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25 năm xây dựng và phát triển, từ một trường Trung học Sư phạm Quảng Nam ra 

đời vào năm 1997, đến nay bằng sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của toàn thể cán 
bộ giảng viên nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật đáng khích lệ trên tất cả 
các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quảng Nam hoạt động theo Giấy phép số 629/
GP-BTTTT ngày 17/04/2012 và Giấy phép số 410/GP-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông, được Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc 
gia - Bộ khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN 0866 – 7586, được Hội 
đồng Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục tạp chí khoa học tính điểm năm 2022 đối với 
ngành Giáo dục học theo Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN ngày 06/7/2022.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quảng Nam là tạp chí đa ngành, đa lĩnh 
vực phát hành 3-4 số một năm. Bài đăng trên tạp chí chủ yếu là các kết quả nghiên cứu 
về Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học giáo dục của giảng viên, 
cán bộ nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài nhà trường, đáp ứng nhu cầu trao 
đổi, phổ biến thông tin của người làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Bên 
cạnh đó, tạp chí còn cập nhật các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường, nâng 
cao ý thức trách nhiệm của cán bộ giảng viên với các hoạt động nghiên cứu khoa học. 
Tạp chí đã phát hành được 23 số. Thời gian qua, Ban biên tập Tạp chí Khoa học 
Trường Đại học Quảng Nam đã nhận được sự quan tâm của các tác giả trong và ngoài 
trường gửi về. Ban biên tập xin chân thành cảm ơn tất cả các tác giả, các nhà khoa học, 
các nhà nghiên cứu, các phản biện đã tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển của 
Tạp chí và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, ủng hộ và những ý kiến đóng góp 
quí báu của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu để Tạp chí Khoa học của Trường Đại học 
Quảng Nam ngày càng có chất lượng tốt hơn.

Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc Tạp chí Khoa học số 24.
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LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KỸ 
THUẬT CHO NAM SINH VIÊN ĐỘI TUYỂN CẦU LÔNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Nguyễn Văn Hiển1, Nguyễn Hữu Lực2

Tóm tắt: Thông qua sử dụng các phương pháp: Phương pháp tham khảo tài liệu, 
phương pháp phỏng vấn, phương pháp kiểm tra sư phạm, phương pháp thực nghiệm sư 
phạm, phương pháp toán thống kê. Đề tài đã lựa chọn được 16 bài tập và tiến hành ứng 
dụng đánh giá hiệu quả các bài tập phát triển kỹ thuật cho nam sinh viên đội tuyển cầu 
lông Trường Đại học phạm văn Đồng. Bước đầu cho thấy hiệu quả của các bài tập phát 
triển kỹ thuật cho sinh viên đội tuyển ở thành tích tập luyện và thi đấu sau 6 tháng và 1 
năm tiến hành thực nghiệm. Từ đó có định hướng, điều chỉnh quá trình huấn luyện phù 
hợp cho đội tuyển. 

Từ khóa: Bài tập, kỹ thuật, cầu lông, trường Đại học Phạm Văn Đồng. 
1. Mở đầu
Cầu lông là môn học giáo dục thể chất bắt buộc của trường Đại học Phạm Văn 

Đồng. Vì vậy thời gian gần đây nhà trường đã quan tâm đầu tư phát triển cơ sở vật chất, 
đội ngũ giảng viên, điều kiện tập luyện, huấn luyện viên, chế độ tập luyện và thi đấu…
Trong đó có việc tham gia rất nhiều giải đấu sinh viên, trong tỉnh, cụm, khu vực miền 
trung, giúp phát triển phong trào TDTT của nhà trường.

Trong quá trình giảng dạy, quan sát các buổi tập, huấn luyện và thi đấu, chúng tôi 
nhận thấy các nam sinh viên đội tuyển cầu lông của nhà trường bộc lộ nhiều điểm yếu 
về tâm lý, thể lực, chiến thuật và đặc biệt là kỹ thuật cơ bản chưa đáp ứng được các trận 
đấu căng thẳng có thời gian kéo dài.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, với mục đích phát triển kỹ thuật cho nam sinh 
viên đội tuyển cầu lông của nhà trường, chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Lựa chọn và 
ứng dụng bài tập phát triển kỹ thuật cho nam sinh viên đội tuyển cầu lông Trường Đại 
học Phạm Văn Đồng”. 

2. Phương pháp và tổ chức nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Qua quá trình nghiên cứu chúng tôi sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp 

tham khảo tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp kiểm tra sư phạm, phương 
pháp thực nghiệm sư phạm, phương pháp toán thống kê.

2.2. Tổ chức nghiên cứu

1. ThS., Trường Đại học Phạm Văn Đồng
2. ThS., Đại học Đà Nẵng
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2.2.1. Đối tượng nghiên cứu: Bài tập phát triển kỹ thuật cho nam sinh viên đội 
tuyển cầu lông Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

2.2.2. Khách thể nghiên cứu: 
15 nam sinh viên đội tuyển cầu lông trường Đại học Phạm Văn Đồng; 30 người là 

các nhà chuyên môn, huấn luyện viên, giảng viên giảng dạy môn cầu lông có nhiều kinh 
nghiệm.

2.2.3. Tiến độ nghiên cứu: Từ tháng 11/2019 đến tháng 11/2020.
3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Xác định các test đánh giá kỹ thuật môn cầu lông cho đội tuyển cầu lông 

nam trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Chúng tôi tiến hành theo 3 bước sau:   
- Bước 1: Tổng hợp các test đánh giá kỹ thuật môn cầu lông từ các nguồn tài liệu, 

công trình nghiên cứu của các tác giả như: Lê Hồng Sơn (1998), Nguyễn Thành Luân 
(2013), Trần Đăng Khôi (2016), Phạm Quang Bảo (2008), Phạm Thị Minh Châu (2006), 
Bộ môn cầu lông Ủy Ban TDTT (2002), Đào Chí Thanh (2007)…

- Bước 2: Tiến hành phỏng vấn
Bảng 1. Kết quả phỏng vấn các test được lựa chọn đánh giá kỹ thuật  

cho nam sinh viên đội tuyển cầu lông

TT TEST

Kết quả phỏng vấn
So sánh

Lần 1(n=28) Lần 2(n=27)

Đồng ý Không 
đồng ý Đồng ý Không 

đồng ý
X2 P

n = 
28 % n = 

28 % n = 
27 % n = 

27 %

1
Giao cầu thấp gần 10 
lần vào ô quy định 
(quả)

22 78.57 6 21.43 21 77.78 6 22.22 0.01 >0.05

2 Giao cầu dài 10 quả 
vào ô (quả) 25 89.29 3 10.71 25 92.59 2 7.41 0.18 >0.05

3 Lốp cầu cao sâu thẳng 
sân 10 quả vào ô (quả) 27 96.43 1 3.57 26 96.30 1 3.70 0.00 >0.05

4 Đập cầu thẳng 10 quả 
vào ô (quả) 24 85.71 4 14.29 23 85.19 4 14.81 0.01 >0.05

5 Đập cầu chéo 10 quả 
vào ô (quả) 22 78.57 6 21.43 21 77.78 6 22.22 0.01 >0.05
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6 Bỏ nhỏ hai góc lưới 10 
quả vào ô (quả) 25 89.29 3 10.71 24 88.9 3 11.11 0.00 >0.05

Qua phỏng vấn theo nguyên tắc đề ra đề tài đã chọn được 06 test kỹ thuật cơ bản có 
phiếu đồng thuận cao (> 75%) ở 2 lần phỏng vấn như bảng 1.

- Bước 3: Kiểm nghiệm độ tin cậy của test
Bảng 2. Kết quả kiểm tra độ tin cậy các test đã được chọn

TT Test Lần 1
X     ± S

Lần 2
X  ± S r P

1 Giao cầu thấp gần 10 lần vào 
ô quy định (quả) 7.26 ± 0.61 7.29 ± 0.64 0.91 < 0.05

2 Giao cầu dài 10 quả vào ô 
(quả) 6.43 ± 0.39 6.65 ± 0.43 0.87 < 0.05

3 Lốp cầu cao sâu thẳng sân 10 
quả vào ô (quả) 7.36 ± 0.44 7.63 ± 0.58 0.90 < 0.05

4 Đập cầu thẳng 10 quả vào ô 
(quả) 7.92 ± 0.55 7.88 ± 0.32 0.82 < 0.05

5 Đập cầu chéo 10 quả vào ô 
(quả) 8.01 ± 0.34 7.84 ± 0.31 0.94 < 0.05

6 Bỏ nhỏ hai góc lưới 10 quả 
vào ô (quả) 6.22 ± 0.48 6.78 ± 0.46 0.96 < 0.05

Qua bảng 2 cho ta thấy rằng các chỉ tiêu đánh giá được chọn đều có đủ độ tin cậy khá 
cao (ngưỡng p <0.05). Theo yêu cầu của phép đo lường thể thao, thì một chỉ tiêu phải có 
hệ số tương quan r đạt từ 0.80 trở lên (r ≥ 0.80) mới đảm bảo độ tin cậy cần thiết và mới 
có khả năng dùng được với tư cách là test. 

Như vậy, Qua các bước tổng hợp tài liệu, phỏng vấn và xử lý số liệu của các test, đề 
tài đã chọn được 06 test đảm bảo độ tin cậy của các test để đánh giá sự phát triển kỹ thuật 
cho khách thể nghiên cứu, đó là: Test 1: Giao cầu thấp gần 10 lần vào ô quy định (quả); 
Test 2: Giao cầu dài 10 quả vào ô (quả); Test 3: Lốp cầu cao sâu thẳng sân 10 quả vào ô 
(quả); Test 4: Đập cầu thẳng 10 quả vào ô (quả); Test 5: Đập cầu chéo 10 quả vào ô (quả); 
Test 6: Bỏ nhỏ hai góc lưới 10 quả vào ô (quả). 

3.2. Lựa chọn bài tập phát triển kỹ thuật cho nam sinh viên đội tuyển cầu lông 
trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Chúng tôi tiến hành theo các bước:
3.2.1. Tổng hợp các bài tập phát triển kỹ thuật trong cầu lông từ các nguồn tài liệu, 

công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước. 
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Tăng Phàn Huy và cộng sự (1992), Lê Hồng Sơn (1998), Bộ môn cầu lông Ủy 
Ban TDTT (2002), Phạm Thị Minh Châu (2006), Đào Chí Thanh (2007), Phạm Quang 
Bảo (2008), Nguyễn Thành Luân (2013), Trần Đăng Khôi (2016), Bo.Omosegoard, 
D.P.Gunalan, Kikkilen và Boo Mose…

3.2.2. Tiến hành phỏng vấn các nhà chuyên môn, HLV, các nhà quản lý và các 
giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong huấn luyện cầu lông.

Để kiểm định sự trùng hợp kết quả hai lần phỏng vấn, tiến hành so sánh chúng qua 
chỉ số (khi bình phương), kết quả được thể hiện tại bảng 3.

Bảng 3. Kết quả lựa chọn bài tập phát triển kỹ thuật cho nam sinh viên  
đội tuyển cầu lông

TT BÀI TẬP

Kết quả phỏng vấn
So sánh

Lần 1(n=28) Lần 2(n=27)

Đồng ý Không 
đồng ý Đồng ý Không 

đồng ý
X2 Pn 

= 
28

%
n 
= 
28

%
n 
= 
27

%
n 
= 
27

%

1 Giao cầu thấp gần 
lưới thuận tay 26 92.86 2 7.14 25 92.59 2 7.41 0.00 >0.05

2 Giao cầu thấp xa lưới 
thuận tay 23 82.14 5 17.86 21 77.78 6 22.22 0.16 >0.05

3 Giao cầu trái tay gần 
lưới 25 89.29 3 10.71 25 92.59 2 7.41 0.18 >0.05

4
Đánh cầu cao trái 
tay kết hợp đánh cầu 
thấp tay bên trái

18 64.29 10 35.71 18 66.67 9 33.33 0.03 >0.05

5 Di chuyển 6 góc nhặt 
đổi cầu trên sân 23 82.14 5 17.86 21 77.78 6 22.22 0.16 >0.05

6
Bài tập di chuyển 
một bước lên lưới 
đánh cầu thuận tay

24 85.71 4 14.29 24 88.89 3 11.11 0.13 >0.05

7
Di chuyển một bước 
lên lưới đánh cầu trái 
tay

19 67.86 9 32.14 17 62.96 10 37.04 0.15 >0.05
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8
Di chuyển một bước 
lùi đánh cầu thuận 
tay

20 71.43 8 28.57 19 70.37 8 29.63 0.01 >0.05

9 Giao cầu cao sâu 
thuận tay 23 82.14 5 17.86 21 77.78 6 22.22 0.16 >0.05

10 Di chuyển hai bước 
lên lưới đánh phải 18 64.29 10 35.71 18 66.67 9 33.33 0.03 >0.05

11 Di chuyển hai bước 
lên lưới đánh trái 20 71.43 8 28.57 19 70.37 8 29.63 0.01 >0.05

12
Di chuyển hai bước 
đến vạch biên ngang 
đánh trái

26 92.86 2 7.14 25 92.59 2 7.41 0.00 >0.05

13
Di chuyển hai bước 
đến vạch biên ngang 
đánh phải

24 85.71 4 14.29 24 88.89 3 11.11 0.13 >0.05

14 Đánh cầu phải cao 
tay đường thẳng 23 82.14 5 17.86 21 77.78 6 22.22 0.16 >0.05

15 Đánh cầu phải cao 
tay đường chéo 24 85.71 4 14.29 24 88.89 3 11.11 0.13 >0.05

16
Đánh cầu cao tay trên 
đỉnh đầu theo đường 
thẳng

18 64.29 10 35.71 16 59.26 11 40.74 0.15 >0.05

17
Đánh cầu cao tay trên 
đỉnh đầu theo đường 
chéo

19 67.86 9 32.14 20 74.07 7 25.93 0.26 >0.05

18 Đánh cầu trái cao tay 
đường chéo 26 92.86 2 7.14 25 92.59 2 7.41 0.01 >0.05

19
Đánh cầu phải cao 
tay từ một điểm về 
hai điểm

18 64.29 10 35.71 16 59.26 11 40.74 0.15 >0.05

20
Đánh cầu phải cao 
tay từ hai điểm về 
một điểm

20 71.43 8 28.57 20 74.07 7 25.93 0.05 >0.05

21 Đánh cầu trái cao tay 
đường thẳng 25 89.29 3 10.71 25 92.59 2 7.41 0.18 >0.05
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22 Đập cầu thuận tay 
theo đường thẳng 23 82.14 5 17.86 21 77.78 6 22.22 0.16 >0.05

23 Đập cầu thuận tay 
theo đường chéo 24 85.71 4 14.29 23 85.19 4 14.81 0.00 >0.05

24 Bỏ nhỏ thuận tay gần 
lưới 25 89.29 3 10.71 25 92.59 2 7.41 0.18 >0.05

25 Bỏ nhỏ trái tay gần 
lưới 23 82.14 5 17.86 22 81.48 5 18.52 0.00 >0.05

Nhận xét: Từ kết quả so sánh tỉ lệ phần trăm (X2) của 2 lần phỏng vấn của các 
chuyên gia, HLV về các bài tập ứng dụng có giá trị từ 0,00 đến 0,26 nhỏ hơn 3,84 
(X2=0.00 – 0.26<3.84), nên sự khác biệt của 2 lần phỏng vấn không có ý nghĩa thống kê 
ở ngưỡng 5% (P>0.05). Do đó kết quả của 2 phỏng vấn không có sự khác biệt.

