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ỨNG DỤNG CÁC KỸ THUẬT DỰ BÁO TRONG
KHAI PHÁ DỮ LIỆU ĐỂ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU
 THÍ SINH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

TUYỂN SINH CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Lê Thị Nguyên An1

Tóm tắt: Trong năm gần đây, sự bùng nổ của ngành công nghệ thông tin là nguyên 
nhân chủ yếu dẫn tới nhiều thách thức trong các lĩnh vực nghiên cứu. Cùng với sự phát 
triển mạnh mẽ của Internet khiến các nhà quản lý nhận thấy có quá nhiều áp lực trong 
công việc nhất là trong các lĩnh vực đặc thù: hàng không, không gian vũ trụ. Thậm chí 
các lĩnh vực khác: giáo dục, tài chính, ngân hàng, y học…cũng chịu áp lực không kém. 
Những thách thức lớn từ ngành giáo dục thường gặp không chỉ là chất lượng đào tạo, 
sản phẩm đầu ra… mà hiện nay áp lực lớn nhất chính là công tác tuyển sinh đầu và. 
Với lượng dữ liệu lưu trữ trong thực tế về thí sinh ngày càng nhiều. Nguồn dữ liệu này 
lại chứa đựng nhiều thông tin có giá trị và ảnh hưởng tới công tác tư vấn tuyển sinh 
hằng năm. Kết quả tuyển sinh là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của các cơ 
sở giáo dục đại học hiện nay. Bài viết này với mục đích đưa ra cái nhìn tổng quan tình 
hình nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật dự báo trong khai phá dữ liệu để quản lý cơ 
sở dữ liệu thí sinh và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh cho các cơ 
sở giáo dục đại học trên địa bàn. 

1. Đặt vấn đề

Khai phá dữ liệu là thuật ngữ ra đời vào cuối những năm 80 thế kỷ trước. Có nhiều 
định nghĩa khác nhau về khai phá dữ liệu, nhưng để diễn đạt một cách dễ hiểu thì khai 
phá dữ liệu là quá trình tìm kiếm những thông tin hay những tri thức có ích, tiềm ẩn và 
mang tính dự đoán trong các khối cơ sở dữ liệu lớn. Mục đích việc phát hiện tri thức từ 
khai phá dữ liệu là cốt lõi của quá trình khám phá tri thức. Khai phá dữ liệu nhằm tìm ra 
những mẫu mới, những thông tin tiềm ẩn mang tính dự đoán chưa được biết đến, có khả 
năng mang lại lợi ích cho người sử dụng và khai phá dữ liệu là tìm ra các mẫu được quan 
tâm nhất tồn tại trong cơ sở dữ liệu, nhưng chúng lại bị che giấu bởi một số lượng lớn dữ 
liệu. Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển đồng nghĩa với việc phát triển các phần 
mềm ứng dụng. Phần mềm khai phá dữ liệu là một công cụ phân tích dùng để phân tích 
dữ liệu, phần mềm cho phép người sử dụng phân tích dữ liệu theo nhiều góc nhìn khác 
nhau, phân loại dữ liệu theo những quan điểm riêng biệt và tổng kết các mối quan hệ đã 
được bóc tách. Hiện nay, kỹ thuật khai phá dữ liệu đang được áp dụng một cách rộng rãi 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: thương mại, sản xuất, khoa học, y tế, marketing, 
ngân hàng, viễn thông, du lịch, internet…Những gì thu được từ khai phá dữ liệu thật 
đáng giá. Điều đó được chứng minh bằng thực tế như: chẩn đoán bệnh trong y tế, trang 

1.  ThS., Trường Đại học Quảng Nam
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web mua bán qua mạng cũng tăng doanh thu nhờ áp dụng khai phá dữ liệu trong việc 
phân tích sở thích mua bán của khách hàng…

Ứng dụng của khai phá dữ liệu diễn ra mạnh mẽ bởi Big Data ngày càng phổ biến 
và tác động đến mọi ngành nghề trong mọi lĩnh vực. Các phương pháp khai phá dữ liệu 
ngày càng được biết đến, được ứng dụng rộng rãi và nhu cầu cải thiện ngày càng cao để có 
thể bắt kịp khả năng tính toán, tốc độ phân tích, khối lượng dữ liệu cũng như sự đa dạng 
của Big Data. Trong những năm qua sự tiến bộ của công nghệ kỹ thuật đã cung cấp các 
phần mềm với khả năng và tốc độ xử lý cực kỳ thông minh, cho phép nhiều đơn vị vượt 
ra khỏi các công việc thủ công tẻ nhạt và tốn thời gian để phân tích dữ liệu nhanh chóng, 
dễ dàng và tự động. Các bộ 
dữ liệu được thu thập ngày 
càng phức tạp, nhưng lại chứa 
đựng nhiều thông tin hữu ích. 
Các công ty bán lẻ, các ngân 
hàng, tổ chức tín dụng, công 
ty sản xuất kinh doanh, công 
ty viễn thông,… đang ứng 
dụng khai phá dữ liệu để phân 
tích mọi vấn đề để tối ưu giá 
cả. Mô hình khai phá dữ liệu 
này thường đi theo các bước 
sau: [1]-Trang 10

[1] Chọn lọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu sẵn có.
[2] Xác định dữ liệu mẫu bằng cách làm sạch và tích hợp dữ liệu
[3] Phân tích khối lượng lớn dữ liệu trong thời gian ngắn và sau đó chuyển đổi dữ 

liệu đó thành thông tin, kiến thức có ý nghĩa.
[4] Tiến hành khai phá dữ liệu và từ đó có thể:
 - Đưa ra những quyết định tự động.
 - Đề xuất các hạng mục giảm thiểu chi phí, giá thành.
 - Đưa ra các dự báo chính xác.
 - Khả năng thấu hiểu khách hàng …
[5] Đánh giá mô hình để khẳng định kết quả qui trình khai phá dữ vừa được thực 

hiện
2. Sơ lược về khai phá dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ thí sinh 
2.1. Các giai đoạn của quá trình tư vấn tuyển sinh
Bài toán khai phá dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ thí sinh gồm 4 giai đoạn 

chính: 

Hình 1: Qui trình khai phá dữ liệu [1]
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[1] Nhận diện thí sinh.
[2] Thu hút thí sinh.
[3] Chăm sóc thí sinh.
[4] Phát triển thí sinh. 
Nhận diện thí sinh tiềm năng: các thí sinh được xem là tiềm năng khi chúng ta 

nhận thấy rằng khả năng các thí sinh này chọn cơ sở giáo dục của chúng ta sẽ là nơi theo 
học Đại học sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là công việc đầu tiên trong quá 
trình khai phá, công việc này chính là phân loại và phân tích thí sinh. Thí sinh được chia 
thành các tập con nhỏ hơn với các thuộc tính giống nhau như giới tính, sở thích, khối học, 
ngành đăng kí tuyển sinh... Nhiệm vụ phân tích thí sinh là tìm ra các phân khúc hấp dẫn 
của cơ sở giáo dục đại học dựa trên những thuộc tính của thí sinh như giới tính nữ thì nên 
học sư phạm vì được miễn giảm học phí và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp thường rất 
cao, giới tính nam thì nên chọn công nghệ thông tin vì môi cơ sở giáo dục đại học học 
năng động và thị trường lao động luôn khát nguồn nhân lực… Ngoài ra, trong giai đoạn 
này, việc theo dõi hoạt động tương tác của thí sinh thông qua các kênh tương tác để hỗ 
trợ việc nhận diện chắc chắn các thí sinh tiềm năng. 

Thu hút thí sinh tiềm năng: Giai đoạn này là bước theo dõi, chăm sóc các thí sinh 
đã được nhận diện ở giai đoạn trước. Nhận diện được các nhóm đối tượng thí sinh khác 
nhau, cơ sở giáo dục đại học có thể tập trung vào các nguồn lực hiện có để thu hút thí sinh 
ở từng nhóm đối tượng đó. Để có được lợi thế cạnh tranh, các cơ sở giáo dục đại học có 
thể dùng các phương pháp như quản lý, phân tích các hỏi đáp của thí sinh để điều chỉnh 
hành vi hoạt động phù hợp. Bên cạnh đó, có thể sử dụng các phương pháp khác như giới 
thiệu chuẩn đầu ra của cơ sở giáo dục đại học, giới thiệu các kí kết hợp tác cùng với nhà 
tuyển dụng. Sau khi sinh viên tốt nghiệp, giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua 
các phương tiện truyền thông và nên thực hiện điều này trên một số thí sinh đã được lựa 
chọn có chủ định.

Phát triển thí sinh tiềm năng: Nhiệm vụ chính của giai đoạn này là làm sao để tăng 
số lượng thí sinh bằng các hình thức như tăng số lượng đi tư vấn, tăng giá trị các quà tặng 
như các gói học tiếng anh miễn phí, gói ôn thi thử tốt nghiệp, gói các hoạt động văn nghệ 
hay trò chơi phổ biến... Các công cụ trong giai đoạn này thường được sử dụng như các 
chương trình tư vấn đặc biệt hoặc là cung cấp các công cụ hỗ trợ cũng như các dịch vụ 
chăm sóc tốt hơn, hiệu quả hơn Các phương pháp này được thực hiện dựa trên sự đánh 
giá hoạt động tương tác của từng thí sinh đối với các hoạt động từ phía đoàn tư vấn cũng 
như cơ sở giáo dục đại học .

- Duy trì thí sinh tiềm năng: Đây là một trong các vấn đề trọng tâm của quá trình tư 
vấn tuyển sinh bởi sự hài lòng của thí sinh có thể coi là kỳ vọng, hình ảnh, mục tiêu của 
các cơ sở giáo dục đại học. Bằng sự phân tích, dự đoán được hành động tương tác của thí 
sinh, cơ sở giáo dục đại học có thể sử dụng các phương thức chăm sóc tới từng thí sinh 
riêng lẻ. Có thể phân thành các lớp thí sinh có cùng sở thích chọn ngành nghề để tạo lập 



6

ỨNG DỤNG CÁC KỸ THUẬT DỰ BÁO TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU...

các nhóm nhỏ tương tác với nhau mỗi ngày để động viên nhau học - thi và duy trì mối 
quan hệ lâu dài cho đến khi thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển mới thôi. Hoặc giới thiệu ngành 
nghề đào tạo trực tiếp tới thí sinh  hay thực hiện các chương trình giới thiệu cho thí sinh 
tham quan học hỏi cơ sở vật chất tại cơ sở giáo dục đại học nhằm thu hút sự hào hứng 
đồng thời gây sự chú ý và tạo nên ấn tượng đẹp trong lòng thí sinh.

2.2. Các mô hình khai phá dữ liệu
Trong các giai đoạn được nêu trên, bài viết sẽ đi sâu vào nhận diện thí sinh tiềm 

năng, là một trong các vấn đề cần lưu ý thực hiện. Vấn đề này đang được các cơ sở giáo 
dục đại học quan tâm ssaau sát trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh khốc liệt như hiện 
nay.[3]

Các mô hình khai phá dữ liệu gồm có: mô hình phân tích dữ liệu thăm dò 
(Exploratory Data Analysis), mô hình phụ thuộc (Dependency Modeling), mô hình phân 
cụm (Clustering), mô hình phát hiện các yếu tố bất thường (Anomaly Detection), mô 
hình phân tích dự báo (Predictive Analysics).

- Mô hình phân tích dữ liệu thăm dò (Exploratory Data Analysis): là phương pháp 
tiếp cận dữ liệu để phân tích mô tả, kết quả thường được trực quan hóa bằng biều đồ, đồ thị. 

- Mô hình ràng buộc (Dependency Modeling): Xây dựng mô hình ràng buộc giữa 
các thuộc tính (biến độc lập) của dữ liệu.

- Mô hình phân cụm (Clustering Modeling): Là phương pháp gom dữ liệu thành 
các cụm với các đối tượng có thuộc tính gần nhau.

- Mô hình phát hiện các yếu tố bất thường (Anomaly Detection): Là mô hình phát 
hiện các yếu tố bất thường trong bài toán khai phá dữ liệu. Mô hình này đang được các cơ 
sở giáo dục đại họcquan tâm nghiên cứu và ứng dụng. Phát hiện được những bất thường, 
các cơ sở giáo dục đại họccó thể tránh được các rủi ro có thể xảy ra. 

- Mô hình phân tích dự báo (Predictive Analysics): Là phương pháp cho phép phân 
loại đối tượng dữ liệu vào một số lớp cho trước.

Khai phá dữ liệu là sử dụng thông tin hữu ích ẩn chứa trong lượng dữ liệu đã có 
của cơ sở giáo dục đại học, từ đó sẽ làm gia tăng lợi thế cạnh tranh giữa các cơ sở giáo 
dục đại học với nhau. Nói một cách khác, thông tin về thí sinh mà cơ sở giáo dục đại học 
có được càng nhiều thì các chiến lược tư vấn, tuyển sinh, quản lý, đào tạo của cơ sở giáo 
dục đại học càng hiệu quả. Đồng thời, sử dụng dữ liệu hiện có để tìm kiếm những thông 
tin hữu ích nhằm giúp cơ sở giáo dục đại học phát hiện và ngăn ngừa được các rủi ro về 
tài chính cũng như công sức trong quá trình tư vấn. Với lý do trên, bài viết sẽ phát triển 
các kỹ thuật dự báo có thể áp dụng trong lĩnh vực quản lý quan hệ thí sinh với cơ sở giáo 
dục đại học, đó là mô hình phân cụm và mô hình phân tích dự báo (Hình 2).

Trong bối cảnh hiện nay, việc nghiên cứu các kỹ thuật dự báo trong quản lý quan 
hệ thí sinh để áp dụng tuyển sinh tại đa số các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam là rất quan 
trọng, điển hình như tại trường Đại học Quảng Nam.
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Thứ nhất, kho dữ liệu về thông tin thí sinh trong các cơ sở giáo dục đại học hiện 
nay rất lớn, thậm chí lớn lên từng ngày tuy nhiên không phải thông tin nào trong đó cũng 
hữu ích, có giá trị hỗ trợ việc ra quyết định. Việc khai thác tri thức có ích trong kho dữ 
liệu đó chính là phương pháp khai phá dữ liệu. Thông tin được khai phá sẽ giúp cho việc 
phát triển, hoàn thiện hệ thống quản trị quan hệ thí sinh tại các cơ sở giáo dục đại học 
hiệu quả hơn. Từ đó giúp cho việc định hướng các chiến lược phát triển tốt nhất cho các 
quá trình tư vấn tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục đại học .

Thứ hai, tại các cơ sở giáo dục đại học trong nhưng năm gần đây xuất hiện nhiều 
ngành mới mà có nhiều tiềm năng với số lượng  thí sinh đăng kí đầu vào rất lớn. Lượng 
đăng kí tại các cơ sở giáo dục đại học tăng lên không ngừng cùng với lượng thí sinh quá 
nhiều như vậy đã tạo ra kho dữ liệu về thí sinh là vô cùng lớn. Tuy nhiên, hầu hết các cơ 
sở giáo dục đại học chưa khai thác được hết các thông tin quan trọng được ẩn chứa từ kho 
dữ liệu lớn này để đưa ra được các định hướng phát triển và hoàn thiện quá trình tuyển 
sinh của chính mình. Những thông tin này giúp cơ sở giáo dục đại học đưa ra được các 
chiến lược tư vấn tuyển sinh  hợp lý và phát hiện các rủi ro có thể xảy ra.

Thứ ba, nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp khai phá dữ liệu áp dụng cho 
các cơ sở giáo dục đại học là vô cùng cần thiết. Dựa vào các kỹ thuật khai phá dữ liệu, cụ 
thể là các kỹ thuật dự báo, các thông tin hữu ích ẩn chứa trong dữ liệu mới được sử dụng 
hiệu quả và phát huy được tác dụng của nó. Các nhà quản lý ở các cơ sở giáo dục đại 
học sẽ sử dụng các thông tin này để làm cơ sở cho việc ra quyết định tuyển sinh của họ.

3. Quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ thí sinh tại các cơ sở giáo dục đại học 
Kỹ thuật khai phá dữ liệu đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong việc hỗ 

trợ ra quyết định của các cơ sở giáo dục đại học, quản lý rủi ro, đặc biệt là trong lĩnh vực 
phân loại thí sinh, phân khúc thí sinh  nhằm nâng cao hiệu quả công việc tuyển sinh. Chất 
lượng bài toán trong khai phá dữ liệu phụ thuộc nhiều vào vấn đề lựa chọn các thuộc tính 
đặc thù cũng như phương pháp/thuật toán phải được sử dụng và phát triển sao cho phù 

Hình 2: Các mục tiêu hướng đến khi khai phá dữ liệu quan hệ thí sinh 
trong tuyển sinh
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hợp. Bên cạnh đó, việc tiền xử lý dữ liệu cũng góp phần quan trọng tới sự thành công 
của việc khai phá dữ liệu.

Phát triển các mô hình dự báo sẽ thay đổi phương pháp hay cách thức  tư vấn, 
các hình thức tư vấn này có thể dùng trong một cơ sở giáo dục đại học hoặc có sự liên 
kết giữa các cơ sở giáo dục đại học khác nhau. Sau một thời gian được tư vấn, thí sinh 
thường có xu hướng xem xét, đánh giá, so sánh các giá trị mà họ đang hướng tới để được 
đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học. Như là một kết quả của sự cạnh tranh, họ có sự so sánh, 
đánh giá và sau đó lựa chọn ngành nào, thậm chí cơ sở giáo dục đại học nào có thông tin 
tốt hơn để gửi hồ sơ hay tham gia tiếp các dịch vụ từ cơ sở giáo dục đại học cung cấp để 
được trải nghiệm trước khi ra quyết định gửi hồ sơ nhập học. Trước tình hình đó, các cơ 
sở giáo dục đại học phải có những chiến lược hiệu quả và cụ thể để duy trì các thí sinh 
hiện tại và thu hút thêm các thí sinh mới. 

Hiện nay, có nhiều kỹ thuật dự báo được áp dụng để nhận diện, phát hiện các gian 
lận như “đánh cắp” thông tin thí sinh rồi tiến hành tư vấn lôi kéo thí sinh. Việc “đánh 
cắp” thí sinh này khiến các cơ sở giáo dục đại học sẽ không biết lí do mà thí sinh của cơ 
sở mình lại đi chọn nột cơ sở khác để theo học. Ngoài ra, cơ sở giáo dục đại học chỉ có 
thể cho các thí sinh thỏa các điều kiện của cơ sở giáo dục đại học từ thông tin thí sinh 
cung cấp để thông báo nhập học nhằm tránh được  rủi ro và thiệt hại cho các thí sinh nếu 
họ không đủ điều kiện vào học. Theo chúng tôi, các thuộc tính của thí sinh thường được 
gọi là các biến dự đoán để phân tích, dự đoán khả năng thay đổi của thí sinh từ cơ sở giáo 
dục đại học này sang cơ sở giáo dục đại học khác và đối với lớp bài toán như vậy chúng 
tôi dùng thuật toán CART2 (Classification and Regression Trees) để phân loại.

3.1. Lĩnh vực ứng dụng khai phá dữ liệu
Kỹ thuật khai phá dữ liệu đã được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau ở nhiều 

quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu, phát triển các kỹ thuật khai phá dữ liệu trong cơ sở 
giáo dục đại học đã và đang được nhiều các quốc gia tiến hành từ nhiều thập kỷ gần đây. 
Tại Việt Nam, các nghiên cứu này đã được thực hiện ở một số cơ sở đào tạo là các cơ 
sở giáo dục đại học hay viện nghiên cứu. Tuy nhiên, số lượng các nghiên cứu về vấn đề 
này chưa nhiều. [3]

Trong khuôn khổ bài viết này tôi tập trung vào vấn đề ứng dụng của khai phá dữ 
liệu trong lĩnh vực giáo dục mà cụ thể là vấn đề tư vấn tuyển sinh- bài toán hóc búa tại 
các cơ sở giáo dục đại học hiện nay. Cụ thể sẽ đi vào các việc như: phân lớp thí sinh, 
quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ thí sinh để hỗ trợ cơ sở giáo dục đại học nhận định được 
thí sinh tiềm năng và chăm sóc thí sinh hiện tại, dự báo rủi ro có thể xảy ra trong tương 
lai. Điều này sẽ giúp họ ra quyết định tư vấn tuyển sinh hiệu quả và ra các quyết định 
chính xác hơn.

3.2. Các kỹ thuật khai phá dữ liệu

2. Cây phân loại và hồi quy (CART). CART là cây quyết định phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất. 
Công cụ chính trong CART được sử dụng để tìm sự phân tách của mỗi nút là chỉ số Gini- Độ lợi thông tin.
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Phân loại thí sinh và tư vấn tuyển sinh, phát hiện và cảnh báo rủi ro là bước quan 
trọng trong việc tìm kiếm những thí sinh tiềm năng của cơ sở giáo dục đại học . Để thực 
hiện được việc đó, các đề xuất đã thực hiện trên các thuật toán khai phá dữ liệu khác 
nhau để tìm ra lời giải cho bài toán của mình. Thí sinh được phân loại bằng các thuật toán 
phân loại trong các kỹ thuật khai phá dữ liệu. Từ đó tìm ra được nhóm thí sinh có cùng 
sở thích ở cùng ngành học của từng khoa, tiếp sau đó cơ sở giáo dục đại học sẽ có chiến 
lược riêng cho từng nhóm thí sinh như vậy. 

Trong nghiên cứu của mình, tác giả đã sử dụng luật kết hợp để tìm ra các nhóm 
ngành của cơ sở giáo dục đại học mà thí sinh thường hay ưa chuộng. Ví dụ nếu thí sinh 
là nữ có chiều cao từ 1.6m và có khả năng học tốt ngoại ngữ thì thường sẽ chọn ngành 
ngôn ngữ Anh hay Việt Nam học, hay các thí sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số 
thì thường chọn ngành bảo vệ thực vật hay công tác xã hội, …  những thí sinh có khiếm 
khuyết về cơ thể thì hay chọn ngành công nghệ thông tin…

Trong lĩnh vực quản lý cơ sở dữ liệu thí sinh, chúng tôi sử dụng các kỹ thuật phân 
loại dựa vào cây quyết định (Decision Trees) để phân chia thí sinh thành các lớp thí sinh 
khác nhau. Sự khác nhau của thí sinh được đo theo một thang đo đặc thù là điểm số các 
môn học của họ đối với yêu cầu của cơ sở giáo dục đại học mà họ muốn đăng kí học ở 
các mức độ khác nhau: xuất sắc, giỏi, khá, trung bình, ... Căn cứ trên kết quả đó, cơ sở 
giáo dục đại học có thể đưa ra những quyết định, chiến lược tư vấn hợp lý tương ứng với 
từng lớp thí sinh. Phương pháp trên cũng được một nhóm các sinh viên lớp DT18CTT01 
trường đại học Quảng Nam thực hiện. Nhóm gồm sinh viên Trần Lê Kim Thảo và Phạm 
Phú Huy, đã tiến hành nghiên cứu và phát triển việc phân tích, đánh giá việc một thí sinh 
có tiếp tục chọn ngành học theo ý định ban đầu hay chuyển sang một ngành học được tư 
vấn phù hợp hơn. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã căn cứ vào điểm số học tập của 
thí sinh mà tư vấn ngành học phù hợp. Công cụ mà các tác giả sử dụng dựa trên các thuật 
xây dựng cây quyết định như ID3 và viết phần mềm trên nền ngôn ngữ lập trình C#. 

Hình 3.1: Cơ sở dữ liệu cũ được lưu tại cơ sở giáo dục đại học đại học
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Hình 3.2: Giao diện 
chương trình tư vấn

Hình 3.3: Giao diện 
nhập thông tin của thí 

sinh cần tư vấn

Hình 3.4: Kết quả cần 
tư vấn cho thí sinh

Kết quả tư vấn có thể là: 
Nếu ở cấp trung học phổ thông bạn học toán đạt kết quả xuất sắc thì bạn có thể 

chọn các ngành học ở bậc đại học như: công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, sư 
phạm toán và sư phạm vật lý… 
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Kết quả sau khi tốt nghiệp đại học được dự đoán:
- Ngành công nghệ thông tin tốt nghiệp xuất sắc nếu giới tính là nam và giỏi nếu 

là nữ.
- Ngành quản trị kinh doanh sẽ tốt nghiệp loại khá.
- Sư phạm toán là xuất sắc.
- Sư phạm vật lý thì giỏi với sinh viên nam và khá cho nữ…
3.3. Quá trình tiền xử lý dữ liệu và lựa chọn thuộc tính
Tiền xử lý dữ liệu và lựa chọn thuộc tính dữ liệu đóng vai trò quan trọng vào sự 

thành công của bài toán khai phá dữ liệu. Dữ liệu tốt là điều kiện tiên quyết để thực hiện 
bài toán khai phá đạt kết quả tốt, không thể có một kết quả tốt với một thuật toán tốt thực 
hiện trên một bộ dữ liệu chất lượng không tốt. Lựa chọn các thuộc tính đặc thù, phản ánh 
đầy đủ của tập dữ liệu cũng tạo nên sự thành công trong bài toán khai phá dữ liệu. Tuy 
nhiên, các thuộc tính đặc thù có ý nghĩa dự báo thường là các thuộc tính liên quan tới các 
tình trạng điểm số, tài chính gia đình của thí sinh.

Tóm lại, từ phân tích các nghiên cứu trên, chúng ta nhận thấy rằng cần trọng tâm 
nghiên cứu vào các vấn đề: Nhận diện thí sinh tiềm năng, thuật toán huấn luyện, phát 
triển các mô hình phân tích dự báo và phát triển hệ tương tác giữa cơ sở giáo dục đại 
họcvà thí sinh, từ đó, có thể  đề xuất khung nghiên cứu như (Hình 4).

Theo mô hình này, dữ liệu 
sẽ được thu thập qua các hoạt 
động trực tuyến. Dữ liệu này là 
dữ liệu không có cấu trúc, do vậy 
chúng cần phải được tiền xử lý 
trở thành dữ liệu có cấu trúc rồi 
tích hợp trước khi tiến hành khai 
phá bằng các mô hình dự báo. 
Các mô hình dự báo là các mô 
hình toán học, các thuật toán khai 
phá dữ liệu. Đầu ra của các mô 
hình dự báo sẽ là kết quả dự báo 
về thí sinh có nộp hồ sơ nhập học 
với cơ sở giáo dục đại học nữa hay không. Từ đó hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học xây 
dựng chiến lược tư vấn phù hợp đối với từng lớp thí sinh này.

4. Giải pháp và phương pháp thực hiện
4.1. Các giải pháp
Để đạt được mục tiêu nghiên cứu cụ thể trên đây, các giải pháp sau đây cần được 

thực hiện:

Hình 4: Mô hình dự báo 
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Giải pháp 1: Nghiên cứu các kỹ thuật phân lớp, phân cụm được áp dụng trong cơ 
sở giáo dục đại học cho các hoạt động như quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ thí sinh; các kỹ 
thuật đánh giá thí sinh tiềm năng, đồng thời cũng xác định thí sinh có thể mang đến rủi 
ro; các kỹ thuật dự báo “lòng trung thành” của thí sinh. Từ đó, đưa ra được các mô hình, 
kỹ thuật khai phá phù hợp với tình hình hiện tại của mỗi cơ sở giáo dục đại học.

Giải pháp 2: Phát triển các mô hình dự báo khả năng thay đổi cách thức tư vấn 
tuyển sinh hỗ trợ cơ sở giáo dục đại họcxây dựng chiến lược hiệu quả và cụ thể để duy 
trì các thí sinh hiện tại và thu hút thêm thí sinh mới. 

Giải pháp 3: Phát triển các mô hình phát hiện và cảnh báo rủi ro cơ sở giáo dục 
đại học có thể gặp phải nhằm phát hiện và cảnh báo sớm kịp thời các rủi ro trong quá 
trình này. 

Giải pháp 4: Phát triển hệ tương tác thông tin giữa cơ sở giáo dục đại họcvới thí 
sinh giúp cơ sở giáo dục đại học nâng cao khả năng tiếp cận hướng tới tư vấn nhập học 
thí sinh thành công.

4.2. Phương pháp thực hiện
- Tìm hiểu các mô hình phát hiện và cảnh báo khả năng thay đổi thông tin đăng kí 

của thí sinh.
- Phát triển kỹ thuật khai phá dữ liệu trong phát hiện và cảnh báo rủi ro dựa trên 

phương pháp học máy và phân tích thống kê. 
- Tối ưu hóa các thành phần trong mô hình phát hiện và cảnh báo được đề xuất 

nhằm nâng cao khả năng cảnh báo.
- Đánh giá, kiểm nghiệm khả năng của mô hình phát hiện và cảnh báo được đề 

xuất.
5. Kết luận
Trên đây là tổng quan về nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật dự báo vào lĩnh vực 

quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ thí sinh. Đồng thời, nhóm tác giả cũng đề xuất giải pháp 
cụ thể ở mục 4 về vấn đề này. Phát hiện được các thuộc tính đặc trưng quan trọng ảnh 
hưởng đến hiệu quả tư vấn tuyển sinh  trong các cơ sở giáo dục đại học, tham số hóa các 
thuộc tính hay còn gọi là các biến dự báo và áp dụng mô hình toán học để đánh giá, phân 
tích và dự báo các rủi ro trong hoạt động tư vấn. Khai phá dữ liệu bằng việc xây dựng 
các mô hình dự báo áp dụng cho lĩnh vực tư vấn tuyển sinh này.
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APPLICATION OF FORECASTING TECHNIQUES IN DATA MINING TO 
MANAGE CONTESTANTS DATABASES AND SOLUTIONS TO IMPROVE 
EFFICIENCY IN STUDENT ENROLLMENT FOR HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS

LE THI NGUYEN AN
Quang Nam University

Abstract: In recent years, the explosion of information technology industry is the 
main cause of many challenges in research fields. Along with the strong development 
of the Internet, managers realize that there is too much pressure at work, especially in 
specific fields: aviation, space. Even other fields: education, finance, banking, medicine... 
are also under pressure.

The major challenges faced by the education industry are not only the quality of 
training, the outputs... but now the biggest pressure is the input number of contestants. 
With more and more data stored in reality about number of contestants. This data 
source contains a lot of valuable information and influences the annual admissions 
consultation. Enrollment results are a decisive factor in the existence and development of 
higher education institutions today. This article aims to give an overview of the research 
situation and application of forecasting techniques in data mining to manage contestants 
databases and propose solutions to improve efficiency in  student enrollment for higher 
education institutions in the area.
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MỘT SỐ ĐIỂM MỚI NGHỊ ĐỊNH 60/2021/NĐ-CP  
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH  

CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Lê Thị Thu Bình1

Tóm tắt: Ngày 21/6/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 60/2021/NĐ-CP về 
cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực ngày 15/8/2021. 
Bài viết nêu một số điểm mới của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài 
chính của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Qua đó, bài viết phân tích, đánh giá 
những thay đổi về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị 
định 60/2021/NĐ-CP và rút ra những điểm đổi mới của Nghị định.

Từ khóa: Nghị định 60/2021/NĐ-CP, điểm mới, cơ chế tự chủ, tự chủ tài chính.
1. Đặt vấn đề
Cơ chế tự chủ tài chính đối với các ĐVSNCL được hiểu là cơ chế, theo đó 

các ĐVSNCL được trao quyền tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về các khoản 
thu, khoản chi của đơn vị, nhưng không vượt quá mức khung do Nhà nước quy 
định. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 
biên chế và tài chính đối với ĐVSNCL bước đầu được thực hiện theo Nghị định số 
43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC 
ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định trên.

Ngày 14/2/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định 
cơ chế tự chủ của ĐVSNCL. Nghị định này đã thể hiện rõ mục tiêu đổi mới toàn 
diện các ĐVSNCL, được đánh giá là bước đột phá mới trên lộ trình cơ cấu lại các 
ĐVSNCL, đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị 
đồng bộ cả về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Sau thời 
gian áp dụng Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngoài những kết quả tích cực đạt được 
là các ĐVSNCL đã từng bước thực hiện lộ trình tự chủ tài chính theo 4 mức độ thì 
trong quá trình thực hiện đã bộc lộ một số điểm còn hạn chế và cần có những quy 
định mới phù hợp hơn với tình hình thực tiễn.

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 21/06/2021 gồm 
có 5 chương, 41 điều quy định cơ chế tự chủ tài chính của ĐVSNCL và có hiệu lực 
từ ngày 15/8/2021. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ra đời được kỳ vọng sẽ mang lại 
những thay đổi tích cực trong đổi mới cơ chế tự chủ tài chính của ĐVSNCL trong 
thời gian tới. Vì vậy, nghiên cứu những điểm mới của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 
so với các Nghị định trước đây có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với các ĐVSNCL 
trong giai đoạn hiện nay.

Nghiên cứu nhằm phân tích và đánh giá những điểm mới cơ chế tự chủ tài 

1. ThS., Trường Đại học Quảng Nam
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chính đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định làm rõ 3 nội dung: 
1/ Tính cấp thiết về sự ra đời của Nghị định 60/2021/NĐ-CP; 
2/ Phân tích, đánh giá về sự thay đổi cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP so với Nghị định 16/2015/NĐ-CP;
3/ Những điểm mới của về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP.
2. Tính cấp thiết về sự ra đời của Nghị định 60/2021/NĐ-CP
Đổi mới lĩnh vực sự nghiệp công luôn được Đảng, Nhà nước rất quan tâm và 

được thể hiện trong các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Cụ thể, Nghị 
quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền 
kinh tế giai đoạn 2016-2020, đã đề ra các giải pháp: Tổ chức sắp xếp, tổ chức lại 
hoặc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) hoạt động kém hiệu quả, tính 
đúng, tính đủ chi phí hợp lý vào giá các dịch vụ công thiết yếu; Chuyển từ cơ chế cấp 
phát sang đặt hàng, từ giao kinh phí theo đầu vào sang theo số lượng và chất lượng 
đầu ra, từ hỗ trợ cho các đơn vị cung cấp sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng thụ 
hưởng...

Ngày 25/10/2017, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 19/NQ-TW về tiếp tục 
đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 
ĐVSNCL. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu tổng quát: Đổi mới căn bản, toàn diện và 
đồng bộ hệ thống các ĐVSNCL, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước (NSNN) 
cho ĐVSNCL để cơ cấu lại NSNN, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán 
bộ, viên chức trong ĐVSNCL...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, trong đó khẳng định chủ trương: Hoàn thiện 
hệ thống các ĐVSNCL theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, 
quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ 
bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao; Đẩy mạnh việc chuyển giao quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các ĐVSNCL.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, thời gian qua, Thủ 
tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính, các bộ, ngành từng bước hoàn thiện cơ 
chế, chính sách tài chính nhằm tăng cường tự chủ tài chính đối với các ĐVSNCL; 
đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công. Nhờ đó, đến nay, hoạt động tự chủ 
tài chính của ĐVSNCL đã đạt được những kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc đổi mới cơ chế tài chính của các 
ĐVSNCL vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập sau:

Một là, việc thực hiện tự chủ tài chính còn chậm, mức độ tự chủ chưa cao, 
đặc biệt ở các địa phương; nguồn thu sự nghiệp còn thấp, chủ yếu vẫn là NSNN cấp 
phát; chưa có bước chuyển biến mang tính đột phá; chưa thực sự đồng bộ về tự chủ, 
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tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế với tự chủ về 
tài chính.

Hai là, hầu hết các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công chưa tính đủ chi phí vào 
giá, dẫn đến khó khăn cho các ĐVSNCL khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Các 
định mức kinh tế kỹ thuật còn thiếu, khó khăn trong việc xác định đơn giá đặt hàng, 
đấu thầu, cũng như triển khai trong quản lý. Phương thức đấu thầu còn ít được áp 
dụng và chưa thực sự phát huy hiệu quả; việc giao nhiệm vụ, đặt hàng được thực hiện 
theo đơn giá dự toán, có trường hợp chưa sát thực tế.

Ba là, cơ chế, chính sách thúc đẩy xã hội hóa chưa đủ mạnh; việc đảm bảo đất 
đai, giải phóng mặt bằng dành cho các cơ sở ngoài công lập còn ít được quan tâm... 
Việc chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần còn nhiều bất cập, lúng túng. Cơ 
chế quản lý, sử dụng tài sản công còn những vướng mắc khi áp dụng các quy định 
tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Những bất cập, hạn chế trên xuất phát từ cả nguyên nhân chủ quan và khách 
quan, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Nhiều bộ, ngành, địa phương, 
cơ quan quản lý còn chưa thực sự chủ động và quyết liệt trong việc xây dựng, ban 
hành và triển khai các cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý về đổi mới cơ chế 
hoạt động của ĐVSNCL.

Ngày 14/5/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định 
cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Sau hơn 6 năm thực hiện Nghị định 
số 16/2015/NĐ-CP, đến nay, Bộ Tài chính đã chủ trì nghiên cứu xây dựng và trình 
Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về cơ chế tự 
chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, sự ra đời của Nghị định số 
60/2021/NĐ-CP như một sự tất yếu nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của Nghị 
định 16/2015/NĐ-CP; đặc biệt có những điểm mới khắc phục được tình trạng chờ 
đợi ban hành văn bản hướng dẫn về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo 
từng lĩnh vực. Nghị định được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu ứng tích cực trong đổi mới 
cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới. 

3. Phân tích, đánh giá về sự thay đổi cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị 
sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP so với Nghị định 16/2015/
NĐ-CP

Nghị định 60/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định 16/2015/NĐ-CP về quy định cơ 
chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Và Nghị định 43/2006/NĐ-
CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu phân tích, 
đánh giá một số nội dung về sự thay đổi cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 
công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP so với Nghị định 16/2015/NĐ-CP trên một 
số nội dung cụ thể như sau:
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Nghị định 60/2021/NĐ-CP
(có hiệu lực từ ngày 15/8/2021)

Nghị định 16/2015/NĐ-CP
(hết hiệu lực từ ngày 15/8/2021)

1. Giá dịch vụ sự nghiệp công

Điểm a khoản 1 Điều 5 bổ sung:
- Các khoản đóng góp theo tiền lương vào căn cứ 
tính chi phí tiền lương trong giá dịch vụ sự nghiệp 
công;
- Tính chi phí tiền lương trong giá dịch vụ sự 
nghiệp công theo mức lương theo vị trí việc làm, 
chức danh, chức vụ và các khoản đóng góp theo 
tiền lương theo quy định của Nhà nước

Điểm b khoản 1 Điều 9 chỉ quy 
định chi phí tiền lương trong 
giá dịch vụ sự nghiệp công tính 
theo mức lương cơ sở, hệ số tiền 
lương ngạch, bậc, chức vụ đối 
với đơn vị sự nghiệp công và 
định mức lao động do các Bộ, cơ 
quan Trung ương, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm 
quyền;

2. Lộ trình tính giá dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước

Thay đổi thời gian hoàn thành lộ trình tính giá dịch 
vụ sự nghiệp công (tính đủ chi phí tiền lương, chi 
phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cổ 
định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về 
giá đến hết năm 2021(điểm a khoản 3 Điều 5)

Quy định đến năm 2020 giá dịch 
vụ sự nghiệp công phải tính đủ 
chi phí tiền lương, chi phí trực 
tiếp, chi phí quản lý và chi phí 
khấu hao tài sản cố định (khoản 
1 Điều 10)

Trường hợp do khó khăn khách quan cần xây dựng 
lộ trình khác, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh chủ trì, trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, quyết định, sau khi có ý kiến thẩm 
định của Bộ Tài chính (điểm a khoản 3 Điều 5)

Không quy định

Riêng đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; giá dịch vụ 
giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở 
giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp công lập: 
Trường hợp không thực hiện được lộ trình, Bộ Y 
tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội chủ trì, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, 
sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính (điểm 
a khoản 3 Điều 5)

Không quy định

3. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước
Quy định cụ thể Khung Danh mục dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước (Phụ lục 
I ban hành kèm theo Nghị định 60)

Không quy định
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4. Phân loại mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công

Quy định cụ thể tiêu chí phân loại mức tự chủ tài 
chính của:
- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư (đơn vị nhóm 1)
- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường 
xuyên (đơn vị nhóm 2)
- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên (đơn vị nhóm 3)
- Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên (đơn vị nhóm 4)

Chỉ gọi tên, không có xác định 
thế nào là đơn vị sự nghiệp công 
tự bảo đảm chi thường xuyên và 
chi đầu tư...

5. Nguồn tài chính và sử dụng nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định cụ thể nguồn tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập, tách rõ nguồn thu hoạt động sự 
nghiệp công gồm:
Thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; thu từ 
hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoạt động liên 
doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân theo đúng 
quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt đề án phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công; thu từ cho 
thuê tài sản công (khoản 2 Điều 11)

Tổng hợp chung tất cả các nguồn 
lực tài chính, chưa quy định rõ 
nguồn thu từ hoạt động dịch vụ 
sự nghiệp công và các hoạt động 
kinh doanh dịch vụ (khoản 1 
Điều 12)

6. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên 
và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên

6.1. Chi thường xuyên giao tự chủ

Điều 12 bổ sung quy định đơn vị sự nghiệp công 
lập được tự chủ chi thường xuyên đối với kinh phí 
do ngân sách Nhà nước cung cấp cho hoạt động 
dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước, bao 
gồm cả nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng hoặc 
đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo 
quy định

Điểm b khoản 2 Điều 12 chỉ giao 
đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 
chi thường xuyên đối với:
- Nguồn thu từ hoạt động sự 
nghiệp công;
- Nguồn thu phí được để lại để 
chi thường xuyên;
- Nguồn thu khác (nếu có)

Quy định cụ thể nội dung chi tiền lương và các 
khoản đóng góp theo lương áp dụng đối với đơn vị 
nhóm 1 và nhóm 2 (điểm b khoản 1 Điều 12)

Chỉ quy định chung nguyên tắc 
chi tiền lương (gạch đầu dòng 
thứ nhất, điểm b khoản 2 Điều 
12)
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Quy định thêm nội dung chi thuê chuyên gia, nhà 
khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện 
nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chi thực 
hiện công việc, dịch vụ thu phí theo quy định của 
pháp luật phí, lệ phí; chi thực hiện các hoạt động 
dịch vụ; trích lập các khoản dự phòng; Chi trả lãi 
tiền vay theo quy định của pháp luật (khoản 2, 4, 
5, 6 Điều 12)

Không quy định

6.2. Chi thường xuyên không giao tự chủ và chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ

Điều 13
Quy định mới Không quy định

6.3. Phân phối kết quả tài chính

Điều chỉnh tỷ lệ trích lập Quỹ bổ sung thu nhập của 
đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường 
xuyên:
Tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, 
chức vụ, các khoản đóng góp theo tiền lương và 
các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định (điểm b 
khoản 1 Điều 14)

Tối đa không quá 3 lần quỹ tiền 
lương ngạch, bậc, chức vụ và 
các khoản phụ cấp lương do Nhà 
nước quy định (khoản 3 Điều 
13)

Tiến tới sẽ không trích lập Quỹ bổ sung thu nhập 
(khi chế độ tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-CP 
có hiệu lực)

Không quy định

6.4. Phân phối kết quả tài chính trong năm

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Thêm quy 
định sử dụng để mua bản quyền tác phẩm, chương 
trình (điểm a khoản 2 Điều 14)

Gạch đầu dòng thứ nhất, điểm b 
khoản 3 Điều 12 không quy định

Quỹ bổ sung thu nhập: Bỏ quy định về hệ số thu 
nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị sự 
nghiệp công (điểm b khoản 2 Điều 14)

Hệ số thu nhập tăng thêm của 
chức danh lãnh đạo đơn vị sự 
nghiệp công tối đa không quá 
2 lần hệ số thu nhập tăng thêm 
bình quân thực hiện của người 
lao động trong đơn vị (gạch đầu 
dòng thứ hai, điểm b khoản 3 
Điều 12)
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Quỹ khen thưởng: Thêm nội dung chi để thưởng 
cuối năm (điểm c khoản 2 Điều 14)

Gạch đầu dòng thứ ba, điểm b 
khoản 3 Điều 12

Quỹ phúc lợi: Thêm nội dung chi để góp một phần 
vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi 
chung trong ngành hoặc với các đơn vị khác theo 
hợp đồng (điểm d khoản 2 Điều 14)

Gạch đầu dòng thứ tư, điểm b 
khoản 3 Điều 12

Quỹ khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật 
chuyên ngành Không quy định

7. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công đảm bảo một phần chi thường 
xuyên

7.1. Chi thường xuyên giao tự chủ

Bỏ quy định được tự chủ chi hoạt động chuyên 
môn, chi quản lý

Gạch đầu dòng thứ hai, điểm a 
khoản 2 Điều 14 quy định, đơn 
vị được chủ động sử dụng các 
nguồn tài chính chi hoạt động 
chuyên môn, chi quản lý:
Căn cứ vào nhiệm vụ được giao 
và khả năng nguồn tài chính, 
đơn vị được quyết định mức chi 
hoạt động chuyên môn, chi quản 
lý, nhưng tối đa không vượt quá 
mức chi do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quy định

Bổ sung quy định được tự chủ chi tiền thưởng 
(điểm c khoản 1 Điều 16)

Không quy định

Bổ sung quy định tự chủ chi thuê chuyên gia, nhà 
khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện 
nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị (khoản 2 
Điều 16)

Không quy định

Khoản 3 Điều 16 nêu rõ căn cứ chi hoạt động 
chuyên môn, chi quản lý đối với:
- Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi 
thường xuyên;
- Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi 
thường xuyên; đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 
30% chi thường xuyên

Gạch đầu dòng thứ 3, điểm a 
khoản 2 Điều 14 quy định chung 
chỉ căn cứ vào nhiệm vụ được 
giao và khả năng nguồn tài 
chính
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Bổ sung thêm khoản được tự chủ chi: Chi phục vụ 
cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu phí theo 
quy định của pháp luật phí, lệ phí; chi cho các hoạt 
động dịch vụ; trích lập các khoản dự phòng đối với 
các hoạt động sản xuất kinh doanh, liên doanh liên 
kết và dịch vụ khác theo quy định đối với doanh 
nghiệp, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có 
quy định thành lập các quỹ đặc thù để xử lý rủi ro 
(nếu có); chi trả lãi tiền vay (nếu có) (khoản 4, 5, 
6 Điều 16)

Không quy định

7.2. Chi thường xuyên không giao tự chủ và chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ
Điều 17
Quy định mới

 

7.3. Phân phối kết quả tài chính trong năm
Khoản 1 Điều 18 quy định cụ thể tỷ lệ trích lập Quỹ 
phát triển hoạt động sự nghiệp đối với từng nhóm 
đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên:
- Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi 
thường xuyên: Trích lập tối thiểu 20%
- Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi 
thường xuyên: Trích lập tối thiểu 15%
- Đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi 
thường xuyên: Trích lập tối thiểu 10%

Gạch đầu dòng thứ nhất, điểm a 
khoản 3 Điều 14 quy định chung 
trích tối thiểu 15% để lập Quỹ 
phát triển hoạt động sự nghiệp

Quỹ bổ sung thu nhập và chi thu nhập tăng thêm:
Điểm b khoản 2 Điều 18 thêm quy định về việc 
trích lập quỹ này từ thời điểm áp dụng chính sách 
tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-CP:
- Đơn vị tự bảo đảm 70% đến dưới 100% chi 
thường xuyên: Được chi thu nhập bình quân tăng 
thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của viên 
chức, người lao động của đơn vị
- Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi 
thường xuyên: Được chi thu nhập bình quân tăng 
thêm không quá 0,5 lần quỹ lương cơ bản của viên 
chức, người lao động của đơn vị
- Đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi 
thường xuyên: Được chi thu nhập bình quân tăng 
thêm không quá 0,3 lần quỹ lương cơ bản của viên 
chức, người lao động của đơn vị

Không quy định
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Khoản 3 Điều 18 quy định cụ thể tỷ lệ trích lập Quỹ 
khen thưởng và Quỹ phúc lợi:
- Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi 
thường xuyên: Trích lập tối đa không quá 2,5 tháng 
tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn 
vị
- Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi 
thường xuyên: Trích lập tối đa không quá 2 tháng 
tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn 
vị
- Đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi 
thường xuyên: Trích lập tối đa không quá 1,5 tháng 
tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn 
vị

Gạch đầu dòng thứ ba, điểm a 
khoản 3 Điều 14 chỉ quy định 
chung trích lập Quỹ khen thưởng 
và Quỹ phúc lợi tối đa không 
quá 2 tháng tiền lương, tiền công 
thực hiện trong năm của đơn vị

Quỹ khác: Trích lập theo quy định của pháp luật Không quy định

8. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do ngân sách Nhà nước bảo 
đảm chi thường xuyên

8.1. Chi thường xuyên giao tự chủ

Bỏ quy định được tự chủ chi hoạt động chuyên 
môn, chi quản lý

 

Bổ sung quy định được tự chủ chi tiền thưởng 
(điểm c khoản 1 Điều 20)

 

Bổ sung quy định tự chủ chi thuê chuyên gia, nhà 
khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện 
nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị (khoản 2 
Điều 20)

 

Bổ sung thêm khoản được tự chủ chi: Các khoản 
chi khác theo quy định của pháp luật (nếu có) 
(khoản 4 Điều 20)

Không quy định

8.2. Chi thường xuyên không giao tự chủ và chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ

Điều 21
Quy định mới
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8.3. Phân phối kết quả tài chính trong năm

Thay đổi tỷ lệ chi cho thu nhập bình quân tăng 
thêm cho viên chức, người lao động tối đa không 
quá 0,3 lần quỹ tiền lương cơ bản của viên chức, 
người lao động của đơn vị theo nguyên tắc phải 
gắn với hiệu quả, kết quả công việc của từng người

Trích lập Quỹ bổ sung thu 
nhập tối đa không quá 01 lần quỹ 
tiền lương ngạch, bậc, chức vụ 
và các khoản phụ cấp lương do 
Nhà nước quy định

Không quy định tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng 
và Quỹ phúc lợi, chỉ quy định nội dung chi của 
Quỹ này: Chi khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất 
cho tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị theo kết 
quả công tác và thành tích đóng góp; chi cho các 
hoạt động phúc lợi tập thể của viên chức, người 
lao động; trợ cấp khó khăn đột xuất cho viên chức, 
người lao động, kể cả đối với những trường hợp 
nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao 
động trong biên chế khi thực hiện tinh giản biên 
chế

Trích lập Quỹ khen thưởng và 
Quỹ phúc lợi tối đa không quá 
01 tháng tiền lương, tiền công 
thực hiện trong năm của đơn vị

9. Giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công
Đơn vị sự nghiệp công xây dựng phương án tự chủ 
tài chính trong giai đoạn ổn định 5 năm, phù hợp 
với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội do Chính 
phủ quy định (khoản 1 Điều 35)

Việc giao quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm cho các đơn 
vị sự nghiệp công quy định 
được ổn định trong thời gian 3 
năm (khoản 2 Điều 20)

Bổ sung thêm quy định lộ trình nâng mức độ tự 
chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm 
một phần chi thường xuyên (khoản 4 Điều 35)

Không quy định

Để Nghị định số 60/2021/NĐ-CP thực sự đi vào thực tiễn, các cơ quan quản lý 
nhà nước, đặc biệt là các cơ quan quản lý trực tiếp các ĐVSNCL cần khẩn trương đánh 
giá, phân loại, xây dựng phương án chuyển đổi các ĐVSNCL sang thực hiện cơ chế tự 
chủ hướng dẫn sao cho phù hợp với thực tế hoạt động của từng đơn vị sự nghiệp, coi 
như việc triển khai Nghị định 60/2021/NĐ-CP là một cơ hội để đột phá, đổi mới tái cơ 
cấu, sắp xếp lại các ĐVSNCL theo hướng năng động và hiệu quả.

