóa), ghi nhận sự tồn tại của 

các dấu vết chùa Am Các xưa, bao gồm:vết tích dải móng bó nền nhà Tam bảo, mặt bằng chữ 

Đinh, vết tích dải móng bó nền nhà thờ Mẫu, quay hướng Đông Nam, cấu trúc hình chữ Nhị, 

vết tích dải nền móng nhà Tổ, kết cấu hình chữ Đinh, sân, ao chùa, Nội tự và Ngoại tự
5
. 

Đặc biệt là các di tích, di vật phát hiện trong các hố khai quật và thám sát năm nay 

(2018) đều ở vị trí các dấu tích nền móng kiến trúc của phế tích chùa Am Các xưa. Do đó, 

chắc hẳn chúng có liên quan đến cụm công trình kiến trúc Phật giáo như kết quả điều tra, 

thám sát và nghiên cứu trước. Đó chính là chùa Am Các với hệ thống ba cấp chùa Hạ, chùa 

Trung và chùa Thượng như từng thấy ở những ngôi chùa Việt. Với nhiều di tích nền móng, 

các bó nền kiến trúc phát hiện trong các hố khai quật và thám sát, cùng với nhiều loại vật liệu 

và trang trí kiến trúc, cho thấy, chùa Am Các bao gồm các tòa ngang dãy dọc, quy mô lớn, có 

bộ mái với những đầu đao cong vút mềm mại, các phù điêu, tượng rồng, diềm mái, gạch, 

ngói in nổi hay khắc chìm nhiều đồ án hoa văn… giúp chúng ta có thể hình dung được bóng 

dáng Am Các tự xưa hoành tráng, nguy nga và tôn nghiêm của một trung tâm tôn giáo lớn tọa 

lạc trên vùng núi cao phía Nam xứ Thanh.  

Nếu lấy núi làm trung tâm, khu vực này còn mang nặng yếu tố của Đạo giáo - một tôn 

giáo đồng hành với Phật và Nho trong tín ngưỡng tâm linh của người Việt trong suốt chiều 

dài của lịch sử dân tộc. Ở Các Sơn xây dựng đền Mẫu và nhiều công trình khác đang được 

hình thành, cũng sẽ là sự tiếp nối truyền thống ấy.  

Hơn nữa, từ trước năm 1945 đến nay, ngôi chùa đã và đang là nơi nhân dân hành hương 

về cõi Phật của du khách bốn phương. Có một điều là không hiểu vì sao ở một nơi rừng núi xa 

xóm làng, đường đi gập ghềnh trắc trở, những dốc ghềnh khe suối, và chắc chắn là cảnh tượng 

u tịch nhưng con người lúc đó lại chọn đất dựng chùa thờ Phật ở trên lưng chừng núi Am Các 

này, hẳn là có vị trí địa lý đắc địa như thế nào! 

2. Niên đại chùa Am Các 

Qua điều tra, thám sát và nghiên cứu trước đây, còn những ý kiến khác nhau về niên đại 

các dấu vết kiến trúc hiện còn tại địa điểm chùa Am Các. 

- Kết quả khảo sát năm 2013 cho rằng, những hiện vật còn lại như chân tảng đá hoa sen, 

bệ đá hoa sen mang phong cách thời Lý - Trần nhưng được tiếp tục ở thời Lê. Tượng Phật, 

ngói lợp thời Lê Trung hưng là những di vật góp tư liệu vật chất khách quan, phản ánh sự ra 

đời và phát triển của chùa Am Các qua các giai đoạn lịch sử.  

- Kết quả khảo sát năm 2017, căn cứ vào các di tích kè đá, bó nền kiến trúc bằng đá cuội 

vừa và nhỏ (đá mồ côi), đã nhận xét:  

+ Công trình xếp đá dùng nguyên liệu tại chỗ để bó vỉa hẳn có liên quan đến một số kiến 

trúc gỗ, mái lá, không có chân cột, có niên đại sớm. Những bó nền được xếp bằng gạch khối 

hộp chữ nhật so le, với kiến trúc là bộ khung gỗ, mái lợp ngói mũi hài có niên đại muộn hơn. 

                                           
5
Ban Quản lý Di tích và Danh thắng: Lý lịch Di tích lịch sử - Văn hóa địa điểm chùa Am Các xã Định Hải, huyện 

Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Thanh Hóa, 2013. 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 
82 

+ Dùng đá nguyên liệu để xếp, mang ý nghĩa gia cố hay xây dựng công trình kiến trúc, 

như ở Am Các, có thể chúng có mối liên hệ với nhau và có chung một niên đại xây dựng. 

Liên hệ với công trình phòng vệ trên đỉnh Dược Sơn - nơi Trần Hưng Đạo lập thái ấp ở Kiếp 

Bạc (Chí Linh, Hải Dương) và ở một số di tích chùa tháp có niên đại thời Trần ở Quảng Ninh, 

Hà Giang - được coi như là một đặc điểm của kiến trúc tôn giáo thời Trần.  

+ Những bệ đá hoa sen được làm từ hòn đá mồ côi lớn và những bệ tượng Phật, được 

trang trí 2 - 3 lớp cánh sen là những cổ vật có chất liệu tương đồng với vỉa đá bó nền, tường 

Nội và Ngoại tự và đá kè Ao chùa, chúng thuộc về lớp niên đại sớm của chùa Am Các. 

+ Những chân tảng đá lớn làm bằng đá xanh trang trí cánh sen nổi hoặc để trơn, tấm bia 

4 mặt có chóp hình mái nhà, văn tự đã mờ hết làm bằng đá xanh là nguyên liệu đưa từ nơi 

khác đến... cho thấy, Am Các có nhiều đơn nguyên và quy mô khá to lớn. Kết hợp với một số 

di vật còn ở chùa, như: ngói liệt/lót, ngói mũi hài kích thước lớn, gạch hộp màu đỏ, có thể 

khẳng định được, đó là thời Lê Trung hưng, thế kỷ 18
6
. 

- Kết quả khai quật trên 500m
2
, đã phát hiện được 8 di tích kiến trúc và 3 di tích lò nung. 

Căn cứ vào quy mô, kết cấu mặt bằng kiến trúc, kỹ thuật xây dựng và hiện vật thu được, như đá, 

gạch, ngói, trang trí kiến trúc bằng đất nung, các hiện vật gốm sứ, sành, đất nung, chúng thuộc 2 

thời kỳ khác nhau: thời Trần (thế kỷ 14) và thời Lê Trung hưng (thế kỷ 18). 

- Các di tích và di vật có thể thuộc thời Trần, gồm kiến trúc KT02 và bó nền BN02a, 

BN03, phát hiện ở hố H02. Di vật thời Trần gồm: ngói phẳng mũi tròn, đuôi có móc nổi hình 

chữ nhật, đồ gốm sứ và đồ sành như đã mô tả ở trên. Ngoài ra, còn các hiện vật lưu giữ tại 

chùa, như: bệ tượng trang trí 2 - lớp cánh sen, chân tảng trang trí hoa sen, gốm men ngọc, hoa 

nâu, men trắng nguồn gốc Việt Nam và Trung Quốc. 

- Các di tích, di vật thời Lê Trung hưng, bao gồm: hình khắc tượng Phật trên tảng đá (hố 

H01); mặt bằng kiến trúc 1 gian 2 chái (KT01) và các di tích bó nền BN01, BN02, BN02b (hố 

H02), bậc tam cấp, dấu tích Tam quan (hố TS02), di tích lò nung gạch, ngói (hố H03), di tích 

Nội, Ngoại tự, Ao chùa. Hệ thống di vật thời kỳ này có số lượng khá lớn, gồm gạch chữ nhật, 

ngói cong, ngói mũi hài, ngói mũi lá kích thước lớn, ngói liệt, trang trí kiến trúc và đồ gia 

dụng bằng gốm sứ, sành và đất nung. Tiêu biểu là dòng gốm men trắng vẽ lam, men trắng in 

hoa cúc màu nâu oxit sắt, men trắng, men nâu độc sắc. Ngoài ra, còn có một số mảnh bát, đĩa 

men trắng vẽ lam, nguồn gốc Trung Quốc, thế kỷ 17 - 18. Quy mô của các kiến trúc thời Lê 

Trung hưng lớn hơn thời Trần. 

Tóm lại, qua di tích kiến trúc, hiện vật thu được trong đợt khai quật này và di vật thu 

được trong các đợt khảo sát tại địa điểm chùa Am Các, có thể bước đầu phân chia các giai 

đoạn hình thành và phát triển của khu di tích này thành 2 thời kỳ: thời Trần, thế kỷ 14 và thời 

Lê Trung hưng, thế kỷ 18. 

III. GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG PHÁT HIỆN KHẢO CỔ HỌC TẠI AM CÁC 

Đối với các công trình kiến trúc: Lịch sử hình thành và phát triển của trung tâm tín 

ngưỡng và tâm linh chùa Am Các kéo dài chí ít từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 18. Tư liệu về vật liệu 

                                           
6
Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa(2017), Báo cáo khảo sát nghiên cứu khảo cổ học tại khu di tích 

lịch sử địa điểm chùa Am Các, xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 
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kiến trúc, gốm sứ góp phần minh chứng và phản ánh trung thực cho sự tồn tại và phát triển 

của chùa vào thời Trần và thời Lê Trung hưng. Sự xuất lộ di tích, vật liệu, trang trí kiến trúc, 

nghệ thuật chạm khắc đá (tượng Phật, chân tảng, bệ tượng, bàn đá trang trí hoa sen) và mật độ 

đậm đặc của gốm sứ thế kỷ 14, cùng với sự tham gia của vật liệu đá tại chỗ để kè nền móng 

cùng với giả thiết về những công trình khung gỗ lợp lá, hệ thống “tường thành” mang ý nghĩa 

quân sự ở đây, cho thấy niên điểm khởi đầu của trung tâm tín ngưỡng Am Các thuộc thời Trần. 

Tư liệu lịch sử về chiến lược biển của quân dân nhà Trần góp phần minh chứng cho giả 

thuyết trên. Cùng với các di tích kiến trúc Phật giáo, sự tồn tại của tường Nội và Ngoại tự - 

thực chất là thành phòng vệ đã phần nào phản ánh chức năng và nhiệm vụ của Am Các trong 

thời Trần. Khảo cổ học đã phát hiện trên núi Dược ở Kiếp Bạc (Hải Dương) cũng có một 

vọng gác được xếp đá, quanh đó có nhiều tàn tích gốm sứ thời Trần, chứng tỏ quân đội của 

Trần Hưng Đạo đã sử dụng vọng gác này để bao quát Lục Đầu - con đường tiến quân bằng 

đường thủy của quân Nguyên - Mông vào Thăng Long đương thời. Căn cứ quân sự còn thấy ở 

thái ấp Trần Khát Chân, nay thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội) để ngăn chặn quân Chăm Pa 

theo đường bộ vào Thăng Long. Hay sự kiện Trần Nhân Tông lên núi Yên Tử tu hành, lập 

thiền phái Trúc Lâm và với mục đích quân sự là trấn giữ vùng biển Đông. Phật giáo Trúc Lâm 

cùng với quân đội của Trần Khánh Dư ở cảng Vân Đồn tạo thành “cánh cửa thép” bảo vệ 

Thăng Long từ xa. Ở phía Bắc, Trần Nhật Duật được cử lên để trấn giữ, với sự thông thạo 

ngôn ngữ của người bản địa và xây dựng nhiều công trình Phật giáo ở Hà Giang, Tuyên 

Quang, trong đó có khu sản xuất vật liệu kiến trúc Pù Lườn Xe phục vụ xây dựng tháp Hắc Y, 

cũng là một chiến lược giữ yên vùng biên viễn của nhà Trần. 

Như vậy, một vị trí quân sự mang tính chiến lược như Các Sơn để quan sát đường tiến 

quân của Chăm Pa bằng đường biển ra Đại Việt, chắc chắn đã được nhà Trần sử dụng với hai 

nhiệm vụ: phát triển Phật giáo và giữ yên đất nước, đóng quân và án ngữ giặc ngoại xâm từ 

phía Nam ra Bắc. 

Đến thời Lê sơ, nhiệm vụ và chức năng ấy của Am Các và Các Sơn vẫn được duy trì. 

Các vị vua đầu triều Lê như Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông đã có nhiều hoạt động để bảo vệ chủ 

quyền lãnh hải Đại Việt. Chiến lược biển được Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tổng kết 

trong bài “Cư Ngao đối sơn”: 

Biển Đông vạn dặm dang tay giữ 

Đại Việt muôn năm vững trị bình
7
 

Theo truyền thống, đến thời Lê Trung hưng, Am Các và Các Sơn vẫn giữ hai nhiệm vụ 

như xưa, đặc biệt khi chúa Nguyễn ở Đàng trong ngày càng lớn mạnh và không còn ý đồ phò 

Lê như thời vua Lê, chúa Trịnh nữa, theo đó, mối đe dọa từ thế lực này qua ngả đường biển 

vẫn hiện hữu với Đại Việt. Dấu tích kiến trúc dày đặc, vật liệu kiến trúc (gạch, ngói) kích 

                                           
7
 Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Cư Ngao đối sơn”, trong Bạch văn Am thi thập. Câu chữ Hán: “Vạn lý Đông Minh quy 

bả ác/Ức niên Nam cực điện long bình”-trích theo: Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa (2017), Báo 

cáo khảo sát nghiên cứu khảo cổ học tại khu di tích lịch sử địa điểm chùa Am Các, xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia, 

tỉnh Thanh Hóa, tr. 13 - 14. 
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thước lớn, đồ gốm sứ nhiều, có phẩm cấp cao đã khẳng định vị thế của Am Các thời Lê Trung 

hưng là hoàn toàn có cơ sở. 

Đối với khu di tích lò nung vật liệu kiến trúc: Theo kết quả khảo sát năm 2013 và với 

phát hiện các di tích lò nung này, có thể khẳng định, đây chính là nơi sản xuất để phục vụ cho 

các công trình xây dựng chùa Am Các vào thời Lê Trung hưng. Tuy nhiên, các hố khai quật 

tại chùa Hạ, chỉ phát hiện được 3 nửa viên gạch trong hố thám sát TS02. Vậy gạch và ngói 

sản xuất tại khu lò nung được sử dụng ở đâu và như thế nào! Do chưa phát hiện được ở Am 

Các hay chúng được đóng góp xây dựng các công trình quốc gia tại Thành Nhà Hồ hoặc Lam 

Kinh (?). Dù sao, đây cũng là một phát hiện quý hiếm. Vì trường hợp các lò nung tại chỗ, 

cung cấp nguyên liệu cho xây dựng được phát hiện không nhiều, mới chỉ thấy ở một số địa 

điểm như khu lò Kiếp Bạc (Hải Dương) phục vụ xây dựng thái ấp của Trần Hưng Đạo, thời 

Trần; khu lò Pù Lườn Xe ở Lục Yên (Yên Bái), phục vụ công trình xây tháp Hắc Y, cũng 

thuộc thời Trần và khu lò Lam Kinh ở Thọ Xuân (Thanh Hóa), phục vụ xây dựng điện miếu 

Lam Kinh, thời Lê sơ. Trong những trường hợp trên, chỉ thấy ở Pù Lườn Xe và ở Các Sơn 

còn sản phẩm trong lò nung. Dó đó, phát hiện lò nung gạch ngói ở hố H03 là vô cùng hiếm 

hoi, quý giá, cần được bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa. 

Giá trị lịch sử - văn hóa: Có thể khẳng định chắc chắn rằng, di tích kiến trúc chùa Am 

Các là hiện hữu và có quy mô to lớn, với một lịch sử phát triển 4 - 5 thế kỷ, do đó, dù ra đời 

vào thời điểm nào, thì đây vẫn là một trung tâm tôn giáo tín ngưỡng lớn, không chỉ cho huyện 

Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa mà với cả nước.  

Cảnh quan của Am Các, không chỉ có yếu tố địa văn hóa, mà còn có yếu tố địa chính 

trị, địa quân sự, khi đứng ở chùa, có thể kiểm soát được cả vùng biển Đông - con đường tiến 

quân truyền thống của giặc ngoại xâm nói chung và Chăm Pa nói riêng đối với Đại Việt, mà 

trong nhiều triều đại phong kiến Việt Nam đã phải hứng chịu, thông qua nhiều di tích lịch sử 

đã được nghiên cứu. 