Như vậy, qua phỏng vấn theo nguyên tắc đề ra đề tài đã chọn được 16 bài tập có 
phiếu đồng thuận cao (> 75%) ở 2 lần phỏng vấn như sau:

1. Giao cầu thấp gần lưới thuận tay; 2.Giao cầu thấp xa lưới thuận tay; 3. Giao 
cầu trái tay gần lưới; 4. Di chuyển 6 góc nhặt đổi cầu trên sân; 5. Bài tập di chuyển một 
bước lên lưới đánh cầu thuận tay; 6. Giao cầu cao sâu thuận tay; 7. Di chuyển hai bước 
đến vạch biên ngang đánh trái; 8. Di chuyển hai bước đến vạch biên ngang đánh phải; 
9. Đánh cầu phải cao tay đường thẳng; 10. Đánh cầu phải cao tay đường chéo; 11. Đánh 
cầu trái cao tay đường chéo; 12. Đánh cầu trái cao tay đường thẳng; 13. Đập cầu thuận 
tay theo đường thẳng ; 14. Đập cầu thuận tay theo đường chéo; 15. Bỏ nhỏ thuận tay gần 
lưới; 16. Bỏ nhỏ trái tay gần lưới.

3.2.3. Xây dựng kế hoạch thực nghiệm 
3.2.3.1. Chương trình thực nghiệm
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm theo giáo án riêng, tiến hành bằng phương pháp 

thực nghiệm sư phạm với thời gian 1 năm (từ tháng 11/2019 đến tháng 11/2020)
Chương trình huấn luyện 1 năm nhằm mục đích đạt thành tích ở 2 giải đấu chính:
- Giải cầu lông học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi  (01/2020).
- Giải cầu lông PTSC Quảng Ngãi (10/2020).
Căn cứ vào hai giải đấu chính chúng tôi chia chu kì huấn luyện năm thành hai chu 

kì lớn như sau:
Chu kì huấn luyện 1: từ ngày 20/11/2019 đến 09/05/2020
Chu kỳ huấn luyện 2: 05/2020 đến 11/2020
3.2.3.2. Ứng dụng bài tập

- Đối tượng thực nghiệm: Là 15 nam sinh viên đội tuyển cầu lông Trường Đại học 
Phạm Văn Đồng.
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- Thời gian thực nghiệm: 1 năm (từ tháng 11/2019 đến tháng 11/2020). Tổng số 
buổi tập là 156 buổi (1 tuần 3 buổi), mỗi buổi tập dành 90 - 120 phút .

- Thời điểm, nội dung kiểm tra: Trong quá trình thực nghiệm 1 năm, đề tài đã tiến 
hành kiểm tra ban đầu và kiểm tra giai đoạn sau chu kỳ huấn luyện 1 (6 tháng) và chu kỳ 
huấn luyện 2 (sau 1 năm thực nghiệm).

Nội dung kiểm tra: các test đánh giá kỹ thuật đã lựa chọn được, đó là: Giao cầu thấp 
gần 10 lần vào ô quy định (quả); Giao cầu dài 10 quả vào ô (quả); Lốp cầu cao sâu thẳng 
sân 10 quả vào ô (quả); Đập cầu thẳng 10 quả vào ô (quả); Đập cầu chéo 10 quả vào ô 
(quả); Bỏ nhỏ hai góc lưới 10 quả vào ô (quả).

- Nội dung thực nghiệm: Theo phương thức thực nghiệm so sánh trình tự.
3.3. Đánh giá sự phát triển kỹ thuật của nam sinh viên đội tuyển cầu lông trường 

Đại học Phạm Văn Đồng.
Chúng tôi sử dụng nhịp tăng trưởng của các test đánh giá kỹ thuật cơ bản cho nam 

sinh viên đội tuyển cầu lông sau 6 tháng và một năm thực nghiệm.
3.3.1. Đánh giá sự phát triển kỹ thuật của nam sinh viên đội tuyển cầu lông trường 

Đại học Phạm văn Đồng sau 6 tháng thực nghiệm.
Bảng 4. Nhịp tăng trưởng thành tích các test đánh giá kỹ thuật của nam sinh viên  

đội tuyển cầu lông trường Đại học Phạm Văn Đồng sau 6 tháng thực nghiệm

TT Test

Trước thực  
nghiệm Sau 6 tháng thực nghiệm

X 1
S1 X 2

S2 W % T P

1
Giao cầu thấp gần 10 
lần vào ô quy định 
(quả)

7.26 0.61 7.69 0.61 5.75 2.73 < 0.05

2 Giao cầu dài 10 quả vào 
ô (quả) 6.43 0.39 6.73 0.44 4.56 2.64 < 0.05

3 Lốp cầu cao sâu thẳng 
sân 10 quả vào ô (quả) 7.36 0.44 7.87 0.46 6.70 4.29 < 0.05

4 Đập cầu thẳng 10 quả 
vào ô (quả) 7.92 0.55 8.24 0.52 3.96 2.38 < 0.05

5 Đập cầu chéo 10 quả 
vào ô (quả) 8.01 0.34 8.22 0.30 2.59 2.71 < 0.05
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6 Bỏ nhỏ hai góc lưới 10 
quả vào ô (quả) 6.22 0.48 6.59 0.57 5.78 2.51 < 0.05

W %  4.98

Df= 14, t05= 2.145
Kết quả bảng 4 cho thấy, sau thực nghiệm 6 tháng thành tích các test đánh giá kỹ 

thuật cho nam sinh viên đội tuyển cầu lông trường Đại học Phạm Văn Đồng đều tăng 
trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất p<0.05, vì ttính > t05 =2.145. Nhịp tăng 
trưởng trung bình W %=4.98%, trong đó test lốp cầu cao sâu thẳng sân 10 quả vào ô 
(quả) có nhịp tăng trưởng cao nhất W %=6.70%, test đập cầu chéo 10 quả vào ô (quả) có 
nhịp tăng trưởng thấp nhất W %=2.59%. 

Sự tăng trưởng các test đánh giá kỹ thuật của khách thể nghiên cứu sau 6 tháng 
thực nghiệm được thể hiện ở biểu đồ 1.

Biểu đồ 1. Nhịp tăng trưởng các test đánh giá kỹ thuật của nam sinh viên   
đội tuyển cầu lông sau 6 tháng thực nghiệm 

3.3.2. Đánh giá sự phát triển kỹ thuật của nam sinh viên đội tuyển cầu lông trường 
Đại học Phạm văn Đồng sau một năm thực nghiệm.

Bảng 5. Nhịp tăng trưởng thành tích các test đánh giá kỹ thuật của nam sinh viên   
đội tuyển cầu lông trường Đại học Phạm Văn Đồng sau một năm thực nghiệm

TT Test

Trước thực 
nghiệm Sau một năm thực nghiệm

X 1
S1 X 3

S3 W % t P

1 Giao cầu thấp gần 10 lần 
vào ô quy định (quả) 7.26 0.61 8.45 0.72 15.15 6.40 < 0.05
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2 Giao cầu dài 10 quả vào 
ô (quả) 6.43 0.39 7.56 0.55 16.15 7.96 < 0.05

3 Lốp cầu cao sâu thẳng 
sân 10 quả vào ô (quả) 7.36 0.44 8.39 0.56 13.08 7.12 < 0.05

4 Đập cầu thẳng 10 quả 
vào ô (quả) 7.92 0.55 8.26 0.41 4.20 3.21 < 0.05

5 Đập cầu chéo 10 quả vào 
ô (quả) 8.01 0.34 8.31 0.39 3.68 2.98 < 0.05

6 Bỏ nhỏ hai góc lưới 10 
quả vào ô 6.22 0.48 7.12 0.64 13.49 5.45 < 0.05

W % 10.96 

Df= 14, t05= 2.145
Kết quả bảng 5 cho thấy, sau một năm thực nghiệm thành tích các test đánh giá kỹ 

thuật cho nam sinh viên đội tuyển cầu lông trường Đại học Phạm Văn Đồng đều tăng 
trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất p<0.05, vì ttính > t05 =2.145. Nhịp tăng 
trưởng trung bình W %=10.96%, trong đó test giao cầu dài 10 quả vào ô (quả) có nhịp 
tăng trưởng cao nhất W %=16.15%, test Đập cầu chéo 10 quả vào ô (quả) có nhịp tăng 
trưởng thấp nhất W %=3.68%. 

Sự tăng trưởng các test đánh giá kỹ thuật của khách thể nghiên cứu sau một năm 
thực nghiệm được thể hiện ở biểu đồ 2.

Biểu đồ 2. Nhịp tăng trưởng các test kỹ thuật của nam sinh viên  
đội tuyển cầu lông sau một năm thực nghiệm

*Tóm lại: Qua phân tích bảng 4, bảng 5 và biểu đồ 1, biểu đồ 2 cho thấy hiệu quả 
các bài tập được lựa chọn tại bảng 1 đã có tác động tốt đến thành tích các test đánh giá 
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sự phát triển kỹ thuật cơ bản của nam vận động viên đội tuyển cầu lông trường Đại học 
Phạm Văn Đồng sau sáu tháng và một năm thực nghiệm, từ đó khẳng định các bài tập đã 
lựa chọn đều có hiệu quả. 

4. Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi rút ra những kết luận sau:
4.1. Xác định các test đánh giá kỹ thuật cho nam sinh viên đội tuyển cầu lông
Qua các bước đã xác định được 06 test đảm bộ độ tin cậy để đánh giá kỹ thuật cho 

nam sinh viên đội tuyển cầu lông trường Đại học Phạm Văn Đồng bao gồm: Giao cầu 
thấp gần 10 lần vào ô quy định (quả); Giao cầu dài 10 quả vào ô (quả); Lốp cầu cao sâu 
thẳng sân 10 quả vào ô (quả); Đập cầu thẳng 10 quả vào ô (quả); Đập cầu chéo 10 quả 
vào ô (quả); Bỏ nhỏ hai góc lưới 10 quả vào ô (quả). 

4.2. Lựa chọn bài tập phát triển kỹ thuật cho nam sinh viên đội tuyển cầu lông
Qua tổng hợp tài liệu, phỏng vấn đã lựa chọn được 16 bài tập và xây dựng kế hoạch 

thực nghiệm bài tập phát triển kỹ thuật cho nam sinh viên đội tuyển cầu lông Trường Đại 
học Phạm Văn Đồng (Bảng 3).

4.3. Kết quả ứng dụng bài tập
Kết quả ứng dụng các bài tập cho thấy, sau thực nghiệm một năm đã đánh giá được 

hiệu quả 16 bài tập phát triển kỹ thuật cho nam sinh viên đội tuyển cầu lông trường Đại 
học Phạm Văn Đồng đều tăng trưởng, nhịp tăng trưởng trung bình W %=10.96%. Trong 
đó test giao cầu dài 10 quả vào ô có nhịp tăng trưởng cao nhất là W %=16.15%, test đập 
cầu chéo 10 quả vào ô có nhịp tăng trưởng thấp nhất là W %=3.68%.
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SELECTION AND APPLICATION OF TECHNIQUE - DVELOPMENT 
EXERCISES FOR MALE STUDENTS IN THE BADMINTON TEAM OF 

PHAM VAN DONG UNIVERSITY

NGUYEN VAN HIEN
Pham Van Dong University

NGUYEN HUU LUC
Da Nang University

Abstract: This paper, through the use of material reference, interview, pedagogical 
test, pedagogical experimental, and mathematical and statistical methods, has selected 
16 exercises and conducted an evaluation of the effectiveness of technique - development 
exercises for male students in the badminton team of Pham Van Dong University. Initially, 
the study shows the effectiveness of technique - development exercises for students after 
six months of training and competition performance, and 1 year of experimentation. 
Consequently, we have developed a plan to adjust the training process in an appropriate 
way for the badminton team.

Keywords: Exercises, techniques, badminton, Pham Van Dong University.
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THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  
TRONG DẠY HỌC “SINH HỌC TẾ BÀO” CHO  

HỌC VIÊN LỚP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG SƯ PHẠM SINH 
Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

Triệu Thy Hòa1

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học không những giúp người 
học phát triển năng lực Sinh học mà còn phát triển các năng lực chung như: Giao tiếp 
và hợp tác, Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Tự chủ và Tự học. Bài viết vận dụng quy trình 
thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học để thiết kế hoạt động trải nghiệm 
trong dạy học phần Sinh học tế bào với chủ đề “Xây dựng mô hình cấu trúc tế bào” cho 
học viên lớp liên thông Sư phạm Sinh ở trường Đại học Quảng Nam. 

Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, năng lực sinh học, tế bào
1. Mở đầu
Mặc dù vấn đề đổi mới giáo dục đã được quán triệt trong nghị quyết của Đảng 

và được Bộ Giáo dục - Đào tạo cụ thể hóa, tuy nhiên hiện nay ở trường phổ thông nói 
chung, các trường THCS nói riêng, giáo viên còn quá chú trọng đến truyền tải kiến thức 
mà chưa thực sự quan tâm đến dạy cho học sinh hình thành và phát triển các năng lực 
thông qua các hoạt động học tập trong đó có hoạt động trải nghiệm. Chính vì vậy hiệu 
quả tiết học chưa cao, đặc biệt là chưa hình thành được các năng lực cho người học như 
năng lực giao tiếp hợp tác nhóm, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực giải 
quyết vấn đề. 

Sinh học là môn khoa học thực nghiệm, việc kết hợp giữa dạy lý thuyết với các 
hoạt động trải nghiệm sẽ giúp người học khám phá thế giới tự nhiên, phát triển các các 
năng lực chung và năng lực sinh học. Do vậy, để tổ chức các giờ học Sinh học có hiệu 
quả cần phải thiết kế và tổ chức được các hoạt động trải nghiệm trong dạy học. Thông 
qua học trải nghiệm, người học sẽ hứng thú, tự lực chiếm lĩnh kiến thức, đồng thời có 
thể phát triển được các năng lực tự học, hợp tác, giao tiếp, vận dụng kiến thức vào thực 
tiễn. Học qua trải nghiệm sẽ góp phần thay đổi tư duy giáo dục từ chỗ đặt người dạy vào 
vị trí trung tâm sang lấy hoạt động học của người học làm trung tâm nhằm hướng tới sự 
phát triển cá nhân. 

Việc giáo viên nắm vững kỹ thuật thiết kế và tổ chức HĐTN trong dạy học Sinh 
học là rất cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng học tập, đáp ứng được định hướng đổi 
mới giáo dục ở phổ thông hiện nay. Vì vậy, chúng tôi thiết kế HĐTN trong dạy học phần 
Sinh học tế bào cho học viên lớp liên thông Sư phạm Sinh nhằm giúp học viên có thêm 
trải nghiệm và kinh nghiệm thiết kế tổ chức HĐTN trong dạy học để có thể áp dụng cho 
học sinh ở trường phổ thông. 

1.  ThS., Trường Đại học Quảng Nam
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2. Nội dung
2.1. Khái niệm hoạt động trải nghiệm
Trải nghiệm là những tồn tại khách quan tác động vào giác quan con người, tạo ra 

cảm giác, tri giác, biểu tượng, con người cảm thấy có tác động đó và cảm nhận nó một 
cách rõ nét, để lại ấn tượng sâu đậm, rút ra bài học, vận dụng vào thực tiễn đời sống, 
hình thành nên các thái độ giá trị. Hoạt động trải nghiệm (HĐTN) là hoạt động giáo dục 
do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho người học 
tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có 
và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ 
được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã 
hội phù hợp với lứa tuổi. Học qua trải nghiệm giúp người học chuyển hoá những kinh 
nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp phần phát huy ở 
người học tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề 
nghiệp tương lai [1]. Các HĐTN thường được tổ chức theo một chu trình với ba loại hình 
hoạt động: (1) Huy động kinh nghiệm đã có của người học liên quan đến chủ đề; (2) Rèn 
luyện các kĩ năng thành phần để góp phần tạo nên mục tiêu về năng lực của chủ đề; (3) 
Khái quát và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống có liên quan đến chủ đề hoạt động [2].  