4. Những điểm mới của về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 
lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ban hành có nhiều đổi mới nhằm khắc phục những 
hạn chế của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 
cơ chế tự chủ của ĐVSNCL, trong đó đặc biệt đáng lưu ý là những quy định mới, chi 
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tiết hơn về phân loại mức tự chủ tài chính; nguồn tài chính và sử dụng nguồn tài chính; 
tự chủ tài chính, giao quyền tự chủ cho ĐVSNCL, … 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về cơ chế tự chủ tài chính của đơn 
vị sự nghiệp công lập ra đời đã có những thay đổi căn bản so với Nghị định 16/2015/
NĐ-CP ngày 14/02/2015 theo hướng trao quyền tự chủ đầy đủ về tổ chức bộ máy, nhân 
sự và tài chính cho các ĐVSNCL, đồng thời khuyến khích ĐVSNCL đủ điều kiện thực 
hiện cổ phần hóa. 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP được ban hành đã cụ thể hóa các đường lối, chủ 
trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với hệ thống 
pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý tài sản công;đặc biệt 
là đã khắc phục được những tồn tại hạn chế trong triển khai Nghị định số 16/2015/
NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của ĐVSNCL trước đây do 
thiếu các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của ĐVSNCL trong từng lĩnh vực. Trên cơ 
sở phân tích, đánh giá sự thay đổi cơ chế cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 
công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP so với Nghị định 16/2015/NĐ-CP ở trên, tác 
giả đưa ra một số điểm mới của Nghị định 60/2021/NĐ-CP như sau:

Thứ nhất, cụ thể hóa chủ trương, định hướng về cải cách tiền lương theo Nghị 
quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương 
đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong 
doanh nghiệp; theo đó, sửa đổi về cơ chế tính toán, chi trả tiền lương; tạo động lực 
khuyến khích ĐVSNCL khai thác nguồn thu, nâng cao mức độ tự chủ tài chính.

Trước đây, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định ĐVSNCL chi trả tiền lương 
theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị 
sự nghiệp công (không phân biệt đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt động và đơn vị do 
NSNN hỗ trợ một phần hay hỗ trợ toàn bộ chi phí hoạt động).

Việc chi trả thu nhập tăng thêm của người lao động sẽ căn cứ vào kết quả hoạt 
động tài chính trong năm (sau khi tính toán cân đối chênh lệch thu, chi, nộp các khoản 
thuế cho Nhà nước theo quy định, mới được sử dụng từ quỹ bổ sung thu nhập tăng 
thêm cho người lao động). Điều này chưa khuyến khích ĐVSNCL và người lao động 
tăng cường khai thác nguồn thu ngoài NSNN.

Thực hiện định hướng đổi mới theo Nghị quyết số 19-NQ/TW (Đối với đơn vị 
đã tự chủ về tài chính, được trả lương theo kết quả hoạt động. Đối với đơn vị tự bảo 
đảm một phần chi thường xuyên, thực hiện trả lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản 
phụ cấp theo quy định hiện hành; đối với phần tăng thu, tiết kiệm chi, được trích lập 
các quỹ bổ sung thu nhập và phát triển hoạt động sự nghiệp...), Nghị định số 60/2021/ 
NĐ-CP đã quy định, từ thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 
27-NQ/TW, ĐVSNCL tự chủ ở mức cao (đơn vị tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường 
xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên) được trả lương theo kết quả hoạt động 
như doanh nghiệp; đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị do 
NSNN bảo đảm chi thường xuyên chi trả tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các 
khoản phụ cấp theo quy định hiện hành.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung quy định về xác định mức độ tự chủ tài chính của 
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ĐVSNCL và nguyên tắc NSNN hỗ trợ ĐVSNCL.
Trước đây, việc xác định mức độ tự chủ tài chính của đơn vị chưa phân biệt theo 

mức độ tự chủ về nguồn thu và nhiệm vụ chi các hoạt động dịch vụ. Nghị định số 
60/2021/NĐ-CP quy định, việc phân loại mức độ tự chủ tài chính của ĐVSNCL trên 
cơ sở tách bạch rõ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao và hoạt 
động kinh doanh dịch vụ của ĐVSNCL.

NSNN hỗ trợ ĐVSNCL theo nguyên tắc: (i) Đối với ĐVSNCL tự bảo đảm một 
phần chi thường xuyên, NSNN hỗ trợ chi thường xuyên sau khi đơn vị đã sử dụng 
nguồn thu sự nghiệp để thực hiện nhiệm vụ, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc 
danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; (ii) Đối với ĐVSNCL do NSNN 
bảo đảm chi thường xuyên, việc giao dự toán chi NSNN trên cơ sở nhiệm vụ được 
Nhà nước giao và thực hiện theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW: Đến 
năm 2025, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ NSNN cho ĐVSNCL so với giai đoạn 
2016-2020.

Thứ ba, bổ sung quy định cụ thể về tự chủ trong hoạt động liên doanh, liên kết. 
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP chưa quy định cụ thể các hình thức liên doanh liên kết 
và việc phân phối kết quả chênh lệch thu-chi từ hoạt động liên doanh, liên kết của 
ĐVSNCL. 

Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, có cơ chế tài chính phù hợp để huy động mọi 
nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, nhất là cho y tế và giáo 
dục, kể cả hình thức hợp tác công - tư, liên doanh, liên kết; để đảm bảo tính đồng bộ 
và thống nhất chung về việc phân phối kết quả từ hoạt động liên doanh liên kết của 
ĐVSNCL theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 
ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công.

Thứ tư, bổ sung quy định về tự chủ về tài chính của ĐVSNCL trong lĩnh vực y 
tế - dân số; giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp.

Như chúng ta đã biết, lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công rất phức tạp và đa dạng, 
mỗi ngành, lĩnh vực đều có những đặc thù riêng. Vì vậy, trước đây Chính phủ ban hành 
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP làm Nghị định khung và yêu cầu các Bộ quản lý ngành, 
lĩnh vực chủ trì, xây dựng cơ chế tự chủ riêng phù hợp với đặc điểm của từng, ngành 
lĩnh vực. 

Để sớm đưa Nghị định số 60/2021/NĐ-CP vào cuộc sống, Chính phủ đã bổ sung 
quy định cụ thể về tự chủ về tài chính của ĐVSNCL trong lĩnh vực y tế - dân số; giáo 
dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp, trong đó quy định một số nội dung đặc thù trong 
sử dụng nguồn tài chính và phân bổ, giao dự toán của ĐVSNCL trong lĩnh vực y tế - 
dân số và lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

Trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, các ĐVSNCL 
trong lĩnh vực y tế và giáo dục tiếp tục thực hiện tự chủ tài chính theo các quy định 
tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các 
ĐVSNCL, theo 3 độ tự chủ: (1) đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, (2) đơn vị tự bảo 
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đảm một phần chi thường xuyên và (3) đơn vị do NSNN bảo đảm chi thường xuyên.
Thời gian qua, để tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ trong giáo dục đại học và 

y tế, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết cho phép thực hiện thí điểm đổi mới cơ 
chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập và một số Bệnh viện, tuy 
vậy số lượng các đơn vị tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên trong 2 lĩnh vực 
này còn rất ít.

Nghị định số16/2015/NĐ-CP quy định nguồn tài chính của ĐVSNCL theo 
hướng tổng hợp chung tất cả các nguồn lực, chưa có sự tách bạch rõ nguồn thu từ hoạt 
động thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao (hoạt động cung cấp các dịch vụ 
sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sử dụng NSNN) và các hoạt động kinh doanh 
dịch vụ.

Để khắc phục những hạn chế này, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP đã bổ sung quy 
định cụ thể nguồn tài chính của ĐVSNCL theo hướng tách rõ nguồn thu từ hoạt động 
cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
NSNN và nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp (gồm thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp 
công; thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoạt động liên doanh, liên kết; thu từ cho 
thuê tài sản công). Trong đó, ngoài những quy định áp dụng chung, Nghị định đã quy 
định 1 Chương riêng về tự chủ về tài chính của ĐVSNCL trong lĩnh vực y tế - dân số; 
giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp để điều chỉnh những nội dung mang tính 
đặc thù của 2 lĩnh vực này.

Cụ thể, đối với lĩnh vực y tế, Nghị định quy định đơn vị được tự chủ trong thuê 
các đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật y tế để đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong trường 
hợp không có đủ trang thiết bị để thực hiện các dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao; được quyết định mức chi phẫu thuật, thủ thuật theo khả năng tài chính của 
đơn vị; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tùy theo khả năng nguồn tài chính được trích lập 
Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh để hỗ trợ cho đối tượng chính sách thuộc diện hộ nghèo, 
cận nghèo hoặc gia đình có khó khăn về kinh tế. Đặc biệt, Nghị định đã quy định cụ 
thể phân bổ, giao dự toán đối với đơn vị được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ y tế 
dự phòng, nâng cao sức khỏe, dân số, an toàn thực phẩm thuộc danh mục dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và phân loại mức độ tự chủ tài chính của 
Trung tâm y tế đa chức năng.

Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, Nghị định quy định cụ 
thể nguồn tài chính có tính chất đặc thù của lĩnh vực (như kinh phí thực hiện chính sách 
miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập và chính sách hỗ trợ khác cho học sinh, sinh 
viên; thu học phí theo quy định của pháp luật, thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
dịch vụ). Đồng thời, cho phép đơn vị căn cứ khả năng nguồn tài chính được thực hiện 
trích lập Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên.

5. Kết luận
Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 đã góp 

phần hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động của ĐVSNCL theo hướng trao 
quyền tự chủ đầy đủ về tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính; khuyến khích đơn vị 
SNCL đủ điều kiện thực hiện cổ phần hóa. Trong đó, đối với việc xác định mức độ 
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tự chủ tài chính của ĐVSNCL đã được hoàn thiện theo hướng tách bạch rõ hoạt động 
thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao và hoạt động kinh doanh dịch vụ của 
đơn vị SNCL, trên cơ sở đó, xác định mức hỗ trợ từ NSNN chỉ sau khi đơn vị đã sử 
dụng nguồn thu sự nghiệp.

Có thể nói, Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 được ban hành sẽ đáp 
ứng được nhu cầu thực tiễn của việc đổi mới cơ chế quản lý và đẩy mạnh xã hóa một số 
loại hình dịch vụ sự nghiệp công; khắc phục một số tồn tại hạn chế trong triển khai thực 
hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; đặc biệt, gắn việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh 
phí NSNN với cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp 
công để thúc đẩy mạnh hơn việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của ĐVSNCL; góp 
phần thực hiện thành công mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW trong thời gian tới.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực trong tiến trình thực hiện giao quyền 
tự chủ nói chung và giao quyền tự chủ tài chính nói riêng cho các ĐVSNCL, nhưng tự 
chủ tài chính của các ĐVSNCL hiện tại còn diễn ra chậm, chưa có bước đột phá, dẫn 
đến số lượng đơn vị thực hiện còn thấp. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ra đời với những 
quy định mới nổi bật làm căn cứ cho các ĐVSNCL tháo gỡ những khó khăn đang gặp 
phải, tạo đà phát triển và tạo động lực khuyến khích ĐVSNCL khai thác nguồn thu, 
nâng cao mức độ tự chủ tài chính và kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi tích cực trong 
đổi mới cơ chế tự chủ tài chính của ĐVSNCL trong thời gian tới./.
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Abstract: On June 21, 2021, the Government issued Decree 60/2021/ND-CP on 
the financial autonomy mechanism of public non-business units, effective on August 
15, 2021. The article outlines some new points in the Decree No. 60/2021/ND-CP on 
the financial autonomy mechanism of public non-business units (DVSNCL). Thereby, 
the article analyzes and evaluates the changes in the financial autonomy mechanism of 
public non-business units under Decree 60/2021/ND-CP and draws out some innovative 
points in the Decree.
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ ĐẾN 
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA DỪA 

CẠN RỦ (CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. DON - 
TRỒNG TẠI THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

Phan Thị Thanh Diễm1

Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Mục 
tiêu của nghiên cứu - nhằm xác định ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến khả năng 
sinh trưởng và phát triển của cây hoa Dừa cạn rủ. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối 
đầy đủ ngẫu nhiên đơn yếu tố gồm 4 nghiệm thức (NT): NT I (đối chứng, không phun 
phân bón lá), NT II (phun phân bón lá Seaweed Rong biển 95%), NT III (phun phân bón 
lá Grow More 20-20-20+TE) và NT IV (phun phân hón lá Đầu trâu MK 501), với ba lần 
lặp lại. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm thời gian bén rễ hồi xanh, thời gian phân cành cấp 
1, thời gian phân cành cấp 2, thời gian bắt đầu ra nụ, thời gian ra nụ rộ, thời gian ra 
hoa rộ, chiều cao cây, số cành cấp 1, số cành cấp 2, đường kính hoa và độ bền của hoa. 
Kết quả nghiên cứu chỉ ra phân bón lá Đầu trâu MK 501 cho hiệu quả cao nhất về về sự 
sinh trưởng và phát triển của cây hoa Dừa cạn rủ.

Từ khóa: Cây hoa Dừa cạn rủ, phân bón lá, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
1. Mở đầu
Cây hoa Dừa cạn rủ (Catharanthus roseus (L.) G. Don) là một trong những loại 

hoa được trồng từ lâu đời và đó là một loài cây hoa rất dân dã đối với con người Việt 
Nam. Hiện nay, hoa Dừa cạn rủ được trồng phổ biến khắp nơi, hoa dừa cạn rũ có mặt ở 
các vườn hoa, công viên, ban công trong nhà,…[3]. Ngoài giá trị làm cảnh, cây hoa Dừa 
cạn rủ còn có nhiều giá trị sử dụng khác như làm thuốc chữa các bệnh như ung thư, đái 
tháo đường, thông tiểu, viêm đường tiết niệu,…[4]. Con người đã và đang từng bước 
nghiên cứu nhằm khai thác tốt nhất các giá trị của cây hoa Dừa cạn để phục vụ cho các 
nhu cầu của cuộc sống. Bên cạnh đó, các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên 
tiến, hiện đại của thế giới cũng được áp dụng nhằm làm tăng năng suất và chất lượng các 
sản phẩm từ hoa cây cảnh. Đối với cây hoa Dừa cạn rủ, biện pháp kỹ thuật tốt nhất để 
tăng chất lượng hoa là sự kết hợp sử dụng phân bón lá trên nền phân bón vào đất tối ưu 
và sử dụng đèn chiếu sáng để điều chỉnh sinh trưởng tăng chiều cao cây [1][2]. 

Bài bào này trình bày một số kết quả về nghiên cứu ảnh hưởng các các loại phân 
bón lá đến khả năng sinh trưởng, phát triển của cây hoa Dừa cạn rủ.

2. Nội dung
2.1. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Vật liệu nghiên cứu

1. NCS., Trường Đại học Quảng Nam
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- Hạt giống hoa Dừa cạn rủ (Catharanthus roseus (L.) G. Don) do công ty TNHN 
TM Quốc tế Sao Việt cung cấp.

- Giá thể gồm: xơ dừa, phân đen, cát, tro theo tỉ lệ 1:1:1:1.
- Các loại phân bón lá: 
+ Phân bón lá Seaweed - Rong biển 95% (Acadian Seaplants Limited, Canada)
+ Phân bón lá Grow More 20 - 20 - 20 + TE (My Garden, Mỹ)
+ Phân bón lá Đầu trâu MK 501 (Bình Điền - Mekong, Việt Nam)
- Chậu nhựa: 60 cái, có đường kính 15cm.
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên đơn yếu tố gồm 4 nghiệm 

thức (NT), mỗi NT – gồm 5 chậu, mỗi chậu trồng 1 cây. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần.
NT I: đối chứng, phun nước lã (không phun phân bón lá).
NT II: Phun phân bón lá Seaweed -  Rong biển 95%
NT III: Phun phân bón lá Grow More 20 - 20 -20 + TE.
NT IV: Phun phân bón lá Đầu trâu MK 501.
Các NT II, III, IV phun phân bón lá khi cây có 4-5 lá thật, các lần tiếp theo định kỳ 

phun 10 ngày/lần. Cách phun phân bón lá cho cây được tiến hành theo hướng dẫn của 
nhà sản xuất.

Thời gian nghiên cứu: Bắt đầu từ tháng 9 năm 2019 đến 12 năm 2019.
Nơi bố trí thí nghiệm: Vườn Thực nghiệm, Trường Đại học Quảng Nam, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
Theo dõi định kỳ 10 ngày một lần bắt đầu từ khi cây đã có 4-5 lá thật.
+ Các thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây hoa Dừa cạn rủ (ngày): Được tính 

từ khi cây trồng ra chậu đến khi cây phân cành cấp 1, phân cành cấp 2, bắt đầu ra nụ - ra 
nụ rộ, ra hoa rộ.

+ Thời gian ra lá mới sau trồng (ngày): Được tính từ lúc cây bắt đầu trồng vào chậu 
cho đến khi 50% số cây có lá mới.

+ Chiều cao cây (cm): Được tính từ mặt đất đến đỉnh sinh trưởng của thân chính.
+ Số cành trên thân (cành): Đếm số cành cấp 1 khi ngắt ngọn lần 1 và đếm số cành 

cấp 2 cho đến khi hoa nở.
+ Thời gian ra nụ - ra nụ rộ sau trồng (ngày): khi 50% số cây ra nụ.
+ Thời gian ra hoa rộ sau trồng (ngày): khi 50% số cây đã nở hoa.



30

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG...

+ Số (nụ/ cây): đếm số nụ rộ vào các ngày 50% số cây của từng NT ra nụ rộ.
+ Số (hoa/ cây): đếm số hoa vào các ngày 50% số cây của từng NT ra hoa rộ.
+ Đường kính hoa (cm): đo khi hoa đã nở hoàn toàn.
+ Độ bền hoa (ngày): thời gian từ lúc nở đến lúc tàn của 1 hoa.
- Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu được thu thập, xử lý bằng phần mềm Microsoft excel 2010, phần mềm 

Statistix 10.0.
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến một số chỉ tiêu sinh trưởng phát 

triển của cây hoa Dừa cạn rủ.
2.2.1.1. Ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến thời gian hoàn các giai đoạn sinh 

trưởng 
Thời gian hoàn thành các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây hoa Dừa cạn rủ 

ở các NT khác nhau được thể hiện trong Bảng 1. 
Bảng 1. Thời gian hoàn thành các giai đoạn sinh trưởng của cây hoa Dừa cạn rủ ở 

các NT khác nhau (Đơn vị tính: ngày)

Nghiệm 
thức

Thời gian từ trồng đến …

BRHX PCC1 PCC2 Bắt đầu 
ra nụ Ra nụ rộ Ra hoa 

rộ
NT I 6,400a 17,333a 37,200 a 57,933 a 63,400 a 73,933a

NT II 5,866 a 15,600 ab 35,267 b 51,867 b 58,333 b 67,800 b

NT III 5,200 b 13,667 bc 34,067 c 49,133 c 54,733 c 63,933 c

NT IV 5,200 b 13,400 c 33,000d 46,533d 51,933d 62,333 d

LSD0,05 0,65 1,91 0,21 0,30 0,26 0,26

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ sự sai khác trung bình mẫu có 
ý nghĩa thống kê với p<0,05 (Statistix 10.0 trial); LSD (Least Significance Difference): 
so sánh trung bình của các nhóm ứng với các mức nhân tố (NT).

Qua Bảng 1 cho thấy khi phun các loại phân bón lá khác nhau thì thời gian của cá 
giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây hoa Dừa cạn cũng khác nhau. Cụ thể:

Thời kỳ bén rễ hồi xanh (BRHX): Thời kỳ này tính từ khi trồng cây vào chậu cho 
đến khi cây bắt đầu ra lá mới, ở các NT dao động từ 5,20 – 6,40 ngày. Trong đó NT III 
(Grow More 20 - 20 -20 + TE) và NT IV (Đầu trâu MK 501) thời gian BRHX là 5,2 
ngày; NT I (Đối chứng) không phun phân bón lá có thời gian BRHX dài nhất 6,40 ngày. 
Thời gian BRHX của cây ở các NT được xếp theo thứ tự tăng dần như sau: NT1˃NT2 
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˃NT3˃NT4. Tuy nhiên, sự khác nhau giữa các NT không có ý nghĩa về mặt thống kê 
(P<0.05) chứng tỏ các loại phân bón lá ảnh hưởng không đáng kể đến thời gian BRHX 
của cây.

Thời kỳ phân cành cấp 1 (PCC1): Thời gian từ trồng cây vào chậu đến PCC1 giữa 
các NT khác nhau cũng khác nhau. Cụ thể, thời gian từ trồng đến PCC1 của NT I là dài 
nhất 17,33 ngày và ở NT III và NT IV lần lượt là 13,66 và 13,40 ngày.  Khi cây đã BRHX 
thì tốc độ sinh trưởng và phát triển của chúng nhanh hơn. Sử dụng phân bón lá Grow 
More 20 - 20 - 20 + TE  ở NT III và phân Đầu trâu MK 501 ở NT IV cho thấy cây sinh 
trưởng và PCC1 nhanh hơn. Thời gian PCC1 của cây ở các NT được xếp theo thứ tự tăng 
dần như sau: NT1˃NT2 ˃NT3˃NT4. Tuy nhiên sự khác biệt giữa các NT II và NT III; 
NT III và IV không có ý nghĩa về mặt thống kê. 

Thời kỳ phân cành cấp 2 (PCC2): Do điều kiện thời tiết lạnh nên thời gian từ khi 
trồng đến PCC2 kéo dài trên 20 ngày ở tất cả các NT. Ở NT IV sử dụng phân bón lá Đầu 
trâu MK 501 cho thời gian PCC2 ngắn hơn các NT còn lại. Thời gian PCC2 của cây ở 
các NT được xếp theo thứ tự tăng dần như sau: NT1˃NT2 ˃NT3˃NT4. Số liệu giữa các 
NT cho thấy sự sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê. 

Thời kỳ bắt đầu ra nụ: Thời gian từ khi trồng đến khi bắt đầu ra nụ ở các NT dao 
động trong vòng 46,53 - 57,93 ngày. Ở giai đoạn này cây đã sinh trưởng phát triển tốt và 
các loại phân bón lá có ảnh hưởng đến thời gian ra nụ của cây hoa Dừa cạn. Cụ thể: Ở 
NT IV thời gian ra nụ sớm nhất (46,53 ngày). Còn ở NT I tốc độ ra nụ chậm nhất. Thời 
gian bắt đầu ra nụ của cây ở các NT được xếp theo thứ tự tăng dần như sau: NT1˃NT2 
˃NT3˃NT4. Các NT đều sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê.

Thời kỳ ra nụ rộ: Thời gian từ khi trồng cây vào chậu đến ra nụ rộ ở các NT khác 
nhau cũng khác nhau và sự sai khác giữa các NT đều có ý nghĩa về mặt thống kê. Thời 
gian từ trồng đến ra nụ rộ của NT I, NT II, NT III và NT IV tương ứng lần lượt là 63,40 
ngày; 58,33 ngày; 54,73 ngày và 51,93 ngày.  Ở NT IV cho thấy thời gian ra nụ rộ 
ngắn nhất. Thời gian ra nụ rộ của cây ở các NT được xếp theo thứ tự tăng dần như sau: 
NT1˃NT2 ˃NT3˃NT4.

Thời gian ra hoa rộ: Thời gian từ trồng đến ra hoa rộ của các NT dao động từ 
73,93 – 62,33 ngày. NT III và NT IV có thời gian ra hoa rộ gần tương đương nhau (63,93 
ngày và 62,33 ngày). Thời gian ra hoa rộ của cây ở các NT được xếp theo thứ tự tăng dần: 
NT1˃NT2 ˃NT3˃NT4. Các NT đều có sự sai khác có ý nghĩa thống kê. 

Như vậy, thời gian BRHX, PCC1, PCC2, ra nụ, ra nụ rộ, ra hoa rộ của cây hoa Dừa 
cạn rủ ở NT4 (phun phân bón lá Đầu trâu MK 501) là ngắn nhất.

2.2.1.2. Ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến sự tăng trưởng chiều cao của cây 
Chiều cao cây và tốc độ tăng trưởng chiều cao là chỉ tiêu hình thái quan trọng, là 

tính trạng số lượng được quy định bởi kiểu gen và thể hiện ra bên ngoài bằng kiểu hình. 
Tốc độ tăng trưởng chiều cao thân không những phụ thuộc vào giống mà còn phụ thuộc 
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vào điều kiện ngoại cảnh và các biện pháp kỹ thuật tác động trong đó có phân bón lá. 
Theo dõi sự tăng trưởng chiều cao cây với các NT phân bón lá khác nhau cho ta biết được 
loại phân nào cho hiệu quả cao. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón 
lá đến sự tăng trưởng chiều cao của cây hoa Dừa cạn rủ được thể hiện trong Bảng 3.2.

Bảng 2. Sự tăng trưởng chiều cao của cây hoa Dừa cạn rủ ở các NT khác nhau
                 Đơn vị tính: cm

Nghiệm 
thức

Sau trồng…
9 ngày 19 ngày 29 ngày 39 ngày 49 ngày 59 ngày

NT I 3,183a 6,470a 10,200c 13,700 d 16,100d 17,210d

NT II 3,086a 7,050 a 12,120b 15,880c 18,550c 19,703c

NT III 3,033a 7,150a 12,580 ab 17,650 b 20,450b 21,830b

NT IV 3,180a 7,320 a 13,573a 19,810a 22,440a 23,987a

LSD0,05 1,03 1,00 1,03 1,04 1,03 1,00

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ sự sai khác trung bình mẫu có 
ý nghĩa thống kê với p<0,05 (Statistix 10.0 trial); LSD (Least Significance Difference): 
so sánh trung bình của các nhóm ứng với các mức nhân tố (NT).

Qua kết quả ở Bảng 3.2 cho thấy, sau khi trồng ra chậu 9 ngày, chiều cao ở các NT 
chưa có sự chênh lệch nhau nhiều. Đó là do cây con mới chuyển từ vườn ươm ra chậu 
nên mất thời gian để thích nghi với môi trường mới, sự hấp thu chất dinh dưỡng còn hạn 
chế do bộ rễ chưa phát triển nhiều, tuy nhiên chiều cao cây của NT III vẫn trội hơn so 
với các NT còn lại.

Sau trồng 19 đến 39 ngày, chiều cao cây ở các NT đã tăng lên và có sự biến động. 
Sau 19 ngày chiều cao trung bình từ 6,47 -7,32 cm, sau 29 ngày chiều cao giữa các NT 
dao động từ 10,20 - 13,57 cm. Đến 39 ngày sau trồng chiều cao cây hoa Dừa cạn đã tăng 
lên khá rõ ở NT IV (19,81 cm) và thấp nhất là NT I (13,70 cm).  

Ở giai đoạn này, cây đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh, thời gian nhận ánh 
sáng tăng, quá trình quang hợp diễn ra mạnh mẽ, dinh dưỡng từ phân bón qua lá được 
hấp thu qua các lỗ khí khổng vào cây, cung cấp nguyên liệu cho quá trình đồng hóa của 
cây, giúp cây tăng trưởng mạnh. Các NT phân bón có chiều cao cao hơn so với NT đối 
chứng và sai khác có ý nghĩa thống kê. 

Đến 49 ngày, chiều cao cây tiếp tục tăng và có sự sai khác nhiều giữa các NT. 
Chiều cao dao động từ 16,10 - 22,44 cm. Ở NT IV chiều cao cây cao nhất 22,44 cm, NT 
III chiều cao cây 20,45 cm. Các NT phân bón có sự sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê.

Đến 59 ngày, đây là thời điểm cây ra nụ nên chiều cao cây lúc này tăng trưởng có 
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thể xem là mạnh nhất. Ở NT IV chiều cao cây là cao nhất 23,98 cm. Chiều cao của cây 
hoa Dừa cạn rủ ở các NT được xếp theo thứ tự tăng dần như sau: NT4˃NT3>NT2>NT1.

2.2.1.3. Ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến số cành cấp 1, cấp 2 của cây 

Phân cành là một chức năng sinh lý quan trọng của cây hoa Dừa cạn, sau khi 
BRHX cây hoa bước vào thời kỳ phân cành. Khả năng phân cành là một chỉ tiêu quan 
trọng quyết định trực tiếp đến tỷ lệ số nụ, số hoa trên cây. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng 
của các loại phân bón lá  đến số cành cấp 1, số cành cấp 2 của cây hoa Dừa cạn rủ được 
thể hiện trong Bảng 3.

Bảng 3. Số cành cấp 1, cấp 2 của cây hoa Dừa cạn rủ ở các NT khác nhau

Nghiệm thức Số cành cấp 1 (cành) Số cành cấp 2 (cành)
NT I 10,533 c 37,800d

NT II 11,200 b 41,200 c

NT III 11,467 b 43,533 b

NT IV 12,267a 45,267 a

LSD0,05 0,40 0,21

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ sự sai khác trung bình mẫu có 
ý nghĩa thống kê với p<0,05 (Statistix 10.0 trial); LSD (Least Significance Difference): 
so sánh trung bình của các nhóm ứng với các mức nhân tố (NT).

Số cành cấp 1 của hoa Dừa cạn rủ ở các NT dao động từ 10,53 – 12,26 cành/ cây. 
Ở NT IV cho số cành cao nhất 12,26 cành/cây. Ở các NT II và NT III số cành/cây không 
chệnh lệch nhau nhiều lắm, sai khác giữa NT II và NT III không có ý nghĩa về mặt thống 
kê. Số cành cấp 1 của cây hoa Dừa cạn rủ ở các NT được xếp theo thứ tự giảm dần như 
sau: NT4>NT3>NT2>NT1.

Số cành cấp 2 của hoa Dừa cạn rủ đã tăng lên rất mạnh và có sự sai khác lớn giữa 
các NT (sau khi trồng ra chậu từ 33 - 37 ngày). Số cành dao động giữa các NT từ 37,80 
– 45,26 cành/cây. Ở NT IV số cành vẫn cho cao nhất 45,267 cành/cây. Số liệu giữa các 
NT có sự sai khác và có ý nghĩa về mặt thống kê. Số cành cấp 2 của cây hoa Dừa cạn rủ 
ở các NT được xếp theo thứ tự giảm dần như sau: NT4>NT3>NT2>NT1.

2.2.2. Ảnh hưởng của phân bón lá đến chất lượng hoa của cây hoa Dừa cạn rủ.

Mục đích của việc phun các loại phân bón lá cho cây nhằm cung cấp đầy đủ các 
chất dinh dưỡng cần thiết cho sự ra hoa, nhằm đạt được năng suất cũng như chất lượng 
hoa sau này tốt nhất. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến chất 
lượng hoa của cây hoa Dừa cạn rủ được thể hiện trong Bảng 3.4. 

Bảng 4. Đường kính và độ bền hoa của cây hoa Dừa cạn rủ ở các NT khác nhau
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Nghiệm thức Đường kính hoa (cm) Độ bền hoa (ngày)
NT I 4,220d 4,133c

NT II 4,520 c 4,533 b

NT III 4,766 b 4,800 a

NT IV 4,966 a 4,933 a

LSD0,05 0,02 0,26

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ sự sai khác trung bình mẫu có 
ý nghĩa thống kê với p<0,05 (Statistix 10.0 trial); LSD (Least Significance Difference): 
so sánh trung bình của các nhóm ứng với các mức nhân tố (NT).

Đường kính hoa
Qua Bảng 4 cho thấy đường kính hoa ở các NT thí nghiệm dao động từ 4,22 – 4,96 

cm. Trong đó, đường kính hoa ở NT đối chứng nhỏ nhất (4,22 cm) và đường kính hoa ở 
NT IV lớn nhất (4,96 cm). Đường kính hoa của cây Dừa cạn rủ ở các NT được xếp theo 
thứ tự giảm dần như sau: NT4>NT3>NT2>NT1. Nhìn chung đường kính hoa giữa các 
NT không có sự chênh lệch nhiều, số liệu sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê.

Độ bền hoa
Độ bền hoa là một trong những đặc tính rất quan trọng với mỗi loại hoa. Nó là một 

trong những chỉ tiêu để xác định năng suất của hoa. Hoa có độ bền càng cao thì năng 
suất càng lớn. Hoa Dừa cạn có độ bền tương đối cao. Độ bền hoa của cây Dừa cạn rủ dao 
động từ 4,13 - 4,93 ngày. Ở NT IV hoa có độ bền lớn nhất. Độ bền hoa của cây Dừa cạn 
rủ ở các NT được xếp theo thứ tự giảm dần như sau: NT4>NT3>NT2>NT1. Tuy nhiên 
sự chênh lệch giữa các NT không nhiều, sai khác không có ý nghĩa về mặt thống kê. 

3. Kết luận
Trong ba loại phân bón lá nghiên cứu (Seaweed Rong biển 95%, Grow More 20-

20-20+TE, Đầu trâu MK 501) thì phân bón lá Đầu trâu MK 501 đã ảnh hưởng nhiều 
nhất đến sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa Dừa cạn rủ (Catharanthus roseus (L.) 
G. Don) trồng chậu: giảm thiểu thời gian BRHX, thời gian ra hoa; tăng chiều cao cây, số 
cành cấp 1, số cành cấp 2; cũng như  tăng đường kính và độ bền hoa.
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Title: STUDY ON THE EFFECTS OF FOLIAR FERTILIZERS TO THE 
GROWTH AND DEVELOPMENT OF BRIGHT EYES (Catharanthus roseus 

(L.)G. Don) IN TAM KY CITY, QUANG NAM PROVINCE
PHAN THỊ THANH DIEM

Quang Nam University
Abstract: Conducted in Tam Ky city, Quang Nam province, this study was 

aimed to determine the effects of different types of foliar fertilizers on the growth 
and development of bright eyes. The experiment were repeated three times. Growth 
parameters were indicated by the time from planting to shorterning green roots, the 
time producing primary branches, the time producing secondary branches, flowering 
bud time, flowering time, the same blooming time, plant height, the number of primary 
branches, the number of secondary branches; and development parameters were flower 
diameter, flower longevity. This experiment was conducted in randomized complete 
design with 4 treatments. Four treatments were NT I (control), NT II (Seaweed Rong 
bien 95% fertilizer), NT III (Grow More 20-20-20 +TE fertilizer), and NT IV (Dau trau 
MK 501 fertilizer).The result showed different between four treatments where NT IV gave 
the best growth and development of bright eyes. The level of goodness of utilizing foliar 
fertilizer can be arranged on the oder of Dau trau MK 501> Grow More 20-20-20 +TE> 
Seaweed Rong bien 95% fertilizer.

Keywords: Catharanthus roseus, foliar fertilizer, Tam Ky city, Quang Nam 
province.
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NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG BÀI 
TOÁN CỰC TRỊ TRONG KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG 

CỦA VẬT TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG BẰNG NGÔN 
NGỮ LẬP TRÌNH MATHEMATICA

Huỳnh Trọng Dương1, Võ Thị Hoa2

Tóm tắt: Trong lĩnh vực giáo dục, việc sử dụng phần mềm trong nghiên cứu, học 
tập các môn khoa học tự nhiên nói chung và vật lý nói riêng, đã đem lại những thành 
tựu vô cùng quan trọng. Bài viết này đề cập đến ứng dụng của phần mềm Mathematica 
trong giảng dạy bộ môn Vật lý. Cụ thể, ngôn ngữ của phần mềm này được sử dụng để 
xây dựng các mô hình khảo sát và mô phỏng bài toán cực trị của vật chuyển động trên 
mặt phẳng nghiêng.

Từ khoá: Mathematica, chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng, cực trị.
1. Mở đầu
Phần mềm Mathematica được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1988 bởi hãng Wolfram 

Research. Với những tính năng vượt trội, phần mềm đã gây ấn tượng sâu sắc đối với 
người sử dụng máy tính trong kỹ thuật và các lĩnh vực khác. Đây là một phần mềm tổ 
hợp các thao tác tính toán bằng ký hiệu, bằng số, xử lý đồ hoạ và lập trình. Mục đích 
chính của phần mềm khi hãng Wolfram đưa ra lần đầu tiên là hỗ trợ nghiên cứu cho các 
ngành khoa học vật lý, công nghệ và toán học.

Trong giảng dạy vật lý, với sự hỗ trợ của Mathematica, giảng viên vật lý có thể tạo 
ra mô hình riêng và các điều khiển trực quan theo đúng ý đồ của mình. Giảng viên trong 
quá trình giảng dạy dễ dàng thay đổi các giá trị bằng các lệnh và thao tác đơn giản. Ngoài 
ra, sinh viên học vật lý có thể sử dụng Mathematica để hiểu sâu hơn các khái niệm, hoàn 
thành bài tập về nhà và thực hiện các dự án lớn hơn như nghiên cứu đề tài mà không 
cần thêm các phần mềm chuyên dụng khác. Mathematica hỗ trợ người dạy và người học 
không chỉ trong suốt khoá học mà cả quá trình phát triển nghề nghiệp sau này [0, 0, 0].

Để minh chứng cho điều đó, bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu, xây dựng 
các mô hình khảo sát và mô phỏng bài toán cực trị của vật chuyển động trên mặt phẳng 
nghiêng bằng ngôn ngữ lập trình Mathematica.

2. Nội dung
2.1. Bài toán tìm cực trị trong chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng
Bài toán: Một vật có khối lượng      trượt trên mặt phẳng nghiêng góc     so với 

phương nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là     . Tại thời điểm 
khảo sát, vật nằm cách chân mặt phẳng nghiêng một khoảng L và đang trượt hướng

1 . PGS.TS., TS., Trường Đại học Quảng Nam
2. TS., Trường Đại học Quảng Nam
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 Giải (6) ta suy ra được thời gian vật lên đến độ cao cực đại , thay  
vào (8) ta tìm được độ cao cực đại . 

 * Bước 3: Tính toán và minh họa kết quả với sự hỗ trợ của phần mềm. 

 Khi sử dụng phần mềm minh họa, các biểu thức (4), (5), (6), (7) và (8) sẽ 
được đưa vào trong các câu lệnh để thực hiện, mô hình sẽ được thiết lập chạy kết quả 
trong khoảng thời gian từ 0 đến , nghĩa là mô phỏng chuyển động của vật từ vị trí 
ban đầu đến vị trí có độ cao cực đại . 

2.2. Xây dựng mô hình khảo sát cực trị trong bài toán vật chuyển động trên 
mặt phẳng nghiêng bằng ngôn ngữ lập trình Mathematica 

 Mô hình xây dựng nhằm khảo sát các đại lượng sau: 

 - Gia tốc chuyển động của vật. 

 - Thời gian để vật lên đến độ cao cực đại . 

 - Độ cao cực đại vật đạt được . 

 - Vị trí, quãng đường và vận tốc của vật lúc thời gian t. 

 Mô hình khảo sát cực trị trong bài toán vật chuyển động trên mặt phẳng 
nghiêng bằng ngôn ngữ lập trình Mathematica, thể hiện qua các dòng lệnh sau: 

Manipulate[g=9.8;Subscript[a,x]=-g (k Cos[\[Alpha]] +Sin[\[Alpha]]);p1 =Solve 
[\!\(\* ubscriptBox[\(\[PartialD]\),\(t1\)]\((\*FractionBox[\(\*SubscriptBox[\(a\),\(x\)]\\ 
*Superscript Box[\(t1\), \(2\)]\), \(2\)] + \*SubscriptBox[\(v\), \(0\)]\ t1 + L)\)\)== 
0,t1];Plot[(Subscript[a, x] t^2)/2+Subscript[v, 0] t+L,{t,0,Subscript[v, 0]/(g (k 
Cos[\[Alpha]]+Sin[\[Alpha]]) )}, Plot Range->{0,2.0},AxesLabel->{"t(s)","x(m)"}, 
PlotStyle->{Orange,Thick},GridLines-> Automatic,  ImageSize->{650,400}, 
PlotLabel->Style[Row[{"Voi Van toc dau Subscript[v, 0] = ",Subscript[v, 
0],"(m/s)",";"," Goc nghieng \[Alpha] = ",\[Alpha],"; "," He so ma sat k = ",k,";", " 
Khoang cach tu chan mat phang den vat L = ",L,"(m)",";"," Gia toc a = ",Round[-
Abs[Subscript[a, x]],.001]," (m/s^2)",";"," Thoi gian vat truot den do cao cuc dai 
Subscript[t, H ]= ",Round[ t1/.p1,.01]," (s)",";"," Do cao cuc dai cua vat Subscript[h, 
max] = ",Round[Sin[\[Alpha]] ((Subscript[a, x] t1^2)/2+Subscript[v, 0] 
t1+L)/.p1,.001]," (m)","; "," Luc t = ",t,"(s)","; ","Vi tri vat Subscript[x, t] = ",Round 
[(Subscript[a, x] t^2)/2+Subscript[v, 0] t+L,.001]," (m)",";"," Quang duong S(t) = 
",Round[ Abs[(Subscript[a, x] t^2)/2+ Subscript[v, 0] t],.001]," (m)","; ","Van toc 
Subscript[v, t] = ",Round[Abs[Subscript[v, 0]+Subscript[a, x] t],.1]," 
(m/s)"}],Black,"Label",13]],{{Subscript[v, 0],3,"Van toc Subscript[v, 0] 
(m/s)"},10},{{\[Alpha],30 Degree,"Goc nghieng \[Alpha] (Degree)"},90 Degree}, 
{{k,0.02,"He so ma sat k"},0.5},{{L,0.1,"Khoang cach L (m)"},10},{t,0,Subscript[v, 
0]/(g (k Cos[\[Alpha]]+Sin[\[Alpha]]) ),.01},Initialization:>(w=100 ((Subscript[a, x] 
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4. Kết luận 
Trên cơ sở lý thuyết về phương pháp tìm cực trị hàm số, bài viết đã nêu các bước áp 

dụng phương pháp tìm cực trị hàm số vào bài toán vật lí. Tùy thuộc vào dạng bài toán mà 
việc lựa chọn phương pháp tìm cực trị hàm số cho phù hợp. Cùng với sự hỗ trợ của phần 
mềm Mathematica, một phần mềm toán học với các tính năng vượt trội như tính toán 
bằng số, tính toán bằng ký hiệu, giải phương trình vi phân, đồ hoạ, tính số, lập trình,... 
tác giả đã xây dựng được mô hình khảo sát và mô hình mô phỏng bài toán cực trị đối 
với trường hợp vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng. Với phần mềm Mathematica, 
người dùng còn có thể chủ động thiết kế những mô hình dạy học đối với những kiến thức 
phức tạp hơn về chuyển động của vật theo ý tưởng riêng bằng cách thay đổi những dòng 
lệnh tương ứng. Khi đã hiểu được các câu lệnh cơ bản, người dùng còn có thể xây dựng 
mô hình về các kiến thức vật lý khác như các chuyển động cơ học phức tạp, quang học, 
điện học,... nhằm hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động dạy và học.
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RESEARCHING AND BUILDING MODELS SIMULATING EXTREMUM 
PROBLEM IN MOVEMENT SURVEY OF OBJECTS ON INCLINED PLANE 

WITH MATHEMATICA SOFTWARE

HUYNH TRONG DUONG, VO THI HOA
Quang Nam University

Abstract: In the field of education, the use of software for researching and studying 
natural sciences in general and physics in particular  has brought about important 
achievements. This article refers to the application of Mathematica software in physics 
teaching. Particularly, the language of the software are used to built models simulating 
extremum problem in movement survey of objects on inclined plane.