Giá trị di sản địa chất, giá trị cảnh quan môi trường, khí hậu, giá trị lịch sử - văn hóa, 

vai trò của Am Các tự và Các Sơn trong diễn trình lịch sử đã được bước đầu xác định qua các 

di tích, di vật khảo cổ học phát hiện được trong đợt khai quật này. Theo đó, di tích lịch sử - 

văn hóa địa điểm chùa Am Các, xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa rất xứng đáng 

để trở thành một danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử cấp quốc gia và hơn thế, nếu có sự đầu 

tư trí tuệ, kinh tế để tiếp tục khảo sát, khai quật và nghiên cứu. Trước mắt, không gian biển, 

hồ, suối, rừng và đặc biệt là di tích, cần phải được bảo tồn để phát triển du lịch tâm linh, sinh 

thái. Do đó, mọi ứng xử đối với Am Các tự, Các Sơn và vùng phụ cận rất cần sự cẩn trọng. 

Từ những phát hiện quan trọng trên, đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục khai quật, nghiên 

cứu nhằm tìm kiến thêm các chứng cứ khoa học đầy đủ và chắc chắn nhất làm cơ sở khoa học 

cho công tác quy hoạch tổng thể, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

* 

*     * 

Trong diện tích trên 500m
2
 khai quật năm nay, đã phát hiện được nhiều di tích kiến trúc, 

di tích lò nung vật liệu kiến trúc và hàng nghìn di vật các loại, phản ánh trung thực lịch sử tồn 
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tại và phát triển của chùa Am Các từ thời Trần, thế kỷ 14 đến thời Lê Trung hưng, thế kỷ 18. 

Tuy nhiên, còn nhiều di tích, trong đó có di tích kiến trúc quan trọng có niên đại vào thời Trần 

(KT02) mới chỉ xuất lộ một phần trong hố khai quật. Do đó, để có hiểu biết đầy đủ hơn về 

mặt bằng, cấu trúc, chức năng, niên đại của các di tích này, cần tiếp tục mở rộng khai quật và 

nghiên cứu sâu rộng hơn ở Am Các và vùng lân cận. Và, không chỉ trong lĩnh vực khảo cổ mà 

rất cần sự tham gia và đóng góp của nhiều ngành, như: Lịch sử, Địa chất, Môi trường, cảnh 

quan, môi trường sinh thái, Tôn giáo, Hán Nôm, Văn học dân gian,… 

Chùa Am Các đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2013nhưng mới chỉ ở một 

đơn nguyên là chùa Hạ. Như đã trình bày ở trên, trên mặt đất cũng như trong lòng đất khu vực 

này còn tiềm ẩn nhiều di tích, di vật quý có giá trị khoa học cao, phản ánh chính xác lịch sử 

khởi dựng, tồn tại và phát triển của di tích này, kết hợp với giá trị địa chất, cảnh quan thiên 

nhiên ở đây, Am Các và vùng phụ cận hoàn toàn xứng đáng là di tích lịch sử, danh lam thắng 

cảnh cấp quốc gia. Nếu được nghiên cứu bảo tồn và phát huy có hiệu quả, thì việc tiến tới xây 

dựng di tích cấp quốc gia đặc biệt là không xa. 

Với điều kiện khí hậu hài hòa, thuận lợi, sự phát triển của rừng Các Sơn khá tốt, chỉ 

trong vòng 5 - 7 năm, nhưng cánh rừng tái sinh đã tươi tốt, tạo nên những tán cao thấp nhiều 

tầng lớp, để cùng với độ cao gần 500m so với mực nước biển của núi rừng và tiểu khí hậu 

suối - hồ - biển - đảo, tạo nên vị thế của Am Các và Các Sơn không chỉ là trung tâm Phật giáo 

mà còn là một danh lam thắng cảnh, có thể sánh cùng Tam Đảo, Sa Pa và Đà Lạt của Việt 

Nam. Môi trường khí hậu ấy vô cùng thuận lợi cho du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và chữa bệnh 

trong tương lại.  

Để có điều kiện bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả khu di tích, cần đặt Am Các trong 

mối quan hệ mật thiết với toàn bộ cảnh quan thiên nhiên và các di tích lịch sử - văn hóa rộng 

hơn với Tĩnh Gia, bao gồm các khu di tích: Lạch Bạng, Nghi Sơn, động Trường Lâm… để 

xây dựng quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo toàn diện và lâu dài, đảm bảo sự hài hòa giữa du lịch và 

tâm linh với mô hình nêu trên mà không bị xung đột. 
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Một số hình ảnh, di vật tại điểm khai quật 

 

 

1. Hố H01 

 

2. Hố H02 

 

3. Hố H03 
 

4. Mặt bằng giả định các di tích kiến trúc 

tại H02 (chùa Hạ) 

 

5. Gạch ngói trong lò 

 

 6. Di tích cổng Tam quan 
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7 - 10. Các  loại ngói và trang trí kiến trúc thời Lê Trung hưng 

 

  

  

11 - 14. Các loại ngói thời Trần 
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EXPLORING THE UNDERGROUND SECRETS OF AM CAC PAGODA 

Assoc.Prof.Dr. Tran Van Thuc 

Assoc.Prof.Dr. Lai Van Toi 

Abstract: At the end of the year 2018, over 500m2 land at Am Cac Pagoda, Dinh Hai 

Commune, Tinh Gia District (Thanh Hoa) was excavated by Thanh Hoa University of 

Culture, Sports and Tourism coordinated with Institute of Imperial Citadel Studies. This 

excavation has discovered eight architectural monuments including one relic belonging to 

Tran Dynasty and seven relics belonging to Le Trung Hung period; 3 brick kilns and 

thousands of construction materials, architectural decoration made from ceramics, 

chinaware and terracotta. The results show that the historic area of Am Cac Pagoda has been 

formed and developed for about 4-5 centuries under two periods:  Tran Dynasty in the 14th 

century and Le Trung Hung period in the 18th century. This is a great religious belief center 

not only in Thanh Hoa but also in the whole country. It needs to be studied for a long-term 

and comprehensive conservation and embellishment. 

Key words: The historic area of Am Cac Pagoda, relics, archeology 
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DI TÍCH VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN  

TRÊN ĐẤT LANG CHÁNH VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ  

TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 

TS. Lê Thị Thảo1 

 

Tóm tắt: Lang Chánh là một trong những địa bàn quan trọng của cuộc khởi nghĩa Lam 

Sơn thời kỳ đầu hoạt động ở miền Tây Thanh Hóa. Ở đây, nghĩa quân đã trải qua những 

tháng ngày đấu tranh gian khổ trước sự truy lùng, càn quét ráo riết của quân Minh. Dưới sự 

lãnh đạo tài tình của người chủ tướng Lê Lợi, sự đồng cam cộng khổ, quyết tâm của nghĩa 

quân và sự đùm bọc của cộng đồng cư dân, lại dựa vào địa thế hiểm yếu của núi Chí Linh, 

lực lượng khởi nghĩa đã được bảo toàn, tạo tiền đề cho bước phát triển về sau. Đồng thời, 

những dấu ấn về cuộc khởi nghĩa đã được lưu lại một cách sâu đậm trong tâm thức dân gian, 

để trở thành một hệ thống di tích phong phú, đặc trưng của Lang Chánh, có khả năng phát 

huy trong hoạt động du lịch.  

Từ khóa: Khởi nghĩa Lam Sơn, phát huy giá trị di tích, hoạt động du lịch. 

 

1. Đặt vấn đề 

Năm 1416, Lê Lợi và 18 người thân tín đã tổ chức Hội thề Lũng Nhai, kết nghĩa anh 

em, quyết tâm đánh giặc cứu nước. Năm 1418, từ vùng núi rừng Lam Sơn, Lê Lợi tự xưng là 

Bình Định Vương cùng toàn thể nghĩa quân dựng cờ khởi nghĩa, kêu gọi nhân dân khắp nơi 

đứng lên chống ách đô hộ của nhà Minh.  

Trong suốt 10 năm chiến đấu gian khổ với những chiến tích hào hùng của nghĩa quân 

Lam Sơn, vùng núi rừng miền Tây Thanh Hóa đóng vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là thành 

lũy, tiền đồn, vừa là hậu phương, căn cứ địa vững chắc cho nghĩa quân Lê Lợi. 

Mảnh đất Lang Chánh tuy không phải là nơi khởi phát của cuộc khởi nghĩa, nhưng là 

nơi chứng kiến những tháng ngày gian khổ, nếm mật, nằm gai của nghĩa quân, bảo toàn lực 

lượng trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược. Có thể xem Lang Chánh là địa bàn 

chiến lược để nghĩa quân trú ẩn và phát triển hùng mạnh, giành thắng lợi sau này. Nhiều dấu 

tích trải qua 6 thế kỷ vẫn còn lưu lại như là những minh chứng rõ ràng cho quãng thời gian 

hào hùng ấy. 

2. Di tích về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên đất Lang Chánh 

2.1. Núi Chí Linh 

Chí Linh (hay Linh Sơn,Pù Rinh) là một vùng núi hiểm yếu bậc nhất ở thượng du sông 

Chu, đỉnh cao nhất tới 1.291m so với mực nước biển, kéo dài và chiếm một khu vực khá rộng 

lớn thuộc hai huyện Lang Chánh và Thường Xuân. Sự rậm rạp, hiểm yếu của núi Chí Linh đã 

được ghi lại trong bài phú Núi Chí Linh của Nguyễn Mộng Tuân - người đỗ Thái học sinh 

cùng khoa với Nguyễn Trãi, sớm tham gia khởi nghĩa Lam Sơn và được Lê Lợi tin dùng:  

                                           
1 Khoa Văn hóa Thông tin - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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“Một dải quanh co bao bọc, không thể hình trạng; thật cũng trời dành mà đất giấu, bí 

hiểm muôn vàn. 

…Nghìn trượng đá cao, kể cũng kim thang chốn hiểm; lưng trời vách núi, xem tày bách 

nhị cửu quan. 

…Khen quả núi khéo chăm lo chức vụ, sắp cơ ngơi để đón rước xe loan…”
2
 

Ba lần nghĩa quân phải rút lên núi Chí Linh để cố thủ năm 1418, 1419, 1422. Lựa chọn 

núi Chí Linh làm căn cứ, như Nguyễn Trãi nhận định: khác nào đất Mang Đăng khi Hán 

hoàng khởi nghiệp…, đất Cối Kê thời Việt vương ẩn náu (Phú Núi Chí Linh, Nguyễn Trãi). 

Quanh núi Chí Linh có tầng tầng, lớp lớp núi đồi, cây cối um tùm, suối sâu, vách đá cheo leo vô 

cùng hiểm trở tạo thành bức tường thành thiên nhiên đùm bọc nghĩa quân trong những lúc gặp 

khó khăn, chưa đủ sức để đương đầu với những cuộc vây quét quy mô của địch. Nghĩa quân đã 

cắt cử người canh gác liên tục, nếu có giặc đến thì kịp thời cấp báo cho chủ tướng đối phó. Từ 

đỉnh núi này có thể quan sát xung quanh, vì vậy kịp thời đối phó với sự truy sát của địch.  

Tuy nhiên, sự hẻo lánh, thưa thớt dân cư cũng khiến nghĩa quân khó khăn trong việc 

tiếp tế lương thực, phát triển lực lượng trong tình thế quân Minh bao vây, chặn mọi ngả 

đường lên núi, xiết chặt vòng vây, đồng thời cả dụ hàng mong làm nao núng tinh thần quân 

lính. Lực lượng khởi nghĩa hao mòn, lương thực cạn kiệt. Trong lần rút lên núi Chí Linh lần 

thứ nhất “hơn mười ngày chỉ ăn củ nâu và mật ong, người ngựa đều khốn đốn”
3
. Lần thứ hai 

trải qua ba tháng tuyệt lương, phải tìm măng tre, nứa và các loại cây, củ có thể ăn được để 

sống qua ngày. Lần thứ ba, Lê Lợi phải cho giết cả voi, ngựa và cả con ngựa của mình cưỡi 

để nuôi quân. Sự gian khổ ở Chí Linh đã được thể hiện trong bài Bình Ngô Đại cáo để nói lên 

những thời điểm cam go đầy thử thách của 10 năm kháng chiến: 

Khi Linh sơn lương cạn mấy tuần, 

Khi Khôi huyện quân không một lữ. 

Tình hình của nghĩa quân vô cùng nguy khốn:  

Vợ con lưu ly, quân sĩ tan tác, 

… Mang giáp trụ để che thân, lấy rau củ làm lương, 

 (Phú Núi Chí Linh- Nguyễn Trãi) 

Nhưng tất cả vẫn không đè bẹp được ý chí chiến đấu, sự lạc quan tin tưởng của nghĩa 

quân Lam Sơn, luôn tìm mọi cách để bảo toàn, khôi phục lực lượng:  

Rồi thu tập tàn quân, nuôi vỗ ân cần, 

Trong rèn chiến cụ, ngoài giả hòa thân. 

                                         (Phú Núi Chí Linh - Nguyễn Trãi) 

Sự cố gắng một cách quyết liệt và khôn khéo của nghĩa quân thời kỳ ẩn mình ở núi Chí 

Linh đã được sử sách ghi chép lại: Bà Chiêu Nghi - người thiếp của Lê Lợi lo chạy lương 

thực; Nguyễn Nhữ Lãm trở về quê (làng Mía, xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân ngày nay) tìm 

                                           
2
Hoàng Việt thi văn tuyển, bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm trong Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (thế kỷ 10 - thế kỷ 

17), Nxb Văn hóa, Hà Nội 1962, tr. 278. 
3
 Dẫn theo Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn (1977), Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427), Nxb Từ điển Bách khoa, 

2010, tr.153. 
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cách tổ chức tiếp tế lương thực và mắm muối lên Chí Linh… Trong cuộc bao vây lần thứ hai, 

tại núi Chí Linh đã chứng kiến câu chuyện cảm động về Lê Lai cải trang thành “chúa Lam 

Sơn” liều mình cứu chúa, mà ngày nay còn lưu truyền qua câu ca: Hăm mốt Lê Lai, hăm hai 

Lê Lợi.  

Như vậy, đối với nghĩa quân Lam Sơn, núi Chí Linh như một ngọn núi thiêng, nơi chủ 

tướng đồng cam cộng khổ, là biểu tượng của tinh thần chịu đựng gian khổ, ý chí bền bỉ, ngoan 

cường và lạc quan trong hoàn cảnh đen tối nhất. Nhờ vậy, sau ba lần phải rút lên núi cố thủ, 

bộ chỉ huy Lam Sơn được bảo toàn, dẫn đến việc nghị hòa với giặc Minh năm 1423, tạo điều 

kiện để năm 1424, nghĩa quân chuyển hướng chiến lược vào Nam, xây dựng căn cứ địa mới ở 

Nghệ An, từ đó phát triển lực lượng, đánh thẳng ra Đông Quan, tiêu diệt toàn bộ quân địch, 

giải phóng dân tộc.  

Ngày nay, trên ngọn núi Chí Linh, nhân dân đã dựng một ngôi miếu đơn sơ lợp mái lá, 

bệ thờ xi măng để thờ nghĩa quân Lam Sơn. 

2.2. Thác Ma Hao 

Thác Ma Hao nằm dưới chân núi Chí Linh, thuộc làng Năng Cát, xã Trí Nang, huyện 

Lang Chánh. Đây là dòng thác lớn nhất của sông Cảy, được hợp thành bởi những dòng suối 

nhỏ từ đỉnh Pù Rinh đổ xuống.  

Địa danh Ma Hao gắn với truyền thuyết về những ngày nghĩa quân Lam Sơn lui về núi 

Chí Linh để củng cố lực lượng, tránh sự vây quét của quân Minh. Truyền thuyết trong vùng 

kể rằng, trong một lần bị bủa vây, truy sát ráo riết, Lê Lợi và quân lính mang theo một con 

chó chạy từ đỉnh núi Pù Rinh xuống, người và vật đã kiệt sức thì gặp một thác cao chảy xiết, 

quân giặc lại đuổi đến sát phía sau. Lê Lợi cùng quân lính phải mạo hiểm vượt thác để sang 

bờ bên kia. Còn con chó do đã kiệt sức, suối lại rộng không thể qua được nên chỉ đứng ngáp. 

Khi quân giặc đuổi đến, con chó đã chống trả quyết liệt quân giặc, làm chậm sự truy lùng của 

chúng để nghĩa quân có thời gian thoát đi an toàn, cuối cùng lao mình xuống dòng thác. Khi 

quân Minh rút đi, Lê Lợi đã cho quân lính tìm xác con chó và cho chôn cất tử tế. Để tưởng 

nhớ chú chó trung thành, đầy nghĩa tình, Lê Lợi đã đặt tên dòng thác là Ma Háo, theo tiếng 

Thái là “chó ngáp”, lâu dần người ta đọc chệch thành Ma Hao.  