Theo Trần Thị Gái và Phan Thị Thanh Hội (2017), Hoạt động trải nghiệm trong 
dạy học là người học thực hiện các nhiệm vụ học tập với sự tham gia trực tiếp, tích cực  
hoặc tương tác trực tiếp với đối tượng học tập nhằm hình thành kiến thức, kỹ năng, năng 
lực và xúc cảm với đối tượng học tập [6]. 

Như vậy, hoạt động trải nghiệm trong dạy học là quá trình học tập tạo cơ hội cho 
mọi người học được trải nghiệm, được tiếp cận trực tiếp với thực tế mà họ nghiên cứu, 
học tập và góp phần hình thành năng lực, phẩm chất thông qua những trải nghiệm thực 
tiễn. Trong quá trình trải nghiệm, người học sẽ cảm thấy thoải mái và thích thú hơn bởi 
vì chính sự trải nghiệm thực tế đã kích thích sự tò mò và hứng thú của người học. 

2.2. Chu trình học tập qua hoạt động trải nghiệm
Các hoạt động giáo dục thiết kế và tổ chức dựa vào lí thuyết Học từ trải nghiệm 

của David Kolb. Ông cho rằng, kinh nghiệm là nguồn gốc của việc học tập và phát triển. 
Theo David Kolb, chu trình của học tập trải nghiệm bao gồm:

Để kinh nghiệm học tập được chính xác, theo David Kolb, cần có một số điều kiện: 
Người học phải sẵn sàng tham gia trải nghiệm tích cực; Người học phải có khả năng suy 
nghĩ về những gì trải nghiệm; Người học phải có và sử dụng kỹ năng phân tích để khái 
quát hoá các kinh nghiệm có được; Người học phải ra quyết định và có kỹ năng giải quyết 
vấn đề để sử dụng những ý tưởng mới thu được từ trải nghiệm. David Kolb cũng đưa ra 
sáu đặc điểm chính của học từ trải nghiệm: Việc học tốt nhất cần chú trọng đến quá trình 
chứ không phải kết quả; Học là một quá trình liên tục trên nền tảng kinh nghiệm; Học tập 
đòi hỏi việc giải quyết xung đột giữa mô hình lý thuyết với cuộc sống thực tiễn; Học tập 
là sự kết nối giữa con người với môi trường; Học tập là quá trình kiến tạo ra tri thức, nó 
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là kết quả của sự chuyển hoá giữa kiến thức xã hội và kiến thức cá nhân [4].

Hình 2.1. Chu trình học tập qua trải nghiệm của David Kolb
2.3. Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học
Mỗi môn học có những đặc trưng riêng với dạng HĐTN khác nhau. Sinh học là 

môn học thực nghiệm, các HĐTN trong dạy học Sinh học gắn liền với sự sống, thực tiễn. 
Chương trình Sinh học cần dành thời lượng thích đáng cho HĐTN với các hoạt động 
quan sát, thí nghiệm, thực hành. 

Các hoạt động tương ứng với các pha của chu trình HĐTN trong dạy học theo tác 
giả Trần Thị Gái như sau [7] : 

Bảng 2.1. Các hoạt động trong các giai đoạn của chu trình trải nghiệm 

Các giai đoạn Mục tiêu Các hoạt động trải nghiệm ở mỗi pha 
trải nghiệm

1. Trải nghiệm cụ 
thể

Trải nghiệm để rút ra kinh nghiệm Quan sát; đóng vai/trò chơi; mô 
phỏng; Thực hành; Tham quan/Thực 
địa

2. Phản ánh, chia 
sẻ, phân tích

Suy ngẫm và chia sẻ kinh nghiệm Hỏi đáp; Thảo luận; Tranh luận; 
Xeminar khoa học; Viết biên bản/ 
Viết nhật kí học tập

3. Khái quát hóa 
hình thành kiến 
thức

Tạo ra hoặc sửa đổi khái niệm 
trong tư duy

Nghe giảng; Bài tập lí thuyết; Đề xuất 
dự án; Xây dựng mô hình lý thuyết.

4. Thử nghiệm 
tích cực

Thử nghiệm khái niệm trong tình 
huống thực tiễn hoặc lập kế hoạch 
cho trải nghiệm mới

Thiết kế mô phỏng; Nghiên cứu 
trường hợp; Bài tập thực tiễn; Tham 
quan/ Thực địa; Dự án

2.4. Quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học 
Khi xây dựng quy trình cần đảm bảo những nguyên tắc xây dựng như mục tiêu 
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dạy học; tính sư phạm; tính thực tiễn; tính khoa học; theo mô hình học tập trải nghiệm. 
Khi thiết kế HĐTN, chúng tôi tham khảo quy trình thiết kế HĐTN của tác giả Phan Thị 
Thanh Hội (2017), quy trình cụ thể gồm các bước sau:

- Bước 1: Lựa chọn chủ đề hoạt động trải nghiệm
- Bước 2: Xác định mục tiêu chủ đề
- Bước 3: Xác định các dạng HĐTN theo các pha của chu trình trải nghiệm
- Bước 4: Xây dựng tiến trình (kế hoạch) cho các hoạt động theo chu trình trải 

nghiệm
- Bước 5: Thiết kế tiêu chí và công cụ kiểm tra, đánh giá
2.5 Vận dụng quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học 

tế bào 
Bước 1: Lựa chọn chủ đề hoạt động trải nghiệm
Phần Sinh học tế bào gồm có các nội dung chính như: Thành phần hóa học của tế 

bào; Cấu trúc của tế bào; Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào; Sự phân bào. 
Với nội dung kiến thức về sinh học tế bào như trên, chúng tôi chọn nội dung Cấu trúc tế 
bào với chủ đề HĐTN “Xây dựng mô hình cấu trúc tế bào”. 

Bước 2: Xác định mục tiêu chủ đề
Phát triển được năng lực nhận thức Sinh học cho học viên như: 
- Mô tả được cấu trúc và chức năng của nhân tế bào, các bào quan: ribôxôm, ti thể, 

lạp thể, lưới nội chất, bộ máy Gôngi, không bào, tế bào chất, màng sinh chất).
- Xây dựng được ý tưởng và thiết kế được mô hình cấu trúc tế bào. 
Bước 3: Xác định các dạng HĐTN theo các pha của chu trình trải nghiệm
Lựa chọn nội dung có thể tổ chức các dạng hoạt động cho mỗi pha trong chu trình 

trải nghiệm như sau: 
Bảng 2.2. Các dạng HĐTN theo chủ đề mô hình cấu trúc tế bào

Các pha HĐTN Nội dung thực hiện Hình thức HĐTN
1. Trải nghiệm cụ 
thể

- Trên lớp: Học viên thực hiện thí nghiệm 
quan sát tế bào
-  Ở nhà: Học viên tìm hiểu tài liệu, hình ảnh, 
video về cấu tạo tế bào trên internet, sách, 
giáo trình. 

Thực hành thí nghiệm

Tự học

2. Phản ánh, chia sẻ, 
phân tích

Mô tả và giải thích kết quả quan sát cấu trúc 
tế bào dưới kính hiển vi

Thảo luận 

3. Khái quát hóa 
hình thành kiến 
thức

Trình bày đặc điểm cấu tạo và chức năng các 
bào quan trong tế bào 

Xây dựng sơ đồ tư duy



18

THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC...

4. Thử nghiệm tích 
cực

Thiết kế mô hình cấu trúc tế bào Xây dựng mô hình và 
trình bày sản phẩm 

Bước 4: Xây dựng tiến trình (kế hoạch) cho các hoạt động theo chu trình trải nghiệm
Tiến trình cho các hoạt động trải nghiệm được thể hiện qua Bảng 2.3 như sau: 

Bảng 2.3. Kế hoạch HĐTN theo chủ đề mô hình cấu trúc tế bào

Các pha 
HĐTN Hoạt động Thời 

gian Địa điểm Phương tiện Người thực 
hiện

1. Trải nghiệm 
cụ thể

- Thực hành thí 
nghiệm quan 
sát tế bào biểu 
bì hành (Allium 
fistulosum)

- Tìm hiểu tài 
liệu, hình ảnh, 
video về cấu tạo 
tế bào trên mạng 
internet

3 0 
phút

Phòng thí 
nghiệm

Ở nhà/ thư 
viện

Dụng cụ thí nghiệm: 
Kính hiển vi, kim mũi 
mác, lưỡi dao cạo 
mỏng, phiến kính, 
lá kính, giấy thấm. 
Hóa chất: Nước cất, 
glixerin, kali iođua

Nhóm

Cá nhân/
Nhóm

2. Phản ánh, 
chia sẻ, phân 
tích

Chia sẻ và thảo 
luận về cấu tạo 
tế bào 

1 5 
phút

Phòng thí 
nghiệm

Giấy A0 Nhóm

3. Khái quát 
hóa hình thành 
kiến thức

Xây dựng sơ đồ 
tư duy về cấu 
tạo, chức năng  
các bào  quan 
trong tế bào

4 5 
phút

Lớp học Giấy A0, Bút màu Nhóm

4. Thử nghiệm 
tích cực

Thiết kế mô 
phỏng mô hình 
cấu trúc tế bào

9 0 
phút

Lớp học Đồ dùng văn phòng 
phẩm các loại: giấy 
roki, bút màu, kéo, 
keo, nam châm, giấy 
màu, đất nặn và các 
nguyên liệu khác theo 
sự chuẩn bị của HV 
trong lớp. 

Nhóm

Tiến trình HĐTN cụ thể trong từng pha của chu trình trải nghiệm:
- Trải nghiệm cụ thể: 
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* Trên lớp: Học viên thực hiện thí nghiệm quan sát tế bào biểu bì vảy hành. 
Cách tiến hành thí nghiệm như sau: Lấy vảy củ hành còn tươi; Dùng đầu kim mũi 

mác hay lưỡi dao cạo mỏng rạch hình chữ nhật nhỏ (3 x 6mm) theo chiều ngang vảy 
hành rồi tách nhẹ lấy lớp biểu bì mỏng; Đặt biểu bì lên phiến kính có sẵn giọt nước cất 
hay nước glixerin; Đậy lá kính lại; Nhuộm tiêu bản với dung dịch kali iođua; Quan sát ở 
vật kính nhỏ rồi chuyển sang vật kính lớn hơn. 

GV yêu cầu các nhóm học viên vẽ lại tế bào đã quan sát dưới kính hiển vi và mô tả, 
giải thích những điều quan sát được. 

* Ở nhà: Học viên tìm hiểu tài liệu, hình ảnh, video trên internet về về hình dạng, 
cấu tạo, thành phần và chức năng các bào quan trong tế bào. 

- Phản ánh, quan sát, chia sẻ: 
GV tổ chức các nhóm báo cáo kết quả đã quan sát cấu trúc tế bào dưới kính hiển vi 

và yêu cầu HV phân tích hình dạng, cấu trúc và các thành phần chủ yếu của tế bào. GV 
có thể đặt một số câu hỏi cho học viên để làm rõ hơn cấu trúc chung của tế bào như: Tại 
sao chỉ quan sát được một số thành phần cơ bản của tế bào? Chỉ với các thành phần quan 
sát được dưới kính hiển vi thì tế bào đã đủ khả năng đảm nhận thực hiện các chức năng 
cần thiết chưa?  

- Khái quát hóa hình thành kiến thức:
GV nêu câu hỏi cho học viên: Cấu trúc chung của tế bào gồm có mấy phần? Trong 

tế bào gồm có những bào quan nào và nêu cấu tạo, chức năng của bào quan đó. 
Sau khi tổng kết bài học, GV yêu cầu học viên lập sơ đồ tư duy hoặc bảng hệ thống 

hóa kiến thức về cấu tạo tế bào, các bào quan có trong tế bào. 
- Thử nghiệm tích cực: 
GV chia học viên thành 4 nhóm và nêu nhiệm vụ cho HV về thiết kế mô hình cấu 

trúc tế bào. 
Các nhóm tiến hành thảo luận và cùng nhau thiết kế mô hình tế bào của nhóm mình.
Sau khi hoàn thành, lần lượt các nhóm mang sản phẩm trưng bày trước lớp và đại 

diện của nhóm thuyết trình về sản phẩm của nhóm mình.
GV và các bạn học viên trong lớp nhận xét, góp ý về sản phẩm của các nhóm.
Bước 5: Thiết kế tiêu chí và công cụ kiểm tra, đánh giá
Chúng tôi đánh giá kết quả HĐTN qua thực hiện thiết kế mô hình cấu trúc tế bào 

thực hiện ở bước 4 dựa theo các yếu tố sau: 
Bảng 2.4. Phiếu đánh giá kết quả HĐTN chủ đề mô hình cấu trúc tế bào

STT Tiêu chí Điểm
1 Mô hình cấu trúc tế bào sáng tạo, hấp dẫn 20
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2 Sản phẩm mô hình đã thể hiện đúng và đầy đủ thành phần cấu trúc tế bào 20
3 Thuyết trình về mô hình hay, mạch lạc và trôi chảy 20
4 Trả lời câu hỏi phản biện của giáo viên và các bạn trong lớp 20
5 Tinh thần hợp tác, giao tiếp các thành viên trong nhóm 10
6 Tất cả thành viên đều tích cực tham gia hoạt động của nhóm 10

Tổng cộng 100

Hình 2.2. Hoạt động trải nghiệm của lớp liên thông DV21SSH71
3. Kết luận
Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học phần Sinh học tế bào đã mang lại 

những tác động tích cực, những cảm xúc vui vẻ trong học tập, đặc biệt là sự hứng thú 
tham gia của tất cả học viên lớp Đại học liên thông Sư phạm Sinh ở trường Đại học 
Quảng Nam. Thông qua hoạt động trải nghiệm, mỗi học viên đều rút ra bài học kinh 
nghiệm để tổ chức các hoạt động trải nghiệm đáp ứng theo yêu cầu giáo dục phổ thông 
mới, đặc biệt gợi mở cho học viên sáng tạo trong việc thiết kế, tổ chức các hoạt động trải 
nghiệm khác nữa ở trường THCS. Trong quá trình thực hiện, học viên có thể linh hoạt 
lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp với học sinh của 
mình để đạt được hiệu quả cao.
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DESIGN EXPERIMENTAL ACTIVITIES IN TEACHING “CELL 
BIOLOGGY” FOR STUDENTS OF BIOLOGY TEACHER EDUCATION  

AT QUANG NAM UNIVERSITY

TRIEU THY HOA
Quang Nam University

Abstract: Experiential activities in teaching Biology not only helps learners 
develop their knowledge of Biology but also develop common competencies such as 
communication and cooperation, problem-solving and creativity,  autonomy and self-
study … The article applies the process of designing experiential activities in teaching 
Biology to design experiential activities in teaching Cell Biology with the topic "Building 
Cell Structure Models" for students of Biology Teacher Education at Quang Nam 
University.

Key words: Experiential activity, biological ability, cells.
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Võ Thị Như Huệ1

Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ một số nội dung quan điểm của Phan Bội Châu 
về nhà nước. Nhà nước luôn là vấn đề cốt lõi của mọi cuộc cách mạng. Việc xác định 
hình thức nhà nước có vị trí quan trọng đối với sự thành bại của cách mạng giải phóng 
dân tộc. Từ góc nhìn này, bài viết sẽ lý giải thêm nguyên nhân dẫn đến sự thất bại trong 
con đường cứu nước của Phan Bội Châu. 