Key words: Mathematica, Movement of objects on inclined plane, Extremum.
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TRONG CẤU TRÚC TIẾT ĐIỆU DÒNG THƠ 7 CHỮ  

CỦA XUÂN DIỆU
TS. Nguyễn Thị Hồng Sanh

Tóm tắt: Thi tiết là một hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu thơ. Bài nghiên cứu đi vào khảo 
sát, thống kê, miêu tả cấu trúc tiết điệu thơ 7 chữ của Xuân Diệu theo mô hình tiết điệu đúng chuẩn, 
lệch chuẩn hay sai chuẩn. Trên cơ sở đó, chúng tôi khái quát nên sự phong phú, đa dạng và và độc 
đáo của cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu trong đối sánh với cấu trúc tiết điệu dòng 
thơ 7 chữ của Huy Cận và thơ Đường.

Từ khóa: thi tiết, tiết điệu, thơ 7 chữ, đa dạng, phong phú, độc đáo
1. Dẫn nhập
Nhà ngôn ngữ học Lý Toàn Thắng cho rằng, “Thi tiết (Metrics/ Meter) là phương pháp 

“nghiên cứu các âm tiết (ngắn - dài, có trọng âm - không trọng âm,...) và cách tổ hợp các âm tiết này 
(trong dòng thơ, câu thơ, bài thơ), tức là nghiên cứu cấu trúc tiết điệu của thơ” [3,13]. Trên thế giới, 
khái niệm thi tiết không xa lạ, nhưng ở Việt Nam, việc áp dụng lí thuyết thi tiết vào khảo nghiệm, 
nghiên cứu thơ còn hạn chế, trừ công trình “Thi luật thơ lục bát trong Truyện Kiều” của tác giả Lý 
Toàn Thắng. Với mong muốn tiếp cận thơ theo một hướng mới, trong bài viết này, chúng tôi áp dụng 
lí thuyết thi tiết để phân tích cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu. Qua quá trình thống 
kê và xử lí ngữ liệu, bài viết bước đầu đưa ra một số nhận xét, đánh giá về việc xây dựng cấu trúc 
tiết điệu của nhà thơ Xuân Diệu khi sáng tác.

2. Nội dung
Trong quá trình khảo sát cấu trúc tiết điệu từ 892 dòng thơ của 223 đoạn thơ 7 chữ của Xuân 

Diệu trong tuyển tập Thơ Mới 1932 – 1945, tác giả và tác phẩm của NXB Hội nhà văn, năm 2001, 
chúng tôi quan niệm mỗi khổ thơ trong bài thơ 7 chữ của Xuân Diệu có tư cách như một bài thơ 
thất ngôn tứ tuyệt. Và cấu trúc tiết điệu của mỗi dòng thơ được phân tích dựa trên luật vần bằng và 
luật vần trắc của thất ngôn tứ tuyệt Đường thi. Ngữ liệu được xử lí theo cách thức tiếp cận của tác 
giả Lý Toàn Thắng trong “Thi luật thơ lục bát trong Truyện Kiều”, nghĩa là dựa theo sự phân bố của 
thanh bằng - thanh trắc của các âm tiết ở vị trí “mạnh/bắt buộc” cũng như của âm tiết ở vị trí “yếu/
tùy nghi”. [3,159-161]. Từ đó chúng tôi hướng đến sự phân loại các “mô hình tiết điệu” của dòng 
thơ 7 chữ Xuân Diệu. Có ba mô hình sau:

A. Mô hình tiết điệu chuẩn mực/lí tưởng
B. Mô hình tiết điệu biến cách/lệch chuẩn (không chuẩn mực, không lí tưởng)
C. Mô hình tiết điệu phá cách/sai chuẩn (mang tính biến thể)
Trong khuôn tiết điệu của luật vần bằng và luật vần trắc, có 3 dòng thơ chứa khuôn tiết điệu 

giống nhau nên từ 8 dòng thơ chúng tôi đưa về 4 kiểu khuôn tiết điệu như sau:
KHUÔN TIẾT ĐIỆU

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kiểu 1 (A) B B T T T B B
Kiểu 2 (B) T T B B T T B
Kiểu 3 (C) T T B B B T T
Kiểu 4 (D) B B T T B B T

Từ mô hình lí tưởng, chúng tôi đưa ra bảng quy định kí tự viết tắt cho các mô hình và các 
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khuôn cấu trúc tiết điệu của dòng thơ 7 chữ trong thơ Xuân Diệu. Dòng thơ theo luật vần bằng được 
kí hiệu là B, theo vần trắc được kí hiệu là T. Kiểu 1 được kí hiệu là A, kiểu 2 là B, kiểu 3 là C, kiểu 
4 là D. Từ 4 kiểu khuôn trên, chúng tôi đưa vào luật vần bằng và luật vần trắc như sau:

LUẬT VẦN BẰNG LUẬT VẦN TRẮC
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kiểu 1 (A) B B T T T B B Kiểu 2 (B) T T B B T T B
Kiểu 2 (B) T T B B T T B Kiểu 1 (A) B B T T T B B
Kiểu 3 (C) T T B B B T T Kiểu 4 (D) B B T T B B T
Kiểu 1 (A) B B T T T B B Kiểu 2 (B) T T B B T T B

Như vậy, dòng thơ luật vần bằng có 3 kiểu khuôn A, B, C; dòng thơ luật vần trắc có 3 kiểu 
khuôn A, B, D. Khi xử lí ngữ liệu, nếu là luật vần bằng thì chúng tôi kí hiệu B vào trước như BA, 
BB, BC; nếu là luật vần trắc thì tương tự kí hiệu là TA, TB, TD.  

Theo quy ước trên, ở phương diện lí thuyết, chúng tôi đưa ra các mô hình khuôn tiết điệu cho 
4 kiểu khuôn tiết điệu của thơ 7 chữ. Có tất cả 128 khuôn tiết điệu cho mỗi kiểu dòng thơ, suy ra là 
512 khuôn tiết điệu cho 4 kiểu dòng thơ A, B, C, D. Chẳng hạn, ở dòng 1 thuộc khuôn tiết điệu A, 
về lí thuyết, chúng ta có: 1

(1) Khuôn đúng chuẩn A1, với cấu trúc tiết điệu: B B T T T B B 
(2) Các khuôn lệch chuẩn An, gồm 3 loại, 7 khuôn:
a. Lệch chuẩn ở 1 vị trí:
- A2: là lệch chuẩn ở vị trí 1, tức là: t B T T T B B
- A3: là lệch chuẩn ở vị trí 3, tức là: B B b T T B B
- A4: là lệch chuẩn ở vị trí 5, tức là: B B T T b B B
b. Lệch chuẩn ở 2 vị trí:
- A5: là lệch chuẩn ở vị trí 1 và 3, tức là: t B b T T B B
- A6: là lệch chuẩn ở vị trí 1 và 5, tức là: t B T T b B B
- A7: là lệch chuẩn ở vị trí 3 và 5, tức là: B B b T b B B
c. Lệch chuẩn ở 3 vị trí:
- A8: là lệch chuẩn ở vị trí 1, 3 và 5, tức là: t B b T b B B
(3) Các khuôn phá cách/sai chuẩn, gồm 16 loại, 118 khuôn:
a. Sai chuẩn ở 1 vị trí
- A9: sai chuẩn ở vị trí 2, tức là: B t T T T B B
- A10: sai chuẩn ở vị trí 4, tức là: B B T b T B B
[...] 
(Vì dung lượng bài báo không cho phép, chúng tôi xin rút gọn nội dung miêu tả này).
Theo quy ước và cách thức trên, qua thống kê và xử lí ngữ liệu là 892 dòng thơ 7 chữ của 

Xuân Diệu, đặt trong sự so sánh với 184 dòng thơ 7 chữ của Huy Cận, 88 dòng thơ 7 chữ của thơ 
Đường luật Việt Nam, chúng tôi đưa ra nhận định chung là khuôn tiết điệu trong dòng thơ 7 chữ của 
Xuân Diệu rất phong phú, đa dạng và độc đáo. Dưới đây chúng tôi sẽ đi vào miêu tả và chứng minh 
cho sự phong phú, đa dạng và độc đáo trong cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu trong 
đối sánh với cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ của Huy Cận và thơ Đường.

2.1. Sự phong phú, đa dạng trong cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu

1. Về kí hiệu của thanh bằng - trắc trong cấu trúc tiết điệu, những thanh viết chữ in hoa là thanh đúng 
chuẩn còn những thanh viết chữ thường là trường hợp lệch chuẩn hoặc sai chuẩn.
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Đầu tiên, sự đa dạng, phong phú trong cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ được thể hiện ở số 
lượng kiểu khuôn tiết điệu. Trong dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu, xuất hiện đến 75 kiểu khuôn tiết 
điệu, cụ thể khuôn 26 khuôn BAn, 9 khuôn BBn, 11 khuôn BCn, 09 khuôn TAn, 13 khuôn TBn và 
07 khuôn TDn. Như vậy tổng có 35 khuôn kiểu A, 22 khuôn kiểu B, 11 khuôn kiểu C và 07 khuôn 
kiểu D. Trong đó, khuôn tiết điệu theo luật vần bằng chiếm số lượng cao hơn, đa dạng hơn so với 
khuôn luật vần trắc. Cụ thể như sau: 

Khuôn tiết điệu chung Khuôn vần bằng Khuôn vần trắc
A (35 khuôn) BA (26 khuôn) TA (9 khuôn)
B (22 khuôn) BB (9 khuôn) TB (12 khuôn)
C (11 khuôn) BC (11 khuôn)
D (7 khuôn) TD (7 khuôn)
Tổng (69 khuôn) 46 khuôn 28 khuôn

Bảng 1. Bảng thống kê số lượng kiểu khuôn tiết điệu trong thơ 7 chữ của Xuân Diệu
Trong khi đó, thơ 7 chữ của Huy Cận chỉ có 30 khung tiết điệu với 08 khuôn BAn, 03 khuôn 

BBn, 03 khuôn BCn, 05 khuôn TAn, 07 khuôn TBn và 04 khuôn TDn. Như vậy tổng có 13 khuôn 
kiểu A, 10 khuôn kiểu B, 03 khuôn kiểu C và 04 khuôn kiểu D. Thơ Đường Việt Nam chỉ có 27 
khung tiết điệu với 05 khuôn BAn, 03 khuôn BBn, 04 khuôn BCn, 04 khuôn TAn, 06 khuôn TBn 
và 05 khuôn TDn. Như vậy tổng có 09 khuôn kiểu A, 09 khuôn kiểu B, 04 khuôn kiểu C và 5 khuôn 
kiểu D. Có thể thấy, số lượng khung tiết điệu của thơ 7 chữ của Xuân Diệu (75 khuôn) nhiều gấp 2,5 
lần khung tiết điệu của thơ 7 chữ Huy Cận (30 khuôn), gấp 2,7 lần thơ Đường Việt Nam (27 khuôn). 
Điều này chứng tỏ sự phong phú trong cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu. Sự biến 
thiên đa dạng ấy vẽ nên bức tranh tiết điệu đầy màu sắc với những cung bậc cảm xúc giúp chuyển 
tải đầy đủ, trọn vẹn sự thay đổi tinh tế trong tâm hồn thi nhân.

Dưới đây là một minh chứng cho sự phong phú, đa dạng trong kiểu loại tiết điệu. Chỉ trong 
khuôn A, xuất hiện đến 35 khuôn tiết điệu với 26 khuôn BAn, 09 khuôn TAn như sau:

TT Khuôn

Vị trí 
lệch 

chuẩn 
/ sai 

chuẩn

Số 
lượng
(lần)

Tỉ lệ
(%)

Khuôn tiết điệu / ví dụ

1 BA1 (27)
A1 0 57 17,27

B B T T T B B / Làm sao cắt nghĩa được tình 
yêuTA1 (30)

2 BA2 (22)
A2 1 35 10,61

t B T T T B B  / Hết ngày, hết tháng, hết! Em 
ôi!TA2 (13)

3 BA3 (75)
A3 3 119 36,06

B B b T T B B / Hai người nhưng chẳng bớt 
bơ vơTA3 (44)

4 BA4 (1) A4 5 1 0,30
B B T T b B B  / Làm sao sống được mà không 
yêu

5
BA5 (52)

A5 1, 3 79 23,94
t B b T T B B / Gió thầm, mây lặng, dáng thu 
xaTA5 (27)

6
BA7 (1)

A7 3, 5 2 0,61
B B b T b B B / Mây vờn qua mắt chưa xa 
khơiTA7 (1)
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7 TA8 (1) A8 1,3,5 1 0,30
t B b T b B B / Đọc bài thơ mới chưa làm 
thành

8 BA11 (1) A11 6 1 0,30 B B T T T t B / Rồi khi khúc dạ đã lặng im
9 BA19 (1) A19 1, 6 1 0,30 t B T T T t B / Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê

10
BA20 (1)

A20 3, 6 2 0,61 B B b T T t B / Duyên thầm se sẽ mắt lén đưa
TA20 (1)

11 BA24 (5) A24 5, 7 5 1,52
B B T T b B t / Lòng em trống lắm, lòng em 
sụp

12 TA25 (1) A25 1, 2, 3 1 0,30
t t b T T B B / Lạnh lùng trông xuống má hây 
hây 

13 BA31 (1) A31 1, 3, 6 1 0,30
t B b T T t B  / Mỗi ngày, trông những thiếu 
nữ qua

14
BA 34 
(1)

A34 1, 3, 7 1 0,30 t B b T T B t  / Non xa đi khuất mãi về tây

15 BA35 (1) A35 1, 5, 7 2 0,61
t B T T b B t  / Hỡi ôi! Nước cuộn lòng sông 
đỏ

16 BA36 (2) A36 3, 5, 7 2 0,61
B B b T b B t / Trong vườn đêm ấy nhiều trăng 
quá 

17 BA38 (1) A38
1, 3, 
4, 5

1 0,30 t B b b b B B / Khí trời quanh tôi làm bằng thơ

18 BA40 (6) A40
1, 3, 
5, 7

6 1,82
t B b T b B t / Sắc tàn, hương nhạt, mùa xuân 
rụng!

19 BA58 (1) A58 4, 5, 6 1 0,30
B B T b b t B /Trong cung nhớ nàng Dương 
Quý Phi 

20 BA83 (1) A83
1, 2, 3, 

4, 5
1 0,30

t t b b b B B / Khúc Hậu Đình Hoa đang lên 
khơi

21 BA86 (1) A86
1, 3, 4, 

5, 6
1 0,30

t B b b b t B /Hạ còn vừng trăng nghiêng mặt 
thương

22 BA92 (1) A92 4, 6, 7 1 0,30 B B T b T t t / Giơ tay muốn ôm cả trái đất

23
BA105 
(1)

A105
1, 2, 3, 

4, 6
1 0,30 t t b b T t B / Lá liễu dài như một nét mi

24
BA107 
(2)

A107
2, 3, 4, 

5, 6
2 0,61

B t b b b t B / Không biết bao giờ nguôi nhớ 
thương

25
BA116 
(1)

A116
3, 4, 5, 

6, 7
1 0,30 B B b b b t t / Bao la muôn trời, sâu vạn vực

26
TA117 
(1)

A117
1, 2, 3, 
4, 5, 6

1 0,30
t t b b b t B / Nắng nhỏ bâng khuâng chiều 
lỡ thì

27
BA124 
(1) 

A124
2, 4, 5, 

6, 7
1 0,30 B t T b b t t / Xuân của đất trời nay mới đến

28
BA127 
(2)

A127
2, 3, 4, 
5, 6, 7

2 0,61
B t b b b t t / Thong thả, chiều vàng thong thả 
lại
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29
BA128 
(1) 

A128
1, 2, 3, 
4, 5, 
6, 7

1 0,30 t t b b b t t / Chủ nhật còn nguyên, còn trọn vẹn

Tổng 327 100
Bảng 2. Bảng thống kê khuôn tiết điệu A trong dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu
Thứ hai, sự phong phú, đa dạng còn thể hiện ở phương diện số lượng các khuôn tiết điệu theo 

mô hình lí tưởng, lệch chuẩn, sai chuẩn. Trong 75 khuôn tiết điệu trong dòng thơ 7 chữ của Xuân 
Diệu, có 06 khung lí tưởng, 25 khuôn lệch chuẩn và 44 khuôn sai chuẩn. Cụ thể: 

Khuôn Khuôn lí 
tưởng

Khuôn lệch chuẩn Khuôn sai chuẩn Tổng loại khuôn

A 2 10 23 35
B 2 7 13 21
C 1 3 7 11
D 1 5 1 7

Tổng 6/75 (8%) 25/75 (33,3%) 44/75 (58,6%) 75
Bảng 3. Bảng thống kê số lượng khuôn tiết điệu lí tưởng, lệch chuẩn và sai chuẩn  trong dòng 

thơ 7 chữ của Xuân Diệu
Còn thơ 7 chữ của Huy Cận chỉ có 30 khung tiết điệu, trong đó có 06 khung lí tưởng, 19 

khuôn lệch chuẩn và 6 khuôn sai chuẩn. Thơ Đường Việt Nam chỉ có 27 khung tiết điệu, trong đó 
có 06 khuôn lí tưởng, 21 khuôn lệch chuẩn và 0 khuôn sai chuẩn. Điểm nổi bật ở đây là số khuôn sai 
chuẩn trong thơ Xuân Diệu chiếm số lượng rất lớn 44/75 khuôn (58,7% ), còn trong thơ Huy Cận thì 
rất ít 6/30 khuôn (20%) và không xuất hiện trong thơ Đường Việt Nam 0/27 khuôn (0%). Như vậy 
sự đa dạng thể hiện ở số khuôn sai chuẩn trong thơ 7 chữ của Xuân Diệu gấp gần 8 lần so với dòng 
thơ 7 chữ của Huy Cận và gấp 44 lần so với thơ Đường Việt Nam. Điều này không chỉ cho thấy sự 
đa dạng, phong phú trong cấu trúc tiết điệu dòng thơ mà còn góp phần khẳng định sự phá cách, sự 
sáng tạo và sự bứt phá của Xuân Diệu trong sáng tác là vô tận. 

Đó là trên phương diện dòng thơ, xét ở cấu trúc tiết điệu đoạn thơ, trong thơ 7 chữ của Xuân 
Diệu, không có đoạn thơ nào đảm bảo khung lí tưởng trong khi thơ 7 chữ của Huy Cận có 02 đoạn 
thơ đảm bảo khung chuẩn lí tưởng. Dưới đây là đoạn thơ theo khung lí tưởng TB1-TA1-TD1-TB1 
của Huy Cận:

Buồn - Huy Cận
Vị trí lệch 
chuẩn/sai 

chuẩn
Cấu trúc tiết điệu Khuôn tiết 

điệu

Rụng những chùm tên mấy độ bông 0 T T B B T T B TB1
Phai hàng nhật ký chép song song 0 B B T T T B B TA1
Chàng trai gối mộng trên trang sách 0 B B T T B B T TD1
Tỉnh thức mùa xuân rụng hết hồng. 0 T T B B T T B TB1

Sự khác biệt trên một mặt thể hiện Huy Cận là nhà thơ hoài cổ, thích bảo lưu cái truyền thống 
và mong muốn hướng đến sự chuẩn mực, mặt khác góp phần khẳng định Xuân Diệu là nhà thơ 
ưa sự sáng tạo, ưa sự phá cách và muốn tạo ra những khuôn tiết điệu đặc biệt. Chính sự biến thiên 
đa dạng trong cấu trúc tiết điệu giúp tạo ra những âm hưởng khác lạ trong âm điệu bài thơ và giúp 
chuyển tải trọn vẹn những cung bậc tình cảm, những thay đổi tinh tế trong đời sống nội tâm của con 
người của thời đại mới.
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Thứ ba, sự đa dạng trong cấu trúc tiết điệu thơ 7 chữ Xuân Diệu còn thể hiện ở việc số dòng 
sai chuẩn và lệch chuẩn chiếm số lượng rất cao. Cụ thể:

Cấu trúc Vị trí
lệch chuẩn / sai chuẩn Số lượng (lần) Tỉ lệ (%)

Lệch chuẩn (840 / lần)
1 427 44,07
3 299 30,86
5 114 11,76

Sai chuẩn (129 lần)

2 25 2,58
4 26 2,68
6 40 4,13
7 38 3,92

Tổng 969 100
Bảng 4. Bảng thống kê số dòng sai chuẩn, lệch chuẩn trong dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu 
Khảo sát thơ Đường Việt Nam, chúng tôi nhận thấy cấu trúc tiết điệu dòng thơ thường đúng 

mô hình lí tưởng là 32/84 lần (38,1%), không có hiện tượng sai chuẩn, chỉ có hiện tượng lệch chuẩn 
với 52/84 lần (61,9%). Trong hiện tượng lệch chuẩn thì thường là 1 tiết điệu/dòng thơ (32/52 lần), 
2 tiết điệu/dòng thơ (18/52 lần) và 3 tiết điệu/dòng thơ (3/52 lần). Có thể thấy, các nhà thơ Đường 
Việt Nam đã tuân theo quy luật một cách nghiêm ngặt, nếu buộc phải lệch chuẩn thì thường xuất 
hiện 1 vị trí lệch chuẩn ở một dòng thơ. Còn ở thơ 7 chữ của Huy Cận, có 66/184 dòng thơ (chiếm 
35,9%) đúng khung lí tưởng, 105/184 (chiếm 57%) dòng lệch chuẩn và chỉ 13/184 (chiếm 7,1%) 
dòng sai chuẩn. Đặt trong sự so sánh giữa thơ 7 chữ của Xuân Diệu và thơ Huy Cận cũng như thơ 
Đường Việt Nam, Xuân Diệu đã có sự đột phá mạnh mẽ trong quá trình xây dựng khuôn tiết điệu. 
Nó thể hiện ở chỗ trong thơ Xuân Diệu không chỉ xuất hiện lệch chuẩn mà còn sai chuẩn và sự sai 
chuẩn xuất hiện đa dạng với 44 kiểu khuôn tiết điệu trong sự kết hợp với lệch chuẩn. Ngoài ra, theo 
khảo sát của chúng tôi, trong thơ Mới nói chung và thơ Xuân Diệu nói riêng, có rất ít đoạn thơ đảm 
bảo hoàn toàn niêm luật theo mô hình lí tưởng. Đặt trong cái nhìn đối sánh với thơ Huy Cận và thơ 
Đường Việt Nam, rõ ràng có sự khác biệt khá lớn.  

2.2. Sự độc đáo trong cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ Xuân Diệu
Cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu không chỉ đa dạng, phong phú mà còn rất 

đôc đáo. Điều này được thể hiện ở các phương diện sau:
Đầu tiên, sự độc đáo thể hiện ở việc trong dòng thơ 7 chữ Xuân Diệu xuất hiện rất nhiều sự 

kết hợp hiện tượng lệch chuẩn và sai chuẩn trong dòng thơ. 
Sự kết hợp hiện tượng sai chuẩn và lệch chuẩn thể hiện ở hai khái cạnh: về sự kết hợp trên 

đơn vị dòng thơ và sự kết hợp trên đơn vị đoạn thơ.
Thứ nhất, về số lượng tiết điệu lệch chuẩn hoặc sai chuẩn trên đơn vị một dòng thơ, chúng 

tôi có bảng thống kê sau:

TT
Số lượng 

lệch chuẩn/ 
sai chuẩn

Vị trí lệch 
chuẩn / 

sai chuẩn

Số 
lượng
(lần)

Tỉ lệ
(%)

Ví dụ

1 0 (250 lần) 0 250 21,9 T T B B T T B / Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời
2

1 tiết điệu
(680 lần)

1 244 21,4 t B T T T B B /Giữa vườn ánh ỏi tiếng chim vui
3 3 153 13,4 B B b T T B B/ Cây vàng rung nắng lá xôn xao
4 5 32 2,8 T T B B b T B / Gió nhịp theo đêm không vội vàng
5 6 1 0,1 B B T T T t B / Rồi khi khúc nhạc đã lặng im
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6

2 tiết điệu
(158 lần)

1, 2 1 0,1 b b B B B T T / Đây là bâng khuâng run trước gió
7 1, 3 111 9,7 t B b T T B B / Nhạc thầm lên tiếng hát say mê
8 1, 5 29 2,5 b T B B b T B /Như thoảng đưa mùi hương mến yêu
9 1, 6 3 0,3 b B T T T b B / Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê
10 3, 5 2 0,2 B B b T t B B/Thêm đem sương lạnh xuống đầm đìa
11 3, 6 2 0,2 B B b T T b B / Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi…
12 5, 6 1 0,1 T T B B b b B / Hãy biết rằng anh đang say thơ
13 5, 7 9 0,8 T T B B b T t / Những chút hồn buồn trong lá rụng
14

3 tiết điệu
(19 lần)

1, 2, 3 1 0,1 t b b T T B B / Lạnh lùng trông xuống má hây hây
15 1, 2, 5 1 0,1 b b B B b T B / Tôi mê Ly Cơ hình nhịp nhàng
16 1, 3, 5 1 0,1 t B b T b B B / Đọc bài thơ mới chưa làm thành,
17 1, 3, 6 1 0,1 t B b T T t B / Mỗi ngày, trông những thiếu nữ qua
18 1, 3, 7 1 0,1 b B b T T B b / Non xa đi khuất mãi về tây,
19 1, 5, 6 3 0,3 b T B B b b B / Mây vẩn từng không, chim bay đi
20 1, 5, 7 3 0,3 b T B B b T t / Cây cỏ bình yên; khuya tĩnh mịch
21 1, 6, 7 1 0,1 b T B B B b b / Tôi tưởng tôi là Đường Minh Hoàng
22 2, 6, 7 1 0,1 T b B B B b b / Khí trời quanh tôi làm bằng tơ.
23

3, 4, 7 1 0,1
B B b b B B b /Sương nương theo trăng ngừng lưng 
trời,

24 3, 5, 6 1 0,1 T T t B b b B / Cưỡi hạc một đêm bay lên trời
25 3, 5, 7 2 0,2 B B b T b B t / Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá
26 4, 5, 6 1 0,1 B B T b b t B / Trong cung nhớ nàng Dương Quý Phi
27 4, 6, 7 1 0,1 B B T b T t t / Giơ tay muốn ôm cả trái đất
28

4 tiết điệu
(15 lần)

1, 2, 4, 6 5 0,4 b b B t T b B / Trong tôi, xuân đã đến lâu rồi
29 1, 2, 5, 6 1 0,1 b b B B b b B / Tương tư nâng lòng lên chơi vơi…
30 1, 3, 4, 5 1 0,1 t B b b b B B / Khí trời quanh tôi làm bằng thơ
31 1, 3, 5, 7 8 0,7 b T t B b T t / Ghì trước trái tim, ghì trước ngực
32

5 tiết điệu 
(13 lần)

1, 2, 3, 4, 5 3 0,3 t t b b b B B / Khúc Hậu Đình Hoa đương lên khơi
33 1, 2, 3, 4, 6 2 0,2 b b t t t b B / Canh dài vẫn thức nhớ tiên - nữ,
34 1, 3, 4, 5, 6 3 0,3 t B b b b t B / Hạ còn vừng trăng nghiêng mặt thương
35 2, 3, 4, 5, 6 2 0,2 B t b b b t B / Không biết bao giờ nguôi nhớ thương
36 2, 4, 5, 6, 7 2 0,2 B t T b b t t / Xuân của đất trời nay mới đến
37 3, 4, 5, 6, 7 1 0,1 B B b b b t t  / Bao la muôn trời, sâu vạn vực
38 6 tiết điệu 

(4 lần)
2,3,4,5,6,7 2 0,2

B T B B B T T / Thong thả, chiều vàng thong thả 
lại…

39 1,2,3,4,5,6 2 0,2 B B T T T B T / Canh dài vẫn thức nhớ tiên - nữ,
40 7 tiết điệu 

(3 lần)
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7

3 0,3 B B T T T B B / Vua Trần Hậu Chúa ngó trăng vàng,

Tổng 1.142 100
Bảng 5. Số lượng tiết điệu lệch chuẩn, sai chuẩn trên đơn vị một dòng thơ 7 chữ của Xuân 

Diệu
Theo kết quả thống kê, trong thơ Xuân Diệu có 75 khuôn tiết điệu ở ba dạng mô hình lí tưởng 

(6 khuôn với 250/892 dòng thơ - 28%), lệch chuẩn (25 khuôn với 573/892 dòng thơ - 64,2%) và 
sai chuẩn (44 khuôn với 69/892 dòng thơ - 7,7%). Tuy kiểu loại cấu trúc tiết điệu lí tưởng chiếm số 
lượng ít (6 kiểu) nhưng tần số xuất hiện lại chiếm ưu thế và là chủ đạo, điều đó chứng tỏ nhà thơ có 
ý thức rõ ràng về sự kế thừa và cách tân, kế thừa là để cách tân. 

Có thể thấy hiện tượng lệch chuẩn thường xuất hiện 1 tiết điệu/dòng thơ (430/892 lần chiếm 
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48,2%). Trường hợp sai chuẩn ít xuất hiện đơn độc trong dòng thơ (vị trí 6 chỉ xuất hiện 1 lần) mà 
thường là sự kết hợp sai chuẩn và lệch chuẩn, hoặc là 2 tiết điệu (1-2, 1-6, 3 - 6, 5 - 6, 6 -7), 3 tiết 
điệu (1-2-3, 1-2-5, 1-3-6, 1-3-7,...), 4 tiết điệu (1-2-4-6, 1-2-5-5,...), 5 tiết điệu (1-2-3-4-5, 3-4-5-6-
7,...), 6 tiết điệu (1-2-3-4-5-6, 2-3-4-5-6-7) và 7 tiết điệu (1-2-3-4-5-6-7). Còn khi đã xuất hiện sai 
chuẩn thì thường từ 2 tiết điệu trở lên/1 dòng thơ. Đó có thể là sự kết hợp của 2 tiết điệu (17 lần), 3 
tiết điệu (17 lần), 4 tiết điệu (16 lần), 5 tiết điệu (9 lần), 6 tiết điệu (4 lần), thậm chí 7 tiết điệu (3 lần). 
So với khuôn tiết điệu lí tưởng (250/892 lần - 28%) và khuôn lệch chuẩn (572/892 lần - 64,1%) thì 
số lượng trường hợp biến thể này chiếm số lượng không cao (66/892 lần - 7,4%). Tuy nhiên xét về 
số lượng biến thể của các khuôn tiết điệu (44 khuôn sai chuẩn so với 6 khuôn lí tường và 25 khuôn 
lệch chuẩn) thì tính sáng tạo và sự bức phá của Xuân Diệu khi sáng tác thơ là rất lớn. 

Đặc biệt, trong phạm vi khảo sát của chúng tôi (so sánh với thơ Đường Việt Nam, thơ Huy 
Cận) thì chỉ trong thơ Xuân Diệu mới xuất hiện sự kết hợp lệch chuẩn và phá cách ở 6 vị trí trong 
một dòng thơ (4 lần) và 7 vị trí/1 dòng thơ (3 lần). Đây cũng là một điểm độc đáo trong cấu trúc tiết 
điệu dòng thơ. Chẳng hạn:

Tên bài thơ Nội dung
Vị trí lệch 
chuẩn / sai 
chuẩn

Mô hình 
tiết điệu

K h u ô n 
tiết điệu

Giờ tàn Thong thả, chiều vàng thong thả lại… 2,3,4,5,6,7 B t b b b t t BA127
Giờ tàn Vừa mới khi mai tôi cảm thấy 2,3,4,5,6,7 B t b b b t t BA127
Bài thứ năm Canh dài vẫn thức nhớ tiên - nữ, 1,2,3,4,5,6 b b t t t b T BC117
Thu Nắng nhỏ bâng khuâng chiều lỡ thì. 1,2,3,4,5,6 t t b b b t B TA117
Nhị hồ Vua Tràn Hậu Chúa ngó trăng vàng, 1,2,3,4,5,6,7 b b t t t b b BC128
Bài thơ tuổi 
nhỏ Cho đầy trước mặt khoảng cô đơn 1,2,3,4,5,6,7 b b t t t b b BC128
Giờ tàn Chủ nhật còn nguyên, còn trọn vẹn; 1,2,3,4,5,6,7 t t  b b  b t t BA128

Thứ hai, về số lượng sự kết hợp tiết điệu lệch chuẩn hoặc sai chuẩn trên đơn vị một đoạn thơ, 
chúng tôi có bảng thống kê sau: 

Kiểu loại đoạn thơ Số lượng dòng thơ lệch chuẩn, 
sai chuẩn /1 đoạn

Số lượng 
(lần)

Tỉ lệ
(%)

Lệch chuẩn
(117/223 đoạn)

LC 2 (lệch chuẩn 2 dòng / đoạn) 53 23,8
LC 3 (lệch chuẩn 3 dòng / đoạn) 68 30,5
LC 4 (lệch chuẩn 4 dòng / đoạn) 38 17

Phá cách
(47/223 đoạn)

PC3 (phá cách 3 dòng / đoạn) 1 1,4
PC4 (phá cách 4 dòng / đoạn) 1 1,4
PC1 + LC1 5 2,2
PC1 + LC2 16 7,2
PC1 + LC3 14 6,3
PC2 + LC1 5 2,2
PC2 + LC2 6 2,7
PC3 + LC1 1 1,4

Tổng 223 100
Bảng 6. Số lượng tiết điệu lệch chuẩn, sai chuẩn trên đơn vị đoạn thơ
Có thể thấy tất cả hiện tượng phá cách đều xuất hiện trong sự kết hợp với trường hợp lệch 
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chuẩn hoặc phá cách (47/47 lần). Trong 47 trường hợp phá cách, có 2 trường hợp sự phá cách kết 
hợp với nhau (PC3, PC4), còn lại tất cả sự phá cách là sự kết hợp giữa phá cách và lệch chuẩn.

Ở đây, sự độc đáo trong cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ Xuân Diệu còn thể hiện ở việc thơ 
ông có trường hợp sự lệch chuẩn, phá cách, sai chuẩn xảy ra trong cả 4 dòng của một đoạn thơ. 
Chẳng hạn, tổng cộng trong đoạn thơ dưới đây có đến 19 lần phá cách và lệch chuẩn, trong đó lệch 
chuẩn (8 lần) và phá cách (11 lần). Đây quả là con số đáng kinh ngạc. 

Bài thơ tuổi nhỏ - Xuân Diệu
Vị trí lệch chuẩn/sai 
chuẩn

Cấu trúc tiết 
điệu

Khuôn tiết 
điệu

Giơ tay muốn ôm cả trái đất 4,6,7 B B T b T t t BA92
Ghì trước trái tim, ghì trước ngực 1,3,5,7 b T t B b T t BB40
Cho đầy trước mặt khoảng cô đơn 1,2,3,4,5,6,7 b b t t t b b BC128
Bao la muôn trời, sâu vạn vực 3,4,5,6,7 B B b b b t t BA116

Hay trong “Nhị hồ”, số lượng lệch chuẩn và sai chuẩn cũng rất lớn. Có đến 15 tiết điệu lệch 
chuẩn và phá cách:

Nhị hồ - Xuân Diệu
Vị trí lệch 
chuẩn/sai 

chuẩn

Cấu trúc tiết 
điệu

Khuôn tiết 
điệu

… Và nàng Lộng Ngọc lấy Tiêu Lang, 0 B B T T T B B BA1
Cưỡi hạc một đêm bay lên trời. 3,5,6 T T t B b b B BB33
Vua Tràn Hậu Chúa ngó trăng vàng, 1,2,3,4,5,6,7 b b t t t b b BC128
Khúc Hậu Đình Hoa đương lên khơi. 1,2,3,4,5 t t b b b B B BA83

Một phần sự độc đáo này có liên quan đến tâm trạng, xúc cảm của nhà thơ. Khi cảm xúc “bất 
thường”, càng chông chênh, chếnh choáng, bất ổn thì sự phá cách càng nhiều, chẳng hạn trong “Nhị 
hồ”, “Giờ tàn”, “Nguyệt cầm”, “Bài thơ tuổi nhỏ”... sự phá cách xảy ra nhiều trên một dòng thơ và 
trên đoạn thơ và trong cả bài thơ.

Tiêu biểu là trong “Nhị hồ”, 7/7 đoạn thơ đều xảy ra hiện tượng lệch chuẩn và sai chuẩn, 
trong đó là ít nhất 2 dòng thơ/đoạn thơ có chứa lệch chuẩn và sai chuẩn và xuất hiện 16 dòng thơ kết 
hợp sai chuẩn và lệch chuẩn trên 28 dòng thơ. Và trong 28 dòng thơ, xuất hiện tổng cọng 70 lần sai 
chuẩn và lệch chuẩn với 31 tiết điệu sai chuẩn, 39 tiết điệu lệch chuẩn. Cụ thể: 

Đoạn 1: 0/5/2-6-7/1-3-4-5   (4 lần sai chuẩn, 4 lần lệch chuẩn)
Đoạn 2: 1-5-7/1-3/1/1-5-6   (2 lần sai chuẩn, 7 lần lệch chuẩn)
Đoạn 3: 0/3/3-4-7/1-2-5-6   (4 lần sai chuẩn, 4 lần lệch chuẩn)
Đoạn 4: 1-3/1/6/1-2-3-4-6   (4 lần sai chuẩn, 5 lần lệch chuẩn)
Đoạn 5: 0/3-4-5/1--3-4-5-6-7/1-2-3-4-5  (6 lần sai chuẩn, 8 lần lệch chuẩn)
Đoạn 6: 3/1/2-4-5-6-7/2-3-4-5-6  (7 lần sai chuẩn, 5 lần lệch chuẩn)
Đoạn 7: 3/1-2-5/1-6-7/4-5-6   (4 lần sai chuẩn, 6 lần lệch chuẩn)
Đặc biệt trong “Giờ tàn” sự phá cách lặp lại ở những đoạn thơ tương đối giống nhau, chẳng 

hạn ở những vị trí: 2-3-4-5-6-7 (dòng 1 của đoạn 1, 3,4), 1-2-4-6 (dòng 2 của đoạn 1,3,4). Nhìn tổng 
thể, đoạn 1, 2 và 3 có sự tương đồng rất lớn về quy luật luật thơ. Cụ thể:

Đoạn 2: 1-2-3-4-5-6-7/1-2-4-6/1-3/3   (7 lần sai chuẩn, 7 lần lệch chuẩn)
Đoạn 4: 2-3-4-5-6-7/1-2-4-6/0/1-3-4  (8 lần sai chuẩn, 5 lần lệch chuẩn)
Đoạn 5: 2-3-4-5-6-7/1-2-4-6/0/1-3  (7 lần sai chuẩn, 5 lần lệch chuẩn)
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Theo lí giải của chúng tôi, sự kết hợp đó một phần xuất phát từ việc nhà thơ muốn tạo nên 
sự khác biệt, một phần phụ thuộc vào tâm trạng của nhà thơ. Như vậy, phá vỡ luật thơ, trong nhận 
thức của thi nhân, có thể là một thủ pháp nghệ thuật để góp phần chuyển tải nội dung ẩn sâu dưới 
lớp ngôn ngữ. Chẳng hạn, “Giờ tàn” chứa đựng sự khắc khoải, lo âu khi thời gian không dừng lại. 
Nó không chỉ thể hiện trên câu chữ, mà ở một khía cạnh nào đó, nó còn thể hiện sự không trọn vẹn 
ở cả hình thức ngôn ngữ. 

Tiếp theo, sự độc đáo còn thể hiện qua hiện tượng đối xứng trong cấu trúc tiết điệu. Con 
số thống kê đoạn thơ có cấu trúc tiết điệu đối xứng có số lượng khá cao (54/223 khổ thơ - 24,2%) 
trong đó hiện tượng đối xứng chiếm 37/223 khổ thơ và hiện tượng đối xứng đặc biệt chiếm 17/223 
khổ thơ tạo ra khuôn tiết điệu cân xứng, đối rất độc đáo. Chúng tôi sẽ dẫn một khổ thơ có sự đối 
xứng giữa dòng 1 - 4 và 2 -3 như sau:

Trăng - Xuân Diệu
Vị trí lệch 
chuẩn/sai 

chuẩn

Cấu trúc tiết 
điệu

Khuôn tiết 
điệu

Bâng khuâng chân tiếc giậm lên vàng, 3 B B b T TA B BA3
Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang, 1 b T B B T T B BB2
Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá, 1 b T B B B T T BC2
Và làm sai lỡ nhịp trăng đang 3 B B b T T B B BA3

Về hiện tượng đối xứng đặc biệt, có thể đó là sự đối xứng giữa dòng 1-4, dòng 2-3 (BA3-
BB2-BC2-BA3, TB2-TA3-TD3-TB2,... ) hay dòng 1-2 và 3-4 (TB1-TA1-TD2-TB2, TB1-TA1-
TD2-TB2,...). Chúng tôi có bảng liệt kê một số trường hợp  như sau:

Bài thơ Đối xứng Cấu trúc tiết điệu
Trăng, Vô biên, Kẻ đi đày 3-1-1-3 BA3-BB2-BC2-BA3
Gặp gỡ, Đơn sơ, Giới thiệu, Hết ngày hết tháng 1-3-3-1 TB2-TA3-TD3-TB2
Lạc quan 3-0-0-3 BA3-BB1-BC1-BA3
Lạc quan 0-1-0-1 BA1-BB2-BC1-BA2
Có những bài thơ, Rạo rực 0-0-1-1 TB1-TA1-TD2-TB2
Với bàn tay ấy, Trò chuyện với Thơ thơ 1-0-0-1 BA2-BB1-BC1-BA2
Xuân rụng 0-0-1,3-1,3 BA1-BB1-BC5-BA5
Ngẩn ngơ 1-1,3-1,3-1 TB2-TA5-TD5-TB2
Dâng 0-1,3-1,3-0 TB1-TA5-TD5-TB1

Ngoài ra có trường hợp đối xứng trong một đoạn thơ và giữa các đoạn thơ với nhau như:
Xuân Diệu Đi dạo  Bước bước giang hồ giữa mát tươi,  0
Xuân Diệu Đi dạo  Đi thì có chỗ, đến không nơi.   0
Xuân Diệu Đi dạo  Rồi khi nghỉ nhọc trong thân gió,  0
Xuân Diệu Đi dạo  Tôi hớp trong tay những vốc trời…  1

Xuân Diệu Đi dạo  Vương vấn bên mình một mối thương  1
Xuân Diệu Đi dạo  Như chim nặng nghĩa với bông hường, 0
Xuân Diệu Đi dạo  Tôi là một kẻ làm thơ thẩn   0
Xuân Diệu Đi dạo  Cúi nhặt thơ rơi giữa sỏi đường.  0
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Với cá tính của mình, với tâm hồn thơ dào dạt, thi sĩ Xuân Diệu đã kiến tạo nên những mô 
hình cấu trúc tiết điệu độc đáo không chỉ ở phạm vi dòng thơ mà cả đoạn thơ. Những dòng thơ đối 
xứng cộng hưởng với nhau đã mang đến hình thức mới và âm sắc mới cho bài thơ, giúp những cung 
bậc cảm xúc của thi sĩ lưu lại dấu ấn đặc biệt trong lòng độc giả.

3. Kết luận
Cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu có sự đột phá rất lớn và có sự biến thiên đa 

dạng, phong phú và độc đáo. Chính sự biến thiên này chi phối mạnh mẽ đến âm điệu, sắc thái và nội 
dung biểu cảm của bài thơ. Không chỉ vậy, những khuôn tiết điệu độc đáo cũng góp phần thể hiện 
cá tính và bản lĩnh của Xuân Diệu khi phô diễn thế giới nội tâm ngày càng tinh tế, tràn ngập màu 
sắc của con người. Tính đa dạng, độc đáo về tiết điệu trong dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu có khi là 
dấu hiệu nhận diện một cá tính sáng tạo của nhà thơ, nhưng cũng có khi đem đến sự đa dạng trong 
hình thức câu thơ. Có thể thấy, tiết điệu dòng thơ 7 chữ Xuân Diệu nói riêng và thơ Mới nói chung 
chưa bao giờ bị đóng khung vào một khuôn khổ mà biến hóa khôn lường để tránh cảm giác nhàn 
chán, vô vị hướng đến mục đích cuối cùng là tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc cho bài thơ để chuyển 
tải trọn vẹn nội dung đến người đọc.
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THE DIVERSITY, ABUNDANT AND UNIQUE IN THE POETIC METER STRUCTURE 
OF THE 7 SYLLABLES POEM OF XUAN DIEU

Summary: Metrics is a new approach in the study of poetry. This artical survey, statistics, 
describing the poetic meter structure of the 7 syllables poem of Xuan Dieu according to the meter 
structure standard, standard deviation or invalid. On that basic, we generalize the  diversity, 
abundant and unique of the 7 syllables poem of Xuan Dieu.

Key word: metrics, meter, 7 syllables poem, diversity, abundant, unique
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MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA NHÓM CON GIAO HOÁN TỬ 
VÀ NHÓM THƯƠNG 
Võ Văn Minh1, Trần Văn Sự2

Tóm tắt:  Cho nhóm G, chúng ta ký hiệu nhóm con giao hoán tử của một  nhóm G 
là [ ]' ,G G G= . Trong bài báo này, chúng tôi cung cấp một số tính chất cơ bản của nhóm 
con giao hoán tử 'G cùng với một số tính chất của nhóm thương ' .G G

Từ khóa: Nhóm con giao hoán tử;  nhóm Abel;  p-nhóm hữu hạn.

1. Giới thiệu
 Nhóm con giao hoán tử và nhóm thương có nhiều tính chất thú vị trong nghiên cứu 

lý thuyết nhóm, các nhóm con này có vai trò quan trọng trong việc biểu diễn p-nhóm, 
nghiên cứu các tính chất cơ bản của một nhóm lũy linh và ứng dụng trong biểu diễn xích, 
nghiên cứu tính khớp và tính chẻ trong xích chuẩn tắc, v.v…  Để biểu diễn một p-nhóm 
hữu hạn với các nhóm con giao hoán tử cyclic, việc nghiên cứu các tính chất cơ bản của 
các nhóm giao hoán tử và nhóm thương là rất cần thiết. Năm 1977, R. Brauer [3] giới 
thiệu các nhóm xạ ảnh (hay nhóm phép chiếu) hữu hạn để biểu diễn một p-nhóm cho 
trước, với p là số nguyên tố. Năm 1978, đồng tác giả là R.S.Dark và M.L. Newell [5] 
đưa ra được các điều kiện cần và đủ của các giao hoán tử để thiết lập nên một nhóm con. 
Năm 1979, Y-Cheng [4] đã nghiên cứu các nhóm xạ ảnh (hay nhóm phép chiếu) dựa trên 
các nhóm con giao hoán tử cyclic. 