Ma Hao là một thác nước lớn còn hoang sơ. Đường đi đến thác phải băng qua một đoạn 

rừng cây cối xanh tươi. Trong lòng thác là vô số các hòn cuội lớn nhỏ với nhiều hình thù khác 

nhau, khiến du khách có thể tưởng tượng đến hình ảnh một đàn voi đang tắm suối, một bãi 

trứng khổng lồ hay những hòn non bộ… Thác tràn xuống từ vách núi trên cao tạo nên những 

màn nước độc đáo khiến người ta liên tưởng tới một mái tóc dài vắt ngang qua rừng rậm xanh 

thẳm. Nước suối quanh năm trong mát, lại có những vũng lớn để du khách có thể sử dụng như 

hồ bơi.  

2.3. Chùa Mèo và chiếc chuông thời Lê 

Chùa Mèo tên chữ là Đỉnh Miêu thiền tự, có thể hiểu là ngôi chùa trên đỉnh núi Mèo 

(theo dân gian, xưa kia trên đồi có nhiều mèo hoang sinh sống nên gọi là đồi Miêu, tên chùa 

có thể được gọi theo đặc điểm này), hoặc ngôi chùa ở ngọn núi xanh tươi (từ “miêu” trong 

tiếng Hán có nghĩa là xanh tươi). Chùa tọa lạc trên một ngọn đồi ở thôn Chiềng Ban, xã 
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Quang Hiến. Chùa còn có tên là chùa Chu, bởi tương truyền được công chúa nhà Trần là Chu 

Huyền cùng nhà Lang Mường Chếnh xây dựng.  

Chùa tọa lạc trong một vùng rừng núi, sông suối hữu tình, có núi trùng điệp bao bọc 

phía sau và hai bên như một chiếc ngai, có sông Âm phía trước làm minh đường. Dân gian 

trong vùng vẫn còn truyền tụng câu tục ngữ: “Nhất Hương, nhì Hà, ba Chu”, coi đây là một 

trong 3 ngôi chùa linh thiêng nhất xứ Thanh. 

Truyền thuyết kể rằng, trong một lần Lê Lợi và nghĩa quân bị quân Minh truy sát ráo 

riết phải tìm cách ẩn nấp. Lê Lợi đã vào chùa Chu, lúc này rất hoang vắng để lánh nạn. Giặc 

Minh xua quân và chó săn tới vây ngay chỗ ông đang ẩn nấp, tình thế vô cùng nguy hiểm. 

Bỗng dưng có một con mèo từ trong lao ra đánh lạc hướng đàn chó và quân giặc, giải nguy 

cho người thủ lĩnh. Thoát kiếp nạn, Lê Lợi và nghĩa quân nán lại chùa thắp hương khấn Phật, 

cầu nguyện cho sự nghiệp kháng chiến thắng lợi
4
. 

Câu chuyện về chùa Chu gắn với vị anh hùng dân tộc Lê Lợi còn có một dị bản khác 

như sau: Một lần, khi hành quân qua chùa, Lê Lợi và nghĩa quân đã vào chùa thắp hương lễ 

Phật cầu nguyện cho sự nghiệp kháng chiến thắng lợi. Lê Lợi thấy trong chùa chỉ còn lại một 

con mèo, sư sãi không biết đã đi lánh ở đâu. Lê Lợi cho lính bắt lấy con mèo mang theo trên 

đường rút quân vào Hón Oi. Khi có tin cấp báo quân giặc đang ráo riết đuổi theo nghĩa quân, 

Lê Lợi cho lính bỏ lại con mèo ở một rãnh đồi cách chùa chừng 700m, ngày nay nhân dân gọi 

là Hòn Bỏ Mèo. 

Chính vì vậy, ngôi chùa Chu trong tâm thức nhân dân Lang Chánh là nơi che chở, đồng 

thời ghi dấu khát vọng mãnh liệt chiến thắng giặc ngoại xâm của nhân dân lúc bấy giờ.  

Đuổi giặc Minh xong, lên ngôi vua, Lê Lợi đã sắc chỉ đổi tên chùa Chu thành chùa Mèo. 

Sau này, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc đại phá quân Thanh thắng lợi đã có chiếu chỉ tu sửa, 

tôn tạo chùa Mèo. 

Tại chùa Mèo còn có một chiếc chuông quý, hiện nay đang được lưu giữ tại Bảo tàng 

Tổng hợp tỉnh Thanh Hóa. Chuông cao 109cm, chu vi 149cm, đường kính miệng 50cm, 

đường kính đỉnh 30cm
5
. Niên đại đúc chuông cũng được khắc rõ ràng vào ngày Tết cuối xuân 

năm Vĩnh Thịnh thứ 14 (tức năm 1718). Chuông có 6 núm, quai chuông được tạo hình cân 

xứng, với mũi sư tử, bờm dài, tai dơi, thân phủ vây cá, móng nhọn, đuôi ngoắc vào nhau. 

Đường nét được đúc một cách sắc sảo, mang phong cách thời Lê Trung hưng. Phần vai 

chuông được đúc nổi 8 chữ “Chú tạo Miêu đỉnh thiền tự hồng chung” (ghi chép về việc làm 

chuông chùa trên đỉnh núi Mèo). Bài minh trên chuông có đoạn: “Âm vang tiếng chuông có 

thể nói vào hàng đầu, vì nó có thể làm thức tỉnh được những cơn mê của đông đảo chúng 

sinh”. Điều đáng lưu ý là trên thân chuông khắc dày đặc chữ Hán ghi chép về việc “nhiều bản 

hội trong xứ Thanh Hoa” hưng công xây chùa, đúc chuông. Đó là đồng bào dân tộc ở động 

Khang Chánh, động Lương Sơn, châu Lang Chánh, quan Thổ Tù... Cũng lại có sự góp công 

của người Việt dưới đồng bằng ở thôn Trung Hòa, xã An Lãng, huyện Thụy Nguyên, 

                                           
4
 Theo lời kể của trụ trì Thích Nguyên Hải, đăng trên http://congly.vn/giai-tri/van-hoa/len-dinh-mieu-tu-nghe-

chuyen-vua-le-thoat-kiep-nan-245792.html ngày 3/3/2018. 
5
 Số liệu của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Thanh Hóa. 

http://congly.vn/giai-tri/van-hoa/len-dinh-mieu-tu-nghe-chuyen-vua-le-thoat-kiep-nan-245792.html
http://congly.vn/giai-tri/van-hoa/len-dinh-mieu-tu-nghe-chuyen-vua-le-thoat-kiep-nan-245792.html
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phủThiệu Thiên (nay là huyện Thiệu Hóa)
6
. Từ đó cho thấy, giá trị quý giá của chuông chùa 

Mèo không chỉ ở nghệ thuật đúc chuông, nghệ thuật độc đáo mang phong cách đầu thế kỷ 18, 

mà hơn hết, cả chuông và chùa ở một vùng rừng núi xa xôi miền Tây Thanh Hóa đã quy tụ 

được sự hưng công xây dựng của nhân dân các dân tộc, ở khắp mọi miền xứ Thanh. Như vậy, 

tuy được đúc ở thời gian về sau, cách cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 200 năm, nhưng như được 

tiếp nối tinh thần lịch sử thời trước, trở thành điểm quy tụ cộng đồng, và hơn hết là biểu hiện 

sự thống nhất vững chắc của dân tộc.   

Ngày nay, lễ hội chính của chùa Mèo được tổ chức vào ngày 6 tháng giêng hàng năm 

thu hút đông đảo khách thập phương đến tham gia.  

2.4. Các làng bản có tên liên quan đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 

Trong những tháng ngày gian khổ chiến đấu ở vùng rừng núi miền Tây Thanh Hóa, Lê 

Lợi và nghĩa quân Lam Sơn không chỉ nhận được sự đùm bọc, che chở của đồng bào các dân 

tộc ở đây, mà còn được đồng bào yêu mến, sáng tạo, lưu truyền nhiều truyền thuyết đẹp. Ở 

Lang Chánh, nhiều bản làng có tên gọi gắn với những sự kiện, huyền thoại về cuộc khởi nghĩa 

Lam Sơn
7
: 

- Làng Chiềng Lẹn: Một lần Lê Lợi chạy trốn giặc Minh qua đây thì cả làng đóng góp 

lương thảo cho nghĩa quân rồi cùng Lê Lợi chạy lên làng Húng. Sau khi khởi nghĩa Lam Sơn 

toàn thắng, đất nước hòa bình, nhân dân mới quay về làng làm ăn sinh sống. Vì lẽ đó mà làng 

có tên là Chiềng Lẹn (tức làng Chạy). 

- Làng Húng: Một hôm khi bị giặc bao vây ráo riết, Lê Lợi đang tìm đường để thoát thì 

từ trong rừng sâu núi thẳm âm u bỗng thấy một điểm sáng ở phía Tây Nam. Lê Lợi cùng 

nghĩa quân cắt rừng nhằm hướng có điểm sáng để đi. Đến nơi, trời cứ sáng rõ dần và quả là có 

đường đi để thoát. Lê Lợi đặt tên cho nơi ấy là Húng. Húng trong tiếng Thái có nghĩa là 

“sáng”, được nhân dân dùng làm tên làng cho đến ngày nay.  

- Làng Hiên: Một lần bị giặc truy đuổi ráo riết, chỉ còn Lê Lợi và một người lính thân 

cận. Cả hai người bèn cải trang thành người nông dân vào làng xin ngủ trọ. Dân làng này vốn 

hiếu khách nên chủ nhà làm cơm mời hai người ăn nhưng không có gì ngoài bát canh rau hiên 

nấu với lươn. Lê Lợi không ăn được thịt lươn nên suốt buổi chỉ ăn cơm với muối trắng. Sau 

hôm ấy, khi khách đã đi rồi, gia đình nọ mới biết đó chính là Lê Lợi. Họ bèn kể cho cả làng 

cùng nghe, sau đó dân làng cùng thống nhất đặt tên làng mình là làng Hiên để ghi nhớ kỷ 

niệm này.  

- Làng Năng Cát: Trong một lần hành quân, qua đây khi trời đã về chiều, Lê Lợi cho ba 

quân hạ trại, nấu cơm, quân sĩ mang nồi niêu ra khe suối để vo gạo, lấy nước nấu cơm. Vì 

quân đông, lại vội vàng nên làm khe cạn, nước nấu cơm lẫn cả cát dưới khe. Khi dùng bữa, 

thấy có cát dưới đáy nồi cơm, để khắc ghi dấu ấn những ngày đầu gian khổ, Lê Lợi liền đặt 

tên cho vùng đất này là Năng Cát, tên ấy ngày nay vẫn được lưu giữ.  

                                           
6
 Theo Trịnh Sinh (2014), Dấu tích thời Lê trên đất Mường Lang Chánh, https://baomoi.com/dau-tich-thoi-le-

tren-dat-muong-lang-chanh/c/23252660.epi 
7
 Sự giải thích tên làng dưới đây theo tư liệu của cuốn Địa chí huyện Lang Chánh, Nxb Khoa học Xã hội, 

tr.546 - 547 

https://baomoi.com/dau-tich-thoi-le-tren-dat-muong-lang-chanh/c/23252660.epi
https://baomoi.com/dau-tich-thoi-le-tren-dat-muong-lang-chanh/c/23252660.epi
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2.5. Các di tích khác 

Gắn với bước chân của nghĩa quân Lam Sơn trên vùng đất Lang Chánh còn nhiều địa 

điểm, mà ngày nay các truyền thuyết vẫn còn in đậm trong tâm thức của người dân nơi đây.  

Suối Lá (Huối Vớ) ở xã Giao An, tương truyền là nơi Nguyễn Trãi, trong những ngày 

“nằm gai nếm mật” đã cho người dùng mật, bôi lên lá cây dòng chữ “Lê Lợi vi vương, Lê Lai 

vi tướng, Nguyễn Trãi vi thần”, sau đó, kiến rừng ăn mật, vô tình đục thủng lá cây, để lại 

dòng chữ trên khiến cho quân sĩ tin tưởng đây là mệnh trời, thêm dốc lòng đánh giặc.  

Cạnh suối Vớ có suối Láu, theo truyền thuyết, nơi đây Lê Lợi đã cho đổ rượu xuống 

suối, cùng ba quân múc uống“hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”.  

Làng Húng (xã Giao Thiện), làng Đáy (xã Tân Phúc) đều có hòn đá vua ngồi, gắn với 

sự kiện khi Lê Lợi rút quân về khu vực núi Pù Rinh để bảo toàn lực lượng, hòn đá này là nơi 

ghi lại dấu tích của ông ngồi nghỉ lại.  

Làng Chiềng Lẹn, làng Lằn Sổ, làng Tượt, bản Húng, hang Lòn - nơi Lê Lợi từng trú 

ẩn, dấu binh lương. Hón Oi (xã Quang Hiến) tương truyền có 12 cửa trạm mà Lê Lợi đã dấu 

quân, luyện tập binh mã, ở cửa trạm thứ 12 có Thác Ông - thác Lê Lợi gắn với vị chủ tướng 

của cuộc khởi nghĩa.  

Ở làng Năng Cát hiện nay có đền thờ Lê Lợi. Đền thờ này vốn được nhân dân dựng lên 

ngay sau khi Lê Lợi mất để tưởng nhớ công ơn. Trải qua sự hủy hoại của thời gian, thiên 

nhiên và con người, đền thờ cũ không còn. Gần đây, để tiếp nối lại truyền thống xưa, đền thờ 

mới được xây dựng với quy mô khiêm tốn, nhưng đã trở thành nơi sinh hoạt tâm linh cho 

nhân dân trong vùng.  

3. Vấn đề phát huy giá trị trong hoạt động du lịch 

Những di tích gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ở Lang Chánh không những là “gạch 

nối” của quá khứ hào hùng với hiện tại, mà còn là nguồn liệu lịch sử - văn hóa quý báu có thể 

phát huy trong bối cảnh hiện tại để phát triển kinh tế - xã hội. Khía cạnh quan trọng nhất của 

các di tích này có thể đóng góp cho huyện Lang Chánh đó là sự khác biệt, khiến cho du lịch 

cộng đồng hay du lịch sinh thái ở Lang Chánh mang được màu sắc riêng so với nơi khác đồng 

dạng như Pù Luông. Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch thì sự khác biệt này là vốn quý 

trong phát triển du lịch.Hiện nay, Lang Chánh có 3 điểm du lịch thuộc tuyến du lịch số 5 của 

tỉnh Thanh Hóa, đó là: Di tích lịch sử văn hóa Chùa Mèo - Danh lam thắng cảnh Thác Ma Hao - 

Bản Nguyên sơ, bản Năng Cát, xã Trí Nang. Cả 3 điểm này đều chứa đựng dấu ấn độc đáo liên 

quan đến thời kỳ gian khổ của nghĩa quân Lam Sơn. Bên cạnh đó, những dấu tích, địa điểm 

khác cũng có khả năng khai thác tốt trong hoạt động du lịch. Một số điểm cần lưu ý là:  

- Các di tích gắn với khởi nghĩa Lam Sơn ở Lang Chánh đều nằm lẻ tẻ ở những khu vực 

xa xôi, ẩn khuất trong rừng núi. Vì vậy, để khai thác hiệu quả các giá trị độc đáo này cần kết 

hợp với việc phát huy thế mạnh của Lang Chánh trong hoạt động du lịch là du lịch sinh thái, 

du lịch cộng đồng. Việc xây dựng các điểm, tuyến du lịch cần kết hợp nhiều yếu tố đặc trưng 

để du khách có thể “thưởng thức cùng lúc nhiều món ăn”: được leo núi, vượt rừng, tắm thác, 

được thưởng thức các món ăn đặc trưng của đồng bào, được chìm đắm trong không gian 
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thiêng liêng của các di tích, được say sưa khám phá các nét văn hóa còn nguyên sơ đầy kỳ thú 

trong các bản làng.  

- Lựa chọn bản Năng Cát làm điểm du lịch trọng điểm của huyện gắn với du lịch sinh 

thái, du lịch cộng đồng. Nói về du lịch sinh thái ở xứ Thanh ngày nay người ta hay nghĩ tới Pù 

Luông bởi nơi đây có hệ sinh thái rừng và hệ động thực vật phong phú, cảnh quan thiên nhiên 

đa dạng, nguyên sơ và văn hóa cộng đồng người Thái vẫn còn giữ được nhiều giá trị độc đáo. 