Từ khóa: Phan Bội Châu, Nhà nước, dân chủ, quân chủ, quân chủ lập hiến, dân 
chủ cộng hòa.

1. Mở đầu
Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta có được như hôm nay chính là sự 

tiếp nối và phát huy truyền thống yêu nước của bao thế hệ đi trước. Sự vinh quang hôm 
nay của chúng ta đã được đổi bằng xương máu, mồ hôi và cả nước mắt của nhiều người 
Việt Nam yêu nước. Vì vậy, chúng ta không được phép quên quá khứ, phải luôn khắc sâu 
công lao của bao thế hệ cha anh đã hi sinh cả cuộc đời và sự nghiệp cá nhân chỉ vì sự tồn 
vong của dân tộc. Trong số những người thuộc thế hệ ấy, có một người mà tên tuổi và sự 
nghiệp đã gắn chặt với giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam hồi đầu thế kỷ 
XX, đó chính là cụ Phan Bội Châu. Cụ Phan Bội Châu đã từng là niềm tin, niềm hi vọng, 
đã cảm hóa và thu hút hàng triệu người Việt Nam yêu nước thời bấy giờ. Chính vì vậy, tư 
tưởng và tấm lòng trung kiên, yêu nước của cụ Phan vẫn luôn tỏa sáng, là nguồn cổ vũ, 
động viên to lớn đối với lớp con cháu mai sau. Do đó, việc tìm hiểu, biết rõ các nội dung 
trong tư tưởng và quan điểm cứu nước của cụ Phan cũng là một vấn đề cần thiết trong 
bối cảnh hiện nay của Việt Nam.

 Nội dung tư tưởng chính trị của cụ Phan Bội Châu rất rộng, trong bài viết này 
chúng tôi chỉ tập trung đưa ra các quan điểm của Phan Bội Châu về nhà nước, một vấn 
đề có ý nghĩa quan trọng, giúp chúng ta nhìn nhận một phần nguyên nhân về sự thành 
bại trong cuộc đời cách mạng của Phan Bội Châu.

2. Nội dung
2.1. Vài nét về Phan Bội Châu và tình hình xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX, 

đầu thế kỷ XX
2.1.1. Vài nét về Phan Bội Châu
Phan Bội Châu là nhà yêu nước lớn, suốt đời không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp 

giải phóng dân tộc. Bằng những hoạt động yêu nước phong phú và bền bỉ, với tinh thần 
cầu tiến luôn vươn lên để bắt kịp yêu cầu của cách mạng Việt Nam hồi cuối thế kỷ XIX, 
đầu thế kỷ XX, Phan Bội Châu đã giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử cách mạng 
Việt Nam ở giai đoạn này, Cụ là linh hồn của phong trào đấu tranh cách mạng đầu thế kỷ 

1. ThS., Trường Đại học Quảng Nam
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XX. “Chúng ta có thể nói rằng trong lịch sử giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam 
trước chủ tịch Hồ Chí Minh, Phan Bội Châu là một nhân vật vĩ đại”2. Phan Bội Châu 
được xem như là nhà cách mạng làm trụ cột cho tất cả công cuộc vận động độc lập của 
Việt Nam từ sau khi phong trào Cần Vương tan rã cho đến hết chiến tranh thế giới thứ 
nhất.

Cụ Phan“sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867 ở thôn Sa Nam, xã Đông Liệt, sau dời 
về xã Đan Nhiễm, tổng Xuân Liễu (nay là xã Xuân Hòa), cả hai nơi đều thuộc huyện 
Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Hiệu là Sào Nam, tự là Hải Thụ”3. Sinh trưởng trong một gia 
đình nhà nho nghèo, giàu truyền thống yêu nước, quê hương của cụ Phan cũng là nơi có 
phong trào chống Pháp mạnh mẽ.  Năm 17 tuổi, Phan Bội Châu đã viết “Bình Tây thu 
Bắc” đem dán ở thân cây ven đường để cổ động nhân dân đánh Pháp. Và cũng từ ảnh 
hưởng của phong trào Cần Vương nên Cụ đã sớm hình thành tinh thần yêu nước. Năm 
19 tuổi, hưởng ứng Dụ Cần Vương của vua Hàm Nghi (13-7-1885), cụ Phan đã tổ chức 
đội quân học trò (thí sinh quân) nhưng chưa kịp hành động gì thì đã bị quân Pháp kéo tới 
đốt phá xóm làng, đội quân thí sinh phải giải tán. 

Đến năm 1900 (33 tuổi), cụ Phan đỗ đầu khoa thi Hương (Giải nguyên) tại trường 
thi Nghệ An. Bốn năm sau (1904), Phan Bội Châu thành lập Duy Tân hội. Năm 1905, 
Phan Bội Châu xuất dương sang Nhật để tìm đường cứu nước. Cụ là lãnh tụ của phong 
trào Đông Du (1905-1909), là người sáng lập Việt Nam Quang Phục Hội (1912) và về 
sau cũng chính Cụ đứng ra cải tổ thành đảng Quốc dân Việt Nam (1924). Cụ còn là một 
trong những người Việt Nam đầu tiên có cảm tình với chủ nghĩa xã hội. Năm 1925, cụ 
Phan bị Pháp bắt và xử án chung thân khổ sai. Về sau, do sự phản kháng của nhân dân 
đối với nhà cầm quyền Pháp nên Cụ được giảm và đổi thành án quản thúc tại gia. Từ năm 
1926, Phan Bội Châu bị đưa về sống ở Bến Ngự (Huế) cho đến khi mất vào năm 1940.

Về phương pháp cách mạng, ngay từ đầu cụ Phan đã nhận thấy con đường khởi 
nghĩa vũ trang làm cách mạng bằng bạo động là hợp lý nhất, phải xây dựng phong trào 
cách mạng toàn quốc, phải có một cuộc nổi dậy bằng vũ trang của nhân dân cả nước. Với 
tư duy về phương pháp cách mạng như vậy, nên gần như tất cả các hoạt động cũng như 
nội dung tư tưởng của Phan Bội Châu đều nhằm hướng vào thực hiện chủ trương này, 
trong đó có cả tư tưởng về nhà nước. 

2.1.2. Vài nét về tình hình Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Việt Nam chìm đắm trong vòng nô lệ, nhân dân 

bị thực dân Pháp bóc lột, đọa đày đến tận cùng của nỗi đau. Từ sau năm 1884, khi triều 
đình nhà Nguyễn ký Hiệp ước Patơnốt thừa nhận sự bảo hộ của Pháp, nước Pháp sẽ đại 
diện cho nước An Nam trên mọi phương diện, Việt Nam đã thực sự trở thành thuộc địa 
của Pháp. Cũng từ đây, xã hội Việt Nam đặt ra một vấn đề lớn cần được giải đáp: Phải 

2. Tôn Quang Phiệt  (1990), Phan Bội Châu và một giai đoạn lịch sử chống Pháp của nhân dân Việt 
Nam, Nxb Thuận Hóa, Huế, tr.9
3. Đinh Xuân Lâm (chủ biên) (2006), Đại cương lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, tr. 137.
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làm gì và làm như thế nào để có thể đánh đuổi được thực dân Pháp xâm lược, giành lại 
chủ quyền, độc lập, tự do cho dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân 
dân? Để trả lời câu hỏi này, vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX ở Việt Nam đã có không 
ít các phong trào yêu nước nổ ra. Gắn với các phong trào yêu nước đó luôn là những nhà 
yêu nước kiệt xuất, nhiệt thành với những tư tưởng cách mạng nhằm quyết tâm giải đáp 
vấn đề lớn của dân tộc. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều trào lưu tư tưởng mới 
xuất hiện ở Việt Nam trong thời kỳ này. Các trào lưu tư tưởng đó đều có điểm chung là 
tập trung giải quyết vấn đề giải phóng dân tộc, nhưng do mỗi trào lưu thường gắn với 
những nhà yêu nước khác nhau, chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau nên luôn 
có những điểm khác biệt về về đường lối, phương pháp tiến hành cách mạng và cả vấn 
đề nhà nước, thể chế chính trị, chính quyền cách mạng… Vấn đề nhà nước, kiểu nhà 
nước được xây dựng ở Việt Nam sau khi cách mạng thành công là gì cũng là một trong 
các nội dung mà các nhà yêu nước, các  trào lưu tư tưởng trong thời kỳ này đề cập đến 
nhiều, trong đó có Phan Bội Châu.

2.2. Nội dung quan điểm của Phan Bội Châu về vấn đề nhà nước
2.2.1. Quan điểm của Phan Bội Châu về vấn đề nhà nước không nhất quán mà có 

sự thay đổi qua từng thời kỳ
Thời kỳ 1900-1905: Đây là thời kỳ mà các quan điểm về nhà nước của Phan Bội 

Châu bắt đầu được hình thành. 
Phan Bội Châu cùng các đồng chí của mình dự định tiến hành kêu gọi dân chúng, 

vận động một phong trào từ Bắc vào Nam nhằm xây dựng lực lượng, tìm cơ hội chống 
Pháp. Năm 1900, sau khi thi đỗ giải Nguyên, uy tín của cụ Phan được nhiều người biết 
đến và cũng nhờ đó lời hiệu triệu chống Pháp của Phan Bội Châu được nhiều người 
hưởng ứng, tham gia. Thời kỳ này, Phan Bội Châu có một số hoạt động nổi bậc như: Để 
gây thanh thế ban đầu, năm 1901, Phan Bội Châu quyết định đánh úp thành Nghệ An, 
nhưng kế hoạch bị bại lộ nên không thành; Năm 1902, Phan Bội Châu tìm gặp Hoàng 
Hoa Thám, lãnh tụ của phong trào nông dân Yên Thế nhằm liên kết với các phong trào 
yêu nước ở phía Bắc; Năm 1903, Phan Bội Châu vào Huế để tìm gặp các nhân sĩ yêu 
nước để vận động cách mạng, sau đó Cụ vào Quảng Nam gặp Nguyễn Hàm (Tiểu La) – 
Người đã từng tham gia khởi nghĩa do Nguyễn Duy Hiệu tổ chức, sau đó, Phan Bội Châu 
về Huế, tìm cách liên lạc với nhiều người trong hoàng tộc, trong đó đáng chú ý là Cụ đã 
gặp Kỳ ngoại hầu Cường Để và cùng người này cộng tác mưu làm việc lớn; Năm 1904, 
Phan Bội Châu cùng một số nhân sĩ yêu nước gồm hơn 20 người họp tại Quảng Nam và 
nhất trí tán thành theo đề xuất của cụ Phan là thành lập một tổ chức cách mạng do Cường 
Để làm hội trưởng4. Mục đích thành lập hội này là tập trung lực lượng đánh đuổi thực dân 
Pháp, khôi phục đất nước, thành lập một chính phủ độc lập. Năm 1905, Phan Bội Châu 
cùng Đặng Tử Kính, Tăng Bạt Hổ sang Nhật, mở đầu cho phong trào Đông Du. Từ đây, 
mọi hoạt động của Phan Bội Châu tập trung cho việc xuất dương cầu viện nhằm dựa vào 

4. Hội này sau khi Phan Bội Châu xuất dương sang Nhật cầu viện thì mới lấy tên  Duy tân hội 
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lực lượng bên ngoài (Nhật) kết hợp với chuẩn bị trong nước để tiến hành bạo động bằng 
vũ trang để khôi phục nền độc lập của dân tộc.

Qua các hoạt động nêu trên, có thể khái quát một số nội dung, quan điểm của Phan 
Bội Châu về nhà nước trong thời kỳ này như sau:

- Căn cứ vào những tư liệu và hoạt động của Phan Bội Châu trong thời kỳ này thì 
có thể nhận định Phan Bội Châu có chủ trương xây dựng nhà nước theo mô hình quân 
chủ5. Tuy nhiên, thời kỳ này vấn đề nhà nước chưa phải là vấn đề cụ Phan quan tâm 
nhiều mà chủ yếu Phan Bội Châu tập trung vào mục đích lớn lao là đánh Pháp, cứu dân 
ta ra khỏi vòng nô lệ. Còn việc sau khi đánh Pháp, lực lượng nào, giai cấp nào sẽ nắm 
giữ chính quyền thì cụ Phan Bội Châu chưa bàn nhiều. Qua thực tế lịch sử và những tư 
liệu về hoạt động của Phan Bội Châu từ năm 1900 đến năm 1905, chúng ta có thể khẳng 
định, tư tưởng phong kiến, đặc biệt là ý thức hệ Nho giáo (thuyết “tôn quân quyền”) vẫn 
còn đậm nét trong tư tưởng cụ Phan. Vì thế, Cụ luôn có ý định tìm một minh chủ phải 
thuộc dòng dõi hoàng thân để “cầm cương” cho phong trào cách mạng do mình khởi 
xướng. Mặc dù, ngay sau đó Cụ đã sớm nhận ra sự suy thoái của chế độ phong kiến, 
song hiện tại vì “chưa có chủ nghĩa nào khác” nên Cụ vẫn trung thành với chính thể 
quân chủ, thể hiện tinh thần trung nghĩa của bậc Nho học “Còn trời, còn đất, còn vũ trụ. 
Còn vua, còn chúa, hãy còn tôi”6. Ở đây chúng ta thấy rằng, việc lập Cường Để làm 
minh chủ chỉ là “mượn tiếng vua chúa” để kêu gọi nhân dân, mưu toan việc lớn đúng 
như lời của Nguyễn Hàm đã từng khuyên cụ Phan“muốn mưu toan việc lớn, tất phải tốn 
nhiều tiền, xứ Nam kỳ là kho tiền, vựa thóc lại là nơi sáng nghiệp của Nguyễn triều, khi 
Gia Long phục quốc, tài lực đều lấy ở xứ này, bây giờ nếu lập được người dòng dõi Gia 
Long thì việc hiệu triệu dân Nam kỳ rất dễ”7. Như vậy, Phan Bội Châu không phải hoàn 
toàn muốn chủ trương xây dựng một chính quyền phong kiến mới sau khi đánh Pháp 
thành công. Thực tế lịch sử đã chứng minh, sau khi Phan Bội Châu lập Cường Để làm 
minh chủ, dựa vào danh nghĩa đó để thu phục nhân tâm, hoạt động cách mạng của Cụ đã 
nhận được sự ủng hộ về vật chất rất lớn từ các hào phú trong nước, nhất là hào phú Nam 
Kỳ. Phan Bội Châu dùng con bài Cường Để là vì đường lối cách mạng của Cụ, vì hoàn 
cảnh lịch sử của xã hội Việt Nam, vì tình hình thế giới ảnh hưởng và cũng một phần vì ở 
bản thân Cường Để có điểm dùng được. Như vậy, việc Phan Bội Châu dùng Cường Để 
không phải để khôi phục chế độ nhà Nguyễn mà là để thu phục nhân tâm, để có người, 
có của tiến hành hoạt động cách mạng. 

Nhìn chung, thời kỳ này tư tưởng, quan điểm của cụ Phan Bội Châu về nhà nước 
chưa thật sự hình thành rõ nét và đây cũng chưa phải là vấn đề Cụ quan tâm nhiều.