Mục đích chính của chúng tôi trong bài báo này là xây dựng lại một vài tính chất 
cơ bản trong lý thuyết nhóm liên quan đến các nhóm con giao hoán tử cyclic, được ký 
hiệu bởi [ ]' ,G G G= với G là một nhóm được xác định trước và nhóm thương G trên một 
nhóm giao hoán tử [ ]' ,G G G= , được ký hiệu bởi [ ],G G G  hay ' .G G   

Cho G là một nhóm với phép toán nhân “.”,  được ký được bởi (G, .).  Xét các
phần tử tùy ý , ,x y z G∈ . Giao hoán tử của x và y được định nghĩa bởi 
     [ ] 1 1, .x y x y xy− −=  
Ta định nghĩa dạng mũ giữa x và y như sau
     1 1, .y xx y x y y x y x− −= =  
Ở đây 1 1,x y− − ký hiệu thay cho dạng nghịch đảo của các phần tử x và y tương ứng 

và ký hiệu  x y thay cho x.y
Tiếp theo, ta định nghĩa giao hoán tử cho 3 phần tử x, y, z  được ký hiệu bởi [x, y, 

z] và được xác định như sau:

1 . ThS., Trường Đại học Quảng Nam
2 . TS., Trường Đại học Quảng Nam
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[ ] [ ], , [ , ],x y z x y z= .
Ta đặt 

[ ] [ ]{ }' , , : , .G G G x y x y G= = 〈 ∈ 〉
Khi đó, nhóm G’ được gọi là nhóm con sinh bởi các giao hoán tử [x, y].
Chú ý: 
- Nếu xy = yx ta nói x và y giao hoán được với nhau.
 - Nếu X, Y là các tập con của G, ký hiệu [ ],X Y  là nhóm con sinh bởi các giao 

hoán tử [x, y], nghĩa là  

[ ] [ ]{ }, , : , .X Y x y x X y Y= ∈ ∈

Hiển nhiên, ta luôn có được kết quả như sau:  

[ ], .X Y G≤

Đặc biệt, [ ]' : ,G G G=  là một nhóm con hoán tử của G.  
Gọi K, H là các nhóm con của G, ta luôn có các khẳng định sau là đúng:
     ( ) [ ] [ ]

( ) [ ]
. , , .

. , , .

i H K K H

ii H K H K

=

〈 〉

 

     ( ). ,iii K G G K là nhóm abel nếu và chỉ nếu ' .G K⊆  
 Trong bài báo này ta quy ước 1 chỉ ánh xạ đồng nhất và 1 1,f x− − tương ứng chỉ 

ánh xạ ngược và phần tử khả nghịch của ánh xạ f và phần tử x. Tâm của nhóm G được 
ký hiệu là ( )Z G . Quy ước “⊆ ” thay thế một tập con và “⊂ ” thay thế một tập con thực 
sự, “ ” thay thế một nhóm con chuẩn tắc và “≤ ” thay thế một nhóm con. 

 Các kết quả trong bài báo này được nghiên cứu dựa trên cấu trúc của một nhóm G 
với phép toán . mà để cho ngắn gọn ta thường bỏ trống phép toán “.” khi thực hiện trên nó. 

2. Kết quả chính
 Đầu tiên chúng tôi cung cấp phép toán nhân và phép nghịch đảo của các giao 

hoán tử. Một số áp dụng của giao hoán tử cũng được đề xuất.  
2.1 Mệnh đề. Cho G là một nhóm và x, y G∈ tùy ý. Ta có
(i).    .1x, y y,x y,x x, y =[ ][ ]=[ ][ ]  
(ii).   1[ ] = [ ]x,y y,x− .

(iii).   y x x yx x y y y y x x− − − −= =1 1 1 1 1.

(iv).   
y xx x x, y y = y y, x= [ ], [ ].

Chứng minh.
(i).  Ta có x, y x y xy− −= 1 1[ ]  và y,x y x yx− −= 1 1[ ]  suy ra

x, y y,x x y xyy x yx x y xx yx x y yx x x− − − − − − − − − −= =1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ][ ]  =  =  = 1.                  (1)
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 y,x x, y y x yxx y xy y x yy xy y x xy y y  =− − − − − − − − − −= = = =1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ][ ] 1.                  (2)

Từ (1) và (2) suy ra x, y y,x y,x x, y =[ ][ ]=[ ][ ] 1.

(ii).   Suy ra từ (i).
(iii).  Ta có  

yx x x y xy x, y− − −= =1 1 1 [ ]  và 
xy y y x yx y,x− − −= =1 1 1 [ ].

Áp dụng (i) suy ra điều phải chứng minh. 
(iv).  Suy ra từ chứng minh trong (iii) và định nghĩa nhóm giao hoán tử.
Điều phải chứng minh.  
Tiếp theo, ta có các phép tính nhân kiểu lũy thừa của hai giao hoán tử.
2.2 Mệnh đề. Cho G là một nhóm và x, y,z G∈  tùy ý. Ta có
(i). 

zx, yz x,z x, y=[ ] [ ][ ] .

(ii). 
yx,z y,z xy, z=[ ] [ ] [ ].

(iii). 
rp m m rx, y x, y x, y m n p= ⇒ = ⇔ ≡[ ] 1 [ ] [ ] (mod ) với p là số nguyên tố 

và r > 0 tùy ý.
(iv). G/[G, G] là nhóm Abel.
Chứng minh.
(i).  Ta có  

( ) ( )zx,z x, y x z xzz x y xyz x z y xyz x yz x yz x, yz−− − − − − − − − −= = = =
11 1 1 1 1 1 1 1 1[ ][ ] . [ ].

(ii). Ta có  
( )-1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1[ ] [ ] = = ( ) = [ ]yx,z y,z y x z xzyy z yz y x z xyz xy z xy z xy, z= .  

(iii). Chứng minh trường hợp tổng quát 
    

rmpx, y =[ ] 1 với mọi m ≥1 .                                       (3)
Với m =1 thì (3) thỏa mãn theo giả thiết.
Giả sử (3) đúng với một số tự nhiên m = k ≥1.

Xét với m = k +1  ta có  
( +1) ] = [ ] = [ ][ ] = 1.1

r rr r r r r p pk p kp p p kp y yx, y x, y y x, y x, y =[ 1.

Vậy (3) đúng với mọi số tự nhiên ≥1.m

Tiếp theo chứng minh  
                                   m n rx, y x, y m n p= ≡[ ] [ ] khi (mod ).                                     (4)
Ta có  rm = sp n≡ ⇔ ∃ +(mod ) : .rm n p s  Suy ra
 

r r r nsp +n sp n n sp y ny x, y y x, y x, y x, y= = = =[ , ] [ , ] [ ] [ ][ ] [ ]mx y x                  (do 
(3))

(iv). Thật vậy dễ dàng ta có G, G G≤[ ] .
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Với mọi a G, G∈[ ], và với mọi x G∈  ta có b a,x G, G= ∈: [ ] [ ].  
Suy ra:  xa a, x a ab G, G= = ∈[ ] [ ].

Vậy        G, G G G G, G⇒ ∃[ ] / [ ].

Xét a, b G G,G∈ / [ ].  Ta có ab=a b ba=b a; .
Mặc khác,  
a, b ba ab G,G−= ∈1[ ] ( ) ( ) [ ].

Suy ra 
ab ba= ,
hay 
a b b a a, b G, G, G= ∀ ∈, [ ]

Vậy G G, G/ [ ]  là nhóm Aben.
Điều phải chứng minh.  
 Sử dụng phương pháp chứng minh quy nạp, ta có kết quả sau.
2.3  Định lý. Cho G là nhóm và i j ijx , y z i, j= ∀ ≥[ ] , 1. . Giả sử zx = xz, zy = yz. Ta có
(i).    i j ijx , y z i, j= ∀ ≥[ ] , 1.
(ii).   

( 1)/2i i i- i iyx z y x i= ∀ ≥( ) , 1.
Chứng minh.
(i).  Theo giả thiết ta có 

yxz x=  suy ra ( ) ( )yyxz x x= =
22 2( ) .

Bằng quy nạp suy ra được ( )yj jxz x=( )  với mọi j ≥1.
Vì z giao hoán với x nên với mọi j ≥1. có
    ( )

iyj j jix x z=

Vậy bằng quy nạp ta tính được  ( )
iyj j jix x z=  với mọi i ≥1.

Thay i  bởi j, j bởi i sẽ có được điều cần chứng minh.
(ii).  Chứng minh 

( 1)/2i i i- i iyx z y x i= ∀ ≥( ) , 1.                    (*)
Với i =1 ta có xy = yx  đúng theo giả thiết.
Giả sử  (*) đúng với một số nguyên dương i = k k ≥( 1).
Xét với i := k +1  ta có

        k k k k k

k k k k

k k k k

k k k k k

k k k k

yx yx yx z y x yx
z y y x yx
z y y x yz

y x z
z y x

+ −

− + − + −

− + − + −

− + +

+ + +

= =

=

=

=

=

1 (k 1)/2

( 1)/2 1 1 1 1

( 1)/2 1 1 1 1

( 1)/2 1 1

( 1)/2 1 1

( ) ( ) ( ) ( )

(x )

z

.
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Vậy (*) đúng với mọi số tự nhiên x, y,z G∈           
Điều phải chứng minh.  
 Trường hợp nhóm con giao hoán tử gồm 3 phần tử, ta có kết quả phân tích cơ bản 

các giao hoán tử như sau.
2.4  Định lý.  Cho G là nhóm, x, y,z G∈  và H, K, L là các tập con của G. Ta có
(i).    

y z xx, y z y, z x z, x y− − − =1 1 1[ , ] [ , ] [ , ] 1.

(ii).   Nếu H, K, L K, L,  H= =[ ] 1, [ ] 1  thì L, H, K] =[ 1.

Chứng minh.   
(i).   Tính 2 cặp đầu tiên ta có
 

y z y z y zx, y z y,z x x, y z y z x x yxy z y zyz z
x y xz x yxy zyy z yx y zyz xz
x y xz x zyz xz

− − − − − − − −

− − − − − − − − − −

− − − − −

= =

=

=

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

[ , ] [ , ] [[ ], ] [[ , ], ] [ , ] [ , ]

.

Hơn nữa,
 

x xz x y z x y z x zy z xzx yx− − − − − − −= =1 1 1 1 1 1 1[ , , ] [[ , ], ] .
Suy ra 

y z xx y z y z x z x y x y x z x zy z x z z x zy z x zx yx− − − − − − − − − − − − −= =1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ , , ] [ , , ] [ , , ] 1.

(ii).  Với mọi x H, y K, z L∈ ∈ ∈  ta có  
    x y z y z x− −= =1 1[ , , ] [ , , ] 1  suy ra
    y zx y z y z x− −= =1 1[ , , ] [ , , ] 1.

Áp dụng (i) ta được
     

xz x y
z x y

−

−

=

⇒ =

1

1

[ , , ] 1

[ , , ] 1.
Vậy, ta kết luận giao hoán tử  [L, H, K] = 1.           
 Điều phải chứng minh.  
 Công thức biểu diễn mũ của các giao hoán tử được mô tả dưới đây như sau.
2.5 Định lý. Cho G là p-nhóm hữu hạn, x, y G∈ , f  là một tự đẳng cấu của G và 

hai số nguyên m, n. Giả sử
    

-ny nx, f x y y, f y,x= =n[ ] [ , ], [ ] [ ].

Khi đó 
m n m nf x y f x yx = x , y = y .

Chứng minh.
Với mỗi số tự nhiên n, ta chứng minh bằng quy nạp theo m đẳng thức sau:

   
m nx,x x x, f=[ ] [ ] .                    (**) 
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Hiển nhiên (**) đúng với m = 0.
Giả sử (**) đúng với một số tự nhiên m = k,  nghĩa là  
    m=k nx,x x x, f=[ ] [ ] .
Với m = k +1 , ta có
 

k nm=k+1 n k n k n x yx,x x x,x.x .x x,x y x,x x, f= =[ ] [ ]=[ ][ ] [ ]  (áp dụng mệnh đề 2.2).
Suy ra
  

m nf x yx = x
và  

n -n n m nm n m m y y y x yy,x y y, y y,x y, f y, f y= = ⇒ =[ ] [ ][ ] [ ] [ ] .          
Điều phải chứng minh.  
Nhận xét. 
Ánh xạ  m nx yf : G G→  xác định bởi   m n

m n m n
x yf g x y g x y g G−= ∀ ∈1( ) ( ) ( ) ,  

là một tự đẳng cấu trong của G. Do đó, ánh xạ f là một tự đẳng cấu trong của G với 


m nx yf = f .
 Cuối cùng, để kết thúc bài báo chúng tôi cung cấp một số tính chất cơ bản của 

nhóm thương như sau.
2.6 Mệnh đề.  Cho G là nhóm và x, y, z là các phần tử của G, x giao hoán với z. Ta 

có các khẳng định sau là đúng:
(i).    Nếu nhóm G có số mũ bằng 2 thì G là Abel.
(ii).   Nếu G / Z G( )  là cyclic thì G / Z G( )  và G là Abel.
(iii).  Nếu mx, y z , y=[ ] [ ]  thì -m

Gz x C y∈ ( )  với mọi số nguyên m.
Chứng minh.
(i).    Xét u,v G∈  tùy ý ta có uv u v= = =2 2 2( ) 1.  Suy ra 
         uvuv = uuvv =1.
Áp dụng luật giản ước 2 phía ta được  
            vu = uv ,
hay theo định nghĩa, G là một nhóm Abel.
(ii).   Giả sử w G, w∈  là ảnh sinh ra G / Z G( ) . Khi này với mọi t G∈ có dạng
           

jt = zw  
với mọi số nguyên j và z Z G∈ ( ) .
Vậy bất kỳ hai phần tử này của G cũng giao hoán với nhau, hay là G Z G= ( ).

Do Z(G) là nhóm Abel nên G cũng là nhóm Abel.
(iii).  Dùng định nghĩa nhóm tâm hóa và sử dụng công thức 
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-mx y z t− − −=1 1 1[ , ] [ , ] ,
và định nghĩa của giao hoán tử  ta suy ra điều phải chứng minh.      
  3. Kết luận.  
Bài báo đã chỉ ra được các đặc trưng cơ bản của các giao hoán tử và dạng mũ của 

nó. Bài báo cũng đã chỉ ra được rằng G/[G, G] là nhóm Abel và đồng thời G có số mũ 2 
thì G là nhóm Abel. Các kết quả trong bài báo này làm nền tảng để nghiên cứu p-nhóm 
con giao hoán tử cyclic và ứng dụng trong việc biểu diễn p-nhóm, nghiên cứu tính chất 
của nhóm lũy linh và nghiên cứu biểu diễn xích, nghiên cứu tính khớp và tính chẻ trong 
một xích chuẩn tắc. 

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Hữu Việt Hưng, 1998, Đại số đại cương, NXB GD, Nhà Máy In Bộ Tổng 
tham mưu.

[2]  Hoàng Xuân Sính, 2000,  Đại số đại cương,  NXB GD.
[3] R. Brauer, 1977, On finite projective Groups, Contributions to Algebra: A Collection 

of Papers Dedicated To Ellis Kolchin, New York.
[4] Y-Cheng, 1979, On finite projective groups with commutator subgroups, Amer, Math, 

Soe, Notice, 79T-A229, ISS. A-509, 196.
[5] R.S.Dark and M.L. Newell, 1978, On conditions for commutators to form a subgroup, 

J.London Math, Soe, (2) 17, 251-262. 

SOME PROPERTIES OF THE COMMUTATOR SUBGROUP  
AND THE QUOTIENT GROUP

VO VAN MINH, TRAN VAN SU
Quang Nam University

 Abstract: Given a group G, let us denote the commutator subgroup of a group 
G be   G’:=[G, G]. In this paper, we provide some basis properties of the commutator 
subgroup G’ as well as some properties of the quotient group G / G’. 

Keywords:  Commutator subgroup;  Abel group;  Finite p-group.
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QUÁ TRÌNH MÔ HÌNH HOÁ TOÁN HỌC TRONG DẠY 
HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Phạm Nguyễn Hồng Ngự1

Tóm tắt: Toán học là một trong những môn học mang tính trừu tượng cao. Việc dạy 
và học toán cần được đổi mới theo hướng bồi dưỡng năng lực toán học cho học sinh cũng 
như giúp học sinh nhìn thấy được tính ứng dụng hoặc mối liên hệ giữa thực tiễn và toán 
học. Một trong những phương pháp để thực hiện mục tiêu này chính là phương pháp mô 
hình hoá toán học. Trong bài báo này, chúng tôi bàn về mô hình hoá, năng lực mô hình 
hoá trong môn toán ở trường phổ thông cũng như quy trình tổ chức hoạt động mô hình 
hoá toán học trong dạy học toán ở trường phổ thông qua các tình huống thực tiễn.

Từ khoá: Mô hình hoá, mô hình hoá toán học, tình huống thực tiễn, dạy học Toán 
1. Mở đầu
Toán học có nguồn gốc thực tiễn và là “chìa khóa” trong hầu hết các hoạt động 

của con người. Mặc dù là ngành khoa học có tính trừu tượng cao nhưng toán học có 
mối liên hệ chặt chẽ với thực tiễn và có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Ngay từ thời nguyên thủy, toán học đã có mặt trong hầu hết các hoạt động của con 
người, từ săn bắt, hái lượm đến đo đạc ruộng đất, hay đo thời gian, tính lịch, đo và tính 
diện tích, thể tích các hình hình học như hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, … Điều 
này được thể hiện qua nhiều di khảo cổ được tìm thấy như lịch Maya, xương Ishango, 
giấy cọ Rhind, … Hà Huy Khoái đã từng ví Toán học cần cho cuộc sống như không khí, 
người ta sinh ra đã sống trong không khí nhưng lại phát hiện ra nó rất muộn, dùng nó mà 
lại không nhận ra nó [4].

Trong thực tế, có nhiều tình huống xảy ra mà nếu như người không có kiến thức 
toán học sẽ không giải quyết được. Có những công việc tưởng chừng như chẳng liên 
quan đến toán chút nào nhưng nhìn kĩ ra thì toán học hiển hiện. Chẳng hạn người đưa 
thư phải có kỹ năng tính toán, sắp xếp sao cho việc đưa thư là hợp lý và đỡ tốn công sức, 
nhiên liệu của mình nhất.

Mặc dù toán học xuất phát từ thực tiễn, nhưng những tri thức toán học được giảng 
dạy đã được gọt giũa, đánh mất dần những nguồn gốc ban đầu, chỉ còn lại những tri thức 
toán học thuần túy. Bên cạnh đó, do chương trình giảng dạy toán ở nước ta thiên về sự 
hoàn chỉnh lý thuyết, coi trọng đến tính khoa học chặt chẽ của hệ thống kiến thức, các 
khâu thực hành nhất là ứng dụng vào các tình huống thực tiễn cuộc sống chưa được coi 
trọng đúng mức nên học sinh ít có cơ hội được rèn luyện phát triển nhiều kỹ năng cần 
thiết cho cuộc sống. 

Giáo dục toán đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống giáo dục của hầu 
hết các quốc gia trên thế giới. Giáo dục toán là sự giao thoa giữa toán học và giáo dục. 

1. TS., Trường Đại học Quảng Nam
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Toán học vốn dĩ mang bản chất trừu tượng, với rất nhiều những kí hiệu, suy diễn hình 
thức, … nhưng lại có tính ứng dụng rất cao trong những môn học khác cũng như trong 
đời sống xã hội. Chính vì vậy, dù Toán là một môn học khó để dạy, nhưng là môn học 
bắt buộc ở hầu hết các lớp học ở các cấp học cũng như ở các chương trình giáo dục khác 
nhau. Và cũng chính vì vậy mà việc nghiên cứu những lý thuyết phù hợp trong giáo dục 
toán cũng được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm [7].

 Hiện nay, giáo dục Toán học đã và đang có những thay đổi lớn tại Việt Nam. Điển 
hình là mục tiêu môn Toán trong chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 ở Việt 
Nam đã nhấn mạnh đến việc hình thành và phát triển các năng lực, phẩm chất cho học 
sinh chứ không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức như trước đây. Chương trình môn 
Toán 2018 này cũng đã bắt đầu đưa vào sử dụng tại Việt Nam trong năm học 2020 – 2021 
ở lớp 1 và tiếp tục áp dụng ở lớp 2 và lớp 6 trong năm học 2021 – 2022. Một trong những 
năng lực cốt lõi mà chương trình môn Toán 2018 hướng tới là năng lực mô hình hoá toán 
học [1]. Chính vì vậy mà người giáo viên dạy toán ở trường phổ thông cần có Kỹ Năng 
thiết kế, tổ chức các hoạt động nhận thức cho học sinh nhằm hình thành và bồi dưỡng 
năng lực này.

 Bài báo bàn về mô hình hoá toán học, năng lực mô hình hoá của học sinh cũng 
như quy trình tổ chức hoạt động mô hình hoá toán học ở trường phổ thông qua việc giải 
quyết các tình huống thực tiễn.

2. Nội dung nghiên cứu:

2.1. Mô hình, mô hình hoá toán học và năng lực mô hình hoá toán học

 2.1.1. Mô hình, mô hình hoá toán học

 Mô hình theo từ điển Tiếng Việt là danh từ chỉ vật cùng hình dạng nhưng được 
làm thu nhỏ lại nhiều lần, mô phỏng cấu tạo và hoạt động của một vật khác để tiện trình 
bày, nghiên cứu.

Như vậy thông qua mô hình ta có thể thao tác, khám phá, nghiên cứu các thuộc tính 
của đối tượng mà không cần đến vật thật như mô hình máy bay, mô hình khu đô thị, mô 
hình hình học không gian,…

 Mô hình toán học được hiểu là mô hình trừu tượng sử dụng ngôn ngữ toán học 
để mô tả về một hệ thống nào đó trong 5 loại sau: mô hình số học, mô hình đại số - giải 
tích, mô hình đồ thị, mô hình hình học, mô hình hỗn hợp. Trong đó mô hình số học là mô 
hình biểu diễn bởi bảng các phép toán, bộ số có thứ tự, vecto; mô hình đại số giải tích là 
mô hình biểu diễn bởi một số loại phương trình hoặc bất phương trình, hệ phương trình, 
bất phương trình, tập hợp, hàm số, vecto, ma trận. Hay có thể nói, mô hình toán học là 
một cấu trúc toán học gồm đồ thị, bảng biểu, phương trình, hệ phương trình, biểu thức 
đại số, hàm số,… các kí hiệu và các quan hệ toán học biểu diễn, mô tả các đặc điểm của 
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một tình huống, một hiện tượng hay một đối tượng thực được nghiên cứu. Chúng ta có 
thể xây dựng mô hình toán học bằng cách phiên dịch các vấn đề từ thực tiễn bằng phương 
tiện ngôn ngữ viết sang phương tiện ngôn ngữ biểu tượng, kí hiệu [3, tr16]. 

 Trong dạy học toán để khám phá các tình huống nảy sinh từ thực tiễn, cũng như 
giúp học sinh tìm kiếm được mối quan hệ giữa thực tiễn với các vấn đề trong sách giáo 
khoa, để học sinh nhìn thấy được ý nghĩa của các kiến thức toán, người ta tiến hành mô 
hình hoá các tình huống thực tiễn, hay còn gọi là mô hình hoá toán học. Theo Edwards 
và Hamson [dẫn theo 3, tr17] “mô hình hoá toán học là quá trình chuyển đổi một vấn đề 
thực tế sang một vấn đề toán học bằng cách thiết lập và giải quyết các mô hình toán học, 
thể hiện và đánh giá lời giải trong ngữ cảnh thực tế, cải tiến mô hình nếu cách giải quyết 
không thể chấp nhận.” Trần Vui [6, tr79] thì cho rằng, “mô hình hoá toán học là toàn bộ 
quá trình chuyển đổi vấn đề thực tế sang vấn đề toán học và ngược lại cùng với mọi thứ 
liên quan đến quá trình đó, từ bước xây dựng lại tình huống thực tế, quyết định một mô 
hình toán phù hợp, làm việc trong môi trường toán, giải thích đánh giá kết quả liên quan 
đến tình huống thực tế và đôi khi cần phải điều chỉnh các mô hình, lặp lại quá trình nhiều 
lần cho đến khi có được một kết quả hợp lý.”

 Như vậy, có thể hiểu mô hình hoá toán học là quá trình mà học sinh dựa trên tri 
thức, kinh nghiệm vốn có của mình, sử dụng các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, 
so sánh, khái quát hoá, trừu tượng hoá để xem xét vấn đề thực tiễn, bóc tách những cái 
không bản chất của vấn đề, trình bày vấn đề đang nghiên cứu dưới dạng ngôn ngữ toán 
học (kí hiệu, hình vẽ, công thức,..) rồi tiến hành giải quyết bài toán này bằng các công 
cụ toán học, sử dụng kết quả toán học đó để quay trở lại nhận định vấn đề thực tiễn. Hay 
chính là quá trình học sinh giải quyết những vấn đề thực tiễn bằng công cụ toán học.

 Mô hình hoá toán học có ý nghĩa quan trọng trong dạy học toán. Bởi, thông quá 
quá trình mô hình hoá học sinh sẽ thấy được ý nghĩa của toán học trong cuộc sống hằng 
ngày cũng như trong các môn khoa học khác. Thông qua việc xây dựng mô hình, giải 
quyết mô hình toán, học sinh sẽ hình thành và phát triển các năng lực như giải quyết vấn 
đề toán học, năng lực tư duy và lập luận. Đồng thời quá trình này cũng sẽ tạo cơ hội cho 
các em học sinh làm việc nhóm, thảo luận trao đổi với bạn bè, thầy cô góp phần phát triển 
năng lực giao tiếp toán, năng lực sử dụng các công cụ phương tiện tóán học. Đây đều là 
những năng lực cốt lõi mà chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018 hướng đến.

2.1.2. Năng lực mô hình hoá toán học
 Năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và 

quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức kỹ 
năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,… thực hiện thành 
công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể. 
[1, tr32]

 Năng lực mô hình hoá Toán học thể hiện qua việc: - học sinh xác định được mô 
hình toán học (gồm công thức, phương trình, bảng biểu, đồ thị,…) cho tình huống xuất 
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hiện trong bài toán thực tiễn; - Học sinh giải quyết được những vấn đề toán học trong mô 
hình được thiết lập; - Học sinh thể hiện và đánh gía được lời giải trong ngữ cảnh thực tế 
và cải tiến được mô hình nếu cách giải quyết không phù hợp.

 Đối với học sinh cấp trung học phổ thông thì năng lực mô hình hoá toán học được 
thể hiện qua việc: - Học sinh thiết lập được mô hình toán học (gồm công thức, phương 
trình, sơ đồ, hình vẽ, bảng biểu, đồ thị,…) để mô tả tình huống đặt ra trong một số bài 
toán thực tiễn; - Học sinh giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được 
thiết lập; - Học sinh lí giải được tính đúng đắn của lời giải (những kết luận thu được từ 
các tính toán là có ý nghĩa, phù hợp với thực tiễn hay không). Đặc biệt, học sinh nhận 
biết được cách đơn giản hoá, cách điều chỉnh những yêu cầu thực tiễn (xấp xỉ, bổ sung 
thêm giả thiết, tổng quát hoá,….) để đưa đến những bài toán giải được [2, tr 11].

2.2. Tình huống thực tiễn trong dạy học Toán
Theo từ điển Tiếng Việt “Thực tiễn là những HĐ của con người, trước tiên là lao 

động sản xuất, nhằm tạo ra điều kiện cần thiết cho sự phát triển của xã hội loài người”. 
Triết học duy vật biện chứng quan niệm: “Thực tiễn là HĐ vật chất - cảm tính, 

mang tính lịch sử, có mục đích của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội”. 
Bùi Huy Ngọc (2003) đã quan niệm “Tình huống thực tế là một tình huống mà 

trong khách thể có chứa đựng những phần tử là những yếu tố thực tế” và “bài toán thực tế 
là một bài toán mà trong giả thiết hay kết luận có các nội dung liên quan đến thực tế” [4].

Trong luận án tiến sĩ của mình Phan Anh (2011) đã quan niệm rằng “Tình huống 
thực tiễn là tình huống mà khách thể của nó chứa đựng các yếu tố mang nội dung thực 
tiễn (tức là mang nội dung các hoạt động của con người)” và “Bài toán có nội dung thực 
tiễn là bài toán mà khách thể của nó chứa đựng các yếu tố mang nội dung thực tiễn”[4].

Hà Xuân Thành (2017), cho rằng “Tình huống thực tiễn là loại tình huống mà 
trong khách thể của nó chứa đựng các yếu tố mang nội dung thực tế, trong đó có các hoạt 
động tác động của con người nhằm biến đổi thực tế. THTT là loại tình huống mà để giải 
quyết nó cần hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người 
nhằm cải biến tự nhiên và xã hội” và “Bài toán có chứa nội dung thực tiễn là bài toán mà 
trong giả thiết hoặc dữ kiện của bài toán chứa đựng các THTT”[4].

Kế thừa những quan niệm này, theo chúng tôi có thể hiểu tình huống thực tiễn 
trong dạy học toán là: Những tình huống xuất phát từ thực tiễn, có mặt trong đời sống 
hằng ngày, ẩn chứa các nội dung hoặc mối quan hệ toán học được GV quan sát phát 
hiện để thiết kế hoặc thiết kế lại, phù hợp với mục tiêu bài học để HS thông qua việc giải 
quyết tình huống chiếm lĩnh tri thức toán học.

Việc tăng cường các tình huống thực tiễn trong dạy học toán sẽ giúp học sinh bộ lộ 
được các biểu hiện của năng lực mô hình hoá, từ đó giáo viên có thể đánh giá được các 
mức độ về năng lực mô hình hoá của các em. Theo chúng tôi, giáo viên có thể sử dụng 
tình huống thực tiễn trong các hoạt động các tình huống điển hình trong môn toán như 
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dạy học khái niệm, định lý, quy tắc hay giải bài tập toán học. Thể hiện ở các hoạt động 
như: - Gợi động cơ mở đầu trước khi tiếp cận khái niệm, định lý toán học mới; - Hoạt 
động vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn hay hoạt động khắc sâu kiến thức đã học.

2.3. Giải quyết các tình huống thực tiễn qua quá trình mô hình hoá toán học ở 
trường phổ thông

2.3.1. Quy trình
 Nghiên cứu trong các tài liệu [3], [4], [6], [7], chúng tôi thấy rằng đã có rất nhiều 

tác giả quan tâm đến quá trình mô hình hoá toán học như  Pollak, Swetz&Hartzler, 
Stillman, Blum và Leip,…. Các tác giả này đều đưa ra quy trình từ 4 đến 7 bước để giải 
quyết một tình huống trong thế giới thực thông qua mô hình hoá.

 Dựa trên khái niệm về tình huống thực tiễn cũng như tham khảo các quy trình 
trên, chúng tôi cho rằng giáo viên có thể tổ chức cho học sinh giải quyết các tình huống 
thực tiễn qua quá trình mô hình hoá toán học ở trường phổ thông bằng quy trình sau:

 Bước 1: Giáo viên giao tình huống thực tiễn cho học sinh, yêu cầu học sinh tìm 
hiểu tình huống thực tiễn đó, xây dựng một mô hình toán phù hợp.

 Tình huống thực tiễn này đã được giáo viên nghiên cứu, thiết kế phù hợp với nội 
dung bài học, mục đích dạy học trong tiết dạy của mình. Học sinh dưới sự hỗ trợ, bắc 
giàn của giáo viên sẽ phân tích tình huống thực tiễn, gạt bỏ những cái không bản chất, 
tìm kiếm mô hình toán phù hợp với nội dung bài học.

 Bước 2: Học sinh làm việc với mô hình toán, tìm kiếm lời giải cho mô hình bằng 
kiến thức toán học.

  Học sinh bằng tri thức kinh nghiệm của mình, sử dụng tri thức toán học cần thiết 
để giải quyết mô hình toán đã được thiết kế ở bước 1. Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh 
để học sinh lựa chọn công cụ phù hợp với mục đích dạy học của mình.

 Bước 3: Học sinh sử dụng kết quả toán học đánh giá mô hình toán
 Học sinh sử dụng kết quả ở bước 2 đánh giá mô hình tóan ở bước 1; hoạt động 

này có thể gợi mở đến kiến thức toán học mới, hoặc củng cố một kiến thức toán học nào 
đó.

 Bước 4: Giáo viên kết luận kiến thức mới hoặc ôn tập lại kiến thức đã biết cho 
học sinh.

2.3.2. Một số ví dụ minh hoạ
 Ví dụ 1: Tổ chức dạy học giải quyết tình huống thực tiễn qua quá trình mô hình 

hoá trong bài Tích phân lớp 12.
Bước 1: Giáo viên (GV) giao tình huống thực tiễn như sau cho các nhóm học sinh 

(HS)
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Tình huống thực tiễn về kinh khí cầu
Lễ hội khinh khí cầu quốc tế diễn ra từ 1-26/5/2018 song song với lễ hội pháo 

hoa tại hồ Hoà Trung, thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những lễ hội đặc sắc và để 
lại nhiều ấn tượng cho khách du lịch. Vào tối ngày 26/5/2018, bầu trời không có gió, 
một chiếc khinh khí cầu đang đứng yên ở độ cao 162 mét so với mặt đất đã được phi 
công cài đặt cho nó chế độ chuyển động đi xuống. Biết rằng, khinh khí cầu đã chuyển 
động theo phương thẳng đứng với vận tốc tuân theo quy luật , trong 
đó t (phút) là thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động, v(t) được tính theo đơn vị mét/
phút(m/p). Nếu như vậy thì theo em, khi bắt đầu tiếp đất vận tốc v của khinh khí cầu 
là bao nhiêu?

GV yêu cầu các nhóm HS quan sát tình huống, gạt bỏ những yếu tố không bản 
chất, giữ lại những cái bản chất để thiết lập mô hình toán tương ứng.

HS thông qua tri thức kinh nghiệm của mình, phân tích tình huống, giữ lại những 
kiến thức toán học cốt lõi trong tình huống như: Đường đi của kinh phí cầu là s = 162m. 
Vận tốc kinh khí cầu là , trong đó t là thời gian kinh khí cầu di chuyển.. 
Thời điểm kinh khí cầu bắt đầu đi là t=0, thời điểm kinh khí cầu tiếp đất là . Cần tính 
vận tốc khi khinh khí cầu tiếp đất, nghĩa là cần tìm . Như vậy tình huống có thể 
phát biểu thành mô hình Toán “ tìm vận tốc  của kinh khí cầu biết  
và s= 162m.”

GV có thể hướng dẫn cho HS để HS tìm thấy mô hình này (nếu cần đối với những 
nhóm HS chưa tự tìm thấy).

Bước 2: HS tìm kiếm công cụ toán học để giải quyết mô hình Toán ở trên.
Ở đây, HS có thể sử dụng công cụ tích phân để tìm thấy muốn tìm  phải giải được 

bài toán tìm tích phân . Hay giải phương trình 
Với điều kiện , HS tìm được .
Bước 3: Với kết quả trên thì kinh khí cầu tiếp đất với vận tốc 9m/p.
Bước 4: GV nhắc lại kiến thức về nguyên hàm, tích phân, mối quan hệ giữa vận 

tốc, quãng đường, khắc sâu ý nghĩa toán học cho HS.
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Ví dụ 2: Tổ chức dạy học giải quyết tình huống thực tiễn qua quá trình mô hình 
hoá trong bài Hàm số lớp 10.

 Bước 1: GV giao THTT cho các nhóm học sinh trong lớp.

Tình huống về hàm s

Trong kỳ nghỉ hè năm 2019, Thanh cùng một nhóm bạn trường đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng đi tàu khách từ Đà Nẵng vào Thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên để 
tham gia Trường hè Toán học sinh viên năm 2019. Trên đường đi, nhóm bạn của 
Thanh hẹn đón bạn An ở thành phố Tam Kỳ để cùng đi. Biết vận tốc trung bình tàu 
khách khoảng 43 km/h.

a) Nhận xét về mối quan hệ giữa thời gian và quãng đường đi ? 
b) Sau 2 giờ thì nhóm của Thanh đã đón được An chưa?
c) Tìm đoạn đường còn phải đi sau một khoảng thời gian t ?

GV yêu cầu các nhóm HS quan sát tình huống, gạt bỏ những yếu tố không bản 
chất, giữ lại những cái bản chất để thiết lập mô hình toán tương ứng.

HS thông qua tri thức kinh nghiệm của mình, phân tích tình huống, giữ lại những 
kiến thức toán học cốt lõi trong tình huống như: mối quan hệ giữa quãng đường và thời 
gian, vận tốc; với vận tốc 43km/h thì quãng đường tàu đi được là gì?; quãng đường phải 
đi là bao nhiêu, quãng đường còn lại được tính như thế nào?; sau 2 giờ tàu đi được bao 
nhiêu km? Khoảng cách từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ, đi Tuy Hoà theo đường sắt là bao xa…?

HS có thể sử dụng tri thức kinh nghiệm hoặc internet để xác định được mô hình 
hoá của tình huống thực tiễn trên là “ Đà Nẵng cách Tuy Hoà 412,7 km, cách Tam Kỳ 
70km. Nhóm bạn Thanh đi từ Đà Nẵng vào Tuy Hoà bằng tàu khách với tốc độ trung 
bình 43km/h. Tìm thời gian đi đến Tam Kỳ, tìm đoạn đường còn lại phải đi sau khoảng 
thời gian t”

Bước 2: HS tìm kiếm công cụ toán để giải quyết mô hình. Ở đây hs có thể dựa 
vào mối quan hệ giữa quãng đường vận tốc theo tỉ lệ thuận để liên hệ với kiến thức hàm 
số đã học. Mối quan hệ giữa quãng đường và thời gian chính là hàm số cần  s=vt = 43t.

Sau 2 h tàu đi được 86km, nên lúc này tàu đã đi qua thành phố Tam Kỳ.
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Sau t thời gian tàu đi được 43t km, nên quãng đường còn lại phải đi là 412,7-43t.
Bước 3: Với kết quả trên thì sau 2 h nhóm của Thanh đã đón được An, và quãng 

đường cần phải đi sau thời gian t để đến Tuy Hoà là 412,7 – 43t.
Bước 4: GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả của mình, trao đổi, điều chỉnh sai 

sót nếu có và củng cố lại kiến thức về hàm số cho học sinh.
3. Kết luận
 Việc dạy học Toán ở trường trung học phổ thông gắn với tình huống thực tiễn 

là một trong những cách phù hợp để bồi dưỡng năng lực mô hình hoá cho học sinh, đáp 
ứng yêu cầu dạy và học toán hiện nay theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Để tiến 
hành dạy học toán học bồi dưỡng năng lực mô hình hoá cho học sinh, đòi hỏi người giáo 
viên phải có tri thức kinh nghiệm, quan sát và nhận thấy được những tình huống ngoài 
đời sống ẩn chứa tri thức toán học. Điều này, không phải một sớm một chiều giáo viên có 
được, mà cần sự rèn luyện, nghiên cứu một cách nghiêm túc. Việc hướng dẫn giáo viên 
tìm kiếm thiết kế những tình huống thực tiễn ẩn chứa mô hình toán là vấn đề đáng quan 
tâm hiện nay. Trong thời gian tới, với sự chung tay của nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục 
trong lĩnh vực mô hình hoá toán học, lĩnh vực dạy học toán gắn với thực tiễn sẽ góp phần 
tháo gỡ những khó khăn này. 
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THE PROCESS OF MATHEMATICAL MODELING IN TEACHING MATHS 
IN HIGH SCHOOL
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Abstracts: Maths is one of the highly abstract subjects. The teaching and learning 
of Math needs to be innovated in the direction of fostering studens’ mathematics 
competence as well as helping them see the applicability or the connection between 
practice and mathematics. One of the methods to accomplish this goal is mathematical 
modeling. In this article, we discuss modeling, competence  of  mathematical modeling 
in high school as well as the process of organizing mathematical modeling activities in 
teaching mathematics in high schools through practical situation.

Key words: Modeling, competence of modeling Mathematic, practical situation, 
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HỆ THỐNG DI TÍCH THUỘC DINH TRẤN THANH CHIÊM  
(XÃ ĐIỆN PHƯƠNG, HUYỆN ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM)

Phạm Thị Phúc1

Tóm tắt: Dinh trấn Thanh Chiêm – trung tâm hành chính thứ hai của chính quyền  
chúa Nguyễn, được xây dựng từ 1602 và tồn tại trong hai thế kỷ. Dinh trấn Thanh Chiêm 
đã đóng vai trò quan trọng về chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa – xã hội của xứ Đàng 
Trong. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, hiện nay dinh trấn bị tàn phá rất nhiều. Qua 
quá trình khảo sát cho thấy, di tích dinh trấn Thanh Chiêm chỉ còn 4 công trình mặc dù 
được tu sửa nhiều lần nhưng vẫn còn nguyên giá trị là Hội Phước Tự, nhà thờ Phước 
Kiều, đền thờ Đoàn Qúy Phi, đình An Nhơn, các công trình khác chỉ còn là phế tích. Ở 
bài viết này tác giả tập trung khảo tả chi tiết về bốn công trình còn lại kể trên. Qua đó, 
giúp người đọc hình dung một cách tổng thể di tích dinh trấn Thanh Chiêm ngày nay.

Từ khóa: Dinh trấn Thanh Chiêm, đền thờ Đoàn Qúy Phi, chúa Nguyễn.
1. Mở đầu
Sau khi đã ổn định được chính quyền tại xứ Đàng Trong, vào năm 1602, Nguyễn 

Hoàng đã có một quyết định hết sức quan trọng, đó là cho xây dựng dinh trấn Thanh 
Chiêm. Mục đích xây dựng dinh trấn là giúp chính quyền chúa Nguyễn ở Chính dinh 
quản lý được vùng này. Đồng thời cử người con thứ sáu của mình là hoàng tử Nguyễn 
Phúc Nguyên vào nhậm chức trấn thủ. Tồn tại trong khoảng hai thế kỷ, dinh trấn Thanh 
Chiêm thực sự chứng tỏ được vai trò chiến lược của mình trong cả chính trị, kinh tế lẫn 
văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, sau chính quyền chúa Nguyễn sụp đỗ bởi phong trào nông 
dân Tây Sơn và qua hai cuộc chiến tranh, dinh trấn đã bị tàn phá rất nhiều. 

Trong cuộc khảo sát những di tích thuộc dinh trấn Thanh Chiêm, chúng tôi dưới sự 
hướng dẫn nhiệt tình của các vị cao niên trong làng đã đến tận nơi để tìm hiểu những di 
tích và cả những phế tích thuộc dinh trấn này. Qua quá  trình khảo sát, kết hợp cùng với 
các tài liệu thu thập được về dinh trấn Thanh Chiêm chúng tôi nhận thấy trong tổng thể 
các di tích thuộc dinh trấn Thanh Chiêm, có 4 công trình mặc dù đã qua tu bổ nhưng vẫn 
nguyên giá trị là Hội Phước Tự, Đình An Nhơn, nhà thờ Phước Kiều và đền thờ Đoàn 
Quý Phi, các công trình khác đều chỉ còn phế tích. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ 
trình bày đầy đủ và chi tiết về hệ thống các công trình kiến trúc còn lại sót thuộc về dinh 
trấn Thanh Chiêm. Hy vọng với bài viết này sẽ giúp người đọc hình dung được toàn bộ 
di tích và định hướng các giải pháp để trùng tu, tôn tạo di tích trong thời gian tới.

2. Nội dung
2.1. Đình An Nhơn 
Đình An Nhơn ra đời với mong muốn cầu được phù trợ, cầu quốc thái dân an và 

ngày càng phát triển hơn nữa để dinh trấn Thanh Chiêm đạt được cực thịnh. Đình chính 
là nơi hội họp của làng khi có việc làng việc nước cần giải quyết, có lẽ quan trấn thủ cũng 
tham gia vào nếu là việc liên quan đến dinh trấn nơi ông quản hay việc gấp từ Chính dinh 
đưa xuống cần bàn bạc với các bô lão chức sắc trong làng.

1. ThS., Trường Đại học Quảng Nam
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Đình An Nhơn tọa lạc trên xứ đất Lương Hòa, làng An Nhơn, thôn Thanh Chiêm, 
xã Điện Phương. Trải qua nhiều lần tu sửa, ngôi đình vẫn giữ được dáng vẻ cổ kính vốn 
có, lần trùng tu gần nhất năm 1999, trên nền đất cũ với diện tích 64m2, được xây theo 
hướng Đông. Từ QL1A từ Bắc vào Nam ngay chợ Tổng đi phía bên trái xuống khoảng 
500m qua hai cầu chui (tên gọi người dân địa phương của đường đi chui qua dưới đường 
Quốc lộ tránh thị trấn Vĩnh Điện), rẽ bên tay phải con hẻm nhỏ (ngay nhà ông Võ Mễ) 
50m, đình An Nhơn nằm bên phải của con đường quay về hướng mặt trời mọc.

Trước đây phía bên trái ngoài đình làng từ trong ra có nhà hội hương nhưng sau 
năm 1945 nhà hội hương bị đổ nát nên đến năm 1968 dân làng xây dựng tại vị trí đó một 
Đài Nghĩa Tự với ba miếu thờ bên dưới gốc cây bồ đề cổ thụ.

Đình có không gian thoáng đãng được bao quanh bởi hàng rào chè tàu cắt xén cẩn 
thận. Lối đi vào không trực diện vào cửa chính, che cho lối đi là tấm bình phong, người 
vào đình phải rẽ hướng bên trái để vào sân đình. Sân đình trước đây lót gạch Thanh Hà 
nhưng do thời gian lâu làm hư hại bây giờ đã tráng bê tông tạo khoảng trống rộng rãi, 
sạch sẽ cho mỗi dịp đình có lễ lớn, đủ không gian cho con cháu dân làng tụ họp.

Phía trước sân Đình là bức bình phong trên có hình ảnh về một trong tứ linh mà 
người Việt hay nhắc đến đó là con lân có màu sắc sặc sỡ mang dáng vóc hùng dũng uy 
nghiêm nơi cổng đình. Mái đình được lợp ngói âm dương đất nung, ngói xếp chồng lên 
nhau theo quy tắc úp ngửa mặc dù độ xếp dày đặc nhưng vẫn đảm bảo nét mềm mại 
duyên dáng cho toàn bộ mái đình. Trên đỉnh mái đình có đặt hai con rồng và hình nguyệt 
ở giữa theo thế lưỡng long chầu nguyệt là nơi hội tụ long khí giữa đất trời và càng xuôi 
về mái hiên có hai con phượng và hai con lân vẫn giữ nguyên thế chầu như vậy. 