Thực tế ở Pù Luông đã xây dựng được trung tâm thông tin du lịch, khu du lịch cộng đồng, 

khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu bảo tồn động, thực vật phục vụ tham quan với diện tích được 

quy hoạch lên đến gần 18.000ha. Mặc dù chưa có bề dày khai thác và nổi tiếng như Pù Luông 

nhưng bản Năng Cát có những lợi thế riêng để có khả năng phát triển tốt hơn nữa trong tương 

lai. Nằm dưới chân núi Chí Linh, khí hậu ở đây quanh năm mát mẻ, có thể ví như một Sa Pa 

của xứ Thanh, xung quanh có nhiều thắng cảnh đẹp, đặc biệt là thác Ma Hao. Người dân trong 

bản còn lưu giữ được nhiều nếp nhà sàn truyền thống cùng với phong tục độc đáo của đồng 

bào người Thái. Đặc biệt những dấu tích, truyền thuyết về Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn ở 

Lang Chánh có thể quy tụ về đây để xây dựng thành một khu tưởng niệm với nhiều hạng mục: 

đền thờ Lê Lợi, khu tái hiện lịch sử chống giặc Minh nhấn mạnh đến những sự kiện gian khổ 

khi nghĩa quân phải ẩn nấp trên núi Chí Linh, điểm dừng chân thổi cơm của nghĩa quân Lam 

Sơn, tảng đá Lê Lợi, gốc cây ngàn năm tuổi, vườn cây… Bên cạnh đó, khai thác các giá trị 

văn hóa truyền thống của đồng bào Thái để tạo thành điểm nhấn liên hoàn: tổ chức xòe Thái, 

hát Khắp, biểu diễn cồng chiêng, tổ chức dệt thổ cẩm cho du khách trải nghiệm. Những nét 

độc đáo trong văn hóa ẩm thực cũng cần chú trọng để tạo cho du khách một sự thích thú khi 

đến đây. 

- Chú trọng đến vấn đề liên kết phát triển du lịch. Liên kết các điểm có di tích gắn với 

cuộc khởi nghĩa Lam Sơn để tạo thành một tour du lịch về nguồn; liên kết điểm có di tích với 

làng bản truyền thống, suối, thác để tạo nên những sản phẩm du lịch phong phú trên cùng một 

tour; liên kết Lang Chánh với những điểm du lịch khác trong và ngoài tỉnh để tăng cường hiệu 

quả khai thác.  

4. Thay lời kết 

Hệ thống di tích gắn với khởi nghĩa Lam Sơn ở Lang Chánh là tài sản tinh thần, nhân 

văn to lớn của địa phương, thể hiện truyền thống lịch sử văn hóa đáng quý và tự hào của cộng 

đồng cư dân bản địa. Trong bối cảnh hiện nay, việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa một cách hữu hiệu đối với hệ thống di sản, di tích này là vấn đề cấp bách đang được 

đặt ra. Để công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích gắn với khởi nghĩa Lam Sơn ở Lang 

Chánh thực hiện có hiệu quả, rất cần sự nghiên cứu chuyên sâu và chuyên nghiệp. Đặc biệt, 

phải có chương trình điều tra tổng thể, toàn diện và đưa hệ thống di tích này vào công tác bảo vệ 

thường xuyên cũng như hòa vào dòng chảy xã hội, để di tích tồn tại trong cộng đồng dân cư một 

cách bền vững, lâu dài, phục vụ hữu ích sự nghiệp phát triển toàn diện của địa phương. 
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IMPRINTS OF LAM SON UPRISING IN LANG CHANH DISTRICT 

AND THE ISSUE OF PROMOTING ITS VALUES IN TOURISM 

ACTIVTIES 

Le Thi Thao, Ph.D 

 

Abstract: Lang Chanh is one of the important areas of Lam Son insurgents during their 

early operation period in the western part of Thanh Hoa province.  Here, Lam Son insurgents 

spent the hardest time fighting Ming troops. With the ingenious leadership of national hero Le 

Loi, the uprising force was protected safely and strongly grew up. Imprints of Lam Son 

uprising were deeply preserved in the folk consciousness and became Lang Chanh district’s 

unique relic system which can be promoted in tourism activities. 

Key words: Lam Son uprising, promoting the values, tourism activities 
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CÁC DẠNG ĐIỆU THỨC TRONG ÂM NHẠC CHÈO CHẢI Ở LỄ HỘI 

TRẦN KHÁT CHÂN VÀ TRÕ THỦY XÃ ĐÔNG ANH - ĐÔNG SƠN - 

THANH HÓA 

ThS. Nguyễn Tiến Thành
1
 

 

Tóm tắt: Chèo chải là tên gọi của một loại hình diễn xướng dân gian xứ Thanh, có 

nguồn gốc xuất xứ từ tín ngưỡng thờ thần, thờ Thành hoàng làng. Những danh thần, Thành 

hoàng làng ở đây là những người có công bảo vệ quê hương đất nước, những danh nhân, 

thần tướng có thể phù hộ, độ trì đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho dân chúng quanh 

vùng. Bài viết đề cập các dạng điệu thức trong âm nhạc chèo chải ở lễ hội Trần Khát Chân và 

trò Thủy xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhằm tìm hiểu hơn nữa giá trị nghệ 

thuật của loại hình này. 

Từ khóa: Chèo chải, điệu thức trong âm nhạc chèo chải, giá trị nghệ thuật, lễ hội. 

 

1. Đặt vấn đề 

Việt Nam là một quốc gia đa sắc tộc nên ngôn ngữ và các phong tục tập quán rất 

phong phú đa dạng. Mỗi vùng, mỗi miền, mỗi tộc người lại có một nền âm nhạc dân gian 

mang giá trị truyền thống và nét đặc sắc riêng. Do vậy, việc xác định những điệu thức điển 

hình trong âm nhạc truyền thống Việt Nam là vô cùng khó khăn và phức tạp. Đã có rất nhiều 

công trình nghiên cứu về các dạng điệu thức trong âm nhạc cổ truyền của người Việt cũng 

như một số dân tộc ít người khác. Mặc dù, ở các công trình nghiên cứu đó các tác giả còn có 

những vấn đề chưa thống nhất, nhưng điều mà các nhà nghiên cứu cùng đi đến sự nhất trí cao 

là ở Việt Nam dạng điệu thức chủ yếu trong âm nhạc truyền thống là điệu thức 5 âm không có 

bán cung. Ngoài ra, còn có các thành phần âm gồm có 3 âm, 4 âm hay 5 âm có bán cung, 5 

âm có quãng 3 cung,… Các kiểu sử dụng thành phần âm này chiếm số lượng không lớn 

nhưng chúng cũng có vị trí nhất định trong nền âm nhạc dân gian, truyền thống Việt Nam. Từ 

hệ thống điệu thức đã được các nhà nghiên cứu tìm hiểu và công bố liên hệ với điệu thức các 

bài ca Chèo chải chúng tôi thấy có các đặc điểm sau: 

2. Các bài ca sử dụng một dạng điệu thức 

Trong số các bài ca Chèo chải chúng tôi đã ký âm có bài Hát Mở đầu (trò Thủy xã Đông 

Anh, huyện Đông Sơn) tuy có được tổng hợp về thành phần âm nhưng không nằm trong số các 

bài được xem xét về phương diện điệu thức bởi chúng nằm trong số các bài ca xây dựng theo 

phong cách hát nói, nói lối với thành phần âm hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố ngữ điệu. 

- Điệu thức Bắc: Hình thành từ 2 nhóm 3 âm trên và dưới, trong đó mỗi nhóm được 

tạo thành bởi các âm có khoảng cách lần lượt là quãng 2 trưởng (2T) và 3 thứ (3t), hai nhóm 

âm này được kết nối với nhau bằng quãng 2 trưởng ở chính giữa. Điệu thức này mang màu 

sắc tươi vui, sáng sủa, đồng thời đây cũng là một trong những điệu thức phổ biến nhất trong 

âm nhạc cổ truyền người Việt. Điều này, một mặt khẳng định tính thuần Việt của các làn điệu, 

                                           
1
 Khoa Âm nhạc - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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mặt khác cũng cho thấy rõ việc ảnh hưởng khá sâu sắc của âm nhạc truyền thống đến hệ 

thống các bài ca Chèo chải: 

Ví dụ 1: Các bài Kết cuộc 1, 2 (Chèo chải xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc) đều được 

cấu tạo một bè không có phần Xô gồm các âm sau: 

 

Cả hai bài ca đều được xây dựng trên cơ sở của điệu thức 5 âm có màu sắc mang tính 

tổng hợp của sự khỏe mạnh, trong sáng, tươi tắn, trữ tình,… phản ánh tâm tư, tình cảm của 

“Quân bơi Chèo chải” đối với nhân dân đồng bào đã cùng nhau ôn lại những chiến công, đóng 

góp của danh tướng Trần Khát Chân cho quê hương đất nước. Đây đồng thời cũng là một 

trong những bài sử dụng điệu thức Bắc gốc đầy đủ âm không có hiện tượng giao thoa hay 

thiếu âm.  

Giai điệu chủ yếu xoay quanh quãng 6 trưởng (c
1
 - a

1
) với sự xuất hiện thường xuyên 

của quãng bốn đúng (c
1
 - f

1
) và kết thúc ổn định bằng âm đô (c

1
) của điệu thức, là một trong 

những đặc điểm điển hình cho việc sử dụng quãng trong các làn điệu dân ca Việt Nam. Ở đây 

âm tạo với âm đô một quãng 4 đúng trở thành âm tựa cho giai điệu còn âm rê trở thành âm 

phụ trong lối tiến hành nhẩy quãng 4 đi xuống về âm đô:  

Ví dụ 2: Trích bài: Kết cuộc (Chèo chải xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc). 

 

Tính chất trong sáng, tươi tắn, khỏe mạnh, trữ tình của bài Kết cuộc được duy trì ở cả 

các bài hát Chính cuộc 3, 4, 5 (trò Thủy, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn) với cách cấu tạo 

như sau: 

+ Chính cuộc 3: Cấu tạo trên một bè - dạng ca khúc (không có Xướng - Xô)  

+ Chính cuộc 4: Cấu tạo trên một bè - dạng ca khúc (không có Xướng - Xô)  

+ Chính cuộc 5: Cách cấu tạo gồm có hai phần (Xướng - Xô). 

Tuy nhiên, để tạo sự phong phú và tính phát triển của hệ thống các bài ca; hệ thống âm 

đã thay đổi và mang màu sắc điệu thức Bắc với âm chính là si giáng: 

Ví dụ 3: 

 

- Điệu Huỳnh: 

Khi xem xét bài Vào cuộc và Chính cuộc 1 (trò Thủy xã  Đông Anh, huyện Đông Sơn) 

chúng tôi thấy các bài này đều được xây dựng trên cơ sở của lối cấu tạo hai phần (Xướng và 

Xô). Kết hợp cả phần Xướng và phần Xô ta có dãy âm sau: 
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Ví dụ 4: 

 

 Dựa trên đường tuyến giai điệu chính của phần Xướng và quy luật sắp xếp âm cũng 

như tính chất trong sáng, trữ tình của bài ca (phù hợp với lối hát đối đáp tập thể), chúng tôi 

xác định được xu thế của điệu thức Huỳnh đầy đủ âm được sử dụng (âm rê). Phần Xô được 

xây dựng bởi nhóm 3 âm (h-d
1
- e

1
) kết thúc ở âm rê, tiến hành xoay quanh quãng 4 đúng (h- 

e
1
). Giai điệu phần Xướng tiến hành theo lối tổng hợp gồm các quãng 4 đúng, 5 đúng, 3 

trưởng, 3 thứ, 2 trưởng xoay quanh quãng 6 trưởng. Ở bài Chính cuộc 1 với sự xuất hiện 

nhiều lần quãng 4 đúng, 5 đúng và tiến hành về âm rê (phần Xô). Các câu nhạc tiến hành luân 

phiên kết ở âm la và âm rê; kết bài bằng phần Xướng với âm chính rê: 

Ví dụ 5: Trích bài: Chính cuộc 1 (trò Thủy xã Đông Anh, huyện Đông Sơn). 

 

Bài Chính cuộc 1 (trò Thủy xã Đông Anh, huyện Đông Sơn) cũng được xây dựng bởi 

hai chất liệu âm nhạc (Xướng và Xô). Kết hợp cả phần Xướng và phần Xô ta có dãy âm es
1
 - 

fis
1
 - g

1
 - hes - c

1
. Phần Xô được xây dựng bởi nhóm 3 âm (c

1
 - es

1
 - fis

1
) và kết thúc ở âm mi 

giáng, tiến hành xoay quanh quãng 4 đúng (c
1
 - fis

1
). Phần Xướng tiến hành giai điệu theo lối 

tổng hợp gồm các quãng 4 đúng, 5 đúng, 3 trưởng, 3 thứ, 2 trưởng xoay quanh quãng 6 

trưởng (hes
1
 - g

1
). Ở bài Chính cuộc 1 với sự xuất hiện nhiều lần quãng 4 đúng, 5 đúng và tiến 

hành về âm chính mi giáng (phần Xô). Các câu nhạc tiến hành kết luân phiên ở âm si giáng và 

âm mi giáng. Bài ca kết thúc bằng phần Xướng với âm chính mi giáng. 

- Thang 4 âm: 

Trong hệ thống các bài ca thuộc Chèo chải xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc ngoài hệ 

thống điệu thức 5 âm Đô chủy cấu tạo trên một bè được sử dụng trong các bài Kết cuộc 1 và 

2, chúng tôi còn thấy hệ thống 4 âm ở các bài ca Vào cuộc, Chính cuộc 1, 2 và 4 (Xướng - 

Xô). Điều đặc biệt ở đây chính là sự xuất hiện âm mi giáng tạo với âm pha lên hơn nửa cung 

nghe “là lạ”, không phải âm hưởng Tây Nguyên, cũng không phải âm hưởng dân ca Nam Bộ 
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hay phương Tây mà chỉ Chèo chải mới có. Điều này dễ để người nghe nhầm tưởng đây là 

quãng bán cung được sử dụng trong bài: 

Ví dụ 6: 

 

(âm es
1
 được nâng cao ¼ cung) 

 Phần Xướng ở các bài sử dụng thang âm 4 âm này đều rất cân xứng theo kiểu phân 

chia nhóm 4 từ theo cặp, giữa phần Xướng và phần Xô mang tính chất đối đáp (Hát Chính 

cuộc 2 và 4). Phần Xô được xây dựng dựa trên chất liệu của phần Xướng ở đây được cố định 

từ đầu cho đến hết bài. Các tiết nhạc ở phần Xướng phát triển từ nhóm 2 âm lên đến 3 âm rồi 

4 âm xoay quanh các âm chính c
1
 - es

1 
- g

1
 - c

2
 (âm es

1
 được nâng cao hơn ¼ cung):  

Ví dụ 7: Trích bài: Chính cuộc 3 (Chèo chải xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc). 

 

 Âm nhạc có tính chất khỏe khoắn, trong sáng kết hợp với các quãng 4 được sử dụng 

thường xuyên xoay quanh trục quãng 8 mang đậm màu sắc dân ca lao động. Sự bổ sung cho 

nhau về thành phần âm giữa phần Xướng và phần Xô từ 4 âm đến 2 âm, 3 âm rồi lại 4 âm đã 

làm nổi rõ một cấu trúc phát triển đặc thù của Chèo chải.  

- Thang âm 5 âm riêng: 

Ví dụ 8: 

 

 Đây là một dạng điệu thức đặc biệt - riêng có của Chèo chải không giống với dạng 

thức nào của hệ thống điệu thức Trung Hoa. Theo các nhà nghiên cứu thì: “đây là dạng điệu 

thức xuất hiện tương đối muộn với hiện tượng đặc biệt ở đây chính là âm điệu quãng 3 cung 

liên tiếp (d
1
 - gis

1
), chính âm điệu này đã tạo nên sắc thái riêng rất độc đáo cho bài ca” [4. 

tr192]. Nếu đem so sánh với điệu thức Oán mà các nhà nghiên cứu thường gọi chúng tôi thấy 

có sự khác biệt ở cấu tạo quãng 3 thứ ở trên thuộc điệu thức Oán và quãng 3 trưởng ở trên 

thuộc nhóm âm bài ca Chính cuộc 4 (Chèo chải xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc), nên điệu 

thức này có thể thuộc nhóm Oán biến thể với âm chính là âm đô. Với cách tiến hành giai điệu 
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tổng hợp xoay quanh quãng 4 đúng trong bài ca Chính cuộc 4 (Chèo chải xã Vĩnh Thành, 

huyện Vĩnh Lộc) phần âm nhạc đã toát lên một không khí lao động sôi nổi, khẩn trương tương 

ứng với những hình tượng âm nhạc thông qua phần lời của bài ca: 

Ví dụ 9: Trích bài: Chính cuộc 4 (Chèo chải xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc). 