Thời kỳ 1905-1925: Phan Bội Châu hoạt động ở nước ngoài, đây là thời kỳ tư duy 

5. Phan Bội Châu (1957), Niên biểu, Nxb Văn - Sử - Địa, Hà Nội, tr.52
6. Phan Bội Châu (2000), Toàn tập, tập 1 (Văn thơ thời kỳ trước khi xuất dương, 1882-1905), Nxb 
Thuận Hóa, Huế, tr.237
7. Viện luật học (1983), Sơ thảo nhà nước và pháp luật Việt Nam , Nxb  Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 13. 
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về nhà nước, về thể chế chính trị của cụ Phan có nhiều thay đổi.
Sự thay đổi này trước hết là về nhận thức của Cụ đối với chính quyền phong kiến 

và ý thức hệ phong kiến. Từ thực tiễn họat động cách mạng, tiếp thu những giá trị trong 
nền dân chủ Tây Âu, cụ Phan đã nhận ra rằng thể chế chính trị, bộ máy nhà nước của 
triều Nguyễn theo mô hình của nhà Minh, nhà Thanh đã không còn phù hợp, mô hình 
này không thể dẫn dắt nhân dân ta đi đến  thành công trong công cuộc đánh Pháp, giải 
phóng dân tộc “Triều đình chuyên chế không có người nào ra gì. Mãn triều Trung Quốc 
và Nguyễn triều Việt Nam cũng một phường chó chết như nhau”8. Hay trong tác phẩm 
“Hải ngoại huyết thư”, cụ Phan cũng có nhiều câu thơ lên án sự thối nát, hại dân của 
chính quyền phong kiến nhà Nguyễn:

“Cơm ngự thiện, bữa nghìn quan
Ngoài kia dân đói, dân tàn mặc dân”9

Qua đó, chúng ta thấy rằng, Phan Bội Châu đã hoàn toàn có cái nhìn khác về nhà 
nước phong kiến Việt Nam lúc bấy giờ. Cụ Phan đã lên án chính quyền phong kiến nhà 
Nguyễn, nhưng trong tư tưởng và cương lĩnh hành động của Cụ thời gian này vẫn chưa 
có nội dung nào nói lên việc phải lật đổ chính quyền phong kiến để thiết lập một nhà 
nước mới ở Việt Nam sau khi đánh đổ thực dân Pháp. Kể từ đây, cụ Phan Bội Châu có 
nhiều chuyển biến trong tư tưởng về vấn đề chính quyền cũng như về nhà nước:

Thứ nhất, sau khi sang Nhật vào năm 1905, từ thực tế chính trị và nhà nước Nhật 
Bản, cụ Phan bắt đầu có những nhìn nhận mới về mô hình nhà nước quân chủ lập hiến. 
Nghĩa là Cụ có sự chuyển biến từ tư tưởng quân chủ theo kiểu chuyên chế (tôn quân 
quyền) sang quân chủ lập hiến. Phan Bội Châu đã có cái nhìn về chính thể quân chủ lập 
hiến ở Nhật như sau: “Vua nước Nhật Bản kính dân như thầy, như cha, thương dân như 
cha mẹ nuôi con, phải nuôi nấng con côi, giúp đỡ người tàn tật; bệnh viện, trường học 
không có cái gì là không dành phần cho dân trước rồi mới đến mình. Ngay cả việc giảng 
hòa, khai chiến, hành quân, thu thuế, điều binh…, không có việc gì là không do nghị viện 
nhân dân quyết định”.  “Kìa xem Nhật Bản người ta Vua dân như thể một nhà kính yêu 
chữ bình đẳng đặt đầu chính phủ”9. Thời điểm này, cụ Phan vẫn coi trọng vua, nhưng 
cái nhìn chính trị của Cụ về vua trong bộ máy nhà nước không như trước nữa. Điều này 
được thể hiện trong câu trả lời của Cụ với các chính khách Nhật Bản, khi được hỏi về 
Duy tân hội đi theo chủ nghĩa nào, Cụ đã nói như sau:“Mục đích của đảng chúng tôi bây 
giờ cốt thiết hơn hết là làm cách nào bắt buộc người Pháp trả quyền độc lập cho chúng 
tôi đã, còn quân chủ hay dân chủ lại là một vấn đề khác, song cứ theo lịch sử nước tôi 
xưa nay và dân trí hiện tại thì quân chủ phải hơn. Bởi đảng chúng tôi đã tôn một vị hoàng 
thân là Kỳ ngoại hầu lên làm hội chủ, thế là chúng tôi sắp đặt quân chủ nay mai đó”10. 
Phan Bội Châu chủ trương xây dựng một mô hình nhà nước Việt Nam kiểu mới - nhà 

8. Phan Bội Châu (2000), Toàn tập, tập 1, sđd, tr. 152
9. Phan Bội Châu (2000), Toàn tập, tập 2, sđd, tr. 198, 152.
10. Phan Bội Châu (2000), Toàn tập, tập 1, sđd, tr. 18.
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nước quân chủ lập hiến, trong đó nhân dân là người nắm giữ vận mệnh đất nước:“Sau 
khi duy tân rồi thì dân trí sẽ được mở mang, dân khí sẽ lớn mạnh, dân quyền sẽ phát đạt. 
Vận mệnh nước ta do nhân dân ta nắm giữ. Giữa đô thành nước ta đặt một tòa nghị viện 
lớn. Bao nhiêu việc chính trị đều do công chúng quyết định”; “Phàm nhân dân nước ta 
không cứ là người sang hèn giàu nghèo lớn bé, đều có quyền bỏ phiếu bầu cử”. Vua còn 
tồn tại nhưng quyền lực của vua không còn chuyên chế nữa. Theo cụ Phan, mặc dù “sắc 
chiếu của hoàng đế rất đáng tôn trọng, nhưng nếu nghị viện không đồng ý thì phải thu 
hồi mệnh lệnh đó”11. 

Theo đó, chúng ta có thể khẳng định mô hình chính thể quân chủ lập hiến theo tư 
tưởng của Phan Bội Châu là: Đứng đầu bộ máy nhà nước là vua, nhưng quyền lực thực 
sự là cơ quan nghị viện do dân bầu ra thông qua bỏ phiếu. Nhà nước do nhân dân bầu ra 
và bãi miễn “Trên là vua nên để hay truất, dưới là quan nên thăng hay giáng; dân ta đều 
có quyền quyết định cả”12. Trách nhiệm của Nhà nước phải làm lợi cho cho dân, những 
điều mà nhân dân cho là trái thì không được phép làm. 

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, tư tưởng về mô hình nhà nước quân 
chủ lập hiến mà Phan Bội Châu đề xướng là hết sức tiến bộ, mô hình đó đã xác định được 
cơ chế hoạt động của bộ máy nhà nước theo hướng dân chủ, hiệu quả, đảm bảo các quyền 
con người. Đây là những giá trị để hướng tới xây dựng một nhà nước pháp quyền được 
Phan Bội Châu đề cập đến khá sớm. Và chúng ta có thể khẳng định, ở Việt Nam, Phan 
Bội Châu là người đầu tiên có tư tưởng về xây dựng nhà nước pháp quyền.    

Thứ hai, từ sau cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc, với những ảnh hưởng của cuộc 
cách mạng này, cũng như tư tưởng dân chủ của Lương Khải Siêu, Tôn Trung Sơn và 
các nhà tư tưởng phương Tây thời Khai sáng, Phan Bội Châu đã chuyển từ mô hình nhà 
nước quân chủ lập hiến sang dân chủ cộng hòa tư sản. Phan Bội Châu từng viết: “Tôi 
nhân vì ăn ở, đi lại với người Trung Quốc quá lâu ngày, nên khiến cho tư tưởng của tôi 
cũng khá ngấm ngầm xoay về dân chủ. Sở dĩ chưa dám kêu to nói lớn là chỉ vì kế hoạch 
gốc thuở trước chưa thể thay đổi được. Nhưng ở trong óc đã náu sẵn động cơ, thể nào 
cũng có một phen thay đổi”13. Ở thời điểm này, bộ máy nhà nước, thể chế chính trị mà 
Phan Bội Châu lựa chọn là chính thể dân chủ cộng hòa. Điều này được thể hiện ở việc 
sau:  năm 1912, Phan Bội Châu đã mở hội nghị (Đại hội nghị), triệu tập những người 
đồng chí tham gia. Vấn đề đầu tiên mà hội nghị này bàn là quân chủ hay dân chủ, cũng 
tại hội nghị này Phan Bội Châu đã nêu rõ quan điểm “xếp tư tưởng quân chủ vào một 
xó”. Từ đó, cụ Phan đưa đề án về theo chủ nghĩa dân chủ ra thảo luận. Và kết quả là hội 
nghị đã tán thành đề án này, quyết định giải tán Duy tân hội, thành lập Việt Nam Quang 
Phục Hội với tôn chỉ đánh đuổi giặc Pháp, xây dựng nước Cộng hòa dân quốc Việt Nam. 
Nhưng trên thực tế, nội dung và phương hướng hoạt động của Hội chỉ tập trung vào việc 

11. Phan Bội Châu (2000), Toàn tập, tập 2, sđd, tr. 179.
12. Phan Bội Châu (2000), Toàn tập, tập 2, sđd, tr. 179.
13. Phan Bội Châu (2000), Toàn tập, tập 6, Nxb Thuận Hóa, Huế, tr. 75.
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bạo động để gây thanh thế, trong khi đó các biện pháp để đạt mục tiêu xây dựng nền dân 
chủ cộng hòa trong tương lai thì chưa được Phan Bội Châu và Hội quan tâm nhiều.

Nhìn chung, trước năm 1912, Phan Bội Châu đã hình thành các quan điểm về một 
nhà nước dân chủ nhưng là nền dân chủ vẫn có vua, nghĩa là nhà nước theo kiểu quân 
chủ lập hiến. Sau năm 1912, tức là từ khi thành lập Việt Nam Qang Phục Hội, cụ Phan 
mới dứt khoát tuyên bố sẽ lập nền dân chủ cộng hòa: "Phải xoá bỏ chính thể quân chủ, 
vì đó là một chính thể rất xấu xa…Chính thể Dân chủ cộng hoà là một chính thể rất tốt 
đẹp…Quyền bính của nước nhà là của chung toàn dân do nhân dân quyết định. Những 
dấu vết độc hại của chính thể chuyên chế không còn nữa. Rạng rỡ thay dân tộc Việt Nam 
ta! Trên mặt địa cầu, Việt Nam trở thành một dân tộc hùng cường, hoàn toàn tự do! Đó 
là một tôn chỉ tối quan trọng"14. Ngay trong lời tuyên thệ đầu tiên của Việt Nam Quang 
Phục Hội, Phan Bội Châu đã xác định hai nhiệm vụ lớn của Hội là “Một là khu trừ dị 
tộc, khôi phục quốc quyền; hai là phá bỏ tận gốc nền chuyên chế, lập nên một chính thể 
hoàn thiện”, nguyên lý cơ bản của nhà nước ấy là “Nước lấy dân làm chủ”. Ở nhà nước 
cộng hòa, “quyền bính của nhà nước là của chung toàn thể dân, do dân quyết định”15, 
không còn sự tồn tại của chế độ quân chủ nữa. Và chỉ có chính thể cộng hòa dân chủ mới 
thực sự thể hiện được quyền lợi của nhân dân một cách triệt để nhất. Với sự lựa chọn này, 
Phan Bội Châu thực sự đã vượt qua giới hạn chính thể quân chủ để tiến tới chính thể cộng 
hòa. Mặc dù không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, nhưng với tư tưởng về chính 
thể cộng hòa dân chủ, Phan Bội Châu đã để lại giá trị rất lớn cho cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng như các bậc sĩ phu yêu nước cùng thời, do hạn chế về mặt lịch 
sử, cụ Phan vẫn chưa nhận thấy được bản chất của nhà nước dân chủ cộng hòa tư sản 
phương Tây, đấy chỉ là nền chuyên chính của giai cấp tư sản. “Cụ ngỡ đó là nền chuyên 
chính của toàn dân, chăm lo hạnh phúc chung của nhân dân, đặc biệt là chăm lo đời 
sống vật chất và tinh thần của tầng lớp lao khổ và thiệt thòi nhất. Chính đó là chí hướng 
thành thật của Cụ. Chẳng phải một mình cụ Phan Bội Châu, mà tất cả các sĩ phu yêu 
nước và tiến bộ hồi đầu thế kỷ XX đều ảo tưởng về chế độ dân chủ tư sản phương Tây 
mà họ mới phát kiến qua sách vở”16.

Có thể thấy rằng, mặc dù có nhiều nội dung về nhà nước, về quyền lực nhà nước 
cùng với việc đề xướng thiết lập một bộ máy nhà nước rất tiến bộ, nhưng Phan Bội Châu 
chưa nêu lên được cơ chế để thực hiện việc xây dựng nhà nước mới và mối quan hệ giữa 
nhà nước với nhân dân, giữa nhân dân và chính phủ một cách rõ nét. Điều này do nhiều 
yếu tố chủ quan và khách quan chi phối, song có thể khẳng định, do nền kinh tế - xã hội 
của nước ta lúc bấy giờ chưa đủ điều kiện để làm cơ sở cho việc thực hiện cơ chế đó, 

14. Phan Bội Châu (2000), Toàn tập, tập 3, Nxb Thuận Hóa, Huế, tr.135.
15. Phan Bội Châu (2000), Toàn tập, tập 3, sđd,  tr.134,135,123.
16.Trần Văn Giàu (1975), Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế ký XIX đến Cách mạng tháng Tám, 
tập 2, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 146.
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nhưng qua những gì đã được trình bày ở trên cũng khiến chúng ta phải thán phục trước 
những yếu tố tích cực trong quan điểm của Phan Bội Châu về nhà nước dân chủ.

Thời kỳ 1926-1940: Đây là thời kỳ Phan Bội Châu bị Pháp bắt và giam lỏng, trong 
quan điểm về nhà nước, cụ Phan có sự chuyển biến và dành nhiều  thiện cảm với mô hình 
nhà nước xã hội chủ nghĩa nhưng chưa thật sự rõ ràng và còn mơ hồ. 

Thời gian này, phong trào cách mạng trong nước tiếp tục dâng cao, đặc biệt là sự 
ảnh hưởng của Nguyễn Ái Quốc ngày càng sâu rộng, Phan Bội Châu đã chiêm nghiệm, 
suy ngẫm và viết cuốn “Xã hội chủ nghĩa” để bày tỏ quan điểm của mình về một trào 
lưu cách mạng, một hình thức nhà nước đang dần trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ 
trên thế giới. Tuy nhiên, qua tác phẩm này cho thấy sự hiểu biết của cụ Phan về chủ nghĩa 
xã hội và về một nhà nước xã hội chủ nghĩa vẫn còn mơ hồ. Giữa lúc bế tắc nhất, Cụ 
đã bắt gặp được ánh sáng của chủ nghĩa xã hội và Cụ đã từng thốt lên rằng: “May thay, 
đương giữa lúc khói đục mây mù mà thình lình có một trận gió xuân thổi tới; chính giữa 
lúc trời khuya đất ngủ, thình lình có một tia thái dương mọc ra. Trận gió xuân ấy, tia thái 
dương ấy chính là chủ nghĩa xã hội”17. Phan Bội Châu nhận thấy“chủ nghĩa xã hội là 
một chủ nghĩa muốn cho tất cả loài người ai ai cũng được tự do và hạnh phúc. Mục đích 
của chủ nghĩa xã hội tóm tắt chỉ có bấy nhiêu mà thôi”18. Tuy nhận thức của Phan Châu 
chưa hoàn toàn chính xác về cách mạng vô sản, cách mạng xã hội chủ nghĩa, về nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, nhưng đây cũng là những điểm rất tiến bộ trong tư tưởng của cụ Phan. 