Hệ thống các cửa được làm bằng gỗ mít cài then chắc chắn vì là nơi lưu giữ 15 sắc 
phong triều Nguyễn ban tặng nên được bảo vệ rất cẩn thận. Phía trên hiên đình có ba chữ 
Đình An Nhơn bằng chữ Hán, hai cột hiên đình có hai câu đối:

An  Trạch  Địa  Lương  Ất  Hướng  Trường  Sanh  Thành  Di  Diệp
Nhơn  Đình  Thiên  Phước  Tân  Sơn  Vĩnh  Kiết  Tạo  Mạt  Tài
Bên trong Đình, chính giữa nóc là tấm hoành phi sơn son thiếp vàng được chạm 

nổi ghi ba chữ “Đình An Nhơn” bằng chữ Hán xung quanh có chạm trổ hoa văn phụ trợ 
rất tinh xảo. Trên nóc đình có dòng chữ vàng ghi lại câu “Thành Thái 12, An Nhơn xã, 
Diên Phước huyện, Điện Bàn Phủ” chính là năm vua Thành Thái cho di dời xây dựng 
lại ngôi đình tại vị trí hiện nay. 

Trên gian giữa đình có bốn chữ: Dân Tí Quốc Hộ (nghĩa: bảo vệ nước, che chở 
dân), với mong muốn gửi gắm lòng thành kính, nguyện cầu nhận được sự phù hộ cho 
nhân dân con cháu dòng họ nơi đây.

Hai bên là hai câu đối: 
Nhật … Đình  Tiền  Văn  Hóa  Duy  Lưu  Duy  Tích  Sự
Nguyệt  Viêm  Tẫm  Hậu  Truyền  Thống  Bảo  Tồn  Phụng  Trùng  Tu
Hiện nay đình còn lưu giữ tấm bia (bên trái) bên trên khắc bằng chữ Hán danh sách 

tên những người có công có của góp sức xây dựng trùng tu lại ngôi đình khi nó được di 
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dời lần cuối về vị trí hiện nay. Tấm bia có kích thước khoảng chiều rộng 35cm, chiều dài 
70cm, còn nguyên vẹn không bị sứt mẻ nhưng chữ thì đã bị mờ chỉ còn đọc được một số, 
người dân dựa vào nét khắc mà viết lại mực lên. 

Bên trong có tất cả bảy bàn thờ gồm một bàn thờ thần ở gian chính điện, hai bên 
là bàn thờ tả vu, hữu vu, tiếp đến là hòm công đức (bên trái) và tiền hiền (bên phải), cuối 
cùng là bàn thờ Dũ Hậu và bàn thờ Tiền Vẫn.

Tại Đình An Nhơn và Miếu Bà (gần đình sát cạnh bến sông Chợ Củi) hằng năm 
dân làng đều tổ chức hai lễ tế Xuân vào ngày 16 tháng Giêng và lễ tế Thu vào ngày mồng 
10 tháng 8 âm lịch, bà con về dự đông đủ khẩn xin Thành Hoàng hộ trì cho quê hương 
thanh bình, nhân dân yên ổn, mưa gió thuận hòa, che chở nhân dân có đời sống ấm no, 
hạnh phúc như nội dung tấm biển treo giữa đình làng và để tưởng nhớ đến tiền nhân có 
công với làng. Trong những ngày tết Nguyên Đán, tết Thanh Minh, rằm, mồng một... dân 
làng đều đến thắp hương tưởng nhớ ơn trên.

Qua nhiều thế kỷ, đình An Nhơn tồn tại và nằm trong cụm di tích dinh trấn Thanh 
Chiêm nên được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận là di tích lịch sử - văn 
hóa cấp tỉnh theo quyết định số 4451/QĐ/UBND ngày 30/12/2011 do Chủ tịch Lê Phước 
Thanh ký nhận. Đình làng An Nhơn là di tích lịch sử, nơi sinh hoạt tâm linh và văn hóa 
của nhân dân địa phương.

2.2. Hội Phước Tự
Trong vấn đề tư tưởng tôn giáo, Nguyễn Hoàng lấy Phật giáo làm quốc giáo, điều 

này góp phần: “đẩy mạnh được bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt, mặt khác làm 
lắng đọng các mối âu lo của người di dân mà không đặt lại vấn đề tính hợp pháp của 
những người cai trị” [2; tr. 329]. Đồng thời phải không gây cảm giác xa lạ với tín ngưỡng 
của người Chăm trên địa bàn thì mới dễ dàng thu phục được lòng người ở vùng đất mới.

Vì những nguyên nhân trên mà Nguyễn Hoàng, vốn xuất thân là một vị quan của 
nhà Lê, được đào tạo trong cửa Khổng sân Trình lại sử dụng Phật giáo để hưng khởi 
nghiệp lớn. Các chúa Nguyễn bắt đầu từ Nguyễn Hoàng đến vị chúa cuối cùng Nguyễn 
Phúc Thuần đều mộ Phật. Bằng chứng là trên khắp lãnh thổ miền Trung có rất nhiều 
chùa được xây dựng dưới thời chín vị chúa Nguyễn này. Mở đầu là chùa Thiên Mụ gắn 
với tích người đàn bà nhà trời “quần lục áo đỏ” trên vùng đất Phú Xuân sau này là kinh 
đô của mười ba vị vua triều Nguyễn. Thời gian sau khi dinh trấn Thanh Chiêm đi vào ổn 
dịnh, chúa Nguyễn bắt đầu tiến hành việc củng cố tư tưởng, ý thức hệ trong nhân dân, 
tiêu biểu là cho trùng tu xây dựng lại Hội Phước tự tại làng Thanh Chiêm.

Từ QL 1A theo tuyến đường thiên lý Bắc Nam ngay chợ Tổng rẽ bên trái xuống 
khoảng 200m, thuộc làng Thanh Chiêm, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Hội Phước 
Tự xuất hiện với không gian thật yên bình. Đối diện ngôi tự là đầm sen ngát hương vào 
mùa hè, hết mùa sen thì đó là một biển lục bình tím lơ lững trôi trên mặt nước êm đềm. 
Bước qua cửa Tam quan với hai trụ biểu hai bên là chúng ta đã đặt chân đến một nơi 
tâm linh, phảng phất trong không khí mùi của khói hương và hoa cỏ. Cổng là một trong 
những công trình còn giữ được từ thuở sơ khai của ngôi chùa, được xây theo kiến trúc 
tam quan có lầu trên cùng đi lên bằng hai lối bậc tam cấp. Trên đỉnh cổng có tượng lưỡng 
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long chầu nguyệt, từ hai phía xuống thấp dần là tượng hai con nghê và phượng vẫn giữ 
nguyên thế chầu. Trên thân cổng có đắp nổi hình cá chép vượt vũ môn quan đối xứng hai 
bên, trên trụ biểu có đắp các mảnh sành sứ tạo nên nét duyên dáng uyển chuyển cho thân 
trụ đỡ tòa sen trên đầu. Mảnh đất phía trước được gia đình Phật tử của chùa chăm sóc bố 
trí rất đẹp mắt bởi các loại hoa, vườn rau nho nhỏ.

Bên trong khuôn viên phía bên trái có đặt tượng thờ Địa Tạng Bồ Tát, đây là vị 
bồ tát chuyên cứu độ sinh linh trong địa ngục và trẻ con yếu tử hoặc cứu giúp lữ hành 
phương xa, đó là vị Bồ Tát duy nhất được diễn tả với bạch hào (lông trắng xoáy nằm giữa 
hai mắt) trên trán, một trong ba mươi hai tướng tốt của một vị Phật. Tại Trung Quốc và 
các nước Đông Nam Á, Địa Tạng Bồ Tát được xem là một trong bốn vị Đại Vị Bồ Tát 
(ba vị khác là Quán Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền) chuyên cứu độ những người 
bị sa vào địa ngục. Trú xứ của Bồ Tát Địa Tạng là Cửu Hoa sơn. Phật đầu đội mũ thất 
phật (trên mũ có hình 7 vị Phật), mặc áo cà sa đỏ, tay phải cầm gậy tích trượng có mười 
hai khoen, tay trái cầm ngọc minh châu, tư thế đứng uy nghi.

Chính giữa sân là tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát (nhỏ hơn) đứng trên tòa sen 
tay trái cầm bình cam lồ, tay phải cầm cành dương liễu, như trong kinh nhà Phật có câu 
“Nam - mô thanh tịnh bình thùy dương liễu Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện”. 
Giải thích như sau “Thanh tịnh bình” là bình thanh tịnh, “thùy dương liễu” là cành 
dương liễu rủ xuống, “Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm” là nước cam lồ của đức Quan 
Âm rưới lên tâm. Ý nghĩa nguyên câu ấy là bình thanh tịnh đựng nước cam lồ, nhờ cành 
dương liễu rưới khắp làm cho tâm người được mát mẻ. 

Vào bên trong là gian chính điện của ngôi chùa được nâng lên nền cao vì sợ lũ lụt 
làm hư hại đến tài sản. Gian chính điện được giữ nguyên lối kiến trúc cổ xưa và xây dựng 
ngay trên vị trí nền móng cũ với kiến trúc ba gian hai chái, hai bên còn có lầu chuông và 
lầu trống. Hai lầu chuông trống được lợp ngói âm dương, có khuôn bông hai mặt, không 
gian thoáng để vang tiếng được xa khi chùa khai chuông khai trống. Hiện nay bộ chuông 
và trống đều là mới, vì theo phú chúc dưới thời chúa Nguyễn cai trị, chùa đã đúc đại hồng 
chung nhưng vào một năm không rõ kinh đô Huế (triều Nguyễn) xảy ra biến cố nên con 
ông Đinh Công Quang (một trong các vị hội chủ) chiếm đoạt chuông bán lấy 100 quan 
tiền, còn trống cũng bị thất lạc không rõ trong thời gian nào. Ngay cạnh lầu trống có treo 
một cái khánh đá năm Gia Long thứ 7 (1808) do hai tín chủ là Trần Ngọc Mô và Nguyễn 
Thị Châu lòng thành dâng cúng cho chùa.

Phần mái chùa được lợp bằng loại ngói âm dương (hai viên gạch úp sát vào nhau 
tạo thành đường thoát nước) đây là sự kết hợp giữa kiến trúc Trung Quốc và Việt Nam. 
Phía trên đỉnh mái là hình tượng lưỡng long chầu nguyệt nhưng không giống ngoài cổng 
càng xuôi về mái là tượng rồng nhỏ quay đầu ngược hướng chầu. Chùa được bao quanh 
bởi hệ thống cửa bức bàn hay là cửa bàn khoa được làm từ gỗ lim rất tinh xảo, điều đặc 
biệt của loại cửa này là mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, không cần mở cửa 
mà vẫn đủ ánh sáng nếu cần thiết, đó là nhờ vào hệ thống kéo của cửa. Kết cấu của ngôi 
nhà cổ mang đậm quan niệm thời phong kiến với bậc hè và ngưỡng cửa cao. Khách vào 
phải cúi đầu nhìn tránh vấp ngã và cũng thể hiện sự tôn trọng đối với chư Phật. 

Chùa được xây dựng theo lối kiến trúc nhà cổ ba gian hai chái, được nâng đỡ bởi 
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hệ thống mười sáu cột gỗ lim từ nguyên khởi để lại, vì nằm sát sông nên khu vực này bị 
lũ lụt liên tục khiến các cột gỗ mục dần phần chân, phần thân vẫn còn nguyên vẹn, các 
cột đặt trên đá tảng và nâng lên nền mới cao hơn nền móng cũ rất nhiều. Hệ thống vì kèo 
được lắp ráp, điêu khắc rất tinh xảo, cuối kèo là hình tượng chạm khắc nổi cá chép vượt 
vũ môn quan hóa rồng. Vì quá giang - kèo cầu là bộ vì kèo ba cột nhưng đặc biệt cột 
cái không chôn dưới đất mà đứng trên lưng quá giang gọi là cột trốn chống trực tiếp lên 
chổm kèo, hình chạm trổ hoa văn phình to ở hai đầu và nhỏ lại ở chính giữa tạo nên nét 
mềm mại uyển chuyển cho bộ khung đỡ của ngôi chùa.   

Bên trong là ba gian thờ có tượng Phật, gian giữa là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni 
gồm một đá và một đồng. Theo sư cô trụ trì chùa hiện nay thì tượng đồng có từ lúc thành 
lập chùa giữ cho đến hiện nay. Bên trái là tượng Địa Tạng Vương, bên phải là Quan Thế 
Âm bồ tát đều bằng đá cả hai tượng đều có trong quá trình tồn tại phát triển của chùa sau 
này. Ba vị chư Phật nổi tiếng luôn được mọi người từ Phật tử nói riêng đến người dân 
lương nói chung đều tôn kính, lòng thành tin tưởng hết mực.

Trên Xà Cò ở nóc chính điện còn khắc một bài minh bằng chữ Hán, theo ông Đinh 
Trọng Tuyên, một nhà văn hóa địa phương thì nội dung được dịch lại như sau: “Nước 
Đại Nam, năm Tự Đức thứ nhất, tháng 5, ngày 26, giờ Mậu Ngọ xã sở tại Thanh Chiêm 
đồng tu tạo” . Dựa vào đó, ta biết rằng vào năm Tự Đức thứ nhất ngôi tự này có tu sửa 
một lần, do nhân dân trong làng xã Thanh Chiêm đóng góp, phát tâm cúng dường xây 
dựng, tu bổ lại những phần hư hại, xuống cấp do nhiều nguyên nhân khác nhau. 

Gian sau của chính điện (sau bàn thờ các tượng Phật) là nơi đặt bàn thờ vị Đại sư 
khai sơn Hội Phước Am và bài vị những hội chủ có công xưa. Bài vị được làm bằng gỗ 
quý, dòng chữ Hán ghi tên các vị được thiếp vàng. Xung quanh có thiếp vàng những hoa 
văn, nhìn tổng thể là hình ảnh rồng uốn lượn, vờn mây rất nhẹ nhàng, thanh tao như các 
vị đã về với cõi Niết bàn rồi vậy.

Hằng năm vào hai ngày lễ lớn như Phật Đản vào rằm tháng tư âm lịch và Vu Lan 
báo hiếu vào rằm tháng 7 âm lịch hằng năm, chùa tổ chức đại lễ và cầu an, cầu siêu cho 
chúng sinh, tổ chức thả hoa đăng trên sông. 

Hiện nay, vấn đề tâm linh tôn giáo đang phát triển rất mạnh, xã hội càng phát triển 
con người càng cần nơi để gửi gắm niềm tin vào, chính vì vậy ngôi chùa này được chính 
quyền địa phương cũng như người dân làng Thanh Chiêm coi trọng chú ý trùng tu tôn 
tạo, để ngày càng phát triển hơn phục vụ cho nhu cầu tâm linh văn hóa làng xã nơi đây. 
Đồng thời, thể hiện một trong những giai đoạn lịch sử dưới thời các chúa Nguyễn với 
việc sùng đạo Phật, tạo nên một thời kỳ hưng thịnh của tôn giáo này ở Đàng Trong nói 
chung và ở Thanh Chiêm nói riêng.

2.3. Nhà thờ Phước Kiều
Trong quá trình Nam tiến chúa Tiên Nguyễn Hoàng đã nhìn thấy được vai trò quan 

trọng của vị linh mục đối với các chuyến thuyền buôn phương Tây, chính vì thế về sau 
các chúa Nguyễn đã phát động viết thư kêu gọi họ đến xứ Đàng Trong truyền giáo. Với 
mục đích nhằm thu hút tàu buôn đến giao thương buôn bán giúp phát triển kinh tế ngoại 
thương đồng thời chúa Nguyễn sẽ mua các loại vũ khí tốt của phương Tây trang bị cho 
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lực lượng quân đội thật mạnh để chống chọi với quân Trịnh ở Đàng Ngoài cũng như 
quân Chiêm Thành khi có chiến tranh diễn ra.

Người đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi của chúa Nguyễn là vị linh mục người Ý,  
Francesco Buzomi thành lập cơ sở tại Quy Nhơn. Tiếp đó, năm 1617, Dòng Tên Nhật 
Bản thuộc giáo phận MaCao (Áo môn) gửi hai linh mục Borri và F. de Pina đến Hội An 
và Thanh Chiêm. Ngay sau khi đến dinh trấn Thanh Chiêm, linh mục F. de Pina đã chọn 
mua nhà của người dân làm nhà nguyện vào năm 1625. Tại chính nhà thờ thuở sơ khai, 
ông đã học các thanh điệu, từ vựng và cách đọc của người Việt. Nhắc đến vấn đề này, 
trong Kỷ yếu có đoạn: “Giáo sĩ Gabrid de Matos trong một bức thư gửi cho Bề Trên ở 
Roma ngày 5/7/1625 cũng đã viết: Hiện nay chúng ta đã có ba cơ sở mà hai đã được 
hình thành từ trước đây. Tôi đã thành lập cơ sở thứ ba ở dinh trấn của Hoàng tử; ba 
linh mục đã có chỗ ở tại đó: Linh mục F. de Pina biết rất giỏi tiếng Việt, là Bề Trên và 
là thầy dạy các Linh mục A. de Rhodes và A. de Fontes là cấp dưới và học trò.”, [6; tr 
94 - 95], hai vị này mới đến sau vào cuối năm 1624, cùng giúp sức với giáo sĩ Pina tìm 
ra loại chữ mới này. 

Với ý nghĩa đầu tiên giúp ông có thể giảng kinh bằng tiếng địa phương, từ đó tìm 
kiếm nhiều giáo dân hơn về với Chúa. Cần thiết nhất cho lúc này không ngoài gì khác 
chính là một nơi ở giúp ông tiếp xúc được với nhiều người, nhiều tầng lớp xem cách họ 
nói và học theo. Và không nơi nào khác thuận tiện hơn ở dinh trấn Thanh Chiêm vì nơi 
này cũng giống như thủ phủ, tập trung tất cả mọi người và còn giữ nét đặc trưng hơn cả 
so với Hội An. Với lý do đó, nhà thờ Phước Kiều đã ra đời.

 Tuy nhiên, sau khi các chúa Nguyễn bắt đầu cấm đạo Thiên Chúa và bắt giữ các 
giáo sĩ thì ngôi nhà thờ này không được nhiều người lui tới nữa, mặc dù vẫn được giữ 
vững dưới tên nhà của mẹ Jeane. Sau cuộc cấm đạo lớn nhất, mạnh mẽ nhất năm 1832 
dưới thời vua Minh Mạng, giáo hội tan rã nặng nề. Thời gian tiếp theo nhà thờ cũng dần 
đi vào lụi tàn, đến thời kỳ sau này được xây dựng lại dần dần trong một thời kỳ dài. Sau 
năm 1954, nhà thờ được xây dựng lại trên nền cũ nhưng không còn quan trọng như xưa 
dù dân chúng làm ăn khấm khá nhờ nghề đúc đồng. Rồi chiến tranh lại tái diễn cho đến 
năm 1975 hòa bình được lập lại. Trong thời bao cấp, kinh tế hậu chiến khó khăn, nghề 
đúc đồng mai một, dân chúng cầm cự bằng nghề đúc nồi nhôm. Giáo hội Phước Kiều, 
Gò Nổi trực thuộc giáo xứ Vĩnh Điện. Mỗi tuần các cha đến dâng lễ, các em về Vĩnh 
Điện học giáo lý. Từ đây nhà thờ Phước Kiều bắt đầu đi vào hoạt động bình thường trở 
lại sau một thời gian dài gian truân.

Khi linh mục Pina đến dinh Chiêm để học chữ và giảng đạo đã mua hai ngôi nhà 
của mẹ Jeane (không rõ tên Việt), hình thức nguyên khởi của ngôi nhà là bằng gỗ và lợp 
lá. Hiện nay một là nhà thờ Phước Kiều xây dựng trên nền cũ, còn một là nhà của vị Chân 
Phước Andre Phú Yên giữ nguyên nằm ngay trên Quốc lộ 1A, bên trái theo hướng Bắc 
Nam, đoạn kiệt rẽ vào nhà thờ Phước Kiều, trước chợ Tổng khoảng 100m. 

Nhà thờ được xây dựng lại khang trang hơn trước nhưng vẫn cố gắng giữ lại những 
gì nguyên gốc của nhà thờ gỗ ban đầu như: ảnh thờ Andre Phú Yên hay những ngôi mộ 
cổ với nhiều dấu hiệu là mộ của các vị linh mục được chôn tại đây. Ngôi nhà của chân 
thánh Andre còn giữ được bộ khung gỗ mặc dù không nguyên vẹn, một vài tấm cửa gần 
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như sắp bị mục nát và móng nền của ngôi nhà xưa.2 
Nhà thờ Phước Kiều hiện nay được xây dựng trên chính nền móng ngôi nhà nguyện 

xưa linh mục Pina đã mua, có một giai đoạn còn gọi là nhà của mẹ Jeane. Với màu chủ 
đạo theo kiến trúc Thiên Chúa luôn là màu trắng, làm nổi bậc giữa bao nhà dân xung 
quanh. Trên đỉnh nhà là cây Thánh giá hay Thập tự, sừng sững giữa trời tỏ rõ sự uy nghi 
nơi thánh đường. Nhà thờ có khoảng sân rất rộng để phục vụ cho các hoạt động lễ hội 
hay diễn ra. Theo lời linh mục quản lý hiện đang coi sóc nhà thờ thì trước đây có một 
ngôi mộ ở khoảng giữa sân nhưng đã được di dời đi nơi khác nhằm tạo không gian và 
tránh đụng chạm đến người đã khuất. Nhưng thật không may, không có tài liệu nào cho 
biết mộ này là của ai cả.

Hai bên mặt tiền phía trước có gắn bảng ghi tiểu sử tóm tắt của vị Chân phước 
Andre Phú Yên và giáo sĩ Pina người có công đầu khai sinh nhà thờ Phước Kiều cũng 
như chữ Quốc ngữ tại nơi đây. Cửa chính rộng, bên trong là thánh đường để làm lễ, 
không gian thoáng đãng và rộng rãi với nhiều hàng ghế dài. Phần mục có thờ tượng Chúa 
Jesu bị đóng đinh trên thập tự giá, bên trái thờ tượng đức mẹ Maria bồng đức Chúa trời 
khi mới sinh, còn bên phải thờ tượng chân phước Andre mặc áo dài khăn đóng bị xử 
tử, với nhiều vết máu trên người. “Hiện nay dưới tượng Chúa có lưu giữ một chiếc hộp 
đựng tóc của Andre Phú Yên bên trong”. Để con cháu những lứa tuổi sau biết đến tấm 
lòng bao dung cao cả của ông, một người giữ đức tin trọn vẹn nơi Chúa. Phía sau nhà thờ 
là nhà kho, bên ngoài nhà kho có 3 ngôi mộ, có một cái nằm tách biệt với hai cái còn lại. 
Theo những người theo đạo ở đây thì có thể đây là mộ các vị linh mục khi còn sống đã 
làm việc truyền giáo tại dinh trấn Thanh Chiêm. Điều đặc biệt ở những ngôi mộ này là 
độ chắc chắn bởi nhiều lớp bê tông cốt thép bảo vệ chứ không phải chỉ có một lớp như 
thông thường. Khi khai quật thử để thăm dò thì các nhà nghiên cứu rất ngạc nhiên vì điều 
giống nhau này ở bốn ngôi mộ trong khuôn viên của nhà thờ.

Hằng năm vào các dịp lễ giáng sinh, lễ phục sinh, nhất là ngày mất vị của Chân 
phước Andre  nhà thờ thường làm lễ lớn, ngoài những ngày chủ nhật, thứ bảy theo 
thường lệ. Được xem là cái nôi để giáo sĩ Pina sáng tạo ra loại chữ mới giúp nhân dân 
Đại Việt dùng cho đến ngày nay. Sau đó là sự kế tục của giáo sĩ Đắc Lộ với hai cuốn từ 
điển Việt - Bồ latinh ra đời cùng phép giảng tám ngày nữa. Dù thế nào cũng không chối 
bỏ được vai trò của nhà thờ trong cuộc diện lịch sử trước đây.

2.4. Nhà thờ bà Đoàn Thị Ngọc

2. Nhắc đến vị chân phước này, người ta nghĩ ngay đến người đã tử vì đạo đầu tiên tại xứ Đàng Trong 
dưới thời chúa Nguyễn. Vào ngày 26 tháng 7 năm 1644, ngài bị bắt và xử tử tại dinh trấn Thanh Chiêm 
do ý đồ hãm hại của bà Tống Thị Toại, chỉ vì các giáo sĩ đã lỡ nói đụng chạm đến bà khi bàn luận. Khi 
đó người mà họ muốn bắt không phải vị linh mục này nhưng vì ông đã nhận thay cho giáo sĩ Ynhaxo 
và giáo sĩ Đắc Lộ (Anlexandre de Rhode), khi họ vắng nhà mà quân lính thì bao vây nhà đòi bắt người. 
“Trước khi chết ông đã giữ đức tin ở Chúa không chối bỏ theo ý của quân lính, vì thương tuổi nhỏ nên 
tên cai ngục cho ông ít bánh ăn trước khi đi xử, ông chỉ ăn một chút và nói rằng để dành lên thiên đàng 
ăn tiệc cùng Chúa.” . Sau khi bị xử trảm, linh mục Đắc Lộ đã gửi thủ cấp của Andre về La Mã, còn 
thân xác được chôn lại Đàng Trong. Một tấm gương tiêu biểu lại cho những người theo Công giáo ở 
xứ Đàng Trong đời sau. Ông được phong tặng Chân Phước ngày 5 tháng 3 năm 2000 bởi Giáo hoàng 
Gioan Phaolô II.
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Bà Đoàn Quý Phi tên thật là Đoàn Thị Ngọc, hay còn gọi là Đoàn Thị Ngọc Phi, bà 
là con gái thứ 3 của Thạch Quận công Đoàn Công Nhạn, sinh năm 1601 tại làng Thanh 
Chiêm, huyện Diên Phước (nay thuộc xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 
Nam). Bà là phu nhân của chúa thượng Nguyễn Phước Lan, là mẹ của chúa hiền Nguyễn 
Phước Tần. Bà là người có công lớn trong việc chăm lo, phát triển dạy nghề tàm tang cho 
muôn dân xứ Quảng nói riêng và đàng Trong nói chung. Bà được nhân dân tôn kính gọi 
là “Bà Chúa tàm tang xứ Quảng”. 

Bà đã sống gần trọn ba đời chúa từ chúa Sãi Nguyễn Phước Nguyên đến phu quân 
bà chúa Thượng Nguyễn Phước Lan và cuối cùng con bà là Chúa Hiền Nguyên Phước 
Tần, vào ngày 17 tháng 05 năm Tân Sửu (ngày 17/07/1661) bà bị bệnh và qua đời ở tuổi 
lục tuần. Người phụ nữ đoan trang, trinh thục và nổi tiếng đôn hậu này đã chứng kiến 
nhiều thăng trầm, biến thiên của xã hội Đàng Trong lúc bấy giờ, chứng kiến các cuộc 
phân tranh Nam - Bắc giữa các chúa Nguyễn và chúa Trịnh cũng như giai đoạn chúa Thái 
Tông (Nguyễn Phúc Tần) mở mang bờ cõi vào đất Trấn Biên, Nông Nại ở phương Nam. 
Sau khi bà mất, chúa Hiền Nguyễn Phước Tần đã đem thi hài mẹ về an táng tại quê nhà 
trên gò Cốc Hùng, làng Hùng Cương, xã Chiêm Sơn, huyện Diên Phước nay thuộc xã 
Duy Trinh huyện Duy Xuyên với tên lăng Vĩnh Diên. 

Một công trình quan trọng về bà đã được xây dựng tại ngay dinh trấn Thanh Chiêm 
để tưởng nhớ đến công đức của bà, đó là nhà thờ bà Đoàn Quý Phi tại Đông Giáp, châu 
Đông Yên bên bờ Sài Thị Giang (sông Thu Bồn). Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần cũng cấp 
năm mẫu đất tự đường tại làng Phú Trang (nay thuộc xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn) lấy 
hoa lợi dùng vào việc chăm sóc, tu bổ cho lăng mộ và nhà thờ và phong cho ông Đoàn 
Công Quảng là Lễ Nghĩa Hầu Tiền Xung Bát Đội Chánh Đội trưởng đảm đương việc 
này.

Vào trận lụt lớn của Sài Thị Giang xảy ra vào năm Canh Thìn (1680) thời vua 
Chánh Hòa Lê Hy Tông (1676 - 1705) tức năm Chúa Nguyễn Phúc Tần thứ 32, gây xoáy 
lở ngay giữa làng Đông Yên, cắt đôi làng Đông Yên thành hai phần là Đông Yên Tây 
và Đông Yên Đông và sau trận đại hồng thủy này nhà thờ Đức Bà Hiếu Chiêu Hoàng 
Hậu đã bị hủy hoại. Đến thời Chúa Ninh Vương Nguyễn Phúc Thụ (1725 - 1738) vào 
khoảng năm 1730, Nhà thờ Đức Bà Hiếu Chiêu Hoàng Hậu được xây dựng lại lần thứ 
hai trên đất Đông Yên Đông và lùi xa bờ Sài Thị Giang. Một thời gian sau, do dòng Sài 
Thị Giang xói lở một lần nữa, nhà thờ Đức bà lại bị hư hại phần tiền sảnh. Sau khi nổi 
lên ở Bình Định năm 1771, quân Tây Sơn chiếm Quảng Nam vào cuối năm 1774 và đã 
triệt phá hoàn toàn nhà thờ Đức Bà Hiếu Chiêu Hoàng Hậu và chùa Bảo Châu Sơn Tự ở 
Trà Kiệu do Chúa Tiên Nguyễn Hoàng cho xây dựng vào năm 1617. Sau khi đánh thắng 
quân Tây Sơn thống nhất đất nước và lên ngôi năm 1802, vua Gia Long Nguyễn Ánh đã 
cho xây lại nhà thờ Đức Bà khang trang hơn trước tại Bãi Bắc ở Đông Yên Đông.

Đến đời vua Tự Đức (1847 - 1883) ra chỉ dụ chia tách làng Đông Yên thành hai 
làng, phần thứ nhất nằm ở phía bắc Sài Thị Giang Đông Yên Đông gọi là Đông Giáp sáp 
nhập vào phủ Điện Bàn (nay gọi là làng Đông Khương thuộc xã Điện Phương, thị xã 
Điện Bàn) và phần đất nằm ở phía nam Sài Thị Giang Đông Yên tây gọi là Tây Giáp sáp 
nhập vào huyện Duy Xuyên (nay là xã Duy trinh, huyện Duy Xuyên). Nhà thờ hoàng hậu 
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thuộc làng Đông Yên đông của phủ Điện Bàn.
Nhà thờ Đức Bà Hiếu Chiêu Hoàng Hậu tọa lạc ở bên phải Quốc lộ 1A cách chợ 

Tổng theo hướng Bắc - Nam khoảng 100m trên một khu đất cao, nằm trên làng Đông 
Khương, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn. Đó là một ngôi nhà thờ khiêm tốn nhưng 
khang trang theo lối kiến trúc truyền thống của nhân dân ta. Không gian không rộng rãi 
lắm nhưng đủ để con cháu hội họp trong những dịp lễ tại nhà thờ.

Ấn tượng đầu tiên đối với người xem chính là những mảnh sành sứ đầy màu sắc 
đắp nổi lên, khiến nhà thờ nổi bật lên giữa cảnh quan xung quanh. Bước qua các bậc tam 
cấp là một sân hình chữ nhật lát gạch vuông. Giữa sân là tấm bình phong mà ở giữa đắp 
nổi hình lân chạm đắp sành sứ nhiều màu sắc và hai bên là hình hai con phượng đứng 
chầu cũng chạm đắp bằng những mảnh sành sứ sặc sỡ. Mặt còn lại của tấm bình phong 
là hình tượng cá chép vượt vũ môn quan hóa rồng, điều đặc biệt ở đây là bên cạnh con 
rồng lại có con phượng dang rộng đôi cánh, như nuốn thể hiện quyền uy của mình. Giữa 
sân là chiếc đỉnh bằng đồng mới được con cháu dòng tộc Đoàn mua trong dịp lễ 300 năm 
ngày mất Bà của làng đồng Phước Kiều trên cùng địa bàn. Trên nắp đỉnh có tượng hai 
con rồng chụm đầu chầu con lân chính giữa, mang dáng vóc uy nghiêm nơi thờ tự một vị 
hoàng hậu quá cố, cùng nhiều hoa văn trang trí khác như hoa lá cách điệu... rất ấn tượng.

Trên đỉnh mái ngói âm dương đắp hình lưỡng long chầu nguyệt khá lớn với màu 
sắc lộng lẫy trông rất đẹp mắt. Cũng theo hướng xuống dần có cặp phượng giữ nguyên 
thế chầu và cặp lân thì hướng ngược lại. Phần mái ngói âm dương  lợp theo nguyên tắc 
úp ngửa, tạo nét mềm mại cho phần mái che nhà thờ. Ở mỗi phần mái dương, cuối mái 
được gắn một chiếc đĩa sành men lam, hình ảnh trên dĩa mang đậm dáng vóc của người 
phụ nữ cung đình, hình tượng con phượng xòe đôi cánh múa thật uyển chuyển và thanh 
tao rất phù hợp với nơi thờ tự mẫu nghi thiên hạ.

Qua sân, bước lên tam cấp là gian thờ chính Đức Bà Hiếu Chiêu Hoàng Hậu. Mặt 
tiền của nhà thờ là bốn trụ tròn bằng gạch to trên đó tô đắp hình bốn con rồng lớn mình 
bao quanh lấy cột, thân và đầu lẫn trong mây lúc ẩn lúc hiện. Điều chú ý ở bốn con rồng 
này là tất cả đều có năm móng, một đặc trưng chỉ dùng cho vua chúa, ở tầng lớp còn lại 
chỉ dùng rồng có bốn móng. Đúng như truyền thống nơi nào gắn với hoàng tộc, vua chúa 
hậu phi thì luôn có sự xuất hiện của rồng của phượng. 

Hậu tẩm chia thành ba gian, đặt ba bàn thờ. Ở gian giữa là nơi đặt bàn thờ của Đức 
Bà Hiếu Chiêu Hoàng Hậu với bát nhang, chân đèn, lư hương cổ kính. Trên bàn thờ còn 
có ngai vị của Bà, được làm bằng gỗ quý, mô phỏng từ ngai vị Hoàng hậu ở Chính dinh 
để tỏ lòng tôn kính của con cháu đối với Bà. Trên tai cầm của ngai vị được chạm trổ hình 
phượng, con vật gắn liền với hoàng hậu cũng như rồng thì luôn đi đôi với nhà vua. Điều 
đặc biệt của ngai vị còn nằm ở chổ hoa văn điêu khắc, đó là hình ảnh hoa mẫu đơn cách 
điệu uyển chuyển, loài hoa được tôn vinh là hoàng hậu của các loài hoa, chỉ được dùng 
cho bậc mẫu nghi thiên hạ. Tất cả ngai đều được sơn son thiếp vàng, toát lên không khí 
cung đình nơi đây. Ở giữa hương án sơn son thiếp vàng đặt thần vị của Hoàng Hậu được 
phủ tấm lụa điều. Trên thần vị ghi các dòng chữ Hán: “Tiền Triều Thánh Mẫu Trinh Thục 
Từ Tĩnh Mẫn Duệ Kính Hiếu Chiêu Hoàng Hậu.” 

Phía trước thần vị của Đức Bà Hiếu Chiêu Hoàng Hậu là Bài vị của người anh 



81

PHẠM THỊ PHÚC

ruột của Hoàng Hậu, trên đó ghi các dòng chữ Hán: “Tiền Triều Quốc Cựu Sầm Oai hầu 
Đoàn Công Quảng”. Ở gian bên phải, trên bàn thờ đặt Bài vị của ông Nghĩa Sơn Hầu là 
con trai cả của Sầm Oai Hầu. Ở gian bên trái, trên bàn thờ đặt hai Bài vị của hai người 
cháu ruột của Hoàng Hậu.

Trong hậu tẩm có nhiều liễn đối bằng gỗ ghi chữ Hán thiếp vàng. Trên hai cột ở hai 
bên gian giữa của hậu tẩm treo câu đối chữ Hán của vua Thành Thái năm thứ sáu (1894) 
cúng phụng có nội dung ca ngợi công đức của Đức Bà Hiếu Chiêu Hoàng Hậu.

Đối với nhân dân xứ Quảng, Bà Chúa tàm tang - Đoàn Quý Phi - Hiếu Chiêu 
Hoàng Hậu là một nhân vật lịch sử được nhân dân địa phương rất kính ngưỡng bởi mối 
tình tuyệt đẹp của Bà cũng như công lao to lớn của Bà trong nghề trồng dâu nuôi tằm dệt 
lụa trên quê hương. Bởi vậy, nhà thờ Đức Bà Hiếu Chiêu Hoàng Hậu là một di tích - địa 
danh lịch sử được người dân xứ Quảng hết sức quan tâm. Hằng năm vào ngày 17 tháng 
5 âm lịch, tại làng Chiêm Sơn quê hương Bà và Nhà thờ Bà ở làng Đông Khương, tộc 
Đoàn Quảng Nam đã tổ chức lễ tưởng niệm Đoàn Quý Phi - Hiếu Chiêu Hoàng Hậu một 
cách trang trọng.

Mới đây, trong dịp lễ khánh thành Làng Lụa ở thành phố Hội An, chính quyền lãnh 
đạo đã xin phép tộc Đoàn cho xây dựng nhà thờ Bà ngay trong làng, để tưởng nhớ công 
đức cũng như góp phần giáo dục thế hệ thanh niên biết về vị “hậu tổ” của nghề tàm tang 
xứ Quảng. Người đã có công đưa sản phẩm lụa của người dân Quảng Nam đi vào con 
đường tơ lụa thế giới trong thời kỳ lịch sử đó. Không những thương gia trong mà còn 
ngoài nước biết đến sản phẩm lụa của xứ Đàng Trong, tất cả là nhờ công ơn của Bà. 

3. Kết luận
Nhìn một cách tổng quan hệ thống dinh trấn Thanh Chiêm có quy mô thật sự đồ sộ, 

với số lượng hạng mục công trình kiến trúc lên đến hàng chục. Nhưng theo quy luật phát 
triển, không có cái gì có thể tồn tại vĩnh viễn, phải có thời kỳ mở đầu đến thời kỳ phát 
triển và cuối cùng đều phải đến giai đoạn suy tàn. Dinh trấn Thanh Chiêm cũng không 
ngoại lệ trong quy luật này. Mặc dù đã suy tàn theo thời gian nhưng những di tích còn lại 
như đình An Nhơn, Hội Phước tự, nhà thờ Phước Kiều, nhà thờ Đoàn Qúy Phi cũng đủ 
để chứng minh cho một thời kỳ vàng son của dinh trấn xưa. Nghiên cứu và công bố đầy 
đủ giá trị lịch sử và văn hoá của những di tích này sẽ góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết 
trân quý những giá trị văn hoá mà các thế hệ ông cha đã để lại trên quê hương Quảng 
Nam.
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Văn hóa – Thể thao, Du lịch huyện Điện Bàn.

[2] Châu Yến Loan (2015), Dinh Trấn Thanh Chiêm kinh đô thứ hai xứ Đàng Trong, 
Nxb Đà Nẵng.

[3] Phan Du (1974), Quảng Nam qua các thời đại – quyển  thượng , Cổ học tùng thư, 
Sài Gòn.



82

HÊ THỐNG DI TÍCH THUỘC DINH TRẤN THANH CHIÊM...

[4] Lê Qúy Đôn (1997), Phủ biên tạp lục. Xứ Quảng Nam 1776, bản dịch của Bùi Tiến 
Đạt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

[5] Đảng bộ huyện Điện Bàn (2003),  Lịch sử Đảng bộ huyện Điện Bàn (1930-1975), 
Nxb Đà Nẵng.

[6] Sở Văn hóa Thông tin Quảng Nam (2002), Vai trò lịch sử Dinh Trấn Thanh Chiêm, 
Kỷ yếu hội thảo Tam Kỳ 9/2002 .

[7] Quốc sử quán triều Nguyễn (1962), Đại Nam thực lục tiền biên, tập I, Nxb Giáo dục, 
Hà Nội.

THE SYSTEM OF RELICS IN THANH CHIEM PALACE (DIEN PHUONG 
COMMUNE, DIEN BAN DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE)

PHAM THI PHUC
Quang Nam University

Abstract: Thanh Chiem Palace - the second administrative center of the Nguyen 
lord's government, was built in 1602 and existed for two centuries. Thanh Chiem Palace 
has played an important role in politics, military, economy and culture - society of “Dang 
Trong” region. However, due to many reasons, much of the palace has been destroyed. 
Through the survey process, it has been found out that the relics of Thanh Chiem palace 
remain only 4 works, despite many times of restoration, still have their values, including 
Phuoc Tu Association, Phuoc Kieu church, Doan Quy Phi temple, An Nhon communal 
house, while other works are just ruins. In this article, the author focuses on detailed 
description of the four remaining works mentioned above, helping readers visualize the 
today’s relics of Thanh Chiem palace in general.

Keywords: Thanh Chiem palace, Doan Quy Phi temple, Lord Nguyen.



83

SEMANTIC FEATURES OF ENGLISH AND 
VIETNAMESE IDIOMS RELATING TO EDUCATION

Nguyen Thi Kim Phuong1

Abstract: Idioms express concepts and ideas  whose meaning is not elicited from 
the individual words. Idioms make the way of speaking and writing short, concise, visual, 
and persuasive. They help speakers or writers communicate more successfully and 
make languages more interesting, but it is not easy to master or use them appropriately. 
Therefore, it is necessary to do an investigation into idioms in English and Vietnamese. 
The paper is based on descriptive and comparative methods in contrastive analysis of 400 
idioms relating to education to find out semantic features in terms of simile, metaphor, 
metonymy. At the same time, the findings reveals some similarities and differences 
between English and Vietnamese idioms relating to education. Hopefully, the paper can 
help English learners and users with more effective performance in communication.

Key words: education idioms, semantic features, semantic fields, simile, metaphor, 
metonymy. 

1. Introduction
English becomes more and more important and necessary in the world, Vietnam 

included; therefore, it becomes universalized at all grades of schooling in Vietnam. 
Vocabulary is one of the essential aspects of language that all students are required to 
achieve. Among them is the knowledge of idioms. The number of idioms referring to 
education, i.e. teaching, learning, and examination, is quite large and they are rather 
pervasive in daily language.

 Students often face difficulties in using idioms when they access to English 
materials because idioms contain not only literal meanings but also figurative and 
expressive ones. They are an integral part of a language and they make the language 
more beautiful and more dynamic. However, students find it really hard to understand 
idioms because their meanings cannot often be deduced from the individual components, 
which is a concern of many researchers. In fact, there have so far been several studies of 
idioms, such as animals idioms by Pham Thi To Nhu (1998), human body parts idioms 
by Nguyen Thi Hiep (2001), family idioms by Tran Ngoc Que Chau (2010), etc. Yet, a 
comparison between English and Vietnamese idioms of education has not been carried 
out. So, I would like to study semantic features of idioms relating to education in 
English and Vietnamese by using descriptive and comparative methods to analyze 400 
idioms relating to education from dictionaries of idioms in both languages. It is done in 
hope of making a small contribution to helping students of English as well as Vietnamese 
people who learn English and who are interested in idioms improve their vocabulary, 
especially the knowledge of education idioms.

2. Content

1. MA., Quang Nam University
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2.1. Definition of idioms relating to education
According to Longman Dictionary of English Language and Culture, an idiom 

is “a fixed phrase that has its own special meanings and it is impossible to guess the 
meanings from separated words". Similarly, Crowder [2] defines an idiom as “a phrase 
whose meaning is difficult or sometimes impossible to guess by looking at the individual 
words it contains”. That is, a group of words with set meanings that cannot be calculated 
by adding up the separate meaning not deducible from those of the separate words [1], or 
an expression the meaning of which cannot be inferred from the meaning of its parts [3]. 
In the same vein in Vietnamese, Hoàng Văn Hành [8] defines an idiom as “a stable word 
group with a solid formation and structure, and a complete and figurative meaning, used 
in everyday communication, especially in spoken language”. For example 

"cá vượt Vũ Môn" is used to indicate a student who passes the exams.
"cần công kiệm học" is used to refer to a person that both has to study  and work 

hard.
Idioms do not give comments, experiences, a moral lesson, advice that make 

idioms aesthetic not educated, that is the reason why an idiom does not become a literary 
work – idioms belong to the language. Therefore, idioms do not bring about the full 
understanding about lives and any lessons of the people’s relationships in the society.

As education is a process of teaching, training and learning, especially in schools 
and colleges to improve knowledge and develop skills, Idioms Relating to Education 
(IsE) is concerning the process of teaching, training and learning, such as “burning the 
midnight oil” or “ra rả như cuốc kêu”.

2.2. Semantic features
Lexical meaning of an idiom follows a private rule. Every idiom has a complete 

meaning as a set block generalized by all its forming elements. Although an idiom is 
a combination of words, they are not the combination of the meaning of each element 
forming it. For instance, the idiom "get a first" means to obtain a first-class honor 
degree on graduation at a university.

Transference of meaning (those are simile, metaphor, metonymy) is the most 
important expression of an idiom. Specific image is used to express as the symbol of 
characters, qualities, activities, etc.

2.2.1. Simile 
A simile is a figure of speech that indirectly compares two different things by 

employing the words "like", "as", or "than" [11].
For examples:
- He smokes like a chimney.
- This exercise is as easy as pie.
- He is larger than life.
2.2.2. Metaphor
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Nguyễn Hòa [6] defines metaphor as the transference of meaning (name) from one 
thing to another based on similarity between these two things.

Ellis, R. and Barkhuizen, G. state that: "A metaphor consists of a comparison 
between two dissimilar notions where one notion is to be understood in terms of the 
other notion." We can see that metaphor is an expression that describes a person or object 
by referring to something that is considered having similar characteristics.

For examples:
- Bob is a couch potato.
2.2.3. Metonymy
Metonymy is based on a type of relation between the dictionary and contextual 

meaning, a relation based on not only on affinity but also on some kinds of association 
connecting the two concepts which these meaning represent. 

Nguyễn Hòa [6] defines "Metonymy is the transference of meaning from one 
object to another based on contiguity of notions."

For examples:
- I have three mouths to feed. (“mouth” refers to “a person”)
2.3. Semantic features of English and Vietnamese idioms relating to education
2.3.1. Transference of meaning of IsE in English and Vietnamese
2.3.1.1. Simile
Simile is a direct and expressed comparison between two things essentially unlike 

each other, but resembling each other in at least one way. It is a device used to compare 
an unfamiliar thing (to be explained) to some familiar things (an object, event, process, 
etc.) known to the listener and the reader. Simile is the way to express an idea clearly, 
concretely and lively [10]. It is a very common stylistic device and is frequently used in 
idioms. We can find out some examples of IsE using simile as a stylistic device such as: 
as easy as ABC, as easy as pie, as easy as falling off a log, etc.

(1) Learning how to use a computer was as easy as ABC for the children.  
      [Oxford Idioms Dictionary for learners of English (2010), Oxford University Press]

By using simile "as easy as ABC" in this idiom, the writer wants to refer to 
something very easy to learn or to do.

In Vietnamese, a simile always employs the word "như, (chẳng) bằng", for 
example: chữ như cua bò; dốt như bò; như rồng bay phượng múa; quấy như quỷ quấy 
nhà chay; ra rả như cuốc kêu; chữ như trấu trát; hay chữ chẳng bằng dữ đòn; học như 
gà đá vách; etc.