 

Tuy có số lượng thành phần âm ít hơn ở cả phần Xướng và phần Xô của bài ca kết hợp 

với một nhịp độ khẩn trương, gấp gáp nhưng phần âm nhạc vẫn chuyển tải đầy đủ ý thơ: 

“Bàn mưu lên chốn gia lâu 

Lưỡi gươm quyết chém lấy đầu Quý Ly” 

Các quãng sử dụng ở đây vẫn phổ biến là quãng 4 đúng (và âm hưởng của nó) 

nhưng vẫn tạo được sự mềm mại đầy xao động, khoan thai trên cơ sở của loại nhịp đồng 

độ và cân xứng. 

Trong quá trình tổng hợp và sắp xếp các âm theo thứ tự chúng tôi thấy có sự xuất 

hiện của quãng bán cung (gis
1 

- a
1
) nhưng trong quá trình xây dựng giai điệu chính của phần 

Xướng lại không sử dụng quãng bán cung này. Điều này chứng tỏ có sự độc lập giữa phần 

Xướng và phần Xô rõ nét để tạo tính đối đáp. Phần Xô ở đây được giữ cố định cho đến hết 

bài còn phần Xướng được thay đổi cho phù hợp với dấu giọng và ngôn từ biểu đạt nội dung 

văn học:  

Ví dụ 10: Trích bài: Chính cuộc 4 (Chèo chải xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc). 

 

3. Các bài ca có thay đổi điệu thức 

Như chúng ta đã biết, một hiện tượng khá phổ biến trong âm nhạc dân gian người Việt 

là ít dùng một dạng điệu thức mà thường dùng từ hai hoặc nhiều dạng điệu thức khác nhau để 

tạo sự phong phú cho giai điệu, để diễn tả những hình tượng âm nhạc một cách đa dạng hơn 

và màu sắc âm thanh mới lạ hơn. Thông thường, có hai kiểu cách thay đổi điệu tính là: giao 

thoa hoặc chuyển hẳn tính chất điệu thức với đặc điểm như sau: 

- Thay đổi cấu tạo điệu thức, đồng thời thay đổi cả âm chính. 

- Thay đổi cấu tạo điệu thức nhưng giữ nguyên âm chính. 

- Thay đổi âm chính nhưng giữ nguyên cấu tạo điệu thức. 
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Trong bài ca Chính cuộc 6 (trò Thủy xã Đông Anh, huyện Đông Sơn) sử dụng thủ 

pháp chuyển dịch điệu thức rõ nét: 

Ví dụ 11: Trích bài: Chính cuộc 6 (trò Thủy xã  Đông Anh, huyện Đông Sơn).  

 

 Hiện tượng này được tiến hành bằng phương pháp sử dụng thang 4 âm gồm các âm h 

- d
1
 - e

1
 - fis

1
, xoay quanh quãng 4 đúng (e

1
 - h) với âm chính là âm si. Vấn đề chủ âm được 

xác định ở đây dựa trên cơ sở của các âm phụ xoay quanh âm ổn định nhất (h) ở câu hát thứ 

nhất của bài: 

Ví dụ 12: 

 

Đây là một câu nhạc hoàn chỉnh tương ứng với cặp thơ lục bát liền mạch (câu 8 được 

nhắc lại hai lần) kết hợp với động tác múa tay không (guộn ngón) của các con Chèo. Toàn bộ 

câu nhạc toát lên tính chất vui tươi, trong sáng bởi sự xuất hiện của các quãng 2 trưởng, 6 

trưởng, 4 đúng và 5 đúng nhưng lại kết thúc bằng quãng 3 thứ đã tạo cho người nghe một cảm 

giác lâng lâng.  

 Bài ca được tiếp diễn bằng cách tiến hành giai điệu chuyển dịch sang điệu thức Bắc 

(từ ô nhịp 12) với âm chính là âm si giáng (thấp hơn nửa cung so với câu nhạc đầu) gồm các 

âm: hes - c
1
 - es

1
 - f

1
 - g

1
 cho đến hết bài. 

Ví dụ 13: 

 

Phần giai điệu xuất hiện âm pha và âm đô kết hợp với các âm hes- es
1
 - g

1
với khung 

cấu trúc của điệu thức Nam có âm chính là si giáng. Như vậy, sự thay đổi điệu thức ở đây là: 

Thay đổi cấu tạo điệu thức nhưng giữ nguyên âm gốc.  

Bài Chính cuộc 8 được xây dựng trên cơ sở của sự kết hợp giữa thể thơ thất ngôn tứ 

tuyệt và thể thơ lục bát (xem phụ lục). Trong đó giai điệu phần lời ca ở thể thơ thất ngôn tứ 
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tuyệt (16 ô nhịp đầu) được xây dựng trên dãy các âm c
1
 - es

1
 - f

1
 - g

1
 (điệu thức Nam thiếu 

âm). Do cấu tạo có quãng ba thứ (3t) nên giai điệu mang màu sắc trữ tình và hơi buồn. Giai 

điệu chính không kết thúc bằng âm chính đô mà kết thúc bằng âm pha đã tạo sự bất ổn, hụt 

hẫng cần giải quyết đến âm ổn định cho đường tuyến giai điệu. Từ ô nhịp 17 đến hết bài 

(không kể phần kết bổ sung), giai điệu được chuyển sang dãy âm hes - c
1
 - es

1
 - f

1
 - g

1
và kết 

thúc ở âm chính si giáng. Khung tựa âm điệu dựa trên các âm si giáng và âm mi giáng, ngoài 

ra còn có âm phụ trợ đô làm âm đà dẫn lên âm pha rồi tiến hành giải quyết xuống quãng 4 

đúng về âm chính si giáng. Như vậy, hiện tượng giao thoa giữa hai dạng điệu thức này là: 

Thay đổi âm gốc nhưng giữ nguyên cấu tạo giữa các âm có bổ sung thêm thành phần âm để 

hoàn thiện cấu trúc điệu thức. 

Từ quá trình phân tích như trên chúng tôi đưa ra “Bảng tổng hợp thành phần âm” 

trong các bài ca Chèo chải xứ Thanh như sau: 

BẢNG THANG ÂM CÁC BÀI CA CHÈO CHẢI 

TT Thể loại Tên bài Thành phần âm Điệu thức tương ứng 

1 

Trò Thủy 

xã  Đông 

Anh 

huyện 

Đông 

Sơn 

Giáo đầu d
1
 - e

1
 - a

1
 - h - c

1 
Riêng   

2 Vào cuộc a
1
 - h - d

1
 - e

1
 - fis

1 
Huỳnh (Rê cung)  

3 Chính cuộc 1 a
1
 - h - d

1
 - e

1
 - fis

1 
Huỳnh (Rê cung) 

4 Chính cuộc 2 hes - c
1
 - es

1
 - f

1
 - g

1 
Bắc (Si giáng chủy) 

5 Chính cuộc 3 hes - c
1
 - es

1
 - f

1
 - g

1 
Bắc (Si giáng chủy) 

6 Chính cuộc 4 hes - c
1
 - es

1
 - f

1
 - g

1 
Bắc (Si giáng chủy) 

7 Chính cuộc 5 hes - c
1
 - es

1
 - f

1
 - g

1
 Bắc (Si giáng chủy) 

8 Chính cuộc 6 
h - d

1
 - e

1
 - fis

1 
Thang 4 âm  

hes - c
1
 - es

1
 - f

1
 - g

1 
Bắc (Si giáng chủy) 

9 Chính cuộc 7 hes - c
1
 - es

1
 - f

1
 - g

1
 Bắc (Si giáng chủy) 

10 Chính cuộc 8 c
1
 - es

1
 - f

1
 - g

1
 - hes 

Nam (Đô Vũ) + Bắc (Si 

giáng chủy) 

11 Kết cuộc c
1
 - f

1
 - g

1 
3 âm 

12 

Chèo 

chải xã 

Vĩnh 

Thành 

huyện 

Vĩnh Lộc 

Vào cuộc 
c

1
 - es

1+
 - f

1
 - g

1 

(es
1 

nâng cao ¼ cung) 
4 âm  

13 Chính cuộc 1 
c

1
 - es

1+
 - f

1
 - g

1 

(es
1 

nâng cao ¼ cung) 
4 âm  

14 Chính cuộc 2 
c

1
 - es

1+
 - f 

1
- g

1
 

(es
1 

nâng cao ¼ cung) 
4 âm  

15 Chính cuộc 3 cis
1
 - e

1
 - fis

1
 - gis

1
 - a

1
 Oán biến thể 

16 Chính cuộc 4 
c

1
 - es

1+
 - f 

1
- g

1
 

(es
1 

nâng cao ¼ cung) 
4 âm  

17 Kết cuộc 1 c
1
 - d

1
 - e

1
 - g

1
 - a

1
 Bắc (Đô chủy) 

18 Kết cuộc 2 c
1
 - d

1
 - f

1
 - g

1
 - a

1
 Bắc (Đô chủy) 
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Từ bảng tổng hợp trên chúng tôi đưa ra những nhận xét sau: 

- Ngoài các bài ca sử dụng điệu thức Bắc (09/18 bài), phần lớn các bài ca Chèo chải 

còn có hệ thống “thành phần âm riêng” (theo chúng tôi đặt tên) không nằm trong hệ thống 

“Ngũ âm Trung Hoa”, điều này khẳng định bản sắc dân tộc, địa phương trong dân ca 

Thanh Hóa. 

- Hệ thống bài sử dụng 3 âm chỉ có trong phần hát chính của bài Kết cuộc (trò Thủy xã 

Đông Anh, huyện Đông Sơn) đã phản ánh rõ tính chất tương đồng với làn điệu Hò vượt thác 

(nằm trong hệ thống các làn điệu hò sông Mã), đồng thời khẳng định phần nào tính chất “cổ” 

trong hệ thống bài bản dân ca Việt Nam nói chung và của người dân xứ Thanh nói riêng. 

- Hệ thống các bài sử dụng 4 âm (trong đó xuất hiện quãng lớn hơn nửa cung nhưng 

thấp hơn 1 cung) ở các bài Vào cuộc, Chính cuộc 1, 2 và 4 (Chèo chải xã Vĩnh Thành, huyện 

Vĩnh Lộc) và bài Chính cuộc 6 (trò Thủy xã Đông Anh, huyện Đông Sơn). Điều đặc biệt ở 

đây là cách sử dụng 5 âm tương ứng với điệu thức Oán biến thể đã tạo cho nghệ thuật Chèo 

chải có sự phong phú, đa dạng về màu sắc âm thanh. 

- Để hoàn thiện các thành phần âm sử dụng trong bài ca, hiện tượng phần Xướng và 

phần Xô hoặc giữa các câu trong cùng một bài ca cấu tạo trên một bè được liên kết và hỗ trợ 

lẫn nhau trong việc hoàn thiện cấu tạo của thành phần âm. Điều này đã phản ánh tính phong 

phú của việc xây dựng hệ thống âm, đồng thời cũng có thể được xếp vào loại các bài ca có sử 

dụng các dạng điệu thức tương ứng khác nhau. 

- Trên thực tế, hệ thống âm trong các làn điệu dân ca thường phụ thuộc nhiều vào yếu 

tố dấu giọng và tính chất làn điệu mang tính quy luật. Trong các bài ca Chèo chải việc xác 

định điệu thức tương ứng còn có chỗ không được rõ ràng, mạch lạc. Mặc dù, yếu tố dấu giọng 

vẫn là yếu tố khởi dựng nên số lượng âm trong bài ca, làn điệu, hoặc điệu thức tương ứng 

nhưng ở đây yếu tố làn điệu mang tính quy luật thì hoàn toàn không rõ. Chính vì vậy, việc xác 

định điệu thức tương ứng trong các bài ca Chèo chải chỉ mang tính tương đối, chủ yếu dựa 

trên cơ sở tính chất của các bài ca để khẳng định điệu thức tương ứng được sử dụng trong bài 

chứ không đơn thuần là việc xác định các âm ổn định hay âm tựa… 

Tóm lại, tuy có sự phức tạp trong cách sử dụng thành phần âm, điệu thức tương ứng 

trong âm nhạc, nhưng các bài ca trong hệ thống Chèo chải xứ Thanh đều toát lên sự tươi tắn, 

khỏe mạnh và duyên dáng đặc trưng của hệ thống nội dung nghệ thuật. 
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MUSIC FORMS OF CHÈO CHẢI PERFORMED AT TRAN KHAT 

CHAN FESTIVAL IN DONG ANH COMMUNE, DONG SON DISTRICT, 

THANH HOA PROVINCE  

Nguyen Tien Thanh, M.A 

 

Abstract: Chèo chải is a type of folk performance of Thanh land. It is originated from 

the god worship. The gods here are the people who protect the homeland and maintain the 

prosperity and happiness for local people. The paper analyses music forms of chèo chải at 

Tran Khat Chan festival in Dong Anh commune, Dong Son district, Thanh Hoa province for 

further understanding about its artistic values.  

 Key words: chèo chải, music forms, artistic value, festival. 
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DU LỊCH SÁNG TẠO VÀ NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG XÂY DỰNG  

SẢN PHẨM DU LỊCH LÀNG NGHỀ XỨ THANH 

ThS. Vũ Thị Thủy
1
 

 

Tóm tắt: Du lịch sáng tạo là loại hình du lịch mới dựa trên những yếu tố bản sắc văn 

hóa của cư dân địa phương. Loại hình du lịch này không yêu cầu nhiều về cơ sở vật chất lại 

có tính bền vững cao. Bởi vậy, có thể nói đây là loại hình du lịch phù hợp với điều kiện ở tỉnh 

Thanh Hóa, hứa hẹn có nhiều ưu thế để phát triển. Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã 

chú trọng đa dạng các loại hình sản phẩm du lịch khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách 

du lịch. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm du lịch vẫn còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn, chưa đáp ứng 

được nhu cầu của khách du lịch. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả phân tích Swot về du lịch 

làng nghề xứ Thanh, với mục tiêu áp dụng các đặc điểm du lịch sáng tạo vào việc xây dựng 

sản phẩm du lịch làng nghề của Thanh Hóa trong thời gian tới. 

Từ khóa: Du lịch sáng tạo, loại hình sản phẩm du lịch, du lịch làng nghề. 

 

1. Du lịch sáng tạo 

Du lịch để chiêm ngưỡng những vẻ đẹp mới lạ hay khám phá những nền văn hóa mới 

- quan điểm ấy có thể đã rất phổ biến ở các thế kỉ trước nhưng giờ đây lại có phần nhàm chán 

và thiếu sự hấp dẫn. Ngày nay, để kéo con người ra khỏi nhà, rời bỏ bộ máy chơi game, 

chương trình ti vi yêu thích hay các hình thức giải trí nhàn dỗi khác để dành thời gian cho du 

lịch, nhiều khi cần tới một lý do thuyết phục hơn. Hiện nay, du khách càng mong đợi những 

chuyến du lịch có chiều sâu, để lại nhiều dấu ấn, không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng 

cảnh quan hay các di sản văn hóa, UNESCO gọi đó là “xu hướng mới của du lịch” - du lịch 

sáng tạo. 

Du lịch sáng tạo là một loại hình du lịch văn hóa được khái quát là “hình thức du lịch 

liên quan đến phát triển cộng đồng theo hướng bền vững, khách du lịch không chỉ dừng lại ở 

những hoạt động chiêm ngưỡng, tham quan, ngắm nhìn như những hình thức du lịch trước 

đây, mà còn trực tiếp tham gia và hòa nhịp vào cuộc sống nơi đến, trải nghiệm với vai trò như 

là một thành viên của vùng đất thay vì chỉ đơn thuần là khách tham quan. Hình thức du lịch 

này nhấn mạnh tới sự kết nối, tương tác giữa khách du lịch và văn hóa, đặc biệt là với cộng 

đồng cư dân bản địa [7]. 