2.2.2. Một số nhận xét về quan điểm nhà nước của Phan Bội Châu
Có thể khẳng định rằng, vào cuối thể kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, trong điều kiện xã 

hội Việt Nam mà cụ Phan đã có những tư tưởng cấp tiến như vậy về nhà nước, đặc biệt 
là về mô hình của một nhà nước dân chủ là hết sức đáng quý và đáng trân trọng, thể hiện 
được  tầm nhìn và tư duy vượt trội của một sĩ phu yêu nước. Tuy nhiên, ngoài những 
điểm tiến bộ nêu trên, trong quan điểm về nhà nước của cụ Phan chúng tôi cũng nhận 
thấy một số hạn chế, và chính các hạn chế này đã một phần nào lý giải sự thất bại trong 
con đường cách mạng của Phan Bội Châu:

- Cụ Phan chưa xem việc xây dựng nhà nước sau khi đánh Pháp, giải phóng dân 
tộc là mục đích của cách mạng. Nghĩa là vấn đề nhà nước được Cụ bàn rất nhiều và cũng 
có nhiều sự thay đổi qua từng thời kỳ hoạt động cách mạng của mình nhưng tuyệt nhiên 
Cụ chưa xem vấn đề nhà nước, vấn đề chính quyền là vấn đề cơ bản, cốt lõi của cách 
mạng. Vấn đề nhà nước được Cụ bàn nhiều nhưng cũng thay đổi nhiều lần (từ nhà nước 
quân chủ, rồi đến quân chủ lập hiến, đến nhà nước dân chủ cộng hòa và cuối đời thì Cụ 
có phần nghiêng về nhà nước xã hội chủ nghĩa). Sự thay đổi này vừa là hạn chế của Phan 
Bội Châu, nhưng cũng vừa thể hiện sự tiến bộ và phát triển trong tư duy, tư tưởng của cụ 
Phan. Sự thay đổi này cho thấy vấn đề nhà nước quân chủ, hay dân chủ mà Cụ bàn đến 
chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích, Cụ chưa thấy được vai trò của nhà nước 

17. Phan Bội Châu (2000), Toàn tập, tập 5 (Văn thơ 1917-1925), Nxb Thuận Hóa, Huế, tr. 132.
18. Phan Bội Châu (2000), Toàn tập, tập 7 (Văn xuôi 1925-1940), Nxb Thuận Hóa, Huế; tr.134.
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đối với sự thành bại của một cuộc cách mạng. Và đây cũng chính là hạn chế của lịch sử 
chứ không riêng gì bản thân cụ  Phan. 

- Từ các nội dung nêu trên, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định: những hiểu biết 
của cụ Phan về các kiểu nhà nước quân chủ, dân chủ hay xã hội chủ nghĩa còn đơn giản 
hoặc mơ hồ. Đây chính là mấu chốt của vấn đề dẫn đến việc Phan Bội Châu không xác 
định được lực lượng nòng cốt của cách mạng. Các phong trào cách mạng do Phan Bội 
Châu lãnh đạo và khởi xướng thường không xác định rõ ràng lực lượng cần vận động 
làm cách mạng là ai, là giai cấp nào nên rất khó thành công. Trong khi Việt Nam vào 
cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX đã có nhiều chuyển biến mới về mặt giai cấp và xã 
hội, nhưng khi vận động cách mạng Cụ“quá chú trọng các tầng lớp trên trong hoàn cảnh 
các tầng lớp này đã không còn khả năng dẫn đường và tập hợp”19. Vì thế, mọi cố gắng 
của Cụ đều không thành.

- Thông qua các quan niệm của cụ Phan về nhà nước, chúng ta nhận thấy rằng: con 
đường cách mạng của Phan Bội Châu là đi từ quân chủ qua dân chủ và cuối cùng là bắt 
đầu tiếp cận và tìm đến với chủ nghĩa xã hội. Mặc dù, trong quá trình thay đổi đó chúng 
ta nhận thấy còn nhiều điều chưa chính xác, nhưng chính sự chuyển biến đó là tấm gương 
phản chiếu của một lớp người Việt Nam yêu nước lúc bấy giờ trong nhận thức về vấn đề 
nhà nước đối với cách mạng giải phóng dân tộc. Sự thay đổi, chuyển biến của Cụ Phan 
cũng chính là sự chuyển biến của lịch sử và tư tưởng cách mạng của Việt Nam lúc này. 
Điều đó cho thấy, lịch sử phải trải qua một con đường nhận thức đầy gập gềnh như kiểu 
Phan Bội Châu thì mới đến được ánh sáng cách mạng. Chính nhờ những bước đi, những 
trải nghiệm, những bài học quý giá từ Phan Bội Châu thì mới có một Nguyễn Ái Quốc 
vĩ đại, tìm đúng được con đường đi cho dân tộc. Chính từ những thất bại và hạn chế của 
Phan Bội Châu sẽ là tiền đề, là bài học kinh nghiệm cho những thế hệ tiếp sau cụ Phan 
Bội Châu. Nguyễn Ái Quốc là người đã kế thừa xuất sắc, rút kinh nghiệm từ bài học thất 
bại của cụ Phan Bội Châu để tìm đúng con đường cứu nước. 

- Từ những thay đổi, chuyển biến trong tư tưởng về nhà nước của cụ Phan cũng 
cho chúng ta thấy sự luôn vươn lên để hoàn thiện, luôn cầu tiến, không bảo thủ, sẵn sàng 
tiếp cận cái mới, có cái nhìn cởi mở với những điều tiến bộ của thế giới để tìm đường 
cứu nước. Đây là những điểm mà thế hệ con cháu như chúng ta phải nghiêm túc học hỏi 
nhằm hoàn thiện bản thân, không ngại khó khăn để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng 
đất nước. 

3. Kết luận
Nghiên cứu về quan điểm nhà nước của Phan Bội Châu, từ những lý giải nêu trên, 

chúng ta đã nhận thấy một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại trong chủ trương 
cứu nước của Phan Bội Châu chính là do chưa coi trọng đúng mức vấn đề nhà nước đối 
với cách mạng. Vì chưa xác định được hình thức nhà nước cụ thể được xây dựng sẽ như 
thế nào nên chưa xác định đúng được lực lượng cách mạng (vấn đề có tính quyết định 

19. Hoài Thanh  (1978),  Phan Bội Châu - Cuộc đời và thơ văn, Nxb Văn hóa, Hà Nội, tr.160. 
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cho sự thành công của cách mạng). Và cũng chính sự luôn thay đổi tư duy và nhận thức 
về nhà nước đã dẫn đến sự không nhất quán về đường lối cách mạng của Phan Bội Châu. 
Lênin đã từng khẳng định: Vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng là nhà nước, do đó 
nghiên cứu quan điểm nhà nước của Phan Bội Châu càng giúp ta thấm thía hơn luận 
điểm này của Lênin và rút ra được nhiều bài học quý giá cho Việt Nam không chỉ trong 
quá khứ mà cho cả hiện tại và tương lai.

Trải qua nhiều nấc thang nhận thức khác nhau, tư tưởng về nhà nước của Phan Bội 
Châu mới dần dần được định hình. Quan điểm về mô hình nhà nước trong tư tưởng chính 
trị của Phan Bội Châu hết sức tiến bộ. Và với quan điểm này đã góp phần “nâng cấp” 
toàn bộ tư tưởng chính trị của Phan Bội Châu lên tầm cao mới. Mặc dù còn nhiều điều 
hạn chế, nhưng chính những nhận thức của Phan Bội Châu về nhà nước đã đặt nền móng, 
là một trong những cơ sở về mặt lý luận để chúng ta xây dựng nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam như hôm nay. Sự miệt mài, không ngừng nghĩ tìm tòi mô hình nhà 
nước phù hợp của Phan Bội Châu hồi đầu thế kỷ XX đã giúp cho các thế hệ kế tiếp thấy 
được rằng để có thành công thì chấp nhận sự hi sinh, thử sức, trải nghiệm, không ngại 
mạo hiểm và quan trọng là phải không ngừng học hỏi, tiếp thu cái mới tiến bộ. Những 
bài học về thành công và thất bại từ việc xây dựng nhà nước kiểu mới của cụ Phan Bội 
Châu sẽ còn giá trị đối với Việt Nam trong sự nghiêp xây dựng nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa hiện nay.
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PHAN BOI CHAU’S VIEWPOINT ON STATE
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Abstract: The article focuses on clarifying some contents of Phan Boi Chau's views 
on the state. The state has always been the core issue of every revolution. Determining 
the state form plays an important role in the success or failure of the national liberation 
revolution. From this perspective, the article will further explain the reasons for Phan 
Boi Chau's failure in the way to save our country, and thereby draw lessons for us today.
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN  
DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở VÙNG KINH TẾ  

TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG
Lê Thị Ngọc Lệ1, Ngô Tuấn Vinh1

  Tóm tắt: Trong những năm qua, du lịch cộng đồng (DLCĐ) là loại hình du lịch 
được các địa phương tại Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung chú trọng đầu tư. Những 
thành công bước đầu trong phát triển DLCĐ đã góp phần phát triển ngành du lịch, đặc 
biệt sự thành công trong xây dựng nông thôn mới của vùng. Tuy nhiên, nhìn một cách 
tổng thể thì phát triển DLCĐ tại Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung vẫn chưa tương 
xứng với tiềm năng và còn nhiều hạn chế, nhất là thiếu sự liên kết vùng, cách làm bài bản 
để lưu giữ du khách cũng như tạo sự lôi cuốn. Bài viết tổng kết một số kết quả bước đầu 
về phát triển DLCĐ ở Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung thời gian qua; chỉ ra những 
thuận lợi, khó khăn; từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển DLCĐ của Vùng 
trong thời gian tới theo hướng hiệu quả và bền vững. 

Từ khóa: du lịch cộng đồng, Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung, tiềm năng, 
thực trạng, giải pháp.

1. Mở đầu
Phát triển DLCĐ lần đầu tiên được quy định trong Luật Du lịch năm 2017 nhằm 

phát huy vai trò và tạo cơ hội cho cộng đồng dân cư làm du lịch. Vùng Kinh tế trọng 
điểm Miền Trung được thiên nhiên ưu đãi, có rất nhiều tiềm năng để phát triển du 
lịch, nhất là du lịch sinh thái, sông nước… Nhưng Vùng Kinh tế trọng điểm Miền 
Trung chưa tận dụng, khai thác được lợi thế tương xứng. Do vậy, đánh giá thực 
trạng  phát triển DLCĐ tại Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung, đề xuất các giải 
pháp để DLCĐ của vùng thật sự mang lại hiệu quả, đảm bảo tính liên kết vùng, sự kết 
hợp hài hòa giữa tiềm năng, lợi thế của các địa phương, góp phần hướng đến mục tiêu 
phát triển du lịch hiệu quả và bền vững là vấn đề quan trọng.

2. Nội dung
2.1. Thực trạng phát triển du lịch cộng đồng ở Vùng Kinh tế trọng điểm Miền 

Trung
2.1.1. Tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở Vùng Kinh tế trọng điểm Miền 

Trung
Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung gồm 04 tỉnh (Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, 

Quảng Ngãi, và Bình Định) và 01 thành phố trực thuộc trung ương (Đà Nẵng), được 
thành lập theo Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ 
tướng Chính phủ nhằm mục tiêu “từng bước trở thành một trong những vùng phát triển 

1. ThS., Trường Chính trị Quảng Nam  
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năng động của cả nước, bảo đảm vai trò hạt nhân tăng trưởng và thúc đẩy phát triển khu 
vực miền Trung và Tây Nguyên”. 

Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung là nơi có tiềm năng tài nguyên du lịch đa 
dạng và phong phú, một nền tảng quan trọng để phát triển DLCĐ - loại hình du lịch 
“được phát triển trên cơ sở các giá trị văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân cư quản 
lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi” (theo Điều 4, Luật Du lịch năm 2017). Những dạng 
tài nguyên chính để phát triển DLCĐ ở Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung gồm:

- Di sản văn hoá vật thể là các di tích lịch sử văn hoá như đền, đình làng, nhà vườn, 
kiến trúc làng nghề, công trình kiến trúc nghệ thuật, quy trình sản xuất hàng hoá, canh 
tác cây trồng vật nuôi...

- Di sản văn hoá phi vật thể như lễ hội, văn nghệ dân gian, ẩm thực, âm nhạc dân 
tộc, làng nghề truyền thống, phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh…

- Cảnh quan sinh thái nông nghiệp truyền thống: cánh đồng lúa, cánh đồng hoa, đồi 
chè, vườn cây ăn quả, đầm nuôi trồng thuỷ sản…

- Các sản vật nông nghiệp, các sản phẩm làng nghề truyền thống…[1].
Những giá trị tài nguyên du lịch trên được hình thành trong cuộc sống và lao động 

sản xuất của người dân trải qua nhiều thế hệ. Các sản phẩm du lịch được xây dựng dựa 
trên khai thác những giá trị này luôn hấp dẫn khách du lịch.

Sự phát triển của những điểm đến DLCĐ tiêu biểu trên ở vùng Kinh tế trọng điểm 
Miền Trung luôn gắn liền với việc phát huy các giá trị di sản văn hoá truyền thống, cảnh 
quan sinh thái nông nghiệp và nghề truyền thống ở vùng nông thôn, tạo thêm sinh kế mới 
và nâng cao thu nhập cho cộng đồng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc DLCĐ đã thực 
sự được coi trọng như một phương thức phát huy có hiệu quả các giá trị di sản văn hoá, 
sinh thái và nông nghiệp ở Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung. Có thể thấy, tiềm năng 
về DLCĐ của Vùng còn rất lớn, nhất là ở tỉnh Quảng Nam, trong đó có huyện Tây Giang 
với phong cảnh rất đẹp; nếu có chiến lược phát triển hợp lý, các doanh nghiệp du lịch 
lớn và người dân làm DLCĐ có sự liên kết với nhau, sẽ mang lại những giá trị rất lớn. 

2.1.2. Một số kết quả phát triển du lịch cộng đồng ở Vùng kinh tế trọng điểm Miền 
Trung

Thời gian qua, mô hình DLCĐ ở nhiều địa phương tỉnh Quảng Nam có chiều 
hướng phát triển mạnh, đã hình thành bước đầu một số mô hình DLCĐ có hiệu quả, 
Nhiều điểm đến DLCĐ ở các địa phương trong vùng ngày một hấp dẫn khách du lịch, 
tiêu biểu có thể kể đến như: 

- DLCĐ làng nón lá Dạ Lê (huyện Hương Thuỷ), làng gốm Phước Tích (huyện 
Phong Điền), làng quê xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy), trải nghiệm văn hoá dân tộc 
Tà Ôi, Pa Cô tại A Lưới.. tỉnh Thừa Thiên - Huế.

- DLCĐ tại thôn Tà Lang - Giàn Bí (Hoà Vang), thành phố Đà Nẵng.
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- DLCĐ tại làng gốm Thanh Hà, làng Rau Trà Quế, Rừng dừa Bảy Mẫu, làng Mộc 
Kim Bồng, Cù Lao Chàm (thành phố Hội An); làng Bích Họa Tam Thanh (thành phố 
Tam Kỳ); làng DLCĐ sinh thái Triêm Tây (thị xã Điện Bàn); làng DLCĐ Trà Nhiêu, 
làng DLCĐ Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên); làng DLCĐ Bhờ Hôồng, làng DLCĐ Đhrôồng 
(huyện Đông Giang); làng DLCĐ Cơtu, làng nghề Zara (huyện Nam Giang)… tỉnh 
Quảng Nam.

- DLCĐ tại miệt vườn thôn Tân Lập (huyện Nghĩa Hành), An Bình (huyện đảo Lý 
Sơn), Bùi Hui (huyện Ba Tơ), làng Gò Cỏ (huyện Đức Phổ)… tỉnh Quảng Ngãi.

- DLCĐ tại xã Lý Hương; khu vực Bãi Xép - phường Ghềnh Ráng (thành phố Quy 
Nhơn); làng nghề Rượu Bàu Đá (thị xã An Nhơn)… tỉnh Bình Định [2]. 