(2) "... phản đối ăn sống nuốt tươi văn hóa của người, học người như vẹt hoặc lắp 
văn hóa của người vào hoàn cảnh nước mình như máy, không đếm xỉa đến đặc điểm và 
điều kiện đặc biệt của đất nước...."  [Nguyễn Lân (1997), Từ điển thành ngữ và tục ngữ 
Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội]
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The idiom "học như vẹt" in example (2) is used to describe someone who learns 
something by heart but he/she doesn't understand it. 

2.3.1.2. Metaphor 
A metaphor is an imaginative way of comparing something to something else 

which is the same in a particular way. If one thing is a metaphor for another, it is intended 
or regarded as a symbol of it [5]. Metaphor is seen not just as a linguistic embellishment, 
but also as a primary means by which people make sense of the world around them. 
Therefore, it is unsurprising that metaphor is mainly used in the meaning transfer of 
idioms. 

 English IsE contain metaphor such as with flying colours, at home, keep your 
nose to the grindstone, make a pig's ear (out) of sth, watch your mouth/ tongue, (still) 
wet behind the ears, hit the books, etc. Let us analyze some examples of IsE to illustrate 
their application.

(3) After playing all weekend I had to hit the books on Sunday evening. 
    [http://www.idiomconnection.com/education.html (February 03, 2011]
(4) He's a young teacher, still wet behind the ears.   
     [Từ điển thành ngữ Anh - Anh - Việt, NXB Tổng hợp TP HCM]
Seen in (3), the verb "hit" which means "to touch sb/sth with force" and the noun 

"books" with the literal meaning of "a set of printed pages that are fastened inside a 
cover so that you can turn them and read them " but in the idiom "hit the books " implies 
a learner who begins to study in a serious and determined way. Considering the example 
(4), the literal meaning of the idiom "wet behind the ears" is "the ears are still wet" but 
its metaphorical meaning that "someone who is young and especially with very little 
experience in teaching".

In Vietnamese, metaphor is also used in many IsE such as đem chuông đi đấm 
nước người, nấu sử sôi kinh, bán cháo phổi, giẫm vỏ chuối, soi kinh bóng quế,  gõ 
đầu trẻ, etc.     

Let us look at some examples.
(5) Như Tự, Như Thuật phải hàng mười năm nấu sử sôi kinh ở bậc phổ thông và 

ba bốn năm mài đũng quần ở trường Đại Học. 
[Ma Văn Kháng (2000), Đám cưới không có giấy giá thú, Nxb. Văn học]
 "Nấu" and "sôi" are action and process of cooking, however, this meaning 

of the idiom in (5) does not express these processes. They show the transferring of its 
metaphorical meanings to lead this idiom to an abstract meaning as someone who is 
laborious and studious in their learning.

2.3.1.3. Metonymy
Metonymy is defined as a "figure in which one word is substituted for another 

on the basis of some material, causal, or conceptual relation [6]. For Nunberg (1978, 
1979), metonymy is a case of "deferred reference", in which a speaker uses a description 
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of A and succeeds in referring B. The following are some expressions of metonymy in 
Vietnamese as hội Long Vân, Cửa Khổng sân Trình, áo gấm về làng.

(6) "Sau bấy nhiêu năm đèn sách, bây giờ được áo gấm về làng, kể cũng bõ." 
[Nguyễn Trọng Khánh (2008), Sổ tay thành ngữ, tục ngữ Tiếng Việt, Nxb. Giáo 

dục]
In (6) "áo gấm" refers to learners who pass the exams with flying colours. 
In English we also have some idioms forming by the means of metonymy such as 

cow in cow college.
(7) “The closet approximation to a cow college in the UC (University of California) 

system, University of California- Davis’ agricultural programs are rated second in the 
world in U.S. News Global Universities Rankings.

[https://prep.vn/blog/thanh-ngu-tieng-anh-ve-hoc-tap(February 03, 2011]
Seen in (7), idiom "cow college" indicates colleges and universities that train fields 

in agriculture or refers to schools located in remote and isolated areas.
2.4. Semantic fields of English and Vietnamese idioms relating to education
2.4.1. School and Class
In Oxford Advanced Learner’s Dictionary, the noun "school" has some following 

meanings: a place where children go to be educated; the process of learning in a school; 
the time during your life when you go to a school; the time during the day when children 
are working in a school; all the children or students and the teachers in a school, etc. Due 
to the lexical nature of IsE, the idioms of expressing School and Class is much bigger in 
number in English than in Vietnamese. We can find out many idioms expressing School 
and Class as follows.

(8) Several of the company executives had gone to an Ivy League school.            
[http://www.idiomconnection.com/education.html (February 03, 2011]

The idiom "Ivy League" denotes a small group of older and famous eastern United 
States colleges and universities such as Harvard, Yale and Princeton.

(9) "Trí thức của nước ta cũng có một số lớn được đào tạo ở cửa Khổng sân 
Trình." [Nguyễn Lực, (2001), Thành ngữ tiếng Việt, Nxb. Thanh niên]

As in (9) "Khổng" refers to Khổng Tử, "Trình" refers to Trình Tử (Trình Di) who 
are typical people of confucianism. The idiom "cửa Khổng sân Trình" is a place that 
instructs confucianism and forms Confucian scholars in the old day.

2.4.2. Examinations 
As we know examination is an act of examining, or state of being examined; a 

careful search, investigation, or inquiry; scrutiny by study or experiment. In other words, 
that is a process prescribed or assigned for test qualification; as, the examination of a 
learner, or of a candidate for admission to the ministry. Therefore, there is always success 
or failure in the examination. We can find some English idioms expressing examination 
such as make the grade, pit your wits (against sb/sth), (earn/ get) straight A's (AmE), 
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put sb/sth to the test, come unstuck (BrE), below average, flunk out, etc. The examples 
below manifest these idioms.

(10) She got straight A's in all her exams. [Oxford Idioms Dictionary for learners 
of English (2010), Oxford University Press]

The idiom “got straight A'” means that learners get the best marks or grades in all 
their classes. In (10) the idiom is about success in studying as well as in examination.

(11) She came unstuck in the last part of the exam. [Oxford Idioms Dictionary for 
learners of English (2010), Oxford University Press]

Beside success in the exams, there is also fail. The idiom "come unstuck" in (11) 
denotes being unsuccessful or failure of learners in the examination. 

In Vietnam, examination plays a very important role in the society. Vietnamese 
idioms also show success or failure of the learners in the examination, such as học tài thi 
phận, học thành danh lập, bảng vàng bia đá, đua dại tranh khôn, vinh quy bái tổ, có 
công đèn sách, cá chép hóa rồng, cá vượt Vũ Môn, trượt vỏ chuối, kế thế đăng khoa, 
lận đà lận đận, etc. Let us consider these following examples.

(12) "Ông nhận vế xướng, hứa lúc vinh quy sẽ đối, và rước nàng về luôn, đại đăng 
khoa và tiểu đăng khoa một thể." [Trần Quốc Thịnh (2004), Danh nhân lịch sử kinh Bắc, 
Nxb. Lao động Hà Nội]

(13) "Đến ngày vinh quy bái tổ, ông vào chùa làm lễ tạ ơn sư thầy đã có công rèn 
dạy ông thành người đức hạnh, tài giỏi để giúp nước."     

 [Tú Anh (2010), 101 truyện kể giáo dục bé, Nxb. Văn hóa thông tin]
The idiom “đăng khoa" in (12) expresses getting a pass in the exam. The next 

example also conveys the same meaning. Additionally, the idiom "vinh quy bái tổ" as in 
(13) tells about learners in the old day passing the exam and became Doctors to whom 
the King gave commendation with flags when they returned to their homeland to worship 
their ancestors and were welcomed by their villagers.

Although learners try their best and work hard, they still fail the examination. 
Therefore, the learners need to have lucky destiny to pass the exam. Let us see the 
following example.

(14) "Tôi lại lo cho Hương: Em có đảm bảo chắc chắn đỗ không? Học tài thi phận 
biết thế nào. Nhưng nếu có 10% số người dự thi đỗ, chắc là có em."   [Nguyễn Lực, 
(2001), Thành ngữ tiếng Việt, Nxb. Thanh niên]

The idiom "học tài thi phận" in (14) shows the good learners taking part in an 
exam but not passing it because they were unlucky in spite of working hard.

2.4.3. Learners' personalities/ appearance
Learners' personality can be defined as a dynamic and organized set of characteristics 

possessed by a person that uniquely influences his or her cognitions, motivations, and 
behaviors in various situations. IsE in English and Vietnamese are used to express good 
or bad personality of learners. Let us consider the following examples.
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(15) I sweated blood to get that essay finished on time. [Oxford Idioms Dictionary 
for learners of English (2010), Oxford University Press]

In the idiom “sweet blood’, the word "blood" indicates to be hard working or 
learning. The idiom "sweat blood" in (15) expresses that if learners make a great effort 
in learning, they will get good marks. In other words, they must be diligent students. 

Apart from diligence and intelligence of learners, there are also students who 
study both ignorantly and very lazily. English idioms have expressions like that in the 
following examples:

(16) Is she off school because she's ill, or is she play truant? [Từ điển thành ngữ 
Anh - Anh - Việt, NXB Tổng hợp TP HCM]

Some typical idioms of learners' personality in Vietnamese are học hay cày giỏi, 
học trước quên sau, chữ nhất bẻ làm đôi, chữ tác đánh chữ tộ, chữ tốt văn hay, dùi 
mài kinh sử, khổ học khổ luyện, học một biết mười, thùng rỗng kêu to, etc. Some 
examples below illustrate these idioms.   

(17) "Kính xin bệ hạ rộng lòng cho thần được lui về một thời gian nữa để thần dụng 
công dùi mài kinh sử văn chương đặng tinh tiến hơn nữa về sở học." [Kiều Văn (2002), 
Giai thoại lịch sử Việt Nam, Nxb. Văn hóa thông tin]

By using the idiom "dùi mài kinh sử", the author evokes the image of a learner 
who is very industrious and hard in learning in order to become a well-versed person.

2.4.4. Methods/ Ways of teaching and learning
In this semantic field, a teaching- learning method is very necessary for both teachers 

and learners. It comprises the principles and methods used for instruction. Commonly used 
teaching-learning methods may include class participation, demonstration, recitation, 
memorization, or combinations of these. The choice of an appropriate teaching-learning 
method depends largely on the information or skill that is being taught, and it may also be 
influenced by the attitude and enthusiasm of the students. We can consider the following 
examples. 

(18) He was brought up in a hard school which stood him in good stead later when 
he explored the Antarctic. [Gulland, D. M. (1994), The Penguin Dictionary of English 
Idioms, Penguin Group]

The idiom "a hard school" in this semantic field refers to a person who has a strict 
training. 

(19) Don't listen to him. Remember that he only learns something in parrot-
fashion. [Từ điển thành ngữ Anh - Anh - Việt, NXB Tổng hợp TP HCM]

As we know "parrot" is an animal which says what he says, but does not know 
what he says. By using this idiom, the writer wants to denote if people who learn or 
remember something without thinking about it or understanding what it means. 

Besides the above idioms, some Vietnamese ones from this field can be found out 
in the corpus such as học như vẹt/ học vẹt, đa thư loạn mục, miệng nói tay làm, ôn cố 
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tri tân, ra rả như cuốc kêu, tầm chương trích cú, ê à ề à,  học như cuốc kêu mùa hè, 
như rót vào tai, etc. We have some examples below.

(20) "Chỉ học thuộc lòng bài vở mà không chịu suy nghĩ vận dụng vào thực tiễn 
cũng bằng học như vẹt." [Nguyễn Lực, (2001), Thành ngữ tiếng Việt, Nxb. Thanh niên]

Similar to English, Vietnamese idioms express learning ways with disparaging 
attitude in such idiom as "học như vẹt", that is a learning way in which learners learn by 
heart mechanically what others have said without understanding.

(21) "Các cụ đã có cái quan niệm như vậy thì học là chủ đề thực dụng cốt là trau 
dồi cái nhân cách mình thế nào cho thể hi thánh hi hiền được, chớ không phải cốt lập 
ra học thuyết để truyền cho đời vậy..."   [Nguyễn Đông Chí, Trần Văn Giáp (1970), Việt 
Nam cổ văn học sử]

In Vietnam, according to the idea of Vietnamese people in the old days, when 
learners' parents took their children to school, they often hoped that their children would 
follow the sages' example such as Khổng Tử and his disciples.

(22) "Chiêu Vũ chỉ là hạng bạch diện thư sinh tầm chương trích cú, chỉ giỏi ăn  
nói kiểu cách khéo léo nên được Chúa thượng thân thương, ông ta do vậy coi triều đình 
như chỗ không người...." [Gia Khánh Định (2000), Hội đồng Biên tập Tổng Hợp Văn 
học Việt Nam, Chương 9]

In the idiom, the verb "tầm" refers to find out or collect, "chương" indicates an 
essay, "cú" refers a sentence. The idiom "tầm chương trích cú" expresses the way of 
learning by Confucians in the old days. They do not pay attention to finding or collecting 
the content,  they only pick up old clichés.

2.5. Similarities and differences in semantic features of English and Vietnamese 
idioms relating to education

2.5.1. Similarities
Idioms beautify the language and establish the characteristic style of each individual 

language. Although the culture of two nations is different, both Vietnamese and English 
express ideas and concepts in the same way. The idioms earn parrot-fashion/ learn by 
rote and the blind leading the blind in English, for example, have their equivalent in 
Vietnamese học như vẹt and thằng mù dẫn dắt thằng mù respectively.

Besides both English and Vietnamese idioms referring to education have the 
common semantic fields and sub-fields such as School and Class, Examination, Methods/ 
Ways of Teaching and Learning.

What is more, both languages use some stylistic devices such as simile, metaphor, 
metonymy to make a colorful and interesting picture in idioms referring to education.

2.5.2. Differences
 Language is part of culture and vice versa, so the ways of expressing ideas and 

thoughts, which is usually influenced by culture and custom, through idioms in English 
and Vietnamese are different. 
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The first difference lies in the fact that English civilization is mainly originated 
from the civilization of ancient Greece and Rome in the Mediterranean. Meanwhile, 
Vietnam is a nation which spends a long and hard history. Especially, the feudalism has a 
great influence on the development of the country as well as on the Vietnamese language. 
Living in such a society, Vietnamese people are impacted by confucianism education. 
This feature is expressed in a majority of Vietnamese idioms in general and idioms of 
education in particular. For examples, nấu sử sôi kinh, hi thánh hi hiền, cửa Khổng 
sân Trình, tầm chương trích cú, vinh quy bái tổ, áo gấm về làng, which are not found 
in English. 

The second difference is that there are some Vietnamese idioms of which origins 
come from folk stories such as ăn vóc học hay, cá vượt Vũ Môn, dốt có đuôi (dốt có 
chuôi), etc while no idioms of this case can be discovered in English. Idiom “dốt có 
đuôi” appeared in exams under the feudalism. At first, the idiom only decried few people 
who were not so ignorant. They were also people who passed the exams, but after exams, 
they were gathered and had a formal interview with the King. They were arranged  from 
the highest score to the lowest and wore clothes which the King rewarded. The person 
who had the lowest position wore long band hat (mũ có đai dài) like “tail”, so “có đuôi” 
was stuck for them. Nowadays, idiom “dốt có đuôi” is widely used in Vietnamese daily 
conversations to denote anyone who is ignorant.

One more difference is that Vietnam has the cultural tradition of the wet rice 
production. Therefore, animals have strong attachment to Vietnamese daily life, not 
exiting in English IsE. For examples, chữ như trấu trát, chữ như gà bới, học như gà đá 
vách, nước đỗ đầu vịt,  giẫm/ trượt vỏ chuối.

3. Conclusion
The paper has investigated semantics features of IsE in English and Vietnamese 

as well as showed the similarities and differences between them. As we have analyzed, 
there is a wide variety of meanings of IsE in English and Vietnamese. Semantically, 
English and Vietnamese idioms referring to education express their meanings via means 
of semantic transfer such as simile, metaphor, and metonymy. Metaphor is used as the 
main stylistic device in most of idioms in English as well as in Vietnamese such as with 
flying colours, hit the books, (still) wet behind the ears and also nấu sử sôi kinh, bán 
cháo phổi, giẫm vỏ chuối,, etc in Vietnamese. Metonymy is used in some idioms such 
as cow college in English and we have áo gấm về làng in Vietnamese. Simile is used 
in some idioms such as as easy as ABC in English and học như vẹt  in Vietnamese. 
Besides, the figurative and concrete characteristics of English and Vietnamese IsE 
are also presented in four fields, including school and class, examinations, learners' 
personalities/ appearance and methods/ ways of teaching and learning. It is hoped that 
the findings may be implied in learning and teaching English and Vietnamese as second 
or foreign languages, helping language learners achieve their goals of communication.
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NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA THÀNH NGỮ TIẾNG ANH VÀ 
TIẾNG VIỆT LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO DỤC

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
Trường Đại học Quảng Nam

Tóm tắt: Thành ngữ thể hiện các khái niệm và ý tưởng mà ý nghĩa của nó không 
được gợi ra từ các từ riêng lẻ. Thành ngữ giúp cho cách nói và cách viết vừa ngắn gọn, 
súc tích, vừa gợi hình và có sức thuyết phục. Chúng giúp người nói hoặc người viết giao 
tiếp thành công hơn và làm cho ngôn ngữ trở nên thú vị hơn, nhưng không dễ để nắm 
vững và sử dụng chúng một cách hợp lý. Vì vậy, cần phải thực hiện một cuộc điều tra về 
các thành ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt. Bài báo dựa trên các phương pháp mô tả và 
so sánh trong phân tích đối chiếu với khoảng 400 thành ngữ liên quan đến giáo dục để 
tìm ra những nét đặc trưng về ngữ nghĩa trong các phép so sánh, ẩn dụ, hoán dụ. Đồng 
thời, kết quả cho thấy một số điểm giống và khác nhau giữa những thành ngữ tiếng Anh 
và tiếng Việt liên quan đến giáo dục. Hy vọng bài báo có thể giúp người học và người sử 
dụng tiếng Anh hiệu quả hơn trong giao tiếp.

Từ khóa: thành ngữ giáo dục, đặc điểm ngữ nghĩa, phạm vi ngữ nghĩa, so sánh, 
ẩn dụ, hoán dụ.
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PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA HỌC SINH, SINH 
VIÊN TAM KỲ TRONG NHỮNG NĂM 1963 – 1972

Lưu Thị Gái1, Phạm Văn Thắng2

Tóm tắt: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tam Kỳ là tỉnh lỵ của chính 
quyền tỉnh Quảng Tín – nơi tập trung các cơ quan đầu não cấp quận, cấp tỉnh của chế 
độ Sài Gòn và cũng là nơi có số lượng học sinh, sinh viên khá đông đảo. Nối tiếp truyền 
thống yêu nước của học sinh, sinh viên Việt Nam, phong trào đấu tranh của học sinh, 
sinh viên Tam Kỳ giai đoạn 1963 – 1972 là một bộ phận không thể tách rời của phong 
trào học sinh, sinh viên miền Nam, nhất là ở các đô thị Huế, Đà Nẵng. Với nhiều hình 
thức đấu tranh linh hoạt, phong phú, đa dạng, sáng tạo như vẽ sơ đồ, bản đồ, làm liên 
lạc, xuất bản báo chí để vận động, tuyên truyền cách mạng; làm giấy tờ giả để cung cấp 
cho cán bộ ra vào hoạt động nội thị và khi cần họ cũng cầm súng chiến đấu như một 
người lính thực thụ. Những đóng góp của họ đã góp phần cùng quân dân Quảng Nam – 
Đà Nẵng nói riêng, miền Nam nói chung đi đến đại thắng mùa Xuân 1975.

Từ khóa: Tam Kỳ, Quảng Nam, Quảng Tín,tổ chức, thanh niên, học sinh, sinh viên

1. Mở đầu  
Đầu năm 1963, trong bối cảnh phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân ở các 

đô thị miền Nam ngày càng diễn ra rộng khắp, ông Lê Công Cơ3 - Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Thanh niên - Học sinh - Sinh viên giải phóng Trung Trung Bộcử ông Nguyễn Văn Sơn (Sơn 
Hải), một trong những người giữ vai trò chủ chốt trong Ban Chấp hành của Hội ở Đà Nẵng 
vào Tam Kỳ tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo học sinh các trường trên địa bàn thị 
xã. Trên cơ sở đó, đầu tháng 3 - 1963, hình thành Ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên 
- Học sinh - Sinh viên giải phóng tỉnh Quảng Nam, do ông Đỗ Hùng Luân làm Tổng thư 
ký, ông Nguyễn Nhung làm phó Tổng thư ký, ông Nguyễn Đình Sơn làm Ủy viên liên lạc, 
ông Nguyễn Quang Vinh làm Ủy viên kinh tài, ông Đào Ngọc Diêu làm Ủy viên báo chí4, 
lấy nhà bà Nguyễn Thị Giáo5 làm trụ sở của Hội. Một thời gian sau, trụ sở chuyển sang nhà 
ông Nguyễn Nhã, cùngở thôn Ngọc Bích, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ hiện nay6.Từ 
đây, phong trào đấu tranh của thanh niên, học sinh, sinh viên Tam Kỳ trở thành một bộ phận 
khăng khít của phong trào học sinh, sinh viên Huế, Đà Nẵng nói riêng, phong trào đô thị 
miền Nam nói chung trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).

1 . Trường Đại học Quảng Nam
2. ThS., Trường Đại học Quảng Nam
3. Hiện là Nhà giáo ưu tú, Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT Đại học Duy Tân (Đà Nẵng).
4.Lê Công Cơ (chủ biên), Phong trào đấu tranh đô thị thời quật khởi (1954 – 1975), NXB. Hội Nhà văn, 
Hà Nội, 2015, trang 194.
5. Nhà bà Nguyễn Thị Giáo được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 4264/QĐ-
UBND ngày 21.11.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. 
6.Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Ngọc (2015), Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân 
xã Tam Ngọc (1930 – 1975), Tam Kỳ,  trang 154
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2. Nội dung
2.1. Sôi nổi hoạt động, bất chấp sự khủng bố của kẻ thù
Sau khi thành lập, Hội tổ chức các hoạt động như tuyên truyền, xây dựng cơ sở 

cách mạng trong giới học sinh, thanh niên, nhân sĩ, trí thức, giáo chức, kể cả những người 
đang làm việc trong bộ máy của chính quyền Sài Gòn trên địa bàn Quảng Nam. Vì vậy, 
chỉ một thời gian ngắn, tại Tam Kỳ, Hội đã bắt mối và xây dựng được các cơ sở nòng 
cốt như các ông/bà Nguyễn Lương Ý - giáo viên trường bán công Nguyễn Dục, Nguyễn 
Lương Y - sĩ quan tùy viên báo chí của tướng Nguyễn Chánh Thi (Tư lệnh Vùng I chiến 
thuật); Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Bích, Ngô Nhược Kim, Huỳnh Thị Liên Hoa, Huỳnh 
Thị Mộng Hoa, Phan Văn Thê, Phan Văn Trị, Nguyễn Hoàng Linh (Tư Điều), Phan 
Liễu, Đinh Văn Khôi, Trần Ngọc Bích, Cao Văn Sanh,… tích cực ủng hộ tài chính, cho 
mượn phương tiện vận chuyển khi cần, nuôi giấu cán bộ, bộ đội…

Đặc biệt, sau khi “lên núi”7dự các lớp tập huấn do Thị ủy Tam Kỳ tổ chức trở về, 
nhận thức của đông đảo hội viên được nâng lên, các hoạt động cách mạng được tổ chức 
bài bản, chu đáo từ việc mua máy đánh chữ làm tờ báo “Mầm non” để tuyên truyền, học 
sử dụng vũ khí, nhận và chuyển tin thu thập được từ vùng địch ra vùng ta và ngược lại; 
vẽ sơ đồ đồn bốt, cơ quan, nơi co cụm của địch sau mỗi lần hành quân trở về, hoặc nơi 
xuất phát, báo cáo cho trinh sát nắm tình hình để đánh địch; khắc con dấu và làm các loại 
chữ ký, giấy tờ giả như căn cước, khai sinh, giấy thông hành để tạo điều kiện đi lại thuận 
lợi, hợp pháp cho cán bộ, đảng viên và giúp thanh niên trốn lính…

Nổi bật nhất trong phong trào đấu tranh chính trị năm 1963 là phong trào Phật 
giáo, diễn ra từ đầu tháng 5 - 1963. Nguyên nhân sâu xa của phong trào này chính là do 
chính sách phản dân tộc, chính sách kỳ thị Phật giáo hết sức nặng nề của chính quyền 
Ngô Đình Diệm qua 9 năm thống trị (1954 - 1963). Điển hình là vụ đàn áp phật tử tại 
Đài Phát thanh Huế vào đêm ngày 8 - 5 - 1963, làm nhiều người bị thương và 8 phật tử 
(hầu hết ở tuổi thiếu niên) bị thiệt mạng, một số người bị xe thiết giáp cán chết, thi thể 
không còn nguyên vẹn.

Vụ đàn áp đẫm máu của chính quyền Ngô Đình Diệm ở Huế đã làm dấy lên sự căm 
phẫn cao độ và những làn sóng xuống đường, tuyệt thực trải khắp từ Quảng Trị đến Huế, 
Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Sài Gòn, Cần Thơ. Ngày 14 - 5 - 1963, Mặt trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam ra tuyên bố: “Cuộc đàn áp đẫm máu của chính quyền 
phát xít Mỹ - Diệm đối với đồng bào biểu tình tay không ngày 8 - 5 ở Huế là một hành 
động tội ác tày trời không thể tha thứ được đối với nhân dân ta nói chung và đối với 
đồng bào theo đạo Phật nói riêng…Cuộc đàn áp đẫm máu lần này đã bóc trần lời của 
Mỹ - Diệm vẫn thường vỗ ngực tự xưng là hữu thần, là tôn trọng tự do tín ngưỡng, và 
nhất định nó sẽ càng nung nấu thêm lòng căm thù và chí kiên quyết tiêu diệt chúng của 
tín đồ các tôn giáo ở miền Nam Việt Nam”8. 

7. Có nghĩa là lên vùng giải phóng Kỳ Trà của Tam Kỳ. Vùng đất cách mạng này ngày nay nằm dưới lòng 
hồ Phú Ninh.
8. Trần Bá Đệ (chủ biên) - Lê Cung, Giáo trìnhLịch sử Việt Nam, tập VII, từ 1954 đến 1975, NXB. ĐHSP, 
Hà Nội, 2010, trang 146.
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Hưởng ứng bản Tuyên bố của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, 
trong những ngày nổ ra đấu tranh ở Huế, tại Hội An, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, 
Thăng Bình,Tam Kỳ nhiều thanh niên, học sinh cùng tín đồ Phật giáo hàng ngày tập 
trung đến các chùa, biểu thị sự đoàn kết và sẵn sàng chung tay đấu tranh chống lại chế 
độ độc tài Ngô Đình Diệm, cùng nhau kéo ra Đà Nẵng tham gia các đoàn biểu tình, rải 
truyền đơn, đốt xe cảnh sát, treo khẩu hiệu phản đối chính sách phân biệt tôn giáo. Chính 
quyền địch ở Quảng Tín bắt giam một số nhà sư trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh 
như Đại đức Thích Thiện Duyên9 – trụ trì chùa Đạo Nguyên (Tam Kỳ) để hăm dọa, răn 
đe phong trào đấu tranh; tra tấn những thanh niên, học sinh và phật tử tham gia biểu tình 
và bí mật đưa đi thủ tiêu những người chúng cho là cầm đầu đấu tranh, đem chôn 7 hố ở 
bãi cát thôn Ngọc Nam và Phú Thạnh, xã Tam Phú (Tam Kỳ)10.  

Tháng 6 - 1963, Hội tổ chức cho học sinh các trường trung học trên địa bàn Tam 
Kỳ bãi khóa, vận động bà con tiểu thương ở các chợ bãi thị, gây được tiếng vang lớn 
trong nhân dân. Tiếp theo, tháng 8 - 1963, Hội gửi kiến nghị cho thiếu tá Thân Ninh – 
tỉnh trưởng Quảng Tín11, yêu cầu để tín đồ Phật giáo được tự do hoạt động, không được 
đàn áp phật tử...Các hoạt động này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của đông 
đảo tăng ni, phật tử. Đặc biệt, Đại đức Thích Chơn Ngộ - trụ trì chùa Tịnh Độ đã tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho các hội viên của Hội ra vào chùa để hội họp, bàn kế hoạch hành 
động. Cạnh đó, các cơ sở của Hội còn chia nhiều cánh, đi xe đạp vào buổi tối rải truyền 
đơn ở nhiều tuyến đường trong thị xã Hội An, Tam Kỳ và bí mật bỏ vào xe Mỹ những 
lá truyền đơn in bằng tiếng Anh ngay giữa ban ngày, khi chúng dừng xe bên đường phố 
bước vào các cửa hàng mua sắm...

Phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam, trong đó có phong trào thanh niên, 
học sinh Tam Kỳ, đã làm cho mâu thuẫn giữa Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm ngày 
càng gay gắt và cuối cùng buộc Mỹ “bật đèn xanh” cho nhóm tướng lĩnh do Dương 
Văn Minh cầm đầu làm cuộc đảo chính vào ngày 1 - 11 - 1963, giết chết anh em Ngô 
Đình Diệm – Ngô Đình Nhu, kết thúc 9 năm thống trị của chế độ độc tài gia đình trị 
Ngô Đình Diệm.

Sau cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm (1 - 11 - 1963), tình hình miền 
Nam có nhiều chuyển biến quan trọng. Quân giải phóng ngày càng lớn mạnh, đã tiến 
công và làm chủ nhiều vùng nông thôn, đồng bằng. Nội bộ giới cầm đầu trong chính 

9. CốĐại lão Hòa thượng, nguyên Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, Viện chủ chùa Đạo Nguyên. Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh 
Quảng Nam.
10. Lê Công Cơ (chủ biên), Phong trào đấu tranh đô thị thời quật khởi (1954 – 1975), NXB. Hội Nhà văn, 
2015, trang 202.
11. Tháng 7 - 1962 chính quyền Sài Gòn tách Quảng Nam thành 2 tỉnh là Quảng Nam và Quảng  Tín.
Tỉnh Quảng Nam có địa giới từ huyện Quế Sơn  ra đến đèo Hải Vân, tỉnh lỵ đặt tại thị xã Hội An. Tỉnh 
Quảng Tín có địa giới từ huyện Thăng Bình vào đến giáp tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh lỵ đặt tại thị xã Tam Kỳ. 
Về phía ta, tháng 11 - 1962, Khu uỷ 5 quyết định chia Quảng Nam – Đà Nẵng thành 2 tỉnh mới: Quảng 
Nam và Quảng Đà. Địa giới tỉnh Quảng Nam từ huyện Quế Sơn đến giáp tỉnh Quảng Ngãi. Địa giới tỉnh 
Quảng Đà từ huyện Duy Xuyên đến giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế.
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quyền Việt Nam cộng hòa mâu thuẫn, lục đục, luôn luôn mất ổn định về chính trị12. Tình 
hình đó đã tạo ra những nhân tố thuận lợi cho phong trào đấu tranh của nhân dân miền 
Nam. Tại Tam Kỳ, từ cuối năm 1963, phong trào đấu tranh của học sinh các trường Trần 
Cao Vân, Nguyễn Dục, Đức Trí diễn ra rất sôi nổi. Qua đấu tranh ta phát hiện thêm nhiều 
nhân tố tích cực, tiếp tục tuyên truyền giao nhiệm vụ để hình thành các cơ sở hợp pháp 
bên trong, tổ chức đấu tranh bằng hình thức rải truyền đơn, đập phá nhà và uy hiếp một 
số tên ác ôn như Huỳnh Bá Thược, Nguyễn Vĩnh Mậu, Võ Khắc Trạch..., vừa tạo ra tiếng 
vang lớn, vừa tạo uy thế cho cách mạng13.

Bước sang năm 1964, phong trào đấu tranh chính trị ở thành thị miền Nam Việt 
Nam bùng phát thành những cơn sóng lớn với hình thức, nội dung và qui mô mới, với 
yêu cầu chính trị cao hơn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, nhất là lực lượng thanh 
niên, học sinh, sinh viên qua đấu tranh có bước trưởng thành về chính trị. Tháng 7 - 
1964, hòa nhịp với phong trào đồng khởi nông thôn do Tỉnh ủy Quảng Nam và Tỉnh ủy 
Quảng Đà phát động, Thành đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Đà Nẵng ra các tờ 
báo bán hợp pháp với tên gọi “Hướng Sống”, sau đó là tờ “Quyết chiến quyết thắng giặc 
Mỹ xâm lược”, lưu hành trong  thanh niên, học sinh, sinh viên. Các chi đoàn trường học 
làm ra các bản tin chuyền tay nhau đọc. Truyền đơn, biểu ngữ đả đảo Mỹ, chính quyền 
Sài Gòn và cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam liên tục xuất hiện trên 
đường phố. Tổng hội Sinh viên Huế ra Tuyên cáo chống “Hiến chương Vũng Tàu”14 của 
Nguyễn Khánh. Đà Nẵng, Tam Kỳ xuống đường tiếp sức Huế. Và không chỉ có Huế, Đà 
Nẵng, Tam Kỳ mà suốt một dải miền Trung cùng sôi sục tinh thần đấu tranh đòi công 
bằng dân chủ, đòi chủ quyền dân tộc.

Tại Tam Kỳ, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động. Đầu năm 1965, Hội thành lập 
Lực lượng Nhân dân tranh thủ cách mạng, Chi đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng, 
phát hành tờ báo “Đứng đầu gió”. Tháng 5 - 1965, địch bao vây trụ sở của Lực lượng 
Nhân dân tranh thủ cách mạng. Nhân đó, Hội tổ chức mitting, lấy thanh niên, học sinh 
làm nòng cốt, kêu gọi quần chúng biểu tình rầm rộ từ ngã ba Nam Ngãi, sau đó lan rộng 
ra toàn nội ô thị xã và các vùng ven đô, đòi chính quyền địch không được đưa binh lính 
đi càn quét, bắt bớ, đốt phá nhà cửa, mùa màng và kêu gọi binh lính địch đào ngũ để trở 
về với nhân dân.

2.2. Chuyển giao tổ chức, kết nối phong trào
Sau Đại hội lần I của Ủy ban Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam Nam Trung 

Bộ, đích thân ông Lê Công Cơ đã bàn giao tất cả cơ sở bí mật tại Tam Kỳ của Hội Liên 
hiệp Thanh niên - Học sinh - Sinh viên giải phóng tỉnh Quảng Nam, do ông Nguyễn Văn 
Sơn (Sơn Hải) đang phụ trách cho ông Đỗ Thế Chấp - Bí thư Thị ủy Tam Kỳ. Kể từ đây, 
Hội Liên hiệp Thanh niên - Học sinh - Sinh viên giải phóng tỉnh Quảng Nam đặt dưới sự 

12. Đinh Thị Kim Ngân (2021), Đấu tranh chính trị ở Hội An (Quảng Nam) trong kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước (1954 - 1975), Luận án Tiến sĩ Sử học, Đại học Huế, trang 55. 
13. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Tam Kỳ (2015), Lịch sử Đảng bộ thành phố Tam Kỳ (1954 – 
1975) , Tam Kỳ, trang 123 - 124.
14. Với Hiến chương Vũng Tàu (16 – 8 - 1964), chính quyền Sài Gòn đồng ý bán Cam Ranh cho Mỹ 
xây dựng căn cứ quân sự trong thời hạn 99 năm. 
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lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy Tam Kỳ. Ngày 2 - 6 - 1965,  Thị ủy Tam Kỳ mở 
lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tại vùng giải phóng thuộc thôn 5 
xã Kỳ Trà. Lớp học có đến 10 cơ sở trong tổ chức Hội về dự, đó là các ông: Nguyễn Văn 
Sơn (Tuấn), Đỗ Hùng Luân (Hùng), Nguyễn Nhung, Nguyễn Đình Sơn (Hưng), Võ Địch 
Khải (Học), Trương Cao Nhã (Nhuận), Nguyễn Văn Tích (Quang), Nguyễn Quang Vinh 
(Tú), Nguyễn Tấn An (Ngọc), Nguyễn Hữu Hồng (Hùng), nhằm bồi dưỡng lực lượng 
cốt cán trong phong trào đấu tranh hợp pháp15. Một thời gian sau, nhiều thành viên trong 
số đó đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Một số hội viên khác được Thị ủy 
Tam Kỳ rút lên vùng căn cứ Kỳ Trà, để tổ chức huấn luyện, đào tạo cách đánh giặc của 
du kích B, giao nhiệm vụ, trang bị vũ khí, chất nổ đưa vào thị xã để phối hợp đánh Mỹ 
và quân đội Sài Gòn.   

Để ngăn chặn sự phát triển của phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh 
Quảng Nam, chiều ngày 28 - 10 - 1965, đích thân thiếu tá, tỉnh trưởng Nguyễn Ngọc 
Nghĩa trực tiếp tổ chức vây bắt những nhân vật chủ chốt của Hội như Đỗ Hùng Luân, 
Nguyễn Đình Sơn, Nguyễn Nhung, Nguyễn Quang Vinh, Trương Cao Nhã tại trường 
Trung học Trần Cao Vân; đồng thời vây ráp bên ngoài bắt Nguyễn Văn Sơn, Đào Ngọc 
Diêu, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Bích và thầy giáo Nguyễn Lương Ý trước sự ngỡ 
ngàng của thầy trò nhà trường. Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên - Học sinh - Sinh viên 
giải phóng tỉnh Quảng Nam bị tan vỡ16. Tin giáo viên và học sinh trường Trung học Trần 
Cao Vân bị địch bắt đã nhanh chóng lan ra các trường trong và ngoài tỉnh, được đài Hà 
Nội đưa tin, báo chí miền Nam đăng tải, phóng viên hãng AFP, UPI của nước ngoài chụp 
ảnh, phỏng vấn..., gây nên sự xúc động mãnh liệt trong giới trẻ, góp phần làm thay đổi 
suy nghĩ và hướng đi của những người còn có tư tưởng lừng chừng. Những thành viên 
còn lại của Hội chưa bị lộvẫn âm thầm hoạt động, tập hợp lực lượng, xây dựng cơ sở, chờ 
thời cơ; một số khác thoát ly lên vùng giải phóng, tham gia lực lượng vũ trang.

Từ ngày 11 - 3 đến ngày 17-5 - 1970, phong trào học sinh, sinh viên chống chiến 
lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ diễn ra sôi nổi tại các đô thị miền Nam. Tại 
Tam Kỳ, tháng 7 - 1970, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của đại diện Hội Liên hiệp Thanh 
niên - Học sinh - Sinh viên giải phóng Trung Trung Bộ, những hội viên còn lại của Hội 
Liên hiệp Thanh niên - Học sinh - Sinh viên giải phóng tỉnh Quảng Nam đã phát hành 
tập san “Vỡ mặt nhìn nhau”, bí mật phổ biến đến hầu hết các trường học trong tỉnh. Địch 
phát hiện và cho mật vụ tìm bắt Nguyễn Minh Thọ17 - người đứng đầu tập san, nhưng 
ông đã nhanh chóng trốn thoát vào Sài Gòn. Tháng 12 - 1970, Trần Đình Hộ tiếp tục 
phát hành tập san “Nối vòng tay lớn”, thay cho tập san “Vỡ mặt nhìn nhau”, nhằm tuyên 
truyền và khơi dậy tinh thần yêu nước trong học sinh, sinh viên Quảng Nam. Đặc biệt, 
nhờ sự hoạt động tích cực của các hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên - Học sinh - Sinh 

15. Đỗ Hùng Luân, Những năm tháng ấy...Hoạt động cách mạng của Hội Liên hiệp thanh niên - học 
sinh - sinh viên giải phóng Quảng Nam tại Tam Kỳ thời chống Mỹ (bản vi tính lưu hành nội bộ, 2004), 
trang 13 - 14.
16. Tư liệu do các nhân chứng lịch sử: Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Nhung, Đào Ngọc Diêu, Trương 
cao Nhã - nguyên thành viên của tổ chức  Hội Liên hiệp Thanh niên - Học sinh - Sinh viên giải phóng 
tỉnh Quảng Nam cung cấp cho tác giả.
17. Hiện là GS.TS Hóa học, Đại học Leuven (Bỉ), Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học New York (Mỹ).
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viên giải phóng Trung Trung Bộ, trong thời gian này trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 
Ban chấp hành lâm thời Liên đoàn học sinh Quảng Nam, do ông Nguyễn Văn Long làm 
Chủ tịch, ông Trần Đình Hộ làm Tổng thư ký. 

 Sang năm 1971, phong trào đấu tranh chính trị ở các đô thị phát triển mạnh, rộng 
rãi và liên tục hơn năm 1970. Trong đó, phong trào học sinh, sinh viên giữ vị trí “ngòi 
nổ”18. Các đội xung  kích của thanh niên, học sinh tỏa về các xóm lao động, các chợ, xi 
nghiệp vận động nhân dân đấu tranh đòi quyền sống, đòi hòa bình, chấm dứt chiến tranh, 
lật đổ Nguyễn Văn Thiệu, đòi Mỹ phải nhanh chóng rút hết quân...Ngày 19 - 4 - 1971, 
nhân sự kiện em Nguyễn Hữu Hồng - học sinh lớp 9/1 trường Trung học Trần Cao Vân 
(Tam Kỳ) bị địch bắn chết tại ngã ba Trường Xuân, Ban chấp hành lâm thời Liên đoàn 
học sinh Quảng Nam đã phát động bãi khóa, kêu gọi hơn 1.000 học sinh các trường trong 
tỉnh tham gia biểu tình, phản đối hành động giết người dã man của địch. Tiếp theo, ngày 
17 - 9 - 1971, tại Tam Kỳ, đại diện học sinh các trường trong toàn tỉnh đã thống nhất tổ 
chức Đại hội Liên đoàn học sinh Quảng Nam. Tham dự Đại hội, ngoài đại biểu đại diện 
cho học sinh các trường trong toàn tỉnh  còn có đại biểu đại diện Tổng hội sinh viên Huế, 
Liên đoàn học sinh Huế, Tổng đoàn học sinh Đà Nẵng, Tổng hội sinh viên Vạn Hạnh, 
Sài Gòn, Cần Thơ...

Đại hội đã thông qua chương trình hành động, bàn phương hướng và kế hoạch đấu 
tranh đòi Mỹ rút khỏi miền Nam, đòi độc lập dân tộc và thống nhất nước nhà; bầu Ban 
chấp hành Liên đoàn chính thức do Nguyễn Tân - học sinh trường Trung học Trần Cao 
Vân làm Chủ tịch; Huỳnh Phước - học sinh trường Trung học Trần Cao Vân, Võ Thị Thu 
Thủy - học sinh trường Nữ Trung học Quảng Tín làm Phó Chủ tịch, Trần Đình Hộ - học 
sinh trường Trung học Bồ Đềlàm Tổng thư ký19. 

Sau Đại hội, Liên đoàn học sinh Quảng Nam cho ra đời tờ báo “Tiếng gọi học sinh” 
và nhiều bản tin khác, lên án tội ác của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn, vận động 
học sinh đấu tranh chống quân sự hóa học đường, chống đôn quân, bắt lính, đòi giảm 
học phí.... Từ cuối tháng 9 - 1971, kết nối với phong trào học sinh, sinh viên Huế, Đà 
Nẵng, Liên đoàn học sinh Quảng Nam liên tục tổ chức đấu tranh chống bầu cử độc diễn 
(3 - 10) của Nguyễn Văn Thiệu dưới nhiều hình thức như triệt hạ bích chương vận động 
bầu cử, đốt thẻ cử tri tập thể và hình nộm của Thiệu. Ngày 13 - 10 - 1971, Liên đoàn học 
sinh Quảng Nam bí mật triệt hạ khẩu hiệu đón tiếp tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thay 
bằng khẩu hiệu có nội dung chống Nguyễn Văn Thiệu khi ông ta về làm việc với chính 
quyền tỉnh Quảng Tín. 

Trong 3 ngày 14, 15 và 17 - 10 - 1971, thực hiện âm mưu nắm chặt học sinh, sinh 
viên, hướng các đối tượng này quay lưng với cuộc đấu tranh đòi độc lập dân tộc của nhân 
dân miền Nam đang diễn ra như vũ bão, chính quyền Sài Gòn cho thành lập tổ chức Liên 
đoàn học sinh, sinh viên trong các trường học trên khắp các địa bàn ở miền Nam. Trước 
tình hình đó, Liên đoàn học sinh Quảng Nam nhanh chóng đưa người của mình ra ứng 

18. Tỉnh ủy Quảng Nam - Thành ủy Đà Nẵng (2006), Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (1930 - 
1975), NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, trang 563.
19. Phạm Văn Thắng (2019), Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam (1930 - 2015), NXB. Đà 
Nẵng, trang 303. 
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cử vào ban đại diện các trường Trung học Trần Cao Vân, Đức Trí, Bồ Đề, Nữ Trung học 
Quảng Tín, Trần Hưng Đạo...Ngày 25 - 12 - 1971, nhân việc Giáo sư Trần Kim Hùng 
của trường Trung học Trần Cao Vân - thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên - Học 
sinh - Sinh viên giải phóng Trung Trung Bộ bị địch sát hại, lực lượng học sinh Tam Kỳ 
cùng với học sinh, sinh viên Đà Nẵng, Huế lập tức xuống đường, đấu tranh yêu cầu làm 
sáng tỏ cái chết của Giáo sư Trần Kim Hùng, khiến cho đường phố và trường học trở 
nên náo động.  

Để đối phó với phong trào học sinh, sinh viên, chính quyền Sài Gòn vừa sử dụng 
các thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ; vừa huy động lực lượng và phương tiện thẳng tay đàn 
áp. Ngày 27 - 12 - 1971, trong lúc học sinh trường Trung học Trần Cao Vân đang chuẩn 
bị cho đêm văn nghệ,địch đưa cảnh sát vào trường bắt 5 học sinh lớp 9/5, đồng thời đón 
lõng bắt luôn 6 học sinh của trường Bồ Đề đang trên đường đi học về, đưa về giam giữ 
tại Trung tâm cải huấn Quảng Tín. Tiếp theo, ngày 3 - 1 - 1972, nhận được tin 2 nhân 
vật cốt cán của Liên đoàn học sinh Quảng Nam là Nguyễn Tân - Chủ tịch và Võ Thị Thu 
Thủy - Phó Chủ tịch cũng bị địch bắt, lập tức Hội Liên hiệp Thanh niên - Học sinh - Sinh 
viên giải phóng Trung Trung Bộ đã cử các hội viên dày dạn kinh nghiệm đấu tranh từ 
Huế và Đà Nẵng vào tăng viện cho Liên đoàn học sinh Quảng Nam, tổ chức đốt xe cảnh 
sát để cảnh cáo địch, phát động học sinh kéo đến Ty Cảnh sát, nhà riêng Nguyễn Tri Tài 
- Hiệu trưởng trường Trung học Trần Cao Vân để phản đối hành động bắt người vô cớ 
của chúng, buộc chính quyền địch phải trả tự do cho các học sinh bị bắt về lại với học 
đường. Đồng thời tổ chức các cuộc hội thảo, đấu trí thắng lợi với tổ chức Cảnh Sinh (tổ 
chức do địch cài cắm trong các trường học), tẩy chay các cuộc tuyên truyền chống cộng 
của học viên trường Sĩ quan Đà Lạt... 