Đối với du lịch sáng tạo, hoạt động của du khách mang đến nhiều sự trải nghiệm hơn 

thay vì chỉ đơn thuần là khoảng thời gian bỏ ra để thư giãn hay chiêm ngưỡng cảnh đẹp như 

trước đây. Mặc dù, được xem là một dạng thức của du lịch văn hóa nhưng không phải ngẫu 

nhiên, du lịch sáng tạo được đánh giá là “du lịch của thế hệ mới” và có sự khác biệt rõ ràng 

với các dạng thức du lịch văn hóa truyền thống trước đây.  

Du lịch văn hóa nhấn mạnh đến yếu tố “Quan sát”, “Thưởng ngoạn”, “Suy ngẫm” thì 

du lịch sáng tạo chú trọng vào “Trải nghiệm”, “Tham gia”, “Học hỏi”. Trong đó, đặc trưng 

                                           
1
 Khoa Du lịch - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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của du lịch sáng tạo là nâng cao nhận thức, học hỏi những kinh nghiệm sống mới mẻ, tiếp cận 

những tri thức độc đáo của cộng đồng cư dân bản địa. Du khách của du lịch sáng tạo là những 

người không bao giờ thấy thỏa mãn với việc đứng tại chỗ một cách bị động mà chiêm ngưỡng 

thế giới với lăng kính nhỏ hẹp, chủ quan. Họ khao khát trải nghiệm. Nếu muốn trải nghiệm về 

rượu, họ sẽ tới Pháp; nếu thích học nấu spaghetty họ sẽ tới Ý; nếu muốn tìm hiểu về Sumo họ 

sẽ tới Nhật… 

Ở khía cạnh phát triển bền vững, cả du lịch văn hóa và du lịch sáng tạo đều là những 

loại hình du lịch có trải nghiệm, song nếu như tài nguyên để khai thác và phát triển du lịch 

văn hóa có những yếu tố không tái tạo được, không bảo tồn được thì du lịch sáng tạo lại khai 

thác những giá trị văn hóa, tri thức, kinh nghiệm sống và làm việc của cư dân bản địa, một nền 

tảng tài nguyên vô cùng vững chắc, xong lại vận động biến đổi và không ngừng phát triển. 

Du lịch sáng tạo dễ bị nhầm lẫn với du lịch homestay hay du lịch trải 

nghiệm(experimental tourism). Có thể thấy, du lịch sáng tạo và du lịch homestay có rất nhiều 

điểm tương đồng, cả hai loại hình du lịch đều đề cao yếu tố tương tác với người dân bản địa, 

tuy nhiên, du lịch homestay nhấn mạnh vào phương thức trải nghiệm (“ba cùng”: cùng ăn, 

cùng ở, cùng sinh hoạt), còn du lịch sáng tạo nhấn mạnh vào kết quả của quá trình trải nghiệm 

và tương tác, đó là khám phá bản thân, có cơ hội tìm hiểu, học hỏi từ nền văn hóa bản địa. Du 

lịch sáng tạo và du lịch trải nghiệm cùng đề cao trải nghiệm và khuyến khích du khách thử 

thách bản thân. Tuy nhiên, du khách của du lịch trải nghiệm tìm kiếm kinh nghiệm ý nghĩa và 

đáng nhớ thông qua những trải nghiệm trực tiếp; với mục tiêu ấy, nhà cung cấp dịch vụ du 

lịch hướng du khách tới những hoạt động mang lại trải nghiệm, trong đó, việc tiếp xúc, học 

hỏi với cộng đồng cư dân địa phương chỉ là một khía cạnh nhỏ. Chất lượng, mức độ trải 

nghiệm của tour trải nghiệm là một kết quả được chia đều trách nhiệm cho cả 2 bên (cả nhà 

cung cấp dịch vụ và du khách). Du khách chi trả tiền và thời gian. Nhà cung cấp chịu trách 

nhiệm dựa trên những kinh nghiệm có được tạo điều kiện cho du khách có những trải nghiệm 

thú vị, đáng nhớ. Trong khi đó, du lịch sáng tạo “tô đậm” mối tương tác giữa du khách và 

cộng đồng địa phương hơn. Có thể điểm qua một số đặc điểm của du lịch sáng tạo như sau: 

Không phụ thuộc mùa vụ: du khách của du lịch sáng tạo đến với cộng đồng bản địa để 

học hỏi kinh nghiệm, trải nghiệm bản sắc vào nhiều thời điểm, vì vậy, tính mùa vụ nhìn chung 

không ảnh hưởng sâu sắc tới du lịch sáng tạo. 

Khắc phục tính cạnh tranh kém: du lịch sáng tạo nhấn mạnh tính “đặc trưng”, và tính 

đặc trưng là điều kiện tiên quyết, sống còn của du lịch sáng tạo. Tuy nhiên, đây là điểm mạnh 

của du lịch Việt Nam, nếu khai thác hiệu quả, bản sắc văn hóa của 54 dân tộc sẽ là nguồn tài 

nguyên dồi dào cho du lịch sáng tạo phát triển ở Việt Nam. Chính vì nhấn mạnh tính đặc 

trưng, nên sản phẩm du lịch sáng tạo khó lòng sao chép. Tài nguyên cho loại hình du lịch này 

chính là văn hóa bản địa vốn khó bị lặp lại. Không có vùng đất nào không có riêng cho mình 

những giá trị độc đáo trong nghệ thuật, thủ công, mỹ nghệ, nghi lễ… Sức hấp dẫn của nó phụ 

thuộc vào mức độ khác biệt. Có những khác biệt thú vị nổi tiếng thế giới, có những khác biệt 

có sự thu hút vừa phải. Đối với du lịch sáng tạo, vùng đất nào cũng có thể có điểm thú vị, trở 

thành nguyên liệu của du lịch sáng tạo nếu biết cách khai thác. 
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Không giới hạn lứa tuổi của du khách: Sự phát triển của khoa học công nghệ ở đầu thế 

kỷ 20 đã tạo nên một thế hệ mới cho du lịch. Đó là những người về hưu, họ là những người có 

đủ nguồn lực tài chính và quỹ thời gian để có thể du lịch, khám phá những vùng đất mới. 

Thời gian áp dụng linh hoạt: Thời gian lưu trú trung bình của khách trong nước là 2,5 

ngày, còn đối du khách nước ngoài lưu lại Việt Nam thường ngắn chỉ từ 3,5 ngày. Bên cạnh 

đó, điều kiện cơ sở hạ tầng lưu trú ở Việt Nam cũng khó cho phép du khách lưu lại lâu dài. 

Nhưng với đặc trưng của mình, du lịch sáng tạo vẫn có thể thực hiện được hết vai trò của nó, 

dù diễn ra trong 4 giờ hay 4 ngày. 

Tính bền vững cao: du lịch sáng tạo chủ yếu khai thác những giá trị văn hóa, tri thức, 

kinh nghiệm sống và phương thức mưu sinh của cư dân bản địa… Vì vậy, ở một khía cạnh 

nào đó, còn giúp lưu truyền và bảo lưu tốt hơn những giá trị văn hóa này. 

Không chú trọng cơ sở vật chất cao cấp: du lịch sáng tạo phát triển phụ thuộc vào giá 

trị cốt lõi của văn hóa, không dựa trực tiếp vào điều kiện cơ sở vật chất cao cấp, phức tạp. 

Hơn nữa, du khách của du lịch sáng tạo là những người không thích những điều “đại chúng”, 

đôi khi họ thích khám phá những nơi khách du lịch thông thường không hay lui tới, ở những 

nơi này, dấu ấn đầy tự nhiên của văn hóa bản địa quan trọng hơn những tòa nhà cao tầng hiện 

đại hay cơ sở lưu trú tiện nghi [9]. 

Tóm lại, du lịch sáng tạo là một xu hướng mới, là nguyên liệu kết hợp với các loại 

hình du lịch đã phát triển như du lịch văn hóa, du lịch ẩm thực, du lịch làng nghề, du lịch trải 

nghiệm, du lịch cộng đồng để thúc đẩy đổi mới các sản phẩm du lịch, đem đến nhiều lợi ích 

cho du khách, tạo điều kiện để du khách tận hưởng được chiều sâu văn hóa và mang đến lợi 

ích kinh tế cho cộng đồng cư dân bản địa. 

2.Kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch sáng tạo tiêu biểu tại Thái Lan và 

Nhật Bản 

 Du lịch sáng tạo có khả năng mang lại sự tăng trưởng lớn về lợi nhuận, giải quyết 

nguồn lao động địa phương, hơn thế nữa, còn góp phần vào giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn 

hóa. Quan điểm du lịch sáng tạo rất thích hợp để phát triển và khai thác du lịch làng nghề, du 

lịch ẩm thực, du lịch homestay. Điều này đã được minh chứng rõ ràng qua sự thành công của 

nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Thái Lan. 

Thái Lan là điểm đến vô cùng hấp dẫn. Mặc dù trong thời gian gần đây, Thái Lan gặp 

nhiều bất ổn về chính trị, xong mức độ thu hút khách du lịch quốc tế đến Thái Lan vẫn rất 

đông. Ngành du lịch Thái Lan cũng rất quan tâm, chú trọng phát triển đến du lịch dựa trên khả 

năng khai thác sự độc đáo của lịch sử, khảo cổ, đa dạng dân tộc, truyền thống văn hóa và tự 

nhiên. Thái Lan luôn chủ động mang đến những trải nghiệm, những cái nhìn khác cho khách 

du lịch từ tài nguyên nhân văn tưởng chừng không có gì khác biệt. Quan trọng chưa chắc là 

bạn nắm giữ những tài nguyên hấp dẫn thế nào, mà quan trọng hơn cả là cách bạn biến chúng 

trở nên khác biệt. 

Đối với việc phát triển du lịch theo xu hướng sáng tạo, Thái Lan đã nhấn mạnh những 

đặc điểm cơ bản để làm rõ những lợi ích thuyết phục của dạng thức du lịch này: 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 
109 

(1) Mang đến nhiều lợi ích cho du khách, tạo điều kiện để du khách tận hưởng được 

chiều sâu văn hóa của đất nước mình theo một cách mới mẻ, hấp dẫn nhằm phát 

triển du lịch Thái Lan. 

(2) Mang đến lợi ích kinh tế cho cộng đồng cư dân bản địa để họ có thể sinh sống 

và phát triển một cách độc lập, giảm thiểu sự chênh lệch giàu nghèo giữa các 

khu vực. 

Khi xây dựng mô hình du lịch sáng tạo ở địa phương nào, ngành du lịch Thái Lan đã 

phân tích và chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, phát triển mô hình qua các buổi thảo luận 

đóng góp ý kiến để hoàn thiện. Cộng đồng cư dân địa phương cũng được khuyến khích tham 

gia đóng góp ý kiến và tham gia triển khai thực hiện để góp phần bảo vệ bản sắc văn hóa địa 

phương. Những ý tưởng, mô hình thành công được khuyến khích nhân rộng và phát triển ở 

các vùng lân cận. Cộng đồng địa phương chính là nền tảng cho việc tiếp thu, chia sẻ kinh 

nghiệm, tạo nên sự hấp dẫn thành công dựa trên khả năng sáng tạo vì sự phát triển bền vững. 

Đã có hơn 35.000 sản phẩm đăng kí với tư cách là sản phẩm của OTOP. Ngoài những 

tổ chức kinh doanh của OTOP, 70% sản phẩm OTOP được thiết lập bởi tổ chức kinh doanh 

của cộng đồng dân cư. Có 569 những sản phẩm 5* bao gồm: 

Bảng 1: Danh mục sản phẩm 5* của OTOP 

Thực phẩm 263 sản phẩm  46,23% 

Dệt 122  sản phẩm 21,45% 

Đồ trang trí  85 sản phẩm 14,84% 

Dược liệu  37 sản phẩm 6,51% 

Sản phẩm thủ công và đồ lưu niệm 33 sản phẩm 5,8% 

Đồ uống 29 sản phẩm 5,1% 

 

Tại Thái Lan, du khách có thể dễ dàng tham gia vào các hoạt động du lịch sáng tạo. 

Với tư cách là đất nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, khách du lịch đặc biệt là đối tượng 

khách ở các nước phương Tây sẽ được trải nghiệm công việc trồng lúa, công việc của cư dân 

nông nghiệp châu Á. Những du khách đam mê với ẩm thực Thái Lan không thể chối từ được 

các hoạt động dạy nấu món ăn Thái Lan từ những đầu bếp chuyên nghiệp. Tùy từng sở thích 

mỗi người mà họ có thể chọn cho mình tour trồng lúa, nấu món ăn Thái, múa điệu truyền 

thống Thái Lan, hay học dệt vải...[6]. 

Du lịch sáng tạo tại Thái Lan không chú trọng phát triển các khách sạn, nhà hàng lộng 

lẫy cao cấp, những khu vui chơi giải trí hiện đại nhộn nhịp. Tâm điểm của xu hướng này là 

những giá trị văn hóa cốt lõi của cư dân địa phương. Chính vì thế, du lịch sáng tạo có thể phát 

triển ở rất nhiều nơi, kể cả khi điều kiện kinh tế địa phương chưa thực sự phát triển vững 

chắc, xong sẽ thành công nếu nó chứa đựng những giá trị văn hóa độc đáo, hứa hẹn mang đến 

cho du khách những trải nghiệm thú vị. 

Hay du lịch vùng Yufuin, Nhật Bản đạt được những thành công vượt bậc trong phát 

triển du lịch nhờ sự thay đổi quan điểm quy hoạch và phát triển du lịch của chính quyền địa 

phương. Yufuin nằm ở đảo Kyushu Nhật Bản. Cho đến giữa những thập niên 40 của thế kỷ 
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trước, Yufuin chỉ là một khu suối nước nóng nhỏ và hoang sơ. Năm 1955, thị trấn Yufuin và 

một số làng của Yunohira đã tạo thành thị trấn mới Yufuin. Đến nay, Yufuin đã có diện tích 

128km
2
 (so với 1.584m

2
 diện tích trước đây), dân số là 11.400.000 người. Ngày nay, Yufuin 

trở thành khu du lịch tắm suối nước nóng lớn thứ hai của Nhật Bản với số lượng khách du lịch 

rất lớn. Loại hình cơ sở lưu trú chủ yếu ở Yufuin không phải là những khách sạn sang trọng 

hiện đại mà là các Ryokan- kiểu nhà Nhật ở với tắm khoáng nóng. Onsen Ryokan được thấy 

với nhiều kích thước khác nhau ở khu nghỉ dưỡng khoáng nóng và các Ryokan chỉ có tối đa 

14 phòng, giá lưu trú từ 6.000 đến 60.000 yên. 

Nếu như trước đây quy hoạch du lịch được triển khai từ cấp trung ương tới địa phương 

thì giờ đây được thay thế bởi quan điểm quy hoạch: địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, 

đệ trình chính quyền trung ương phê duyệt và hỗ trợ thực hiện. Kết quả là chỉ một khu vực 

rộng 128km
2
 với dân số 11.400.000 người, nhưng vùng này đón 3,864 triệu lượt khách trong 

năm 2011 (trong đó du khách nữ chiếm 70%, khách quen chiếm 60%, tần suất khách đi du 

lịch 10 lần chiếm 10%). 

Tại đây, họ khôi phục các ngành nghề truyền thống, tạo ra các sản phẩm lưu niệm 

mang phong cách Yufunin theo nguyên tắc “Ba mẫu một sản phẩm”, không chỉ sản xuất các 

sản phẩm lưu niệm mà còn sản xuất các sản phẩm cho cuộc sống hàng ngày như: bánh kẹo, 

khăn mặt, sữa tắm… Chính điều này đã tạo nên thương hiệu vùng. Đồng thời, họ cho du 

khách trải nghiệm thực tế cuộc sống người dân Yufuin thông qua các chương trình du lịch rất 

cụ thể và rõ ràng để kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch cũng như tăng sự hấp dẫn của 

điểm đến như: 

+ 1-3 ngày: Du lịch tham quan ngắm cảnh thuần túy, tạo điều kiện lưu trú dài hơn với 

cộng đồng. 

+ 1-3 tuần: Không gọi là du lịch mà là lưu trú, thưởng thức các món ăn địa phương, tự 

nấu ăn, du khách có điều kiện tìm hiểu phong tục tập quán, cách thức sinh hoạt của cộng 

đồng, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ. 

+ 1-3 tháng: lưu trú ngắn hạn, tham gia các hoạt động sản xuất cùng với cộng đồng. 