Có thể thấy, DLCĐ đã góp phần cải thiện sinh kế, mang lại nhiều lợi ích về kinh 
tế, văn hóa, xã hội và môi trường. 

Một là, DLCĐ gắn với lợi ích kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
người dân. 

Trong thời gian qua, việc phát triển DLCĐ được xem là một trong những mục tiêu 
của chiến lược phát triển của các địa phương tại Vùng. Tiêu biểu như tỉnh Quảng Nam, 
DLCĐ tại Quảng Nam bắt đầu hình thành từ năm 2009 và phát triển mạnh từ năm 2013. 
Nếu năm 2013, chỉ có 06 điểm DLCĐ hoạt động thì đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 19 
điểm DLCĐ được đưa vào đón khách; trong đó 07 điểm có Ban quản lý điểm du lịch, 07 
điểm đã thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã [3]. 

Khách du lịch đến với các điểm DLCĐ của Vùng với mục đích là trải nghiệm 
những khía cạnh chân thực của cuộc sống, đặc sản địa phương, thiết kế mộc mạc tự 
nhiên, các yếu tố mang đậm tính truyền thống bản địa. Với sự đầu tư của chính quyền 
cùng với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức Liên minh 
Châu Âu (EU), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO), 
DLCĐ tại Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đã đạt được các kết quả bước đầu, mang 
lại nhiều lợi ích kinh tế, làm thay đổi nhận thức cộng đồng và chính quyền địa phương cơ 
sở. Như ở làng DLCĐ Thanh Toàn (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), được sự 
hỗ trợ của ILO và UNESCO, từ năm 2015, làng đã mở các tour du lịch cộng đồng phục 
vụ du khách, với những thay đổi mạnh mẽ trong chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các 
sản phẩm du lịch, đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho cộng đồng địa phương [4]. 
Tại các điểm DLCĐ tại các tỉnh, thành trong Vùng, các hạng mục đầu tư gồm quầy giải 
khát, quầy bán các mặt hàng lưu niệm và sản phẩm làng nghề, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn 
uống được chú trọng. Một số hộ có kinh tế khá giả đầu tư homestay và các dịch vụ kèm 
theo phục vụ du khách, đầu tư thuyền thúng như người dân tại Cẩm Thanh (thành phố 
Hội An, tỉnh Quảng Nam) đem lại nguồn thu nhập lớn. Để đa dạng hóa sinh kế, người 
dân còn có nguồn thu nhập từ các nghề sản xuất khác như đánh bắt, làm bánh, bán buôn. 
Hay như làng DLCĐ Bhơ Hôồng (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam), thành công 
nhất của làng khi làm du lịch là nâng cao thu nhập và giúp bà con trong làng đoàn kết 
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hơn vì phải thường xuyên phối hợp nhau trong đón khách. Hàng năm, làng du lịch đón 
hơn 1.000 lượt khách đến lưu trú, doanh thu cao. Làng có thêm nguồn thu để lo chuyện 
hiếu hỉ từ số tiền mà các tổ dịch vụ trích lại 15% từ hoạt động du lịch nên người dân rất 
phấn khởi [5].

Để thu hút khách du lịch, công tác quảng bá xúc tiến được quan tâm đầu tư bằng 
nhiều hình thức như: tổ chức đón nhiều đoàn famtrip và presstrip, giới thiệu du lịch trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng và phát hành nhiều ấn phẩm du lịch, xây 
dựng bản đồ các điểm du lịch, thường xuyên cập nhật thông tin các điểm du lịch lên trang 
thông tin du lịch của tỉnh. Một số địa phương cũng đã chủ động trong công tác quảng bá 
xúc tiến du lịch như mời các đoàn famtrip lữ hành đến khảo sát, tổ chức xúc tiến du lịch 
tại thị trường nước ngoài, xây dựng cổng thông tin thực tế ảo và phần mềm trên thiết bị 
di động nhằm quảng bá hình ảnh địa phương và phục vụ du khách tra cứu thông tin. Các 
chính sách khuyến khích, ưu đãi các mặt về cơ sở hạ tầng, thuế… của tỉnh cũng đã phát 
huy được hiệu quả và góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm DLCĐ, mang lại nhiều lợi 
ích kinh tế, nâng cao đời sống vật chất của người dân trên địa bàn một số huyện, thị xã, 
thành phố ở các tỉnh, thành.  

Để tạo điều kiện cho các công ty lữ hành đưa khách đến các điểm DLCĐ, việc kết 
nối hạ tầng giao thông đến các điểm du lịch được chính quyền tỉnh chú trọng đầu tư. Một 
số tuyến đường đến các khu, điểm du lịch được đầu tư từ nguồn vốn hạ tầng du lịch của 
Chính phủ, ngân sách tỉnh và ngân sách địa phương. Hạ tầng thiết yếu phục vụ khách 
du lịch như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, nhà đón tiếp tại các điểm du lịch được quan tâm đầu 
tư bằng nhiều hình thức khác nhau. Một số hạng mục khác cũng được các địa phương 
quan tâm đầu tư nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm DLCĐ, đầu tư bảo vệ di tích tại các 
điểm này để phục vụ khách tham quan, cụ thể: thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đầu 
tư xây dựng những con đường, vỉa hè, tuyến kè chắn sóng tại làng DLCĐ ở xã bán đảo 
Nhơn Hải; thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đầu tư tại điểm du lịch cộng đồng Rừng 
dừa Bảy Mẫu (hệ thống kiot bán vé và kiểm soát du lịch, an ninh, cứu hộ cứu nạn, điểm 
dừng chân, khu tiểu công viên công cộng, điểm tập kết rác) [6].

Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành của Vùng Kinh tế 
trọng điểm Miền Trung tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về DLCĐ. Nhiều 
lớp tập huấn, đào tạo về nghiệp vụ du lịch, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, ngoại ngữ, trang bị 
kiến thức về văn hóa địa phương, phát triển sản phẩm thủ công… được tổ chức đã giúp 
người dân tham gia DLCĐ hoàn thiện và nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du 
lịch. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành và các địa phương, đơn vị liên quan 
hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch các quy định của Nhà 
nước về bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động phát động bảo vệ môi trường góp 
phần bảo vệ tài nguyên du lịch tại các điểm du lịch. Một số nơi vận động các hộ dân thực 
hiện trùng tu nhà cổ, cải tạo vườn, xây dựng mô hình vườn xanh - sạch - đẹp, tạo hàng 
rào, lối đi với nét kiến trúc đặc trưng của điểm du lịch. Tại điểm DLCĐ Rừng dừa Bảy 
Mẫu - Cẩm Thanh (Hội An) khi mới đi vào hoạt động, môi trường du lịch và an ninh 
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trật tự chưa được đảm bảo thì với sự thành lập Ban Quản lý du lịch xã Cẩm Thanh (kể từ 
ngày 21/07/2016), công tác chỉ đạo về bảo vệ tài nguyên du lịch đã được triển khai; tình 
trạng cò mồi, đeo bám du khách, xả rác bừa bãi tại khu vực này từng bước được kiểm 
soát và dần đi vào nề nếp.

Đặc biệt, các tỉnh, thành cũng chú trọng công tác tuyên truyền, giám sát việc triển 
khai các quy định của Chính phủ, Ủy ban nhân dân, ngành Y tế đối với việc phòng, 
chống dịch cúm COVID-19 đặc biệt là hướng dẫn, giám sát việc triển khai áp dụng bộ 
tiêu chí an toàn đón khách du lịch. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Du lịch đã tham mưu 
cho Ủy ban nhân dân xây dựng Phiếu đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí an toàn trong phòng 
chống dịch Covid-19 đối với hoạt động DLCĐ trên địa bàn tỉnh; thành lập đoàn kiểm 
tra, rà soát đánh giá mức độ an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị kinh 
doanh dịch vụ DLCĐ. Sở cũng đã chủ động xây dựng công cụ Bản đồ Du lịch Huế An 
toàn (Hue Blue Map) để tổng hợp, chỉ dẫn các điểm đến, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch 
đã đảm bảo các yếu tố an toàn theo đúng nội dung các bộ tiêu chí an toàn phòng chống 
dịch Covid-19, để đưa lên cổng thông tin điện tử du lịch tỉnh (visithue.vn) và ứng dụng 
trên di động Hue-S cũng như gửi đến các đơn vị lữ hành ngoài tỉnh và công bố rộng rãi 
trên các phương tiện truyền thông [7].

Có thể thấy, người dân địa phương là những người trực tiếp tham gia và được 
hưởng nhiều lợi từ DLCĐ. Trong quá trình làm du lịch, mối quan hệ của người dân 
ngày càng được gắn chặt, tạo môi trường xã hội hài hòa, gắn kết, gìn giữ các giá trị văn 
hóa truyền thống tốt đẹp. Khách du lịch tham gia trải nghiệm DLCĐ được tiếp cận với 
nhiều sản phẩm du lịch từ dịch vụ homestay, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, các lễ 
hội, phong tục tập quán, chèo thúng, thuyền, dệt chiếu, đèn lồng, sản xuất nước mắm, 
ẩm thực, trồng rau... Việc phát triển DLCĐ cũng giúp đẩy mạnh giao lưu văn hóa và giao 
lưu kinh tế giữa các vùng miền, giữa Việt Nam và các nước khác trên thế giới; nâng cao 
nhận thức của người dân địa phương về bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo tồn và phát 
huy các giá trị văn hoá của địa phương góp phần vào sự phát triển du lịch bền vững. Việc 
phát triển DLCĐ ở Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung cũng là chìa khóa giúp giảm 
được áp lực du khách lên các Di sản Văn hóa thế giới (như ở tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh 
Quảng Nam); đồng thời, góp phần quan trọng trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây 
dựng nông thôn mới.

Bảng 1. Kết quả hoạt động DLCĐ tại một số điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định

           Chỉ tiêu

Điểm du lịch

Thời gian bắt 
đầu khai thác 

du lịch

Số lượt khách bình quân 
năm

Ước tình 
doanh thu 

(triệu đồng/
năm)

DLCĐ xã Nhơn Lý 2016 354.000 270
DLCĐ xã Nhơn Hải 2017 45.000 300
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DLCĐ xã đảo Nhơn 
Châu 2018 15.000 200

DLCĐ Bãi Xép - Ghềnh 
Ráng 2018 10.000 140

(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch cộng 
đồng trên địa bàn tỉnh Bình Định)

Nhìn chung, DLCĐ của Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đang dần phát triển 
theo đúng định hướng và quy hoạch của các tỉnh, thành, bước đầu có hiệu quả: thị trường 
khách du lịch ngày càng mở rộng, lượng khách không ngừng tăng; sản phẩm du lịch từng 
bước được đa dạng; chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý nhà 
nước phát triển DLCĐ ngày càng được đẩy mạnh; công tác đầu tư, phát triển, kinh doanh 
DLCĐ được chú trọng; công tác xã hội hóa được quan tâm, thu hút bằng nhiều nguồn 
lực, có nhiều thành phần kinh tế tham gia; vai trò chủ thể của người dân ngày càng được 
thể hiện; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo 
thêm công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nhiều điểm 
DLCĐ ở các tỉnh, thành của Vùng đã nhận được nhiều giải thưởng như giải thưởng “Du 
lịch dựa vào cộng đồng ASEAN” (làng DLCĐ Cơ Tu, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng 
Nam năm 2019; làng du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Toàn, thị xã Hương Thủy, tỉnh 
Thừa Thiên Huế); giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN giai đoạn 2016 - 2018 đối với 
cụm nhà có phòng cho thuê (điểm DLCĐ làng chài ven biển An Bàng, thành phố Hội 
An, tỉnh Quảng Nam [8].

2.1.3. Một số tồn tại, hạn chế trong phát triển du lịch cộng đồng ở Vùng Kinh tế 
trọng điểm Miền Trung  

DLCĐ ở Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung phát triển dựa trên nguồn tài nguyên 
nhân văn và tài nguyên văn hóa dồi dào nhưng thực tế sự kết hợp giữa hai yếu tố này thời 
gian qua vẫn thiếu hài hòa, nhuần nhuyễn. Có thể thấy, việc phát triển DLCĐ ở Vùng 
Kinh tế trọng điểm Miền Trung còn một số tồn tại, hạn chế sau:

Một là, một số làng DLCĐ do chưa được sự quan tâm đúng mức của chính quyền, 
người dân lại không đủ kiến thức, chuyên môn, mối quan hệ, kể cả tài chính để quảng 
bá, kết nối, duy trì hoạt động du lịch nên gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động. Tại 
một số địa phương, các dịch vụ của DLCĐ mang tính tự phát nên không đáp ứng được 
nhu cầu thị trường. Có thể thấy, mặc dù tiềm năng phát triển DLCĐ rất lớn nhưng Vùng 
Kinh tế trọng điểm Miền Trung vẫn chưa tận dụng, khai thác, phát triển lợi thế tương 
xứng, hiệu quả..

Hai là, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch ngành du lịch nói chung, quy 
hoạch DLCĐ nói riêng còn bất cập. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại nhiều dự 
án du lịch triển khai chậm, hệ thống hạ tầng cho du lịch chưa được đồng bộ. Các sản 
phẩm dịch vụ để phát triển DLCĐ chưa được cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách; ít các 
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sản phẩm du lịch đặc thù, đặc biệt những sản phẩm du lịch mang tính vùng. Điều này dẫn 
đến sức cạnh tranh của DLCĐ còn bộc lộ nhiều điểm yếu: đa số các doanh nghiệp hoạt 
động trên lĩnh vực DLCĐ có quy mô nhỏ; sản phẩm du lịch chưa hấp dẫn, chủ yếu dựa 
vào thiên nhiên, khai thác những gì sẵn có mà thiếu sự đầu tư dài hạn; chất lượng dịch vụ 
còn kém; thiếu các điểm tham quan nổi trội, nhất là các khu vui chơi giải trí, biểu diễn 
nghệ thuật và các dịch vụ về đêm. Nhiều địa phương chỉ chú trọng xây dựng, bảo tồn 
cảnh quan nhưng không hoàn thiện các khâu hậu cần, như nơi lưu trú, dịch vụ ăn uống, 
quà lưu niệm... nên dù khách vẫn đến làng nhưng người dân lại không có thu nhập (điển 
hình như làng du lịch Trà Nhiêu của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Ba là, chính sách đầu tư về hạ tầng cho DLCĐ, chính sách nhằm hỗ trợ kịp thời 
về mọi mặt cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cũng như cho vay ưu đãi đối với 
doanh nghiệp hoạt động DLCĐ chưa được thỏa đáng. Ở một số điểm du lịch có đường 
giao thông kết nối nhưng quy mô còn nhỏ và chất lượng đường xuống cấp nghiêm trọng 
nên rất khó để xây dựng tour du lịch. 

Bốn là, cán bộ quản lý nhà nước về DLCĐ ở địa phương (nhất là cấp huyện và cấp 
xã) chưa đồng đều, thiếu cả về số lượng và chất lượng, thiếu nhân lực đào tạo về ngành 
du lịch.

Năm là, nhận thức của một bộ phận người dân về phát triển DLCĐ còn chưa đầy 
đủ. DLCĐ là loại hình du lịch do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng 
lợi, tuy nhiên, vai trò chủ thể người dân chưa được thể hiện rõ. Nhiều địa phương có tiềm 
năng phát triển nhưng người dân chưa mạnh dạn đầu tư, khai thác các dịch vụ phục vụ du 
khách. Có nơi, người dân lại quá sốt sắng dẫn đến làm du lịch với tâm lý “mạnh ai nấy 
làm”, hoặc theo kiểu phong trào, kinh doanh với tầm nhìn ngắn hạn, không được hoạch 
định bài bản khiến việc phát triển DLCĐ xuất hiện nhiều bất cập [9]. 