Từ các hoạt động đấu tranh sôi nổi, quyết liệt của học sinh, sinh viên Tam Kỳ trong 
những năm 1963 - 1972, chúng tôi thấy nổi lên một số vấn đề lớn như sau:

Thứ nhất, phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Tam Kỳ trong những năm 
1963 - 1972 là một bộ phận không thể tách rời của phong trào đô thị miền Nam trong 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước  (1954 - 1975) và đã thể hiện tính chất dân tộc khá rõ 
nét. Cho dù ở từng giai đoạn, từng thời điểm, mục tiêu đấu tranh khác nhau, nhưng tựu 
trung lại là nhằm đấu tranh đòi độc lập, tự do cho dân tộc. Phong trào đã lôi cuốn sự tham 
gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần xã hội không chỉ ở thị xã Tam 
Kỳ, mà còn ở các địa phương khác của Quảng Nam. Cạnh đó, ngay từ đầu phong trào 
đã xác định định đúng đối tượng đó là đế quốc và các lực lượng tay sai của chúng để tập 
trung đấu tranh, vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng. 

Thứ hai, phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Tam Kỳ trong những năm 
1963 - 1972 đã kết nối chặt chẽ với phong trào học sinh, sinh viên Huế, Đà Nẵng nói 
riêng, miền Trung nói chung, tạo thành một làn sóng mạnh mẽ, thổi bùng ngọn lửa căm 
ghét chiến tranh vào tận các cơ quan đầu não của địch, làm rối loạn hậu phương của 
chúng. Các hoạt động của học sinh, sinh viên Tam Kỳ trong giai đoạn này không chỉ diễn 
ra trong khu vực thị xã, mà còn lan rộng đến các địa phương khác như Hội An, Điện Bàn, 
Đại Lộc, Duy Xuyên...; không chỉ diễn ra ở khu vực đô thị và vùng ven đô, mà còn tác 
động đến phong trào đấu tranh đòi hòa bình, đòi dân sinh, dân chủ ở cả vùng nông thôn 
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và miền núi Quảng Nam; không chỉ diễn ra trong giới học sinh, sinh viên; mà còn kết nối 
với cả phong trào đấu tranh của đồng bào Phật giáo, lôi cuốn các tầng lớp trí thức, Hoa 
kiều, công thương gia trên địa bàn cùng tham gia, ủng hộ.

Thứ ba, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên 
Tam Kỳ  trong những năm 1963 - 1972 đã diễn ra dưới nhiều hình thức đấu tranh phong 
phú, linh hoạt, quyết liệt, tích cực phối hợp cùng với các lực lượng cách mạng đánh địch 
trên cả 3 mũi giáp công. Đặc biệt, thông qua các tờ báo của Hội đã cổ vũ lòng yêu nước, 
góp phần giác ngộ chính trị đối với các tầng lớp nhân dân;  động viên học sinh, sinh viên 
Tam Kỳ tham gia vào các phong trào đấu tranh chung của nhân dân thị xã trong suốt cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.  

4. Kết luận
Phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Tam Kỳ từ năm 1963 đến năm 1972, 

là một bộ phận của phong trào đô thị miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. Thông qua những hoạt động phong phú và các hình thức đấu tranh đa dạng, nhất 
là với lý luận đanh thép và hành động quyết liệt, phong trào đấu tranh của học sinh, sinh 
viên Tam Kỳ chẳng những đã thể hiện khát vọng yêu tự do, yêu hòa bình và có trách 
nhiệm với vận mệnh dân tộc của thế hệ trẻ, sẵn sàng “xếp bút nghiên” khi Tổ quốc cần, 
nhiều người trong số họ hy sinh anh dũng, góp một phần công sức cùng với nhân dân 
Quảng Nam và cả nước tiến tới hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước trong Đại thắng mùa Xuân 1975.
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THE STUDENT MOVEMENT IN TAM KY CITY FROM 1963 TO 1972

LUU THI GAI, PHAM VAN THANG
Quang Nam University

Abstract: During Vietnam’s resistance war, Tam Ky was the provincial capital of 
Quang Tin province where there were a large number of students. Following the patriotic 
tradition of Vietnamese students, the student movement in Tam Ky area from 1963 to 
1972 was an integral part of the student movement in Southern Vietnam, especially 
in such urban areas as Hue city or Da Nang city. This movement took place in many 
flexible, diverse and creative forms of struggle such as drawing diagrams, drawing 
maps, and publishing newspapers to propagate the Vietnamese revolution. In addition, 
personal documents were faked to give revolutionaries who needed to penetrate into the 
inner area of Tam Ky city for revolutionary activities. Moreover, in necessary situations, 
these students became liaisons or hold a gun to fight like real soldiers. Their activities 
contributed to the great victory of the military in Quang Nam - Da Nang region in 
particular and the South in general in the 1975 spring great victory.

Key words: Tam Ky, Quang Nam, Quang Tin, organizations, youth, , students
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ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO DỰ BÁO
NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ VÀO NGÀNH SƯ PHẠM 
CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TỈNH 

QUẢNG NAM
Lê Phước Thành1, Nguyễn Văn1

Tóm tắt: Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network- ANN) đã trở thành 
một hướng tiếp cận hữu hiệu để thay thế các mô hình thống kê truyền thống. Chính vì 
vậy, ANN đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành khoa học 
hiện nay. Trong lĩnh vực giáo dục, những năm gần đây, việc tuyển sinh đại học đã xây 
dựng được một hệ thống dữ liệu đăng ký nguyện vọng của học sinh trung học phổ thông 
(THPT) lựa chọn trường, ngành nghề theo hướng tập trung, chính xác và đầy đủ. Bài 
báo đưa ra cách ứng dụng ANN dự báo nguyện vọng đăng ký vào ngành sư phạm của 
học sinh trung học phổ thông ở Quảng Nam trong những năm tiếp theo. Khi mô hình 
dự báo có độ chính xác cao sẽ giúp cho các cơ quan quản lý đưa ra những chính sách, 
phương pháp và tư vấn phù hợp với sở thích của học sinh.

Từ khóa: Mạng nơ-ron nhân tạo, mạng nơ-ron truyền thẳng, Mạng nơ-ron lan 
truyền ngược, Suy giảm độ dốc, Đánh giá mô hình, Học có giám sát.

1. Mở đầu
Mạng nơ-ron nhân tạo là mô hình xử lý thông tin được mô phỏng dựa trên hoạt 

động của hệ thống thần kinh của sinh vật, bao gồm số lượng lớn các nơ-ron được gắn kết 
để xử lý thông tin. ANN giống như bộ não con người, được học bởi kinh nghiệm trong 
quá khứ (đầu vào là tập dữ liệu sưu tập được), thông qua huấn luyện (việc xây dựng mô 
hình dự báo) nhằm tìm ra những tri thức có khả năng phân loại chính xác đối tượng. Tri 
thức phân loại này sẽ được sử dụng trong việc dự báo các dữ liệu chưa biết (unseen data) 
(hay khả năng dự báo việc phân loại đối tượng trong tương lai).

Từ năm 2015 Bộ Giáo dục-Đào tạo đã tiến hành xét tuyển đại học bằng cách sử 
dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Theo đó dữ liệu đăng ký nguyện vọng xét tuyển của 
học sinh có nhiều lựa chọn, một học sinh có thể chọn nhiều trường, nhiều ngành; thông 
tin đăng ký bao gồm: giới tính, độ tuổi, điểm thi, hộ khẩu, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu 
tiên, kết quả thi theo tổ hợp môn… 

Dữ liệu dùng cho việc xây dựng mô hình-phân tích-đánh giá nhận từ Sở giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Quảng Nam trong 2 năm 2020 và 2021. Và để thuận lợi trọng việc xây 
dựng mô hình-phân tích-đánh giá, dữ liệu sưu tập chỉ chọn ra nguyện vọng 1 của học 
sinh (học sinh đăng ký trong cả 2 năm, chỉ chọn ra nguyện vọng 1 của năm 2021), sau 
khi làm sạch dữ liệu có tổng cộng 24.591 mẫu tin/ học sinh tham gia đăng ký xét tuyển.

1. ThS., Trường Đại học Quảng Nam
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2. Nội dung 
2.1. Giới thiệu nơ-ron và mạng nơ-ron truyền thẳng [1], [4], [5]
2.1.1. Cấu trúc nơ-ron
 Cấu trúc một rơ-ron (hình 1.a) với:
x1, x2, …, xn: Tập các tín hiệu đầu vào (Input Signals) của nơ-ron tương ứng với 

các thuộc tính của đối tượng (giới tính, hộ khẩu, tổ hợp môn xét tuyển, điểm thi THPT, 
đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, …)

 w1, w2, …, wn: Trọng số (Weight) kết nối mô tả mức độ liên kết giữa các đầu vào 
ngoài tới nơ-ron hiện tại, trọng số này được khởi tạo một cách ngẫu nhiên ở thời điểm 
khởi tạo mạng và được cập nhật liên tục trong quá trình học mạng.

b: Ngưỡng (còn gọi là một độ lệch - Bias): Ngưỡng này là hằng số được đưa vào 
để tổng quát hóa hàm tổng.

Σ: Hàm tổng (Summing function) dùng để kết hợp giá trị đầu vào cùng với các 
trọng số tương ứng.

a) Cấu trúc nơ-ron b) Mạng nơ-ron truyền thẳng
Hình 1. Cấu trúc nơ-ron và Mạng nơ-ron truyền thẳng

ϕ(Σ): Hàm kích hoạt/ Hàm ngưỡng (Activation function) Hàm này nhận đầu vào 
từ hàm tổng được dùng để giới hạn phạm vi đầu ra của mỗi nơ-ron, Hàm có chức năng 
chuyển đổi thông số đầu vào sang một khoảng giá trị khác sao cho tương ứng với giá 
trị đầu ra mong muốn. Tùy theo bài toán phân loại mà chọn các hàm kích hoạt như sau: 
Sigmoid, Tanh, ReLU (Hình 2)
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Hình 2. Các hàm kích hoạt
 y: Là tín hiệu đầu ra (Output Signals) của một nơ-ron, tín hiệu cần được so khớp 

với giá trị mong muốn (giá trị nhãn lớp dùng để phân loại đối tượng).
2.1.2. Mạng nơ-ron truyền thẳng (Feedforward Neural Network) 
Mạng nơ-ron truyền thẳng (hình 1.b) được tạo thành khi nối các nơ-ron riêng lẻ lại 

với nhau. Các nơ-ron được tạo thành từng tầng (Layer). Lớp đầu tiên bên trái là lớp đầu 
vào (Input layer), lớp cuối cùng bên phải là lớp đầu ra (Output layer), các lớp còn lại ở 
giữa là tầng ẩn (Hidden layer). Các nơ-ron trong một lớp sẽ có trọng số (weight) tương 
ứng với kết nối đến nơ-ron của lớp khác. Mỗi một nơ-ron trong bất kỳ lớp nào của mạng 
đều được kết nối với tất cả các nơ-ron trong lớp đứng trước. Không có bất kỳ kết nối nào 
giữa các nơ-ron trong cùng một lớp với nhau. Các tín hiệu chỉ được truyền thẳng theo 
một chiều từ trái sang phải qua các nơ-ron. Mỗi một mạng nơ-ron chỉ có duy nhất một 
tầng vào và một tầng ra nhưng lại có rất nhiều tầng ẩn. 

 Các nơ-ron trong tầng ẩn được tính toán giá trị đầu ra dựa vào hàm tổng và hàm 
kích hoạt. Các nơ-ron trong tầng đầu ra tính toán giá trị đầu ra tương ứng giá trị mong 
muốn trên thực tế, đây là những giá trị thuộc nhãn lớp để phân loại đối tượng. Việc tính 
toán dựa trên mô hình xác suất của hàm Softmax. Mô tả hàm này như sau:

 Trong bài toán phân loại với K lớp cụ thể, hàm softmax được dùng để tính phân 
bố xác suất của dữ liệu đầu vào trên mỗi lớp cho trước. Hàm softmax sẽ chuyển đổi một 
véc-tơ K chiều chứa các phần tử có giá trị là một số thực bất kỳ zj thành một véc-tơ K 
chiều chứa các phần tử aj có giá trị trong miền (0,1):

Mỗi giá trị aj là xác suất mà dữ liệu đầu vào sẽ thuộc vào lớp j tương ứng và tổng 
giá trị này sẽ bằng 1. Chúng ta phân loại cho dữ liệu đầu vào bằng cách chọn lớp có giá 
trị xác suất aj là lớn nhất.



105

LÊ PHƯỚC THÀNH - NGUYỄN VĂN

2.2. Mô hình máy học và giải thuật Gradient Descent [1], [4], [5]

2.2.1. Mô hình máy học mạng nơ-ron

 Mạng nơ-ron xây dựng theo phương pháp học có giám sát (Supervised Machine 
Learning). Để xây dựng mô hình, đầu tiên cần có tập dữ liệu huấn luyện bao gồm các 
cặp đối tượng đầu vào (dạng vec-tơ) và đầu ra thực tế (nhãn lớp). Việc tính toán theo một 
hàm f nào đó sao cho đầu ra dự báo “phù hợp” với đầu ra thực tế nhất, hay nói cách khác, 
giá trị lỗi là nhỏ nhất.

 Mô hình học tổng quát:

 Cho tập dữ liệu huấn luyện mô hình D={(xi, yi)}i=1..n, xi: tập dữ liệu đầu vào; yi: 
tập dữ liệu đầu ra, n: số lượng đầu vào.

 Mô hình học là một hàm fθ(x), θ: tham số mô hình: gồm các trọng số (weight), 
độ lệch (bias), sao cho giá trị đầu ra của hàm fθ(x)= ≈y hay tìm một hàm lỗi E(θ; x,y) có 
giá trị nhỏ nhất.

 Chọn hàm lỗi là hàm đo khoảng cách D, đưa bài toán về việc tìm tham số θ* sao 
cho hàm lỗi E(θ)=  đạt giá trị nhỏ nhất.

2.2.2. Giải thuật Gradient Descent

 - Tính đạo hàm riêng  (tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm riêng)

 - Khởi tạo θ←θ0, thêm các tham số α: tốc độ học (learning rate) và ε ngưỡng đủ 
nhỏ để dừng.

 - Lặp 
  + Cập nhật: θ←- 

  + Nếu <ε dừng

 - θ là tham số để hàm lỗi E đạt cực tiểu

2.3. Mạng nơ-ron lan truyền ngược (Back-Propagation) [1], [4], [5]

Nơ-ron lan truyền ngược thực chất là sự truyền ngược của sai số (Hình 3). Nó 
gồm 2 pha: (1) Giai đoạn lan truyền tiến tín hiệu (Signal Forward). Các tín hiệu đầu vào 
(vector các giá trị đầu vào) được lan truyền tiến từ tầng đầu vào đến tầng đầu ra (đi qua 
các tầng ẩn), đầu ra được tính theo hàm tổng và hàm kích hoạt. (2) Căn cứ vào giá trị đầu 
ra mong muốn của vector đầu vào, hệ thống mạng sẽ tính toán giá trị lỗi. Giá trị lỗi được 
lan truyền ngược từ tầng đầu ra đến tầng đầu vào. Việc lan truyền ngược của lỗi được 
thực hiện thông qua việc tính toán giá trị gradient cục bộ của mỗi nơ-ron. Dựa trên giá trị 
lỗi tính toán được, các trọng số sẽ được cập nhật đến khi giá trị lỗi có thể chấp nhận được. 
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 Hình 3. Cấu trúc mạng nơ-ron lan
truyền ngược

Hình 4. Mạng nơ-ron xây dựng

2.4. Kết quả phân tích và đánh giá nguyện vọng của học sinh THPT
2.4.1. Xây dựng mạng nơ-ron
 Dữ liệu đầu vào để phân tích gồm 6 biến độc lập/ thuộc tính: Giới tính, Hộ khẩu/ 

Huyện, Nhóm đối tượng ưu tiên (01, 02), Khu vực ưu tiên (1, 2, 2NT, 3), Mã tổ hợp gốc/ 
Khối thi (A, B, C, D, NK: Năng khiếu), Điểm tổng cộng (điểm thi 3 môn theo tổ hợp 
môn cộng với điểm ưu tiên). 

Dữ liệu đầu ra là việc đăng ký ngành học của học sinh THPT. Theo quy định tại 
Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, lĩnh vực đào tạo Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên (gọi chung là 
sư phạm) có mã số bắt đầu “714”. Vì vậy những học sinh đăng ký vào ngành sư phạm 
được mã hóa bằng biến đăng ký vào sư phạm (biến phụ thuộc) với một trong hai giá trị, 
“Yes” (có đăng ký) và “No” (đăng ký các ngành khác). Bảng 1 mô tả dữ liệu sưu tập 
được như sau:

Bảng 1. Bảng mô tả dữ liệu gồm các biển độc lập và một biến phụ thuộc

CMND Gioi Tinh Huyen Nhom_
DTUT KVUT  Khoi

Thi
 Diem

TC
 Dang
Ky_SP

206452342 0 1 0 1 D 23.45 No
206398590 1 4 1 2 A 26.3 No
206458748 1 9 2 2 NK 19.1 Yes
206398898 1 4 0 2 A 23.2 No
206448303 0 8 2 2NT C 20 No

… … … … … … … …

Xây dựng mạng nơ-ron (hình 4) gồm:
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- Số tầng ẩn: 1
- Số nơ-ron tầng ẩn: 3
- Hàm kích hoạt: tan Hyperbol (tanH)
- Có 6 thuộc tính làm tập đầu vào và một thuộc tính đầu ra
Mô hình mạng nơ-ron nhân tạo được thẩm định bằng phương pháp Holdback, với 

tập dữ liệu sưu tập được chia thành 2 phần: 2/3 làm tập dữ liệu huấn luyện (training data) 
để xây dựng mô hình và 1/3 làm tập dữ liệu kiểm chứng/ đánh giá (validation set) mô hình.

2.4.2. Phân tích và đánh giá
Để biểu diễn sự biến thiên của biến phụ thuộcvào các biến độc lập theo xác suất 

ta dùng biểu đồ Prediction Profiler. Xác suất này được tính theo hàm kích hoạt dựa trên 
giá trị của các thuộc tính/ biến độc lập. Trong phần mềm JMP, trên biểu đồ Prediction 
Profiler bằng cách điều chỉnh các giá trị của thuộc tính để tìm xác suất đạt giá trị lớn nhất 
hoặc nhỏ nhất khi phân loại vào lớp “Yes” hoặc “No”, [8], [9] . Mức điểm trúng tuyển 
được chọn 19.0 (căn cứ điểm trúng tuyển khối ngành sư phạm năm 2020 là 19.0 và 2021 
là 19.5). Kết quả phân tích trên biểu đồ tìm ra các nhóm đối tượng/ học sinh có xác suất 
cao nhất/ thấp nhất nổi bật khi đăng ký vào ngành sư phạm như sau: 

1) Nhóm đối tượng 1: Đối với những học sinh “Nam”
(a) Đối với học sinh Nam hầu như các huyện không đăng ký vào ngành sư phạm, 

nếu có là những học sinh ở nhóm đối tượng 01, khu vực 1 và đăng ký khối C là nhiều 
nhất, Hình 5.a

(b) Huyện 14-Phước Sơn, những học sinh thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 1, Khu 
vực 1 đăng ký vào ngành sư phạm có khối thi năng khiếu (NK) đạt tỷ lệ cao nhất, xác 
suất dự báo là 0.921. 

Hình 5.a. Biểu đồ sự biến thiên của các biến phụ thuộc theo các biến độc 
lập (Nam-Khối C)
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2) Nhóm đối tượng 2: Đối với những học sinh “Nữ”
(a) Đối với học sinh Nữ, nhóm đối tượng ưu tiên 01, khu vực ưu tiên 1ở hầu hết 

các huyện đăng ký vào khối ngành sư phạm với khối thi năng khiếu. Xác suất dự báo là 
0.90. Hình 6.a

Hình 5.b. Biểu đồ sự biến thiên của các biến phụ thuộc theo các biến 
độc lập (14-Huyện Phước Sơn)

Hình 6.a. Biểu đồ sự biến thiên của các biến phụ thuộc theo các biến độc 
lập (Nữ-Năng khiếu)

(b) Sau khối năng khiếu, khối C là khối học sinh chọn khá cao. Nhóm đối tượng 
ưu tiên 01, khu vực ưu tiên 1 ở huyện 13-Nam Giang chọn vào ngành sư phạm tương đối 
cao. Xác suất dự báo là 0.67. Hình 6.b
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3) Nhóm đối tượng 3: Đăng ký khối B
Khi đăng ký thi khối B hầu như không có học sinh đăng ký vào sư phạm (xác suất 

dự báo cho Nam: 0.012, Nữ: 0.051), không phụ thuộc vào giới tính, khu vực (huyện), 
nhóm ưu tiên hay khu vực ưu tiên. Hình 7.

Hình 6.b. Biểu đồ sự biến thiên của các biến phụ thuộc theo các biến độc lập (Khối C)

Hình 7. Biểu đồ sự biến thiên của các biến phụ thuộc theo các biến độc lập (Khối B)
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2.5. Đánh giá mô hình 
Mạng nơ-ron được xây dựng theo phương pháp học có giám sát dùng cho việc dự 

đoán một đối tượng học sinh với các thuộc tính về giới tính, nhóm ưu tiên, khu vực ưu 
tiên, hộ khẩu (huyện)…. có đăng ký nguyện vọng vào ngành sư phạm hay không. Để 
đánh giá hiệu quả của mô hình dự báo, dùng phương pháp thẩm định Holdback với 2/3 
tập dữ liệu sưu tập được để huấn luyện mô hình và 1/3 còn lại để thẩm định mô hình. Có 
2 cách để đánh giá độ chính xác của mô hình đó là Ma trận lỗi và đường cong ROC. [1], 
[2], [4], [5].

2.5.1. Ma trận lỗi (Confusion Matrix)
Độ chính xác (Accuracy) được tính giữa tỉ lệ giữa số đối tượng được dự đoán 

đúng và tổng số đối tượng trong tập dữ liệu. Căn cứ vào bảng ma trận lỗi kết xuất (hình 
8) độ chính xác khi xây dựng mô hình là: (14553+711)/16394=93.1% hay tỷ lệ phân 
loại sai (Misclassification Rate) là 6.8%. Độ chính xác để đánh giá mô hình là tỷ lệ 
phân loại đúng khi dùng tập dữ liệu thẩm định mô hình đã xây dựng, độ chính xác là: 
(7276+389)/8197=93.5% hay tỷ lệ phân loại sai là 6.4%. Như vậy độ chính xác phân loại 
trên tập dữ liệu xây dựng mô hình và tập thẩm định cả hai đều rất cao. 

Hình 8. Ma trận lỗi
2.5.2. Biểu đồ đường cong ROC (Receiver Operating Characteristic)[1], [2], [4], [5]
Độ nhạy (Sensitivity) dùng để biểu diễn tỷ lệ phân loại chính xác các mẫu thuộc 

lớp “Yes” trên tất cả các mẫu thuộc lớp “Yes”. Kết quả độ nhạy theo ma trận lỗi của tập 
xây dựng mô hình là: 711/(711+909)=43.8% (tập thẩm định là: 389/(389+421)=48.0%). 

Độ đặc hiệu (Specificity) dùng để biểu diễn tỷ lệ phân loại chính xác các mẫu 
thuộc lớp “No” trên tất cả các mẫu thuộc lớp “No”. Kết quả độ đặc hiệu theo ma trận 
lỗi tập xây dựng mô hình là: 14553/(14553+221) = 98.5% (tập thẩm định là: 7276/
(7276+111)=98.4%).
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Như vậy (1-Độ đặc hiệu) biểu diễn tỷ lệ gắn nhãn sai các đối tượng thuộc lớp “No” 
thành lớp “Yes” trên tất cả các mẫu thuộc lớp “No”.

Trong mô hình dự báo việc phân loại với giá trị nhãn là nhị phân (“Yes”/ “No”), 
đường cong ROC được dùng để tìm điểm cắt (cut off)/ ngưỡng (threshold) sao cho độ 
nhạy và độ đặc hiệu cao nhất. Đây chính là các chỉ số dùng để tính toán hiệu suất phân 
loại của mô hình. Đường cong ROC hiển thị từng cặp (Sensitivity, 1- Specificity) cho các 
ngưỡng khác nhau. Chỉ số này càng gần 1 thì mô hình càng phân loại chính xác, càng 
gần 0.5 thì hiệu suất phân loại càng tệ và  gần 0 thì mô hình sẽ phân loại ngược kết quả 
(phân loại “Yes” thành “No” và ngược lại). 

Hình 9. Biểu đồ đường cong ROC tương quan giữa độ nhạy và độ đặc hiệu
Quan sát trên biểu đồ (Hình 9) tập dữ liệu xây dựng mô hình và thẩm định mô hình 

có những điểm cắt tập trung vào những điểm ở góc trái thuộc phía trên của biểu đồ, với xác 
suất cả tập huấn luyện cũng như tập thẩm định đều lớn hơn 89%, điều này chứng tỏ việc 
xây dựng mô hình và đánh giá mô hình đang thực hiện rất tốt việc phân loại đối tượng.

3. Kết luận
Mạng nơ-ron nhân tạo sử dụng các phép biến đổi toán học phức tạp để xử lý thông 

tin, nền tảng của phép biến đổi là mô hình hồi quy logistic, rất hiệu quả trong việc phân 
loại các đối tượng, vì vậy mô hình dự báo có độ chính xác cao. Bài báo đã hệ thống đầy 
đủ phương pháp xây dựng một mạng nơ-ron và phương pháp đánh giá độ chính xác của 
mô hình. 

Với ngưỡng điểm sàn 19.0 qua các năm, kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng học 
sinh nữ đăng ký vào các ngành sư phạm là những học sinh thuộc các nhóm ưu tiên 1 và 
khu vực 1 (đây thường là các khu vực miền núi) và có xu hướng chọn khối C hoặc khối 
năng khiếu. Nhóm học sinh nam hoặc học sinh chọn khối B hầu như không đăng ký vào 
ngành sư phạm.

 Với những thông tin này sẽ rất bổ ích cho những nhà quản lý xây dựng, điều chỉnh, 
định hướng các chính sách và tư vấn cho phù hợp với nguyện vọng của học sinh. Kết quả 
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nghiên cứu này không chỉ dừng lại việc phân loại nhị phân (sư phạm và không sư phạm), 
sẽ được tiếp tục phát triển trong việc dự báo chọn lựa nhiều ngành học khác nhau của 
học sinh THPT ở Quảng Nam cũng như các loại dự báo khác trong lĩnh vực giáo dục.
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TITLE: APPLYING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO PREDICT 
THE DESIRE FOR PEDAGOGICAL ENROLLMENT OF HIGH SCHOOL 

STUDENTS IN QUANG NAM PROVINCE
LE PHUOC THANH, NGUYEN VAN

Quang Nam University
Abstract: Artificial Neural Networks (ANN) have become an effective approach 

to replace traditional statistical models. Therefore, ANN have been widely studied and 
applied in most scientific disciplines nowadays. In the field of education, the university 
enrollment has built a database system for university and major registration of high 
school students in the direction of centralization, accuracy and completeness in recent 
years. The article points out how to apply ANN to predict the desire for pedagogical 
enrollment of high school students in Quang Nam province in the following years. When 
the prediction model has high accuracy, it will help management agencies to propose 
policies, methods and give useful advice in accordance with students' preferences.

Keywords: Artificial Neural Network, Feedforward Neural Network, Back-
Propagation Neural Network, Gradient Descent, Model evaluation, Supervised Machine 
Learning.
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG  
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 

CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Nguyễn Thị Thu Thủy1

Tóm tắt: Xu thế chung của giáo dục trên thế giới là tăng cường phân cấp, tính dân 
chủ, quyền và trách nhiệm của các địa phương, nhà trường trong việc đưa ra quyết định 
xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình giáo dục. Trong bối cảnh mức độ tự chủ của 
nhà trường càng ngày càng tăng lên, vai trò của giáo viên tiểu học càng ngày càng trở nên 
quan trọng, giáo viên tiểu học chính là hạt nhân trong việc phát triển chương trình nhà 
trường hướng đến thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, 
việc rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình nhà trường cho sinh viên ngành Giáo dục 
Tiểu học là một vấn đề cần được chú trọng thực hiện ngay từ khi sinh viên còn ngồi trên 
ghế giảng đường. Trên thực tế vấn đề này không những mới mẻ mà còn là một vấn đề phức 
hợp vì vậy để việc rèn luyện mang lại hiệu quả cao thì quá trình đào tạo cần có lộ trình phối 
hợp lâu dài. Trong bài viết này, chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp nhằm rèn luyện cho 
sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Quảng Nam kỹ năng phát triển chương 
trình giáo dục nhà trường.

Từ khóa: biện pháp, kỹ năng, phát triển chương trình, Giáo dục tiểu học, chương 
trình giáo dục nhà trường

1. Mở đầu
Vấn đề phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học (PTCTGDNTTH) đã 

được Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) nhắc đến từ năm học 2014-2015 trong công văn 
số 4119/BGDĐT-GDTH ngày 06/8/2014 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục 
Tiểu học (GDTH): “Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo 
dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian 
thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định 
hướng phát triển năng lực học sinh” [2]. Và từ đó đến nay, trong các công văn hướng dẫn 
hằng năm của Bộ GD&ĐT đều có đề cập đến vấn đề này. Các công văn này cho thấy, Bộ 
GD&ĐT đã quan tâm và chú trọng đến việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường 
(PTCTGDNT) từ thời điểm trước khi thực hiện triển khai chương trình mới 2018. Tuy 
nhiên, đây là một vấn đề mới vì vậy đòi hỏi giáo viên tiểu học (GVTH) phải đầu tư nhiều 
thời gian nghiên cứu và thực hiện, bên cạnh đó đây cũng không phải là vấn đề bắt buộc, 
chính vì vậy mà vấn đề này trong thực tế được thực hiện rất mờ nhạt ở các trường tiểu học 
(TH). Giáo viên (GV) vẫn theo thói quen các năm học trước đó, thực hiện dạy học theo 
chuẩn kiến thức kỹ năng (KN) với các nội dung đã được giảm tải và có sẵn trong sách giáo 
khoa (SGK), việc PTCTGDNT vẫn chưa được lãnh đạo các trường và GVTH quan tâm 
đúng mức. Năm học 2020-2021, các trường TH phải thực hiện việc PTCTGDNT theo 
hướng dẫn của công văn số 2345/BGDĐT-GDTH năm 2021 về việc xây dựng kế hoạch 
giáo dục của nhà trường cấp tiểu học [3] và quá trình thực hiện đã cho thấy GV gặp rất 

1. ThS., Trường Đại học Quảng Nam
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nhiều khó khăn, việc thực hiện vẫn còn mang tính cứng nhắc. Điều này cũng dễ hiểu bởi 
vì đây là vấn đề mới và bản thân mỗi GVTH cũng chưa được tìm hiểu và nghiên cứu trước 
đó. Liên hệ đến chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học (GDHT) tại trường Đại học 
Quảng Nam (ĐHQN), chúng tôi nhận thấy đây là một KN quan trọng và cần thiết vì thế 
cần phải phân tích tình hình thực tiễn đào tạo để có những biện pháp cụ thể giúp SV cập 
nhật kiến thức và rèn luyện KN PTCTGDNT.

2. Nội dung
2.1. Phát triển chương trình giáo dục nhà trường
2.1.1. Khái niệm
Luật Giáo dục 2019 quy định: “Chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục; 

quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người 
học; phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục; phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động 
GD; cách thức đánh giá kết quả GD đối với các môn học ở mỗi lớp học, mỗi cấp học hoặc 
các môn học, mô-đun, ngành học đối với từng trình độ đào tạo” [6]. Có thể thấy CTGDPT 
là bản mô tả khái quát, quy định những vấn đề mang tính định hướng và cốt lõi. CTGDPT 
tổng thể 2018 [4] bao gồm quan điểm xây dựng, mục tiêu, yêu cầu cầu cần đạt về phẩm 
chất, năng lực, kế hoạch GD, định hướng về nội dung, phương pháp, đánh giá kết quả GD, 
điều kiện thực hiện chương trình, phát triển chương trình và giải thích chương trình. Hiện 
nay ở cấp tiểu học (TH), thuật ngữ Chương trình giáo dục nhà trường (CTGDNT) đang 
được hiểu là kế hoạch GD của nhà trường. Theo tác giả Phạm Quang Tiệp [8] Phát triển 
chương trình giáo dục (PTCTGD) có thể hiểu là việc điều chỉnh, thay đổi hay cấu trúc lại 
chương trình giáo dục cho phù hợp hơn với yêu cầu của thực tiễn, phù hợp hơn với đối 
tượng người học và thậm chí cả đối với người dạy. PTCTGD bao hàm cả việc biên soạn 
hay xây dựng một chương trình mới hoặc cải tiến một chương trình giáo dục hiện có.

Còn vấn đề PTCTGDNT được Bộ GD&ĐT nêu rõ trong mục VIII của CTGDPT 
tổng thể 2018: “Dựa trên nội dung và yêu cầu cần đạt của CTGDPT,… các trường xây 
dựng kế hoạch GD riêng cho trường mình một cách linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với điều 
kiện và hoàn cảnh cụ thể của địa phương, bảo đảm mục tiêu và chất lượng GD”[4]. Như 
vậy, chương trình phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở, Bộ GD&ĐT chỉ định 
hướng nội dung cốt lõi, không quy định chi tiết nhằm tạo điều kiện cho các trường và GV 
phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình. 

Theo chúng tôi, việc cán bộ quản lí (QL) và GV các trường TH đánh giá tình hình 
thực tiễn của trường mình, của địa phương, tiến hành rà soát, lựa chọn nội dung phù hợp, 
xây dựng, thực hiện kế hoạch GD của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực HS, 
tổ chức đánh giá kế hoạch GD, lấy ý kiến của các bên liên quan để cập nhật sửa đổi hằng 
năm dưới sự hướng dẫn của cơ quan quản lí địa phương đó chính là PTCTGDNT

2.1.2. Ý nghĩa của việc phát triển chương trình Giáo dục nhà trường 
Vấn đề PTCTGDNT đã được tiến hành ở Mỹ, Canada, Anh, Israel, Australia, New 

Zealand (từ những năm 90 của thế kỉ XX) và ở Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài 
Loan … (từ năm 2000) [1]. Ở Việt Nam trong những năm gần đây, CTGDPT được Bộ 
GD&ĐT phân cấp, giao quyền tự chủ cho các trường phát triển, xây dựng kế hoạch GD 
riêng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đơn vị mình. Bởi việc làm này có 
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ý nghĩa quan trọng, nó sẽ giúp việc giảng dạy phù hợp với năng lực nhận thức của HS, 
đảm bảo nguyên tắc phân hóa trong dạy học (DH) và GD. Bên cạnh đó, mỗi trường đều có 
điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ GV, hoàn cảnh cụ thể khác nhau vì vậy các hoạt động GD 
muốn có hiệu quả cao cũng phải chịu sự chi phối của những yếu tố này. Việc PTCTGDNT 
còn phát huy được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường và địa phương trước 
kế hoạch GD của chính mình, nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và GV qua việc chỉ 
đạo, tham gia xây dựng kế hoạch GD nhà trường, tạo cơ hội cho người dạy được chủ động, 
sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy, học sinh (HS) được học tập 
vừa sức, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong quá trình học tập. 
Ngoài ra trong quá trình phát triển chương trình nhà trường cần huy động các lực lượng 
bên ngoài, điều này góp phần thực hiện tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã 
hội, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thực hiện GD HS gắn liền với thực 
tiễn đời sống.

Với ý nghĩa như trên, khi thực hiện vai trò của một cơ sở đào tạo GV, khoa Tiểu học- 
Mầm non (THMN), trường ĐH Quảng Nam cần chú trọng rèn luyện KN PTCTGD nhà 
trường cho SV ngành GDTH. Việc làm này đáp ứng được xu thế phát triển của xã hội, của 
ngành học, bậc học về PTCTGDNT, SV tốt nghiệp đại học (ĐH) đáp ứng được chuẩn nghề 
nghiệp GV phổ thông. Việc rèn luyện KN PTCTGDNT một cách khoa học, có kế hoạch, 
có hệ thống sẽ giúp SV nắm được những tri thức, những hiểu biết cơ bản và có KN thực 
hiện tốt việc xây dựng kế hoạch GD nhà trường.

2.1.3. Kỹ năng phát triển chương trình Giáo dục nhà trường
KN PTCTGDNT là một KN phức hợp, việc rèn luyện KN này cần được thực hiện 

theo một quy trình cụ thể, theo Dự án hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông_RGEP [5] thì quy 
trình này gồm 5 hoạt động, mỗi hoạt động trong quy trình được xem như là một KN thành 
phần của KN PTCTGDNT, bao gồm:

- KN xác định căn cứ để phát triển chương trình
PTCTGDNT là một việc làm đòi hỏi phải nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn của cấp trên để đảm bảo việc thực hiện đúng, đầy đủ cơ sở pháp lý. Những văn bản cần 
hướng dẫn SV nghiên cứ như Luật giáo dục, Các Nghị định, thông tư, chỉ thị, hướng dẫn 
của Bộ GD & ĐT về PTCTGDNT, các quyết định về kế hoạch năm học, tài liệu giáo dục 
địa phương do UBND tỉnh ban hành.

- KN đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học
Việc xây dựng kế hoạch GD hằng năm của nhà trường phải phù hợp với thực tiễn 

địa phương và điều kiện của nhà trường. Để đưa ra một kế hoạch hợp lý thì đòi hỏi cán bộ 
quản lí cũng như đội ngũ GV phải có KN đánh giá được tình hình về đặc điểm kinh tế, văn 
hóa, xã hội của địa phương có tác động đến các hoạt động GD của nhà trường và đánh giá 
được đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học như đặc điểm của HS, đội ngũ GV, 
nhân viên, cán bộ quản lí, tình hình cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Việc làm này vừa làm 
cơ sở xây dựng phân phối thời lượng các môn học và hoạt động GD, vừa để liên hệ với lực 
lượng GD bên ngoài nhà trường phối hợp tổ chức các hoạt động GD và tạo môi trường cho 
HS được trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- KN xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
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Trong mỗi kế hoạch GD của nhà trường thì bước xác định mục tiêu là bước được đặt 
lên hàng đầu và rất quan trọng. Nhà trường cần xác định mục tiêu, các yêu cầu cần đạt của 
HS về năng lực và phẩm chất trong năm học cho từng khối lớp một cách rõ ràng, cụ thể, 
có thể đo lường được thông qua các chỉ tiêu cụ thể cam kết thực hiện trong năm học đó. 

- KN xây dựng kế hoạch tổ chức DH các môn học và hoạt động GD
Trong KN này, nhà trường và các thành viên liên quan phải thực hiện xây dựng và 

ban hành kế hoạch thời gian tổ chức thực hiện các môn học và hoạt động GD được quy 
định trong chương trình GD phổ thông cấp tiểu học (phân phối thời lượng các môn học và 
hoạt động GD), Các GV trong tổ chuyên môn thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học các 
môn học và hoạt động GD được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu 
học, để làm tốt GV cần phân tích các mạch nội dung, yêu cầu cần đạt của chương trình môn 
học, hoạt động GD và nội dung bài học, chủ đề học tập được thiết kế trong SGK; đặc điểm 
địa phương, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường và đặc điểm đối tượng HS. Dựa 
vào đó, GV đề xuất các nội dung cần điều chỉnh hoặc bổ sung, tích hợp, điều chỉnh thời 
lượng thực hiện, nguồn học liệu và thiết bị dạy học, hình thức tổ chức và phương pháp dạy 
học, phương pháp đánh giá; xây dựng phân phối chương trình dạy học phù hợp với tình 
hình thực tế. Tiếp theo, nhà trường sẽ tổng hợp kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động 
GD từ các tổ bộ môn để tạo thành kế hoạch GD của nhà trường, tổ chức lấy ý kiến góp ý để 
hoàn thiện kế hoạch năm học. Trong quá trình thực hiện có thể tiếp tục đánh giá, bổ sung 
nếu thấy không hợp lí. 

- KN triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình
+ KN triển khai thực hiện chương trình: Sau khi kế hoạch GD nhà trường đã được 

cấp trên phê duyệt, các trường tiểu học sẽ xây dựng thời khóa biểu GV cho từng học kỳ. 
Đây là sự cụ thể hóa kế hoạch GD nhà trường vào thực tiễn dạy học. GV sẽ xây dựng các 
kế hoạch bài dạy cụ thể, phù hợp với thực tế trong các môn học và hoạt động GD nhằm 
thực hiện hiệu quả kế hoạch GD của nhà trường.

+ KN đánh giá và điều chỉnh chương trình
Ngoài sự giám sát, kiểm tra, dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV do cán bộ 

quản lí hay tổ chuyên môn thực hiện, thì GV đóng vai trò là người trực tiếp thực hiện đồng 
thời cũng là người tự giám sát, đánh giá để đưa ra những phản hồi để có những điều chỉnh 
kịp thời trong xây dựng kế hoạch GD nhà trường. GV cũng cần phân tích các kế hoạch GD 
để thấy những ưu và nhược điểm của kế hoạch, qua đó tìm ra các hướng khác nhau để điều 
chỉnh bản thiết kế hoàn chỉnh nhất, mang lại hiệu quả GD cao.

2.2. Thực trang việc rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình hiện nay trong 
sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

Về thực trạng vấn đề rèn luyện KN PTCTGDNT hiện nay trong SV ngành GDTH, 
chúng tôi tiến hành phát phiếu khảo sát online cho 42 sinh viên thuộc hai lớp DT19SGT01 
(năm 3) VÀ DT18SGT01 (năm 4) tại trường Đại học Quảng Nam, bên cạnh đó chúng 
tôi tiến hành phỏng vấn một số giảng viên tham gia giảng dạy các học phần nghiệp vụ và 
chuyên ngành trong tổ chuyên môn GDTH. Chúng tôi còn thực hiện nghiên cứu chương 
trình đào tạo Đại học chính quy ngành Giáo dục Tiểu học tại trường Đại học Quảng Nam 
từ năm 2016 đến nay, qua đây chúng tôi có một số nhận xét như sau:
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* Thực trạng về chương trình đào tạo đại học chính quy chuyên ngành GDTH, (ban 
hành năm 2016 và năm 2019): 

+ Cả hai khung chương trình đều không có học phần PTCTGDNT trong chương 
trình đào tạo.

+ Mục tiêu đào tạo không ghi cụ thể về việc thực hiện rèn KN PTCTGDNT mà chỉ 
có một số mục tiêu liên quan như: Thiết kế kế hoạch bài dạy, tổ chức, đánh giá các hoạt 
động dạy học và giáo dục ở tiểu học.

+ Trong khung chương trình có một số học phần thuộc khối kiến thức về nghiệp vụ 
sư phạm, đầu tiên phải kể đến học phần Tâm lí học lứa tuổi tiểu học và Giáo dục học Tiểu 
học, những học phần này là cơ sở giúp SV có những hiểu biết cơ bản về tâm lí của lứa tuổi 
tiểu học, về chiến lược phát triển GD, về việc tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục ở tiểu 
học, những kiến thức này sẽ là cở sở giúp cho SV vận dụng vào trong quá trình rèn luyện 
KN PTCTGDNT. Về khối kiến thức chuyên ngành sâu còn có các học phần về phương 
pháp giảng dạy, mục tiêu cụ thể của các học phần này được đề cập trong các đề cương 
môn học là hướng đến rèn cho SV các KN: Xác định mục tiêu bài học, KN soạn kế hoạch 
bài dạy, KN tổ chức và nhận xét đánh giá giờ dạy. Các học phần này bao gồm: Lí luận và 
phương pháp dạy học (LL&PPDH) các môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên-xã hội, Đạo đức, 
Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất; Đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học; Rèn luyện 
nghiệp vụ sư phạm; Các KN DH cơ bản. Các học phần này có liên quan mật thiết đến 
việc rèn luyện KN PTCTGDNT, tuy nhiên trong thực tế giảng dạy GV chủ yếu tập trung 
vào rèn các KN của hoạt động DH mà không đi sâu lồng ghép, cung cấp lí thuyết về việc 
PTCTGDNT cũng như chưa tạo cơ hội để SV thực hành rèn luyện KN PTCTGDNT trong 
các môn học đó.

+ Trong chương trình đào tạo còn có hai đợt thực tập: thực tập sư phạm 1 và thực tập 
sư phạm 2, đây cũng là thời gian giúp SV cọ xát, tìm hiểu về thực tiễn DH và GD ở trường 
tiểu học, áp dụng các kiến thức đã học ở trường đại học vào thực tiễn. Đây cũng là mộ cơ 
hội rất tốt để rèn luyện KN PTCTGDNT cho sinh viên.

* Về thực trạng rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình chương trình giáo dục nhà 
trường tại trường Đại học Quảng Nam

+ Về việc rèn luyện cho SV kỹ năng PTCTGDNT tại trường Đại học Quảng Nam, 
chúng tôi tiến hành phỏng vấn một số giảng viên tham gia giảng dạy các học phần về 
chuyên ngành sâu của ngành GDTH, từ đây chúng tôi nhận định như sau:

- Các giảng viên đều nhận thức rất rõ tầm quan trọng của việc PTCTGDNT, đặc 
biệt là trong giai đoạn hiện nay thì điều đó là một việc làm bắt buộc. Tuy nhiên không phải 
giảng viên nào cũng hiểu sâu về bản chất của việc PTCTGDNT, có giảng viên cho rằng 
việc rèn KN PTCTGDNT nghĩa là rèn cho SV KN đánh giá chương trình GD Việt Nam và 
so sánh chương trình GD Việt Nam với chương trình của các nước khác trên thế giới, từ đó 
có những điều chỉnh, thay đổi để chương trình GD Việt Nam tiệm cận với những thay đổi 
của GD thế giới. Cách hiểu này khá rộng và không đúng với văn bản hướng dẫn của BGD 
&ĐT bởi vì khi thực hiện PTCTGDNT cần bám sát vào thực tiễn của nhà trường và địa 
phương. Hay có giảng viên cho rằng PTCTGDNT ở đây chính là việc biên soạn kế hoạch 
dạy học cho mỗi bài học sao cho phù hợp với đặc điểm của HS. Tức là thông qua các học 
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phần về phương pháp giảng dạy, các giảng viên sẽ rèn cho SV KN lựa chọn nội dung phù 
hợp với năng lực HS, từ đó thiết kế kế hoạch bài học, tổ chức DH và đánh giá tiết dạy chính 
là rèn KN PTCTGDNT. Suy nghĩ này của giảng viên là chưa đầy đủ, bởi vì giảng viên chỉ 
mới hướng đến mục tiêu rèn các KN phân tích, đánh giá, lựa chọn nội dung cho các bài học 
cụ thể và rèn cho SV cách thiết kế, tổ chức DH trong từng môn học một cách độc lập nhưng 
lại chưa có sự xâu chuỗi, liên kết với mục tiêu rèn luyện KN PTCTGDNT. Nhìn chung, 
chúng tôi nhận thấy hầu hết giảng viên vẫn chưa nghiên cứu sâu và chưa có sự hiểu biết đầy 
đủ về vấn đề PTCTGDNT. Điều này cũng trùng khớp với việc trong khung chương trình 
đào tạo ngành GDTH của trường ĐHQN hiện nay mục tiêu và nội dung về PTCTGDNT 
vẫn chưa được cập nhật. Từ đây có thể thấy rằng trong thực tế đào tạo SV chuyên ngành 
GDTH tại trường ĐHQN hiện nay, các giảng viên vẫn chưa thực hiện việc rèn luyện cho 
SV KN PTCTGDNT một cách rõ ràng và bài bản.