+ 1 năm: trở thành cư dân, nhập cư, có chế độ khuyến khích, giảm bớt các thủ tục 

nhập cư. 

Không những thế, họ còn đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị thông qua 

các lễ hội địa phương như “Lễ hội BBQ”, “Lễ hội hò hét” cùng với trải nghiệm hấp dẫn, khi 

du khách thực sự được hòa mình vào không khí lễ hội của người dân Yufuin, là một phần 

không thể thiếu trong không khí lễ hội.  

Từ hai mô hình nghiên cứu về sản phẩm du lịch sáng tạo tại Thái Lan và Nhật Bản có 

thể thấy rằng, sản phẩm du lịch sáng tạo không phát triển đơn lẻ mà nó kết hợp các loại hình 

du lịch khác phát triển, đem lại sự đổi mới sản phẩm cho các loại hình du lịch. Bài học cho 

sản phẩm du lịch sáng tạo ở Việt Nam là luôn nhấn mạnh vào kết quả của quá trình trải 

nghiệm và tương tác, đó là khám phá bản thân, có cơ hội tìm hiểu, học hỏi từ nền văn hóa bản 

địa. Đặc biệt, nhấn mạnh tới sự kết nối, tương tác giữa khách du lịch và cộng đồng cư dân bản 
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địa. Bên cạnh đó, người dân bản địa chính là nhân vật chính cho sự phát triển sản phẩm du 

lịch sáng tạo. 

3. Khả năng ứng dụng du lịch sáng tạo vào xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề 

tại Thanh Hóa 

Áp dụng thực tiễn đó ở Thanh Hóa, du lịch sáng tạo có thể là một bước đi khá phù hợp 

đối với phát triển du lịch văn hóa, nhất là du lịch làng nghề, du lịch ẩm thực… Quan điểm du 

lịch sáng tạo như các nước Thái Lan, Nhật Bản đã và đang áp dụng không phải là điều quá 

khó để ứng dụng. Trong nội dung bài viết, chúng tôi đưa ra một số giải pháp trong việc ứng 

dụng du lịch sáng tạo vào phát triển du lịch làng nghề ở Thanh Hóa, từ đó triển khai vào phát 

triển cùng với các loại hình du lịch khác như du lịch ẩm thực, du lịch lễ hội… 

 Hiện nay, Thanh Hóa có 219 làng nghề, trong đó có 103 làng nghề truyền thống, cụ thể: 

Bảng 2: Làng nghề truyền thống ở Thanh Hoá 

 

TT 
Nghề Tổng số Số làng nghề hoạt động 

Tổng số 103 67 

1 Nghề dệt 22 13 

2 Nghề đan lát 20 12 

3 Nghề khâu nón lá 4 2 

4 Nghề mộc 4 3 

5 Nghề gốm 5 2 

6 Nghề đá 4 3 

7 Nghề kim khí 4 3 

8 Chế biến lương thực, thực phẩm 17 13 

9 Nghề làm nước mắm 4 4 

10 Nghề làm muối 5 3 

11 Nghề khác 14 9 

                                                                     Nguồn: Sở Công thươngThanh Hóa [2]. 

Như vậy, ở bảng trên cho thấy số lượng các làng nghề truyền thống ở Thanh Hóa 

đã tăng trong những năm gần đây. Nhiều làng nghề tiêu biểu tiếp tục mở rộng quy mô 

như nghề chiếu cói, nghề mây tre đan Hoằng Thịnh, nghề rèn Tất Tác, nhưng cũng có 

những làng nghề thu hẹp, thậm chí bị mai một như làng nghề tơ tằm, dệt nhiễu Hồng 

Đô, làng nghề chạm khắc đá Nhuệ Thôn, nghề gốm Đông Hương, dệt thổ cẩm…  

Bên cạnh đó, nhiều làng nghề mới được du nhập và hình thành. Tổng số làng nghề 

được thành lập mới là 106 làng nghề. Cụ thể: 

  1- Nghề mây giang đan và mây tre đan: 51 làng 

  2- Thuê ren, thêu màu, thêu móc: 36 làng  

  3- Nghề xe lõi cói, đan thảm cói: 5 làng  

  4- Dâu tằm tơ: 4 làng 

  5- Nứa cuốn, thủ công mỹ nghệ từ dừa, vỏ sò, ốc, hến, bẹ chuối: 9 làng  

  6- Đá mỹ nghệ (đồ trang sức bằng đá): 1 làng 
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Việc các làng nghề mới phát triển nhanh hơn làng nghề truyền thống cho thấy 

Thanh Hóa đã rất chú ý tới việc phát triển làng nghề mới. Ở một số nơi, không gian của 

làng nghề không còn ở phạm vi làng mà đã phát triển thành cụm làng hay xã nghề như ở 

các huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Hậu Lộc… Sự phát triển làng nghề nhanh 

chóng cho thấy các phương hướng và giải pháp phát triển làng nghề là phù hợp, tiềm năng 

của tỉnh được khơi dậy và phát huy một cách có hiệu quả.  

Mặc dù, có số lượng lớn về các làng nghề truyền thống và sự đa dạng về các ngành 

nghề khác nhau, nhưng du lịch làng nghề xứ Thanh chưa được chú trọng khai thác và còn 

nhiều hạn chế về sản phẩm cho du khách lựa chọn. Hiện nay, các làng nghề xứ Thanh được 

khai thác phục vụ phát triển du lịch qua hai hình thức sau: 

 + Một là, làng nghề là điểm dừng chân ngắn kết hợp trong một hành trình tour. Đối 

với hình thức này, thời lượng tham quan chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ, hoạt động chủ yếu là 

mua sắm đồ lưu niệm. 

 + Hai là, chương trình được tổ chức chuyên biệt để tham quan và tìm hiểu về làng 

nghề. Thời gian thực hiện tour này thường nửa ngày hoặc cả ngày. Sở Văn hóa, Thể Thao và 

Du lịch Thanh Hóa hiện đã xây dựng các tour du lịch làng nghề. Tuy nhiên, việc khai thác còn 

nhỏ lẻ, hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. 

Bảng 3:  Phân tích SWOT đối với khai thác làng nghề truyền thống nhằm phát triển  

du lịch tại Thanh Hóa 

Điểm mạnh - Strengths Điểm yếu - Weaknesses 

- Làng nghề truyền thống ở Thanh 

Hóa đa dạng về loại hình phong phú 

về sản phẩm. 

- Làng nghề truyền thống là di sản văn 

hóa phi vật thể có khả năng khai thác 

và phục vụ du lịch cao, phối hợp nhiều 

loại hình du lịch: tham quan, văn hóa 

cộng đồng, làng nghề… 

- Thanh Hóa là tỉnh gần Hà Nội - trung 

tâm du lịch tạo ra sự liên kết thúc đẩy 

phát triển kinh tế của cả vùng. 

 

- Công tác quản lý làng nghề còn nhiều chồng 

chéo. Thiếu liên kết cũng như chia sẻ trách nhiệm 

và lợi nhuận giữa doanh nghiệp lữ hành và người 

dân làng nghề.  

- Vấn đề phát triển du lịch cộng đồng còn chưa 

được chú trọng. Sự tham gia vào hoạt động du lịch 

của dân cư sở tại còn chưa nhiều.  

- Cơ sở hạ tầng thấp kém, cơ sở vật chất kĩ thuật 

còn nhiều bất cập. 

- Sản phẩm du lịch chưa đặc sắc, thiếu tính hấp 

dẫn. Giá thành sản phẩm chưa cao. Chất lượng 

chưa cạnh tranh, thiếu các hàng hóa lưu niệm 

đặc trưng. 

- Các chương trình du lịch thiếu tính sáng tạo, 

thuần túy là tham quan. 

- Người dân còn thiếu kiến thức chung về văn hóa, 

hạn chế trình độ nghiệp vụ, chưa có khả năng giao 

tiếp ngoại ngữ.  

- Công tác xúc tiến quảng bá chưa được đầu tư. 

Thiếu các sự kiện đặc biệt mang tính hấp dẫn 

du khách. 
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Cơ hội - Opporturnities Thách thức - Threats 

- Du lịch đã trở thành một trong ba mũi 

nhọn phát triển kinh tế được Đảng và 

Nhà nước quan tâm. 

- Việt Nam gia nhập WTO tạo điều 

kiện thuận lợi cho xuất khẩu sản phẩm. 

- Các làng nghề đang đối mặt với ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng. Đây là thách thức trong quá 

trình phát triển bền vững, đặc biệt là phát triển 

làng nghề gắn với du lịch.  

- Thiếu thốn nguyên liệu sản xuất, thị trường xuất 

khẩu bị thu hẹp.  

- Đảm bảo sự tương quan giữa phát triển làng 

nghề mang lại lợi ích kinh tế và bảo tồn văn hóa 

truyền thống.  

 

Khai thác du lịch làng nghề hiện nay đang còn hoang phí về tài nguyên, manh mún, 

không chuyên nghiệp, không đem lại được lợi ích rõ ràng. Bởi thế, hoạt động du lịch có thể 

sinh ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng, bóp méo không gian văn hóa làng nghề. 

Đã đến lúc làm mới du lịch để du lịch làng nghề không bị rơi vào tình trạng như hiện 

nay. Đối chiếu với quan điểm du lịch sáng tạo đã phân tích ở trên, về mặt giá trị cốt lõi của 

làng nghề, chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng và khai thác được những điểm hấp dẫn của làng 

nghề để thu hút khách du lịch. Đến với làng nghề, du khách không chỉ tìm hiểu về kĩ thuật 

làm nghề, sản phẩm thủ công, mà còn bị hấp dẫn bởi đời sống của cư dân địa phương khi họ 

lưu trú. Đồng thời, cư dân địa phương với tư cách là chủ nhà, sẽ giới thiệu cho du khách 

những thói quen hằng ngày, cũng như những phong tục tập quán hấp dẫn của địa phương. 

Để làm rõ hơn, chúng tôi muốn phác thảo một chương trình du lịch sáng tạo chuyên 

biệt dành cho một làng nghề cụ thể, như làng nghề đúc đồng Trà Đông.  

Nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông) xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2018. Nghề đúc 

đồng ở đây đã có lịch sử cả nghìn năm và được bảo tồn, duy trì, phát huy cho tới ngày nay. 

Dưới bàn tay khéo léo và tài hoa, các nghệ nhân đã khôi phục những sản phẩm truyền thống 

như đúc trống đồng, chiêng đồng, đúc tượng đồng, đồ thờ, lư hương, con giống... và đỉnh cao 

nhất là nghệ thuật đúc trống đồng Đông Sơn với những hoa văn, chi tiết tinh xảo theo đúng 

hoa văn kiểu dáng xưa. Hiện nay, số cơ sở duy trì, phát triển nghề đúc đồng ở làng nghề Trà 

Đông là hơn 130 hộ. Các cơ sở này giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho gần 400 lao 

động. Hàng năm, làng nghề Trà Đông cho xuất xưởng rất nhiều sản phẩm đúc đồng phong 

phú về hình thức, đa dạng về chủng loại, được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đi nước ngoài 

như: Đồ mỹ nghệ, đồ tế khí, đồ phụ tùng máy móc công nghệ, đồ lưu niệm... đủ để phục vụ 

cho mọi nhu cầu của nhân dân, đặc biệt là phục vụ các công trình tôn giáo như đền, chùa và 

các sản phẩm đặc thù khác. 

Chương trình du lịch sáng tạo ở làng đúc đồng Trà Đông có thể chia ra làm 2 loại: 

chương trình nửa ngày và một ngày, nâng cao tính kết hợp linh hoạt cho chương trình. Hoạt 

động cốt lõi, cố định bao gồm: tham quan tìm hiểu về làng nghề đúc đồng, hướng dẫn viên có 
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thể là những nghệ nhân bản địa - người hiểu nhất về mảnh đất, văn hóa và con người nơi đây. 

Du khách chiêm ngưỡng trống đồng cổ, nghe kể về những câu chuyện xung quanh làng đúc 

đồng, giải thích ý nghĩa của một số các hoa văn tiêu biểu, tham quan và nghe giới thiệu về các 

công đoạn làm tranh, và phần hấp dẫn nhất là tự tay điêu khắc, hay thậm chí là tham gia vào 

những công đoạn làm trống đồng như tạo khuôn, chỉnh sửa, làm bóng… Kết hợp xen kẽ 

những hoạt động tìm hiểu về làng đúc đồng, du khách còn có cơ hội tham quan một số di tích 

văn hóa, danh lam thắng cảnh xung quanh khu vực làng nghề như cụm di tích đền thờ Lê Văn 

Hưu được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1990. Không chỉ vậy, du khách còn 

có thể tham gia bữa cơm cùng gia đình với những món ăn đặc sản của vùng, tham gia vào các 

trò chơi dân gian địa phương.  

Như vậy có thể thấy, cần phải sáng tạo hơn trong việc xây dựng các chương trình du 

lịch hấp dẫn du khách, khai thác tính đặc thù riêng biệt của mỗi làng nghề để du khách tìm hiểu 

và trải nghiệm thực tế kĩ thuật truyền thống của mỗi làng, có thể kết hợp các trò chơi dân gian, 

các hoạt động trình diễn nghệ thuật truyền thống, thưởng thức ẩm thực địa phương… để tăng độ 

hấp dẫn. Những công đoạn kĩ thuật công phu cần đòi hỏi bàn tay nghệ nhân khéo léo, phải làm 

nổi bật để du khách tham quan, ngưỡng mộ và kính phục. Những công đoạn kĩ thuật không quá 

phức tạp được thiết kế, điều chỉnh để thu hút sự tham gia trải nghiệm của du khách.  

Trên đây là một vài gợi ý cho xu hướng phát triển làng nghề theo hướng sáng tạo, mô 

hình này hoàn toàn có thể áp dụng cho các làng nghề khác và các loại hình du lịch khác ở 

Thanh Hóa nói riêng và Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, để những mô hình đó có thể phát 

triển và thực sự mang lại nguồn lợi cho cư dân địa phương thì ngoài điều kiện tự thân là 

những giá trị văn hóa của bản thân làng nghề thì cần xét tới sự tương quan giữa phát triển làng 

nghề mang lại lợi ích kinh tế và bảo tồn văn hóa truyền thống. Mỗi làng nghề truyền thống để 

hấp dẫn du khách cần xây dựng hệ thống sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang tính đặc trưng, cá 

biệt hóa, thường xuyên cải tiến mẫu mã sản phẩm áp dụng công nghệ tiên tiến, song song với 

bảo tồn các công nghệ cổ truyền.  

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá cho làng nghề. 

Nhiều làng nghề chứa giá trị văn hóa tiềm ẩn nhưng chưa được du khách biết đến. Nhiều làng 

nghề dù đã mở cửa đón khách du lịch, được khách du lịch biết đến nhưng lượng khách đến cũng 

vô cùng khiêm tốn. Nên cần tổ chức các phiên chợ làng nghề, vừa bán sản phẩm, vừa kinh 

doanh ẩm thực truyền thống, xây dựng hệ thống xúc tiến phù hợp để quảng bá hình ảnh làng 

nghề, xây dựng và bảo hộ thương hiệu sản phẩm đặc trưng của mỗi làng nghề truyền thống.  

Và hơn thế nữa, vấn đề khó khăn nhất lại là con người. Có đến hơn hai trăm làng nghề 

ở Thanh Hóa, nhưng chưa có làng nghề được tổ chức tập huấn kỹ năng du lịch một cách bài 

bản. Không phải ngẫu nhiên mà lí thuyết du lịch sáng tạo lại quan niệm nhân vật chính làm 

cho du lịch phát triển là người dân bản địa. Không một ai có thể hiểu rõ làng nghề hơn con 

người sinh ra ở mảnh đất ấy. Cũng chính họ với lối sống phong tục, thói quen sinh hoạt, làm 

việc, chính là những tài nguyên làm đẹp cho điểm đến làng nghề, mang tới sức hấp dẫn cho 
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du khách. Và chính họ, nếu nhận thức đầy đủ về lợi ích cũng như giá trị khác biệt về quê 

hương mình sẽ là những người tích cực và hiệu quả nhất để giữ gìn và bảo tồn văn hóa. 

Sự lôi cuốn từ con người vừa dễ mà lại vừa khó. Sự thân thiện, thái độ hiếu khách, 

không khí ấm cúng của gia đình… mà du khách nước ngoài đặc biệt quan tâm như một biểu 

hiện của chỉ số hạnh phúc, đó là những điều người Việt luôn tự hào, nay còn vẹn nguyên? 

Liệu chúng ta có thể làm được như Nhật Bản, truyền tải thông điệp đầy ấn tượng. Thử hỏi tiếp 

xúc với những cư dân như thế, có du khách nào không sẵn lòng bắt tay cùng làm việc, cùng 

học nghề, cùng ăn mâm cơm, và trở thành người nhà, để có được niềm hạnh phúc giản dị 

không tiền bạc nào có thể mang lại. Trên tất cả, đó là văn hóa trong du lịch, là tình cảm chân 

thành mà người dân địa phương biểu lộ để đón tiếp người phương xa. Văn hóa du lịch không 

phải là một dịch vụ mà là ánh sáng lấp lánh trong mọi dịch vụ du lịch được cung cấp. Có lẽ, 

đó là triết lý căn bản nhất để lý giải cho việc du khách mong muốn trở lại điểm dừng chân ấy 

không chỉ lần thứ hai, thứ ba, mà nghĩ về nơi ấy như một chốn mong về.  
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CREATIVE TOURISM AND ITS APPLICATION IN BUILDING CRAFT 

TOURISM PRODUCTS IN THANH LAND 

Vu Thi Thuy, M.A 

Abstract: Creative tourism is a new type of tourism based on the cultural identity of local 

residents. It is highly sustainable. Therefore, creative tourism is suitable for conditions in 

Thanh Hoa province. Over the years, Thanh Hoa province has focused on a variety of 

different types of tourism products to meet the needs of tourists. However, many tourism 
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products are still monotonous and unattractive. Therefore, this paper presents  Swot analysis 

on craft village tourism in Thanh land with the aim of applying creative tourism to build craft  

tourism products in the coming time. 

Key words: creative tourism, type of tourism products, craft village tourism. 
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HỘI NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  

NĂM HỌC 2018 - 2019 

Chiều ngày 11/11/2018 tại hội trường tầng 5, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa đã diễn ra hội nghị “Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý đào tạo năm 

học 2018 - 2019”. 

 

TS. Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo trình bày Dự thảo 

điều chỉnh quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ 

      Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai và thực hiện các quy định về đổi mới đào tạo 

đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ. Trong đó, có một số nội dung được điều chỉnh so với 

quy định đã ban hành năm 2015 về quản lý đào tạo của nhà trường. 

 Hội nghị còn được nghe Dự thảo điều chỉnh Quy định công tác Khảo thí và kế hoạch 

kiểm định chất lượng đào tạo của phòng Khảo thí - Đảm bảo Chất lượng giáo dục về quy định 

đề thi cho từng tín chỉ, học phần; ngân hàng đề thi được xây dựng và quản lý như thế nào?; 

công tác tổ chức coi thi liên thông ngoài tỉnh, chấm thi và lưu trữ bài thi... cũng được Trưởng 

phòng Khảo thí - Đảm bảo Chất lượng giáo dục đưa ra trao đổi, thảo luận. 

PGS.TS Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã có những trao đổi tháo gỡ 

khó khăn với giảng viên và đưa ra định hướng chỉ đạo phòng Quản lý Đào tạo, phòng Khảo 

thí - Đảm bảo Chất lượng giáo dục và các khoa xây dựng phương án, kế hoạch trong công tác 

quản lý đào tạo tại đơn vị mang tính sát thực, cụ thể trong năm học 2018 - 2019 để khắc phục 

những yếu kém và triển khai những kế hoạch đặt ra. 

 

LỄ KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  

(20/11/1982 - 20/11/2018) 

Sáng ngày 20/11/2018, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã 

long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018) 

nhằm tôn vinh các nhà giáo và trao tặng phần thưởng cao quý cho tập thể, cá nhân nhà trường. 

      Tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đọc 

diễn văn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, điểm lại những hoạt động nổi bật và 

thành quả đáng ghi nhận của Trường trong năm học vừa qua. Đồng chí khẳng định: “Nhờ 

những kết quả đã đạt được, trong năm học 2017 - 2018, nhiều tập thể và cá nhân của nhà 

trường đã vinh dự được tặng thưởng các phần thưởng cao quý. Tuy nhiên, bên cạnh những 
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thành quả đạt được, nhà trường đã, đang và vẫn sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn, thử 

thách... Để vượt qua được những khó khăn, thử thách đó, bài học sâu sắc được rút ra từ trường 

chúng ta đạt được trong những năm gần đây là tiếp tục duy trì và xây dựng một tập thể hài 

hòa, đồng thuận, lấy đại cục làm trọng”. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Hiệu trưởng 

nhà trường cũng gửi tới toàn thể các thầy cô giáo lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

 

PGS.TS. Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đọc diễn văn  

chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

 

HỘI NGHỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC  

CẤP TỈNH ĐANG TRIỂN KHAI TẠI TRƯỜNG 

 

Chiều ngày 7/12/2018, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Phát - 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Khoa học 

và Công nghệ; cán bộ quản lý và chuyên viên 

Sở Khoa học và Công nghệ tới kiểm tra các 

nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh mà nhà trường đã 

và đang triển khai trong các năm qua với nội 

dung kiểm tra tính ứng dụng và hiệu quả của 

các đề tài đối với xã hội, đối với nhà trường.  

 

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên 

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo hội nghị 

Trong nhiều năm qua, đề tài khoa học cấp tỉnh của Trường đã được triển khai rất đa 

dạng trên nhiều lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch... phục vụ nhu cầu đào tạo của 

nhà trường và đã được một số đơn vị ngoài trường đặt hàng, đóng góp hiệu quả trong sự 

nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Lắng nghe báo cáo, ý kiến của các chủ nhiệm đề tài, đồng chí Nguyễn Văn Phát đánh 

giá cao những nỗ lực, cố gắng của nhà trường và các chủ nhiệm đề tài đã nghiêm túc thực hiện 

hoạt động nghiên cứu khoa học của tỉnh giao, từng bước đạt được những kết quả trong công tác 

ứng dụng ngoài xã hội. Tuy nhiên, cần phải tiếp tục ứng dụng sản phẩm của đề tài có hiệu quả 

hơn đối với xã hội đặc biệt là nhóm đề tài khối xã hội nhân văn. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo Sở 

Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo nhà trường và các chủ nhiệm có đề tài chưa được nghiệm thu 
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tiếp tục nghiên cứu, hoàn thành các nội dung công việc theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, 

những đề tài đã được nghiệm thu thì nhanh chóng chuyển giao công nghệ, đưa kết quả nghiên 

cứu đi vào thực tiễn, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới của Tỉnh nhà. 

 

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 

NĂM 2018 

Từ ngày 12/12/2018 đến ngày 14/12/2018, tại phòng A205 Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2018. 

 

TS. Phạm Văn Liệu - Phó Hiệu trưởng chủ trì buổi nghiệm thu 

 đề tài khoa học cấp trường năm 2018 

Năm nay, nhà trường đã nghiệm thu 12 đề tài khoa học, thu hút trên 40 cán bộ giảng 

viên tham gia nghiên cứu. So với năm 2017, các đề tài khoa học năm nay có sự phân bổ đồng 

đều giữa các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch. Trên cơ sở các đề xuất được 

tuyển chọn, thẩm định từ cấp khoa đến cấp trường, các đề tài năm nay đã có tính khả thi trong 

triển khai nghiên cứu và ứng dụng tốt trong công tác giảng dạy, học tập tại Trường. 

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 giảng viên. Đặc biệt, một số đề tài trọng điểm được nhà trường đặt hàng đã giải quyết 

tốt các vấn đề đặt ra trong công tác quản lý và điều hành, phục vụ sự nghiệp phát triển bền 

vững nhà trường. 

 

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN  

VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ  

TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII CỦA ĐẢNG 

Sáng ngày 05/01/2019 tại Hội trường tầng 5, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực 

hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng 
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Mục đích của hội nghị là giúp cán 

bộ giảng viên, đảng viên và người lao 

động nắm vững các nội dung, quan điểm 

của Đảng trong các Nghị quyết hội nghị 

Trung ương 8 (khóa XII); tạo sự thống 

nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động 

trong toàn Đảng bộ, từ đó cổ vũ, động viên 

cán bộ, giảng viên và người lao động tích 

cực thực hiện các Nghị quyết. Thông qua  
 

Toàn cảnh hội nghị 

việc học tập, quán triệt tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động; nâng cao ý thức trách 

nhiệm của cán bộ, đảng viên, giảng viên trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của 

Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng, tăng cường đấu tranh 

chống quan điểm sai trái, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức về quan điểm, chủ trương, 

đường lối của Đảng. 

 

NGÀY HỘI  TƯ VẤN TUYỂN SINH  VÀ HƯỚNG NGHIỆP  

TỈNH THANH HÓA NĂM 2019  

Sáng ngày 20/01/2019, tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 

Báo Tuổi trẻ, Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 

(Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) chủ trì, phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh 

Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ 

chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2019. 

 

PGS.TS. Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chào mừng  

Tham dự Chương trình tư vấn có PGS.TS. Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý 

chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Đỗ Văn Giang -  Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo chính 

quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; bà Phạm Thị 

Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Văn Hoa - Phó giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Văn Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh 

Hóa; PGS.TS. Trần Văn Thức -  Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa; TS. Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
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lịch Thanh Hóa và sự có mặt của chuyên gia từ hơn 30 trường đại học lớn trong cả nước. 

Ngoài ra, còn có đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trong nước đến dự và đưa tin. 

Đây là một hoạt động thường niên hết sức thiết thực nhằm giúp học sinh tiếp cận 

thông tin, hiểu rõ các quy định về kỳ thi THPT, những kiến thức cần thiết để chuẩn bị lựa 

chọn ngành nghề đăng ký vào đại học, cao đẳng hoặc lựa chọn học nghề, đồng thời tư vấn 

hướng nghiệp giúp các bạn chọn công việc tương lai phù hợp với năng lực bản thân và điều 

kiện gia đình.  

 Để chương trình tư vấn đạt hiệu quả cao và đáp ứng được hầu hết những băn khoăn, 

thắc mắc, trao đổi của học sinh, Ban Tổ chức còn bố trí hơn 30 gian tư vấn để các trường 

đại học, trường nghề tư vấn trực tiếp cho học sinh, phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn 

các thông tin về tuyển sinh, ngành học, trường học lựa chọn... Chương trình đã thu hút trên 

7.000 học sinh khối lớp 11, 12 và thầy, cô giáo các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa tham dự. 

 

SINH VIÊN TRỊNH THỊ LINH CHI ĐẠT GIẢI NHẤT DÒNG NHẠC 

THÍNH PHÒNG VÒNG CHUNG KẾT "TIẾNG HÁT TRUYỀN HÌNH 

TOÀN QUỐC - GIẢI SAO MAI 2019" KHU VỰC MIỀN TRUNG  

TÂY NGUYÊN 

Vòng chung kết giải Sao Mai 2019 khu vực Miền Trung - Tây Nguyên diễn ra vào lúc 

20 giờ ngày 26/01/2019 tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng. Trong cuộc thi này, 

thí sinh Trịnh Thị Linh Chi - sinh viên lớp Đại học Thanh nhạc K2, khoa Âm nhạc, Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã xuất sắc đạt số điểm cao nhất dòng nhạc 

thính phòng.  

 

Ba thí sinh đạt điểm cao nhất của 3 dòng nhạc tại Giải Sao Mai 2019 

 khu vực Miền Trung - Tây Nguyên 

Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc - Giải Sao Mai được tổ chức thường xuyên 

2 năm một lần nhằm duy trì và thúc đẩy phong trào ca hát trong cả nước, qua đó phát hiện 

những giọng hát xuất sắc trong cộng đồng, đóng góp vào sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp của 

cả nước. Liên hoan năm nay được tổ chức thành 3 vòng. Vòng 1 sơ loại tại các địa phương 

trong cả nước; Vòng 2 chung kết 3 khu vực (miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và khu vực 
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miền Nam); Vòng 3 chung kết toàn quốc. Sau vòng sơ loại, Ban tổ chức đã chọn ra 18 thí sinh 

vào vòng chung kết khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các dòng nhạc: thính phòng, dân 

gian và nhạc nhẹ. 

Kết quả, có 3 thí sinh xuất sắc đã đạt giải cao nhất của 3 dòng nhạc và tiếp tục đi vào 

vòng chung kết toàn quốc là: Trịnh Thị Linh Chi (dòng nhạc thính phòng), Phan Thị Quỳnh 

Anh (dòng nhạc dân gian) và Nguyễn Thị Ngọc Nhung (dòng nhạc nhẹ). 

Thí sinh Trịnh Thị Linh Chi là học trò, được sự dìu dắt của Ca sĩ. GVC. Phạm Thị 

Hoàng Hiền - Trưởng khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa. Đây là vinh dự rất lớn mà sinh viên Trịnh Thị Linh Chi đã cố gắng để khẳng định năng 

lực, trình độ chuyên môn của mình trước xã hội, cũng như khẳng định một lần nữa thương 

hiệu đào tạo âm nhạc của nhà trường trong những năm qua. 

 

TẾT KHUYẾN HỌC XỨ THANH - XUÂN KỶ HỢI NĂM 2019 

 

Tối ngày 09/02/2019 (tức mùng 5 tết 

Kỷ Hợi), Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa 

phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài 

Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, các 

Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân tỉnh tổ 

chức chương trình “Tết khuyến học xứ 

Thanh” xuân Kỷ Hợi 2019; trao học bổng 

“Nâng cánh ước mơ”, “Quỹ khuyến học, 

khuyến tài Lê Khả Phiêu”, “Quỹ khuyến học, 

khuyến tài Lam Sơn” cho học sinh, sinh viên 

có thành tích xuất sắc trong học tập tại Trung 

tâm Triển lãm - Quảng Cáo và Truyền hình 

tỉnh Thanh Hóa. 

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Bí thư Đoàn 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa vinh dự đón nhận quỹ khuyến học 

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí 

Phạm Bá Oai - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ 

tỉnh; các ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, doanh nhân. 

“Tết khuyến học xứ Thanh” được tổ chức vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đã trở 

thành nét đẹp văn hóa, khẳng định và phát huy truyền thống hiếu học của quê hương; đẩy 

mạnh hơn nữa phong trào khuyến học - khuyến tài trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời vinh 

danh và tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài. 

Năm 2018, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục dẫn đầu cả nước về hoạt động khuyến học, khuyến tài và 

xây dựng xã hội học tập, với tổng các quỹ khuyến học đạt hơn 355 tỷ đồng. Trong năm, các 

cấp hội khuyến học đã khen thưởng, cấp học bổng cho 20.300 học sinh, sinh viên với số tiền 
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gần 82 tỷ đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay trong chương trình, 29 doanh nghiệp, đơn vị đã 

ủng hộ quỹ khuyến học của tỉnh với số tiền hơn 3 tỷ đồng. 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vinh dự đón nhận quỹ khuyến 

học và có 5 sinh viên chuyên ngành Thể dục Thể thao được nhận khen thưởng. 

 

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN KỶ HỢI 2019 

 

Toàn cảnh hội trường 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi 

của những ngày đầu xuân Kỷ Hợi 2019, 

sáng ngày 11/02/2019, Đảng ủy, Ban 

Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt đầu 

xuân. Đây là hoạt động thường niên và đã 

trở thành truyền thống tốt đẹp của nhà 

trường mỗi độ xuân về.  

Phát biểu tại buổi gặp mặt, PGS.TS.Trần Văn Thức đã nồng nhiệt gửi lời chúc mừng 

năm mới tới toàn thể cán bộ,công nhân viên và người lao động của nhà trường, chúc năm 

2019 toàn trường đạt nhiều thành tích vẻ vang trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu đưa Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ổn định, phát triển nhanh và bền vững trong 

thời gian tới. 

Cũng tại buổi gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi, thay mặt Ban Giám hiệu, đồng chí hiệu trưởng 

khái quát những thành quả mà nhà trường đã đạt được trong năm qua và định hướng công tác 

trong năm tới. Đồng chí hy vọng, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, viên 

chức, người lao động trong toàn trường, tập thể nhà trường sẽ đạt được các kết quả tích cực để 

hoàn thành các chỉ tiêu mà nhà trường đặt ra trong năm 2019, góp phần vào sự phát triển bền 

vững của nhà trường. Từ đó, từng bước khẳng định vị thế, thương hiệu của Trường trong hệ 

thống giáo dục đại học chung của cả nước.  

Kết thúc buổi gặp mặt, Ban lãnh đạo nhà trường đã trồng cây lưu niệm nhân dịp đầu 

năm mới. 
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