* Thực trạng kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường Tiểu học của sinh 
viên ngành Giáo dục Tiểu học.

 Qua điều trang 22 sinh viên lớp DT19SGT01 (năm thứ 3) và 20 sinh viên lớp 
DT18SGT01 (năm thứ 4) của ngành Giáo dục Tiểu học, trường đại học Quảng Nam, chúng 
tôi thu được kết quả như sau:

+ Trong câu hỏi “Anh/chị hiểu thế nào là phát triển chương trình GD nhà trường?” 
Với câu hỏi này có đến 65% SV hiểu đúng. Đa số SV cho rằng phát triển chương trình nhà 
trường là “PTCTGDNT thực hiện rà soát, đánh giá thực tiễn, lựa chọn, thiết kế, điều chỉnh 
chương trình Giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT để tạo ra một chương trình giáo dục 
riêng cho nhà trường phù hợp với thực tiễn của nhà trường và địa phương”. Số SV còn lại 
cho rằng “PTCTGDNT là quá trình phân tích, đánh giá chương trình Giáo dục phổ thông 
của Bộ GD&ĐT hiện đang thực hiện, so sánh với chương trình của các nước khác, điều 
chỉnh, thay đổi một số vấn đề tồn tại của chương trình theo hướng mới, phù hợp với với xu 
thế phát triển của thế giới”. Mặc dù định nghĩa chúng tôi đưa ra rất rõ ràng như vẫn có đến 
35% SV lựa chọn không chính xác.

+  Với câu hỏi “Hiện nay anh/ chị đã được rèn luyện KN PTCTGDNT trong quá 
trình học tập chưa? Chúng tôi nhận được kết quả như sau:

Có 33,4 % SV cho rằng chưa được rèn luyện và còn phân vân không rõ mình đã được 
rèn luyện KN PTCTGDNT hay chưa. Có 66,7 % SV lựa chọn đã được rèn luyện. Để khẳng 
định việc này chúng tôi có trao đổi với một số SV thì được biết, thực tế các em không được 
nghe thuật ngữ PTCTGDNT, và cũng không hiểu rõ về vấn đề này một cách cụ thể nhưng 
bản thân suy nghĩ rằng những việc đã từng thực hiện ở lớp như lựa chọn các nội dung dạy 
học sao cho phù hợp với HS để từ đó thiết kế bài dạy trong học phần LL&PPDH Toán ở 
tiểu học 2 hay trong học phần LL&PPDH các môn TN&XH 2 được nghe giảng viên giới 
thiệu về việc lồng ghép kiến thức giáo dục địa phương vào thiết kế bài học, những việc này 
chính là phát triển chương trình. Cách hiểu về PTCTGDNT như thế của các SV hoàn toàn 
giống với cách hiểu của một số giảng viên. Tuy nhiên, như đã nói bên trên, cách hiểu này 
chưa đầy đủ với bản chất của việc PTCTGDNT.

+ Với câu hỏi: Theo anh/chị những KN nào sau đây thuộc nhóm KN phát triển 
chương trình giáo dục nhà trường? Chúng tôi đưa ra danh sách các KN và SV đã lựa chọn 
như sau:
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Bảng 1. Kết quả xác định các KN thuộc nhóm KN PTCTGDNT

Kỹ Năng Tỉ lệ 
(%) Kỹ Năng Tỉ lệ 

(%)
KN giao tiếp; 83,3 % KN xây dựng kế hoạch 

dạy học và giáo dục;
14,2 %

KN xác định căn cứ; 23,8 % KN triển khai thực hiện 
chương trình; 

78,5 %

KN phân tích, đánh giá tình hình 
kinh tế, văn hóa, xã hội của địa 
phương; 

76,1 % KN đánh giá và điều chỉnh 
chương trình;

76,1 %

KN đặt câu hỏi; 80,9 % KN lắng nghe; 66,7 %
KN năng đánh giá đặc điểm học 
sinh; 

73,8 % KN xử lý tình huống; 78,5 %

KN đánh giá tình hình đội ngũ giáo 
viên, nhân viên, cán bộ quản lí; 

69 % KN tự nghiên cứu; 73,8 %

KN đánh giá tình hình cơ sở vật 
chất; 

26,1 % KN tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm;

66,7 %

KN xác định mục tiêu dạy học và 
giáo dục, mục tiêu môn học, chủ đề, 
bài học; 

76,1 % KN tự nghiên cứu. 66,7 %

Cụ thể các KN thuộc nhóm KN phát triển chương trình nhà trường gồm: KN xác 
định căn cứ; KN phân tích, đánh giá tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; KN 
đánh giá đặc điểm học sinh; KN đánh giá tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ 
quản lí; KN đánh giá tình hình cơ sở vật chất; KN xác định mục tiêu dạy học và giáo dục, 
mục tiêu môn học; chủ đề, bài học; KN xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục; KN triển 
khai thực hiện chương trình; KN đánh giá và điều chỉnh chương trình; Với bảng thống 
kê trên, chúng tôi nhận thấy tỉ lệ SV lựa chọn sai là khá cao. Một số KN thuộc nhóm KN 
PTCTGDNT nhưng tỉ lệ SV lựa chọn lại thấp như: KN xác định căn cứ (23,8%); KN đánh 
giá tình hình cơ sở vật chất (26,1%); KN xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục (14,2%). 
Còn một số KN không thuộc nhóm KN PTCTGDNT nhưng tỉ lệ SV lựa chọn lại khá cao 
như: KN giao tiếp (83,3), KN đặt câu hỏi (80,9), KN xử lí tình huống (78,5),… Qua đây 
chúng ta có thể thấy rằng SV chưa có hiểu biết sâu và đầy đủ về  PTCTGDNT. Hay nói cụ 
thể hơn là SV không xác định được khi thực hành PTCTGDNT thì cần phải kết hợp rèn 
luyện những KN nào bên trong. 

+ Với câu hỏi: “Những năng lực nào anh/ chị thấy mình còn hạn chế?” SV tự đánh 
giá một số KN bản thân chưa tốt được sắp xếp theo thứ tự: 1. KN xác định căn cứ làm cơ sở 
để PTCTGDNT (78,5%); 2. KN xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường, mục tiêu chủ 
đề, mục tiêu bài học (76,1%); 3. KN đánh giá đặc điểm học sinh (73,8%); 4. KN đánh giá 
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và điều chỉnh chương trình (73,8%); 5. KN xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục (69%); 
6. KN phân tích, đánh giá tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương (66%); 7. KN 
đánh giá tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lí (66%);8. KN triển khai thực 
hiện (28,5%); 9. KN đánh giá tình hình cơ sở vật chất (16,6%);

Trong 9 KN trên, KN xác định căn cứ và KN xác định mục tiêu giáo dục của nhà 
trường, mục tiêu chủ đề, mục tiêu bài học là kém nhất và KN tốt nhất đó là KN đánh giá 
tình hình cơ sở vật chất và triển khai thực hiện chương trình. Nguyên nhân của những hạn 
chế này là do SV chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức lí luận về việc PTCTGDNT, 
SV chưa được tiếp cận, nghiên cứu các hướng dẫn, các văn bản chỉ đạo về việc phát triển 
chương trình của Bộ GD& ĐT, của Ủy ban nhân nhân tỉnh, của sở GD và phòng GD, chưa 
biết cách xác định mục tiêu, chưa được thực hành phân tích giả định hay phân tích trong 
thực tiễn về tình hình của nhà trường và địa phương. Trong quá trình học tập tại trường đại 
học SV chủ yếu được rèn luyện việc soạn kế hoạch dạy học cho các hoạt động GD cụ thể 
và triển khai thực hiện các hoạt động đó. SV chưa được trang bị đầy đủ về kiến thức và KN 
PTCTGDNT.

2.3. Biện pháp rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường 
cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tại trường Đại học Quảng Nam

2.3.1. Nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của sinh viên về kỹ năng phát triển chương 
trình giáo dục nhà trường qua các hình thức khác nhau.

Như đã đề cập ở mục 2.2, hiện tại trong khung chương trình đào tạo cử nhân sư phạm 
Giáo dục Tiểu học tại trường Đại học Quảng Nam, không có học phần “Phát triển chương 
trình giáo dục nhà trường tiểu học” chính vì vậy SV sẽ không có một cái nhìn toàn diện 
về lý luận PTCTGDNT, điều này gây khó khăn cho SV trong việc nhận thức về tầm quan 
trọng của vấn đề PTCTGDNT và SV cũng không có ý thức tốt để tích cực rèn luyện KN 
này trong quá trình học tập tại trường đại học.

KN PTCTGDNT được nêu rõ trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông ở tiêu 
chí 4 thuộc tiêu chuẩn 2- Điều 5 [7], GV phải có khả năng “Chủ động điều chỉnh kế hoạch 
dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương”. Và vấn 
đề này cũng được đề cập trong quan điểm xây dựng CTGDPT năm 2018. Chính vì vậy, để 
giúp SV ngành GDTH các khóa đang đào tạo hiện nay tại trường ĐGQN nắm chắc được 
cơ sở lý luận và tạo cơ hội cho các em rèn luyện KN PTCTGDNT, khoa Tiểu học- Mầm 
non có thể thực hiện bổ sung kiến thức với các hoạt động bổ trợ ngoài thời lượng giảng dạy 
chính thức như sau:

+ Hình thức 1: Thông qua tổ chức hoạt động ngoại khóa (dành cho SV toàn khoa): 
Có thể tổ chức ngoại khóa về chủ đề “Sinh viên chuyên ngành GDTH với vấn đề 

Phát triển chương trình giáo dục nhà trường”. Cụ thể:
 Bước 1: Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ
 Bước 2: Báo cáo viên báo cáo về  các vấn đề lí luận và thực tiễn rèn luyện KN 

PTCTGDNT cho SV và sau đó tổ chức cho SV trao trổi thảo luận (buổi 1)
 Bước 3. Giao nhiệm vụ cho các nhóm thực hành (Các nhóm này có thể dao động 

từ 10 đến 15 sinh viên và chia theo số lượng phù hợp trong mỗi lớp)
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 Ví dụ một số nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1: - Hãy chọn một nhóm lớp bất kỳ (lớp 1,2,3,4,5) và phân tích tình hình, 

đặc điểm của học sinh lớp đó tại một trường tiểu học cụ thể tại thành phố Tam Kỳ. (Khoa 
sẽ liên hệ với một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Tam Kỳ để tạo điều kiện cho 
SV thực hiện việc tìm hiểu thực tế).

Nhiệm vụ 2: - Chọn một chủ đề trong một môn học cụ thể và xác định mục tiêu GD 
cho chủ đề đó. 

Nhiệm vụ 3: - Lập kế hoạch GD cho một học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2) hoặc cả năm 
học của một môn học bất kỳ (Toán, Tiếng Việt, TNXH, … ) trong một lớp cụ thể (lớp 
1,2,3,4,5).

 Bước 4. SV báo cáo về nhiệm vụ được giao (sau báo cáo buổi 1 khoảng 2 tuần)
 Bước 5. Nhận xét, đánh giá, khen thưởng.
+ Hình thức 2: Thông qua sinh hoạt lớp (thực hiện theo từng lớp)  
Hiện nay giảng viên chủ nhiệm đều thuộc biên chế khoa Tiểu học Mầm non và cũng 

là những giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành nhiều năm, vì vậy điều này 
giúp khoa chuyên môn dễ quản lí cũng như xây dựng kế hoạch phối hợp với Cố vấn học 
tập/giáo viên chủ nhiệm (CVHT/GVCN) các lớp tiến hành bổ trợ cho SV kiến thức về 
PTCTGDNT tiểu học thông qua các buổi sinh hoạt lớp. Dựa trên nội dung hướng dẫn về 
sinh hoạt chủ nhiệm của phòng Công tác SV, giảng viên xây dựng kế hoạch riêng để giúp 
SV rèn luyện thêm các KN nghiệp vụ khác. Giảng viên có thể lập kế hoạch thực hiện kết 
hợp rèn KN PTCTGDNT với các KN nghề nghiệp khác trong suốt một năm học, cụ thể 
đối với KN PTCTGDNT tiểu học có thể tiến hành rèn luyện trong 3 tháng, có thể căn cứ 
theo kế hoạch đào tạo của nhà trường để chọn thời gian rèn luyện trùng với thời điểm các 
lớp cuối khóa đi thực tập, hoặc kiến tập để kết hợp tìm hiểu ở trường tiểu học thì hiệu quả 
sẽ càng cao.

* Chẳng hạn chọn rèn luyện KN này trong 3 tháng là tháng 3,4,5, và mỗi tuần GVCN 
đều gặp mặt SV một lần để tiến hành sinh hoạt cùng với lớp. Giảng viên có thể thực hiện 
với tiến trình như sau:

+ Tháng 3:
Tuần 1: Cung cấp tài liệu và chia nhóm để SV các nhóm nghiên cứu về lí luận Phát 

triển chương trình giáo dục nhà trường.
Tuần 2: Cho sinh viên các nhóm Xêmina- trao đổi để làm rõ các vấn đề về lí luận
Tuần 3: Giao nhiệm vụ (cùng một nhiệm vụ nhưng khác đối tượng) để sinh viên tiến 

hành thực hiện các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn
Ví dụ: 
- Thực hành phân tích các căn cứ để tiến hành thực hiện PTCTGDNT
- Yêu cầu mỗi nhóm chọn một nhóm lớp bất kỳ (lớp 1,2,3,4,5) và phân tích tình hình, 

đặc điểm của học sinh lớp đó và đánh giá tình hình thực tiễn tại một trường tiểu học cụ thể.
 Tuần 4: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở tuần 3 (tháng 3).
+ Tháng 4: 
Tuần 1: Các nhóm xêmina về nhiệm vụ thực hiện ở tuần 3,4 (tháng 3).
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Tuần 2: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp theo: Tìm hiểu về mục tiêu giáo dục năm 
học của một trường tiểu học cụ thể. (Mỗi nhóm tìm hiểu về mục tiêu giáo dục của nhà 
trường đặt ra cho cả năm học đó là gì? Làm rõ các chỉ tiêu về phẩm chất, năng lực HS sẽ 
đạt được sau khi kết thúc một năm học đối với từng khối lớp; số lượng, chất lượng các môn 
học và hoạt động giáo dục nhà trường cam kết thực hiện trong năm học).

 Tuần 3:  Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở tuần 2 (tháng 4)
 Tuần 4: Các nhóm xêmina về nhiệm vụ thực hiện ở tuần 2,3 (tháng 4)
+ Tháng 5: 
Tuần 1: Tiếp tục cho các nhóm thực hiện nhiệm vụ Lập kế hoạch giáo dục. Ví dụ: 

Mỗi nhóm sẽ chọn và lập kế hoạch GD cho (Học kỳ 1, học kỳ 2 hay cả năm học) của một 
môn học bất kỳ (Toán, Tiếng Việt, TNXH, … ) trong một lớp cụ thể (lớp 1,2,3,4,5).

Tuần 2: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở tuần 1 (tháng 5)
Tuần 3: Các nhóm xêmina về nhiệm vụ thực hiện ở tuần 1,2 (tháng 5)
Tuần 4: Tổng kết, đánh giá và thực hành điều chỉnh kế hoạch đã thực hiện trong 

nhiệm vụ của tuần 1,2,3 (tháng 5). 
* Sau khi kết thúc mỗi nhiệm vụ, CVHT/GVCN cần phải đánh giá, nhận xét để SV 

học tập, rút kinh nghiệm đồng thời động viên khích lệ các em bằng cách khen thưởng cho 
những cá nhân và nhóm thực hiện rèn luyện tốt.

2.3.2. Kết hợp rèn luyện các kỹ năng thành phần thông qua các học phần chuyên 
ngành và nghiệp vụ

KN phát triển chương trình giáo dục nhà trường là một hệ thống tổ hợp của  nhiều 
KN thành phần chứ không phải là một KN đơn lẻ. Những KN thành phần này có thể được 
kết hợp rèn luyện thêm ở nhiều học phần chuyên ngành và nghiệp vụ trong chương trình 
đào tạo ngành GDTH. Do vậy, các giảng viên giảng dạy chuyên ngành này cần tổ chức 
các buổi sinh hoạt chuyên môn để cùng nhau xác định hệ thống các KN PTCTGDNT và 
làm rõ mỗi học phần sẽ chiếm ưu thế trong việc hỗ trợ rèn luyện KN nào. Việc làm này 
giúp các giảng viên có cái nhìn bao quát về hệ thống các KN PTCTGDNT, đồng thời sẽ 
giúp cho việc kết hợp rèn luyện diễn ra một cách liên tục và không bị trùng lặp. Mỗi giảng 
viên khi đảm nhận các học này, cần giúp SV nắm bắt và thực hành rèn luyện hiệu quả các 
KN thành phần đó. Bên cạnh đó giảng viên cũng cần giúp SV nhận thức đầy đủ về các KN 
PTCTGDNT và trình tự rèn luyện của từng KN thành phần đó trong suốt quá trình học tập 
4 năm qua các học phần chuyên ngành và nghiệp vụ. Chẳng hạn: Với học phần Tâm lí học 
lứa tuổi tiểu học, GD học tiểu học... là các học phần được bố trí vào giai đoạn đầu của quá 
trình đào tạo. Nhóm học phần này trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về tâm lý học, 
GD học lứa tuổi tiểu học... Những kiến thức này giúp SV có cơ sở lý luận về khoa học GD 
tiểu học để vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn, làm nền tảng cho việc PTCT GDTH. 
Giảng viên giảng dạy học phần này có thể kết hợp cho sinh viên làm các bài tập hay tiểu 
luận nghiên cứu về tâm lí lứa tuổi, phân tích đặc điểm của HS tại các trường, các lớp tiểu 
học hay nghiên cứu về các đối tượng HS ở nhiều vùng miền khác nhau, phân tích điều kiện 
cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ GV, nhân viên, cán bộ quản lí tại cơ sở giáo dục. Đây 
chính là tiền đề quan trọng của việc rèn luyện Kỹ Năng PTCTGDNT. Trong chương trình 
đào tạo còn có các học phần về phương pháp dạy học như LL&PPDH Tiếng Việt, Toán, 
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TNXH, Âm nhạc, Mỹ thuật, GD thể chất,… những học phần này đều trang bị kiến thức và 
KN cơ bản của hoạt động dạy học các môn học cụ thể, chúng liên quan trực tiếp đến việc 
rèn luyện KN PTCTGDNT cho SV ở từng môn học như: KN xác định mục tiêu; KN  lựa 
chọn nội dung và thiết kế các bài dạy hay chủ đề; KN tổ chức hoạt động; KN đánh giá, điều 
chỉnh hoạt động... Những KN này chính là những KN thành phần, rèn luyện tốt các KN này 
trong từng học phần cụ thể sẽ giúp SV hình thành và phát triển KN lập kế hoạch giáo dục 
trong nhà trường tiểu học. Khi giảng dạy các học phần này giảng viên cần xây dựng một số 
nhiệm vụ hay bài tập về nội dung PTCTGDNT phù hợp với học phần đó và giao nhiệm vụ 
cho SV thực hành. Giảng viên cần tổ chức đánh giá, phân tích các bài tập SV đã thực hiện 
để chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm của SV để giúp các em rút kinh nghiệm và thực hiện 
hiệu quả hơn trong những nhiệm vụ tiếp theo. 

2.3.3. Kết hợp rèn luyện các kĩ năng thành phần thông qua thực tập sư phạm tại 
trường tiểu học

Thông qua các đợt thực tập sư phạm 1 và thực tập sư phạm 2, giảng viên có thể kết 
hợp rèn luyện cho SV một số KN thành phần cụ thể của KN PTCTGDNT như: - KN thu 
thập, phân tích và xử lý thông tin: Quan sát và ghi chép (quan sát đối tượng học sinh, tìm 
hiểu về cán bộ GV, nhân viên, cán bộ quản lý, quan sát GV tiểu học, quan sát môi trường 
thực tiễn ...), làm quen, sưu tầm, photo các loại kế hoạch GD của GV tiểu học. - KN lập 
kế hoạch và tổ chức các hoạt động DH và GD ở trường tiểu học; KN đánh giá, nhận xét 
hoạt động DH. Một lưu ý quan trọng để có kết quả cao trong việc phối hợp rèn luyện KN 
PTCTGDNT qua đợt thực tập sư phạm đó là khoa Tiểu học-Mầm non cần giới thiệu giảng 
viên giảng dạy các môn về chuyên ngành và nghiệp vụ để làm trưởng đoàn thực tập. Các 
giảng viên sẽ kết hợp với GV ở trường tiểu học đề ra kế hoạch cụ thể giúp sinh viên rèn 
luyện KN PTCTGDNT.

Ví dụ: Khi SV đi thực tập tại các trường tiểu học, SV được phân công vào các nhóm 
tại các lớp cụ thể, ngoài những nội dung và yêu cầu của đợt TTSP, giảng viên có thể kết 
hợp định hướng cho SV thực hiện việc rèn luyện thêm KN PTCTGDNT với các nhiệm vụ 
cụ thể như: - Báo cáo về tình hình HS trong lớp SV đang thực tập; - Lập kế hoạch GD cho 
một chủ đề hay một học kỳ của lớp SV đang thực tập giảng dạy; - Lập kế hoạch và tiến 
hành tổ chức một hoạt động trải nghiệm, từ đó đưa ra những đánh giá, điều chỉnh, rút kinh 
nghiệm cho hoạt động đó.

Với nhiệm vụ được giảng viên kết hợp giao như trên sẽ giúp SV chủ động rèn luyện 
trong môi trường thực tế dưới sự hướng dẫn, nhận xét, góp ý của GV ở trường tiểu học và 
giảng viên. Quá trình này sẽ giúp SV củng cố, hoàn thiện KN PTCTGDNT. Thực tập sư 
phạm cũng làm bộc lộ KN PTCTGDNT đã có sẵn ở SV, từ đó, SV tự phát hiện những hạn 
chế, thiếu sót để có thể kịp thời khắc phục, đảm bảo cho KN PTCTGDNT của SV khi ra 
trường đạt được mức độ cần thiết, giúp họ có thể vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với 
yêu cầu thực tiễn hiện nay khi thực hiện CTGDPT 2018.

3. Kết luận
Trong xu thế hiện nay, với sự thay đổi không ngừng của khoa học, công nghệ , sự 

đòi hỏi của thực tế xã hội, đặc biệt là sự thay đổi theo định hướng tiếp cận năng lực của 
CTGDPT mới thì vấn đề PTCTGDNT trở nên cấp thiết . Nó trở thành một nhiệm vụ trọng 
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tâm và liên tục của nhà trường. Chính vì vậy các ngành đào tạo sư phạm nói chung và 
ngành GDTH tại trường ĐHQN nói riêng, cần triển khai thực hiện các biện pháp tạm thời 
trong giai đoạn hiện nay cũng như cần có những định hướng lâu dài để rèn luyện cho SV 
KN phân tích chương trình. Trong nhiều năm qua chương trình đào tạo ngành GDTH tại 
trường ĐHQN chưa được điều chỉnh và cập nhật, vì thế chúng tôi tin tưởng rằng với ba 
giải pháp trên sẽ mang lại cơ hội tốt giúp SV nghiên cứu và rèn luyện KN PTCTGDNT.
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Abstract: The general trend of education in the world is to strengthen decentralization, 

democracy, rights and responsibilities of localities and schools in making decisions, 
planning and implementing educational programs. In the context of the increasing degree 
of autonomy of schools, the role of primary school teachers is becoming more and more 
important, and primary school teachers are the core in developing school curricula 
towards successful implementation of the 2018 General Education Program. Therefore, 
training school program development skills for students majoring in Primary Education 
is an issue that needs to be focused and implemented right from the time students are still 
sitting in the lecture hall. In fact, this problem is not only new, but also a complex issue, so 
for the training to be highly effective, the training process needs a long-term coordination 
schedule. In this article, we would like to propose some measures to train students in 
Primary Education, Quang Nam University in skills to develop curricula.
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THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI TRÂU VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT 
SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN ĐÀN TRÂU NUÔI CỦA NÔNG 

HỘ TẠI HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM
Nguyễn Thị Thùy Vân1

Tóm tắt: Nghiên cứu  này được thực hiện trên tổng số 270 hộ về  hiện trạng chăn 
nuôi trâu tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Kết quả điều tra cho thấy chăn nuôi 
trâu trên địa bàn huyện  thường tập trung ở qui mô nhỏ (88.9%), chăn nuôi quảng canh 
là chủ yếu (45,55%), mục đích chăn nuôi trâu chủ yếu là sinh sản (62,22%), có  97,8% 
số người chăn nuôi trâu gặp khó khăn vì thiếu kỹ thuật và chưa đủ kinh nghiệm để chữa 
bệnh cho đàn trâu nuôi của gia đình , tuổi đẻ lứa đầu của đàn trâu cái tập trung chủ yếu 
vào độ tuổi 3-5 tuổi (80,61%.), khoảng cách giữa 2 lứa đẻ từ 16-18 tháng chiếm tỉ lệ trên 
52,32%, trâu cái động dục tập trung vào cuối mùa Thu và mùa Đông

Từ khóa: Chăn nuôi trâu, nông hộ, thực trạng, sinh sản
1. Mở đầu 
Chăn nuôi trâu không chỉ là nguồn cung cấp thực phẩm chính cho con người, mà 

còn là nguồn sức kéo, nguồn phân bón hữu cơ, nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế 
biến; làm cân bằng môi trường sinh thái do tận dụng các phụ phẩm của ngành trồng trọt 
và của các ngành sản xuất khác tạo ra. Ở các huyện của tỉnh Quảng Nam hiện nay, chăn 
nuôi trâu  đóng góp một phần rất quan trọng trong cơ cấu thu nhập của người nông dân, 
đồng thời giải quyết khá tốt tình trạng lao động dôi thừa và lao động thời vụ nhàn rỗi.

Thăng Bình có diện tích đất lớn (384,75km2), trong đó đất sản xuất nông nghiệp 
chiếm 80%, cùng với lực lượng lao động dồi dào và tập quán chăn nuôi lâu đời đây là 
điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi trâu. Theo niên giám thống kê tỉnh Quảng 
Nam tại thời điểm 1/10/ 2017, tổng đàn trâu là 68.843 con  trong đó ở huyện Thăng Bình 
là 9.242 con [1]. Tuy nhiên, nếu so sánh với tiềm năng lợi thế của huyện thì tốc độ phát 
triển chăn nuôi trâu của huyện trong những năm qua còn chậm, năng suất, chất lượng và 
giá trị số lượng sản phẩm còn thấp,  nguyên nhân là do phương thức chăn nuôi trâu còn 
nhỏ lẻ, chưa được đầu tư nhiều, chưa có hộ nuôi trâu theo qui mô trang trại, nguồn giống 
chưa đảm bảo chất lượng,  hiện tượng trâu giao phối tự do vẫn còn xảy ra, dẫn đến hiện 
tượng đồng huyết, cận huyết trong đàn gia súc vẫn còn phổ biến. Nguồn thức ăn là cỏ tự 
nhiên dồi dào, bãi chăn thả rộng, phụ phẩm từ nông nghiệp nhiều (thân lá ngô, cây lạc, 
rơm lúa….) vẫn chưa được tận dụng triệt để gây lãng phí.

 Để tìm hiểu rõ về thực trạng chăn nuôi trâu của huyện, từ đó có cái nhìn toàn diện 
hơn về ngành chăn nuôi cũng như những khó khăn, nguyên nhân và nhằm tìm ra các biện 
pháp kĩ thuật thích hợp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng của đàn trâu trong những 
năm tới, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:” Thực trạng chăn nuôi trâu và đánh giá 
một số đặc điểm sinh sản đàn trâu nuôi của nông hộ tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng 
Nam”.

1. ThS., Trường Đại học Quảng Nam
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2. Nội dung
2.1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và nội dung nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu là đàn trâu được nuôi trong các nông hộ ở huyện Thăng 

Bình, tỉnh Quảng Nam.  Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2019. 
- Phương pháp nghiên cứu: Điều tra hiện trạng chăn nuôi trâu tại 270 hộ trong 9 

xã của huyện Thăng Bình. Các xã điều tra gồm: Khu vực miền núi ( Bình Lãnh, Bình 
Chánh, Bình Định Nam); khu vực đồng bằng( Bình An, Hà Lam, Bình Tú) và khu vực 
ven biển (Bình Hải, Bình Sa, Bình Giang). 

Xây dựng câu hỏi phỏng vấn theo các chỉ tiêu khảo sát, sau đó tiến hành phỏng 
vấn trực tiếp các hộ nông dân qua phiếu tra. Số liệu thu thập được được xử lý trên máy 
tính phần mềm Excel.

Nội dung nghiên cứu chính gồm (1) Thực trạng chăn nuôi trâu tại huyện Thăng 
Bình được đánh giá qua các chỉ tiêu như cơ cấu giống, cơ cấu đàn, quy mô, phương thức 
chăn nuôi, mục đích chăn nuôi, tình hình phối giống, những thuận lợi và khó khăn trong 
chăn nuôi trâu ; (2) Đặc điểm sinh sản đàn trâu nuôi được đánh giá qua các chỉ tiêu như 
Tuổi đẻ lứa đầu của trâu cái, Khoảng cách giữa hai lứa đẻ và thời gian sinh sản trong 
năm.

2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Cơ cấu đàn trâu ở hộ nông dân huyện Thăng Bình

Tuổi       

Chỉ tiêu

tháng tuổi 12 <  tháng 36 - 12
tuổi

tháng tuổi 36 > Tổng

Đực Cái Đực Cái Đực Cái Đực Cái
Số con 66 82 42 48 31 258 139 388

(%) Tỷ lệ 12,52 15,56 7,97 9,11 5,88 48,96 26,37 73,63

Bảng 1. Cơ cấu đàn trâu  hộ nông dân Thăng Bình
      [Nguồn: Số liệu điều tra]
Qua khảo sát ba vùng sinh thái của 270 hộ chăn nuôi trâu có 527 con trâu. Trong đó 

có 388 trâu cái, 139 trâu đực.Tổng số trâu điều tra được của các nông hộ tại huyện Thăng 
Bình có tỷ lệ trâu đực (là 26,37%) thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trâu cái (là 73,63%). Trong 
đàn trâu cái thì tỉ lệ trâu cái > 36 tháng tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất (48,96%). Đây là điều 
kiện thuận lợi để tăng đàn đều đặn hàng năm  nếu làm tốt công tác quản lý sinh sản. Từ 
kết quả điều tra cho thấy người dân  thích nuôi trâu cái hơn  vì họ nuôi trâu với phương 
thức cày kéo kết hợp với  sinh sản.

2.2.2. Quy mô chăn nuôi trâu
Kết quả điều tra 270 hộ chăn nuôi trâu tại ba vùng sinh thái (miền núi, đồng bằng 

và ven biển) của huyện Thăng Bình cho thấy chăn nuôi trâu phổ biến là quy mô nhỏ 
(bảng 2). Số hộ nuôi từ 1 - 2 con: 67%; 3 - 4 con: 21,87%  và từ 5 con trở lên chiếm 11,13 
% tổng số hộ điều tra. 
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Bảng 2. Quy mô nuôi trâu theo hộ và vùng sinh thái điều tra

Quy mô 
nuôi 

(Con)

Số hộ nuôi/ tỉ lệ/ theo vùng sinh thái
Miền núi Đồng bằng Ven biển Tổng

Số hộ Tỷ lệ
(%)

Số hộ Tỷ lệ 
(%)

Số hộ Tỷ lệ 
(%)

Số hộ Tỷ lệ 
(%)

1 - 2 71 78,9 48 53,3 62 68,9 181 67,0
3 - 4 8 8,9 23 25,6 28 31,1 59 21,9
≤ 4 79 87,8 71 78,9 90 100 240 88,9
≥ 5 11 12,2 19 21,1 0 0 30 11,1

 [Nguồn: Số liệu điều tra]
Ở ba vùng sinh thái, kết quả điều tra cho thấy phần lớn các hộ nuôi dưới 4 con 

chiếm 88,9%.  Quy mô chăn nuôi trâu nhỏ lẻ, phù hợp hiện trạng sản xuất (chi phí đầu 
tư thấp, dễ thực hiện, tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, tận dụng sức lao động nông 
nhàn ở nhiều lứa tuổi, tạo thêm thu nhập cho người dân nông thôn,...). Đây là đặc điểm 
nổi bật của ngành chăn nuôi trâu tại huyện Thăng Bình. Chăn nuôi theo hướng sản xuất 
hàng hóa mặc dù đang có xu thế phát triển mạnh nhưng còn chiếm tỷ trọng thấp.

2.2.3. Phương thức chăn nuôi trâu
Chăn nuôi trâu có thể thực hiện theo ba phương thức chủ yếu: Quảng canh (chăn 

thả hoàn toàn); bán thâm canh (chăn thả ban ngày và bổ sung thức ăn tại chuồng vào ban 
đêm) và thâm canh (nuôi nhốt hòa toàn) (bảng 3)

Bảng 3. Cơ cấu phương thức chăn nuôi trâu theo vùng sinh thái

Phương thức
chăn nuôi

Vùng núi Vùng đồng 
bằng

Vùng ven biển Chung

N = 90
(hộ)

Tỷ lệ 
(%)

N = 90
(hộ)

Tỷ lệ 
(%)

N = 90
(hộ)

Tỷ lệ 
(%)

N = 
270
(hộ)

Tỷ lệ 
(%)

Quảng canh 69 76,67 24 26,67 30 33,3 123 45,55
Bán thâm canh 15 16,7 51 56,67 48 53,33 114 42,22

Thâm canh 6 6,63 15 16,66 12 13,37 33 12,22

[Nguồn: Số liệu điều tra]
Kết quả điều tra cho thấy phương thức chăn nuôi trâu phổ biến ở các nông hộ 

huyện Thăng Bình chủ yếu là quảng canh (45,55%), trâu được chăn thả hoàn toàn trên 
đồi núi (chủ yếu vùng núi). Với phương thức chăn nuôi này, sẽ làm cho sức sản xuất của 
đàn trâu và năng suất sản phẩm không cao. 

Trong lúc đó phương thức chăn nuôi bán thâm canh chiếm tỉ lệ 42,22%, lại được 
áp dụng nhiều ở các hộ chăn nuôi vùng đồng bằng. Đây là phương thức chăn nuôi tiến 
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bộ hơn so với phương thức quảng canh góp phần làm thay đổi nâng cao chất lượng trâu 
đồng thời giúp tăng trọng nhanh, rút ngắn thời gian nuôi thịt, nâng cao hiệu quả kinh tế. 
Và phương thức chăn nuôi thâm canh chiếm tỷ trọng rất thấp 12,22%. 

2.2.4. Mục đích chăn nuôi trâu
Kết quả ở bảng 4 cho thấy mục đích chăn nuôi trâu của nông hộ hầu hết là nuôi 

sinh sản (62,22%), điều này phù hợp với phần lớn các nông hộ chăn nuôi trâu để kiếm 
thêm thu nhập thông qua bán nghé con là chính và để tận dụng lao động nhàn rỗi trong 
gia đình, nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp.

Bảng 4. Quy mô chăn nuôi trâu theo mục đích chăn nuôi trâu của nông hộ

Mục đích N n Tỷ lệ (%)
Cày kéo 270 13 4,81
Sinh sản 270 168 62,22
Trâu đực vỗ béo và sinh sản 270 49 18,15
Cày kéo và sinh sản 270 40 14,82

[Nguồn: Số liệu điều tra]
Tỷ lệ hộ nuôi với mục đích thuần cày kéo là rất ít (4,81%) bởi vì cơ giới hóa trên 

địa bàn huyện chủ yếu là dựa vào xe cơ giới và máy móc nông nghiệp. 
Mục đích chăn nuôi trâu đực và trâu vỗ béo đang có tính chất chuyển dần sang sản 

xuất hàng hóa, tỷ lệ trung bình chăn nuôi khoảng (18,15%) tổng số đàn trâu của các hộ 
được điều tra. Tuy nhiên, hình thức này tập trung hầu hết vào các xã vùng đồng bằng do 
thuận lợi về vị trí địa lý, gần trung tâm huyện nên các hộ dân có phần xác định rõ ràng 
việc chăn nuôi trâu thịt mang tính chất hàng hoá cao hơn.

2.2.5. Tình hình phối giống
Hiện nay, ở giống trâu của các hộ chăn nuôi chủ yếu là lấy từ nghé con do trâu cái 

sinh sản của gia đình đẻ ra hoặc mua của các hộ khác trên địa bàn. Hầu hết các hộ để trâu 
cái phối giống tự do với đàn trâu đực trong địa bàn chiếm tỷ lệ 68,52% tổng số hộ điều 
tra, và có 31,48% các hộ lựa chọn trâu đực giống tốt phối giống cho trâu (phối giống trực 
tiếp có chọn lọc), việc nhờ cán bộ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho trâu cái tập trung chủ 
yếu ở các hộ dân vùng đồng bằng nhưng cũng chiếm tỷ lệ thấp. 

2.2.6. Những thuận lợi và khó khăn trong chăn nuôi trâu tại huyện Thăng Bình
Mỗi địa phương khi muốn phát triển chăn nuôi trâu phải đánh giá những thuận lợi 

và khó khăn mà người chăn nuôi tự đánh giá. Từ đó mới tiếp thu khai thác thế mạnh và 
có giải pháp khắc phục các khó khăn. Nội dung này được trình bày ở bảng 5.

Bảng 5. Những thuận lợi và khó khăn của ba vùng sinh thái

Vùng sinh thái
Tiêu chí khảo sát

Miền núi 
(N=90)

Đồng bằng 
(N=90)

Ven biển 
(N=90)

3 vùng ST 
(N=270)

n
(hộ)

Tỷ lệ 
(%)

n
(hộ)

Tỷ lệ 
(%)

n
(hộ)

Tỷ lệ 
(%)

n
(hộ)

Tỷ lệ 
(%)
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Thuận lợi:
Dễ nuôi 88 98 83 92,2 86 3,3 257 95,2
Có kinh nghiệm 75 83,3 69 76,7 72 80 216 80
Nguồn thức ăn có sẵn 62 68,9 57 63,3 36 40 155 60,1
Nguồn phụ phẩm nông 
nghiệp dồi dào 73 81,1 75 83,3 28 31,

7 176 68,2

Có lao động nhàn rỗi 71 78,9 65 72,2 69 76,7 205 75,9
Có đất trồng cỏ 63 70 21 23,3 3 3,3 87 33,7
Khó khăn:
Thiếu giống 27 30 76 84,4 79 87,8 182 75,8
Thiếu vốn 7 7,8 4 4,4 9 10 20 7,4
Thiếu kỹ thuật 90 100 90 100 84 93,3 264 97,8
Thú y 86 95,6 81 90 64 71,1 231 85,6
Thị trường tiêu thụ sản 
phẩm không chủ động

65 72,2 32 35,6 55 61,1 152 56,3

       [Nguồn: Số liệu điều tra]
Nhìn chung, ngành chăn nuôi trâu trong nông hộ ở huyện Thăng Bình, còn tồn tại 

một số vấn đề và khó khăn sau:
Có 97,8% số người chăn nuôi trâu gặp khó khăn vì thiếu kỹ thuật. Người chăn nuôi 

chưa mạnh dạn và chú trọng tiếp nhận, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào nuôi trâu, 
nhất là các kỹ thuật về bảo quản, chế biến và phối hợp khẩu phần thức ăn. 

Chất lượng của công tác thú y có vai trò quan trọng trong việc phát triển chăn nuôi 
trâu của các hộ. Tuy nhiên, do địa bàn các xã miền núi rộng, địa hình phức tạp, giao 
thông khó khăn nên việc kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn quản lý của thú y xã 
gặp nhiều khó khăn. 

Sự biến động của thị trường cũng là yếu tố tác động lớn đến hoạt động chăn  nuôi 
trâu trong nông hộ. Hiện tại giá cả các loại vật tư đầu vào như thức ăn tinh, phân bón các 
loại đang tăng rất nhanh, làm tăng giá thành thức ăn, tăng giá thành sản xuất. Trong khi 
đó giá trâu trên thị trường lại biến động thất thường, mặc dù giá trâu có tăng lên nhưng 
tốc độ gia tăng còn chậm hơn nhiều so với các loại vật tư đầu vào và các mặt hàng tương 
ứng. Điều này gây không ít khó khăn cho người dân.  

Về công tác giống chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức, hầu hết số trâu đực 
giống  đều không đàm bảo cho công tác phối giống, nguyên nhân có thể do chất lượng 
con giống khi mua về không tốt, khi điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng không đúng yêu 
cầu kỹ thuật. 

2.2.7.  Đánh giá một số đặc điểm sinh sản đàn trâu nuôi của nông hộ tại huyện 
Thăng Bình
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2.2.7.1. Tuổi đẻ lứa đầu của trâu cái
Bảng 6. Tuổi đẻ lứa đầu của trâu cái

Tuổi đẻ của trâu (năm tuổi) Số lượng (con) Tỷ lệ (%)

3 - 4 127 49,22
4 - 5 81 31,39
5 - 6 44 17,06

                        > 6 6 2,33
Tổng 258 100

  [Nguồn: Số liệu điều tra]

Biểu đồ 1. Tỉ lệ (%)  tuổi đẻ  lứa đầu của trâu cái
Kết quả theo dõi 258 trâu cái cho thấy tuổi đẻ lứa đầu tập trung vào độ tuổi 3 - 4 

năm tuổi chiếm một lượng khá lớn 49,22% và 4 - 5 tuổi chiếm tỉ lệ 31,39%, còn lại số 
trâu đẻ sau 5 năm tuổi chiểm tỷ lệ 19,39%. Đàn trâu tại Thăng Bình có tuổi đẻ lứa đầu 
muộn. Đây là tình trạng chung dẫn đến năng suất sinh sản thấp, nguyên nhân chính làm 
cho đàn trâu ở đây có tuổi đẻ lứa đầu muộn như vậy là do nông dân ta chưa có kinh 
nghiệm theo dõi, phát hiện động dục và phối giống cho trâu. 

2.2.7.2. Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ
Bảng 7. Khoảng cách giữa hai lứa đẻ của đàn trâu tại Thăng Bình

(Khoảng cách lứa đẻ (tháng tuổi (Số trâu theo dõi (con (%) Tỷ lệ
15 - 12 38 14,73
18 - 16 135 52,32
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24 - 19 66 25,58
24 < 19 7,37
Tổng 258 100

  [Nguồn: Số liệu điều tra]
Ở  bảng 7 cho thấy đàn trâu tại Thăng Bình có khoảng cách giữa hai lứa đẻ từ  16 - 

18 tháng tuổi chiếm hơn nửa tổng số trâu 52,32%, khoảng cách 12 - 15 tháng chỉ chiếm 
14,73% còn số trâu có khoảng cách trên 24 tháng chiếm 7,37%. So sánh với kết quả 
nghiên cứu về khả năng sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại Mê Linh Vĩnh Phúc của tác giả 
Mai Thị Thơm, Mai Văn Sánh (2004) cho biết số trâu có khoảng cách giữa hai lứa đẻ 1 
năm một lứa là 3,55%, 3 năm hai lứa chiếm tỷ lệ 17,5% và 2 năm 1 lứa 43,19% thì đàn 
trâu nuôi tại huyện Thăng Bình có nhịp đẻ mau hơn. Kết quả trên cho thấy: nếu khai thác 
triệt để, tăng cường số lượng trâu cái sinh sản lên thì nó sẽ là một nguồn thu thập đáng kể 
trong kinh tế hộ gia đình, đồng thời tăng tốc độ phát triển của đàn trâu.

2.2.7.3. Thời gian sinh sản trong năm

Biểu đồ 2. Tỷ lệ đẻ của đàn trâu của các tháng trong năm
Qua biểu đồ 2 cho thấy đàn trâu ở huyện Thăng Bình động dục và đẻ quanh năm. 

Trâu cái thường đẻ nhiều vào các tháng nhiệt độ thấp trong năm, song chúng đẻ tập trung 
nhất là vào giai đoạn từ đầu tháng 8 năm trước đến hết tháng 2 năm sau. Thời gian trâu 
đẻ ít nhất trong năm là vào đầu tháng 3 đến cuối tháng 8. Kết quả này cũng phù hợp với 
kết quả nghiên cứu của Mai Văn Sánh (1996) và Mai Thị Thơm (2008). Các tác giả này 
đều cho rằng trâu đẻ nhiều vào mùa thu và mùa đông.

3. Kết luận 
Ở góc độ tổng thể chăn nuôi trâu trong nông hộ tại huyện Thăng Bình tỉnh Quảng 

Nam có  quy mô chăn nuôi trâu nhỏ lẻ (1- 4 con), tỷ lệ trâu cái trong tổng đàn chiếm 
73,63%,  phương thức chăn nuôi trâu quảng canh là chính; mục đích chăn nuôi trâu của 
các nông hộ chủ yếu là sinh sản (62,22%). Tỷ lệ trâu cái phối giống tự do trong địa bàn 
huyện chiếm 68,52%. Hầu hết những thuận lợi trong chăn nuôi trâu tại huyện Thăng 
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Bình là người dân có kinh nghiệm (80%), con trâu dễ nuôi (95,2%) và có lao động nhàn 
rỗi (75,9%). Bên cạnh đó còn gặp một số khó khăn trong chăn nuôi trâu như thiếu giống, 
thiếu kĩ thuật và thị trường tiêu thu sản phẩm không chủ động.

Tuổi đẻ lứa đầu của đàn trâu tập trung vào độ tuổi 3 - 5 tuổi với tỷ lệ 80,61%. 
Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ từ 16 - 18 tháng chiếm hơn nửa tổng số đàn trâu với 52,32%. 
Trâu sinh sản cao nhất vào cuối mùa thu và mùa đông, thấp nhất vào mùa hè. 
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Title: REALITY OF BUFFALO PRODUCTION AND ASSESSMENT OF  
REPRODUCTIVE FEATURES OF BUFFALO HERDS OF FARMERS IN 

THANG BINH DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE

NGUYEN THI THUY VAN
Quang Nam University

Abstract:  This study was carried out on a total of 270 households on the status 
of buffalo husbandry in Thang Binh District, Quang Nam Province. The results showed 
that buffalo farming in the district is usually concentrated on a small scale (88.9%); 
extensive livestock husbandry is the major (45.55%); the main purpose of buffalo 
farming is reproduction (62.22%); there are 97.8% of buffalo farmers facing difficulties 
because of lack of technology and insufficient experience in treating illnesses of their 
family's buffalo herd; the age of first calving of female buffaloes mainly concentrated 
on the age of 3-5 years (80.61%), the time between the two litters is from 16-18 months, 
accounting for over 52.32%; the female buffaloes are in heat in late autumn and winter. 

Keywords: buffalo farming, farming households, reality, reproduction