Sáu là, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch còn hạn chế; thiếu liên kết hợp tác phát 
triển du lịch giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; liên kết ngành giữa du lịch, nông 
nghiệp và khu vực nông thôn để tạo thành chuỗi giá trị sản phẩm chưa đem lại hiệu quả 
cao. Việc liên kết giữa các địa phương trong vùng trong phát triển DLCĐ còn rất hạn chế, 
chưa tạo ra sự trải nghiệm đa dạng cho du khách thay vì “đến một địa phương là biết cả 
vùng”. 

Bảy là, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các cấp quản lý chưa thường 
xuyên, chưa kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm pháp luật. Công tác quản lý các 
điểm đến và môi trường du lịch còn nhiều bất cập, an ninh trật tự ở một số điểm DLCĐ 
chưa được đảm bảo. Công tác bảo tồn và khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống chưa 
được đầu tư đúng mức.

Những hạn chế trên xuất phát từ những nguyên nhân: nhận thức và sự quan tâm 
của một số ngành, chính quyền địa phương và một bộ phận người dân về phát triển 
DLCĐ còn chưa đầy đủ. Thiếu nguồn lực đầu tư cho phát triển DLCĐ, ngân sách chủ 
yếu lồng ghép hỗ trợ đầu tư nhưng còn hạn chế. DLCĐ là loại hình du lịch do cộng đồng 
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dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi; tuy nhiên, người dân chưa mạnh dạn 
đầu tư, khai thác các dịch vụ phục vụ du khách. Công tác tư vấn hỗ trợ của các cơ quan, 
đơn vị chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Một nguyên nhân rất quan trọng 
đó là tính liên kết trong phát triển DLCĐ của Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung còn 
rất hạn chế. Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp liên ngành, liên vùng, do vậy không nên 
quan điểm địa giới hành chính giữa các địa phương mà cần có sự liên kết phát triển du 
lịch nói chung, một điểm đến trong đó liên kết nhiều địa phương, đảm bảo sự phối hợp 
đồng bộ giữa các tỉnh trong khu vực. Việc liên kết đảm bảo tính hệ thống, quy hoạch, sự 
bài bản, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; bên cạnh đó hạn chế tính trùng lắp về sản phẩm 
du lịch giữa các địa phương khi cùng tham gia khai thác DLCĐ bởi điều này sẽ nhàm 
chán cho du khách.

2.2. Định hướng phát triển và giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển du lịch 
cộng đồng ở Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung

Tiềm năng, thế mạnh DLCĐ ở Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung không chỉ 
dừng lại như hiện tại và sức hấp dẫn còn lớn hơn khi biết khơi dậy nguồn lực tại chỗ, 
phát huy bản sắc riêng có của mỗi tỉnh, thành. Trong thời gian tới, để đẩy mạnh phát triển 
DLCĐ ở Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung, cần thực hiện đồng bộ giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh liên kết vùng trong khai thác du lịch dựa vào cộng đồng gắn với 
xây dựng nông thôn mới..

Khi triển khai Chương trình Nông thôn mới giai đoạn 3 (2021-2025), Trung ương 
quan tâm đến phát triển văn hóa, môi trường và lĩnh vực du lịch nông thôn. Nguồn lực 
giai đoạn 2021 - 2025 cho Chương trình Nông thôn mới sẽ tăng, do đó, việc đưa nội 
dung phát triển DLCĐ vào xây dựng nông thôn mới sẽ có nguồn lực để phát triển. Trước 
mắt, phát triển DLCĐ tại Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung cần có cách tiếp cận mới, 
theo đúng tinh thần “đổi mới mô hình”, nghĩa là phải thay đổi căn bản, triệt để và mang 
tính hệ thống chứ không thể là “chỉnh sửa”, “cơi nới” cục bộ. Điều này đặt ra vấn đề 
liên kết vùng trong khai thác phát triển DLCĐ gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong 
đó, cần quan tâm một số nội dung chính: (1) Đánh giá sự chuyển mình của nông thôn 
miền Trung để thúc đẩy liên kết khai thác DLCĐ. (2) Xác định nội hàm của liên kết khai 
thác du lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh thái trong một tổ hợp phát triển mới mang tỉnh 
bản sắc của Vùng. (3) Các hình thức để thực hiện liên kết và các điều kiện bảo đảm khai 
thác du lịch. (4) Nguồn lực và chủ thể thực hiện liên kết, khai thác du lịch. (5) Cơ chế 
và các chính sách thúc đẩy liên kết phát triển, nhất là tháo gỡ các cơ chế, chính sách còn 
vướng đối với doanh nghiệp. Các tỉnh, thành cần quan tâm đến liên kết, đây là mấu chốt 
để thành công, trong đó chú trọng liên kết về sản phẩm, các sản phẩm không được trùng 
lắp giữa các địa phương khi cùng tham gia khai thác DLCĐ.

Hai là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển DLCĐ.
Phát triển DLCĐ ở Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung trong thời gian đến sẽ 

phải đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Vấn đề quan trọng là nhận diện 
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được đầy đủ những cơ hội và thách thức để có được những giải pháp phù hợp nhằm phát 
huy được những cơ hội và hạn chế tác động của những thách thức để DLCĐ phát triển 
một cách bền vững. Trước mắt, cần tiếp tục triển khai tốt các văn bản chỉ đạo của Trung 
ương; tăng cường phân công, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cấp chính quyền, 
giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương và địa phương, giữa các địa 
phương trong vùng với nhau. Đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công 
nhận điểm du lịch đối với các điểm DLCĐ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý 
và quảng bá các điểm du lịch này. Bên cạnh đó, cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực 
trực tiếp làm du lịch đi đôi với giáo dục về du lịch tại cộng đồng dân cư. Xây dựng đội 
ngũ những người dân làm du lịch có phẩm chất tốt, hiểu biết về quê hương, có lòng tự 
hào dân tộc, biết bảo vệ lợi ích quốc gia, hiểu biết về văn hoá và ứng xử, có nghiệp vụ và 
có trình độ tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Ba là, nghiên cứu xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển DLCĐ.
Cần chú trọng xây dựng các chính sách hỗ trợ đối với các điểm DLCĐ: xây dựng 

dự án phát triển DLCĐ; xây dựng quy chế quản lý và bảo vệ kiến trúc, cảnh quan; công 
tác bảo vệ môi trường; thành lập và hoạt động của Ban Quản lý, Hợp tác xã, Tổ hợp tác 
để quản lý; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; tuyên truyền nâng cao nhận 
thức về du lịch; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ khách du lịch; xây dựng 
điểm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP (One commune, one product - mỗi 
xã một sản phẩm). Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư các dịch vụ; thiết kế và sản xuất các 
mẫu và bao bì sản phẩm làng nghề địa phương dùng làm sản phẩm quà tặng lưu niệm 
cho khách du lịch; phục dựng các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian, lễ hội, ẩm thực 
truyền thống… cho các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoạt 
động kinh doanh du lịch tại các điểm DLCĐ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố 
thực hiện đầu tư. Bên cạnh đó, xây dựng, hoàn thiện và ban hành các quy trình, thủ tục 
về cấp phép có liên quan đến phát triển DLCĐ. Cắt giảm thời gian, đơn giản hoá các thủ 
tục hành chính đối các loại hình cấp phép; giảm thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan không 
cần thiết đến các hoạt động kinh doanh du lịch. Đặc biệt các thủ tục liên quan đến các 
loại giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ, giấy phép thuộc thẩm quyền của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch ở các tỉnh, thành.

Bốn là, chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng các dự án phát triển DLCĐ.
Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng các dự án phát triển DLCĐ gắn với 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án OCOP tại các địa 
phương. Thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch và đầu tư tại các điểm DLCĐ đảm bảo 
không phá vỡ cảnh quan môi trường; tập trung nguồn lực đầu tư tại các điểm DLCĐ 
có tài nguyên du lịch đặc trưng và có khả năng lan tỏa khách du lịch đến những điểm 
du lịch khác; thu hút nhà đầu tư các sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng quy mô lớn, 
chất lượng cao nhưng vẫn đảm bảo cộng đồng được tham gia và hưởng lợi từ sản phẩm 
du lịch này.
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Năm là, xây dựng chính sách phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ phục vụ du 
khách tại các điểm DLCĐ.

Chính quyền các địa phương cần xây dựng các chính sách phát triển đa dạng các 
sản phẩm, dịch vụ phục vụ du khách tại các điểm DLCĐ để kéo dài thời gian tham quan 
lưu trú của khách, tăng chi tiêu của khách và nâng cao thu nhập cho người dân. Tích cực 
triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch đến cộng đồng. Có cơ chế hỗ trợ về đào 
tạo nghề, xây dựng mô hình du lịch phù hợp, đủ điều kiện đáp ứng các nhu cầu của du 
khách dựa trên xu hướng chủ đạo là chia sẻ lợi ích cho người dân thông qua việc tạo 
sinh kế, thu nhập; nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường; gìn giữ, 
phát huy các giá trị văn hóa, làng nghề truyền thống và phải có sự vào cuộc của doanh 
nghiệp để kết nối thị trường du lịch trong và ngoài nước. Cần thấy rằng, điều đầu tiên 
hấp dẫn và thu hút du khách lựa chọn hình thức DLCĐ là việc họ được trải nghiệm một 
không gian sống mới mang đậm dấu ấn của văn hóa bản địa. Thay vì được nghỉ dưỡng 
tại khách sạn với các phương tiện hiện đại, ăn những món ăn họ đã biết khi ở quê nhà, 
khi đến với DLCĐ, du khách lại có nhu cầu được sinh hoạt trong ngôi nhà truyền thống 
của người dân bản địa, không chỉ vãn cảnh nghỉ ngơi mà còn được tham gia lao động sản 
xuất, ăn các món ăn đặc sắc do chính người dân địa phương nấu nướng, mua sản vật của 
địa phương để kỷ niệm, làm quà…

Sáu là, tăng cường nâng cao năng lực của Ban Quản lý điểm du lịch, Hợp tác xã, Tổ 
hợp tác du lịch về quản lý, vận hành hoạt động kinh doanh du lịch. Nâng cao năng lực và 
trách nhiệm cho cán bộ quản lý du lịch tại các địa phương.

Bảy là, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá DLCĐ trong đó xây dựng chiến lược xúc tiến 
quảng bá vào thị trường khách du lịch chính của loại hình du lịch này. Nâng cao vai trò 
của doanh nghiệp lữ hành trong kết nối tour, đưa nguồn khách ổn định đến tham quan, 
trải nghiệm tại các điểm du lịch; phát huy vai trò của doanh nghiệp lữ hành trong việc tư 
vấn đầu tư phát  triển các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng 
của khách du lịch. Tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng và phát triển các điểm 
DLCĐ thực sự có tiềm năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Tranh thủ sự 
hỗ trợ của các tổ chức quốc tế góp phần đẩy mạnh phát triển DLCĐ. Tổ chức các hội chợ, 
hội thảo, các lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá các thương hiệu, sản phẩm của làng nghề, 
các doanh nghiệp của địa phương đến du khách trong, ngoài nước.

Tám là, tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm DLCĐ. Thực hiện tốt công tác 
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch; đảm bảo môi trường du lịch; quản lý 
chặt các hoạt động tham quan, lưu trú, quản lý tạm trú; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 
cho nhà đầu tư đến khảo sát địa điểm đầu tư và khách du lịch đến tham quan các điểm du 
lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân, du khách bảo vệ môi trường 
tại các điểm du lịch.

3. Kết luận
Nhìn nhận những khủng hoảng của dịch Covid -19 và khả năng khôi phục của thị 



43

LÊ THỊ NGỌC LỆ, NGÔ TUẤN VINH 

trường du lịch, việc chú trọng thị trường khách du lịch nội địa, phát triển DLCĐ được các 
tỉnh, thành Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung xem như một giải pháp lấy lại sự phục 
hồi cho ngành du lịch trong tương lai. Để một điểm DLCĐ đi đến thành công thì phải 
trải qua quá trình hình thành và đầu tư phát triển, sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, 
sự kết nối của doanh nghiệp và đặc biệt là sự chỉ đạo tích cực của các cấp chính quyền. 
Trong thời gian đến, phát triển DLCĐ ở Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đòi hỏi 
cần theo hướng liên kết vùng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền các cấp, 
đồng thời, huy động được các ngành, đoàn thể cùng tham gia hỗ trợ người dân để DLCĐ 
thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng, phát huy hết được nguồn tài nguyên nhưng 
vẫn đảm bảo phát triển du lịch theo hướng bền vững, góp phần nâng cao đời sống cộng 
đồng địa phương tại Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1], [2]   Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung 
(2019), Báo cáo số 155/BC-HĐV ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Vùng 
Kinh tế trọng điểm Miền Trung về tổng hợp kết quả Hội thảo “Liên kết khai thác du 
lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng nông thôn 
mới tại Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung”.

[3] Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam (2019), Báo cáo tình hình phát 
triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ tháng 
01/2017 đến tháng 6/2019. 

[4] Hương Ly (2021), Thừa Thiên Huế: Phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch 
cộng đồng. Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/thua-thien-hue-phat-trien-du-
lich-nong-nghiep-nong-thon-du-lich-cong-dong-319536.html.

[5] Nhật Nam (2020), Khơi thông mô hình du lịch cộng đồng, Nguồn: https://giamngheo.
mic.gov.vn/pages/tintuc/printpage.aspx?tintucID=137782.

[6]  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2021), Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 11 tháng 01 
năm 2021 về tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch nông thôn trên 
địa bàn tỉnh Bình Định.

[7]  Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế (2021), Báo cáo số 11/BC-SDL ngày 05 tháng 01 
năm 2021 về tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 
2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

[8] Nguồn: http://muinesunlightvilla.com/bai-viet/-khu-du-lich-cong-dong-va-
homestay-duoc-nhan-giai-thuong-asean-87.html

[9] Thi Phong, Khắc phục bất cập trong phát triển du lịch cộng đồng. Nguồn: 
https:nhandan.com.vn/binh-luan-phe-phan/khac-phuc-bat-cap-trong-phat-trien-du-
lich-cong-dong--607732.



44

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG...

TITLE:  SITUATION AND SOLUTIONS TO COMMUNITY TOURISM 
DEVELOPMENT IN THE KEY ECONOMIC REGION OF CENTRAL 

VIETNAM

                   LE THI NGOC LE, NGO TUAN VINH 
Abstract: In recent years, community-based tourism (CBT ) is a type of tourism 

focused on investment by localities in the Central Key Economic Zone. The initial 
success in CBT development have contributed to the development of the tourism industry, 
especially the success in building new rural areas of the region. However, community-
based tourism in the Central Key Economic Zone has not yet been commensurate with 
its potential. Still, it has many limitations, especially the lack of regional linkages and 
methodical ways to keep tourists and visitors as well as create attractions The article 
summarizes some initial results of community-based tourism development in the Central 
Key Economic Region over the past time, indicates the advantages and disadvantages, 
and proposes some solutions to contribute to the development of community-based 
tourism of the region in the coming time in an effective and sustainable manner.

 Key words: Community-based tourism, Central key economic region, potential, 
current situation, solutions.
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THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Nguyễn Thị Vĩnh Linh1

Tóm tắt: Thông qua việc khảo sát thực địa một số ngôi đình hiện còn tương đối 
toàn vẹn trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, chúng tôi muốn miêu tả hiện trạng và những 
biến đổi của các công trình tín ngưỡng cổ truyền này dưới tác động của quá trình đô 
thị hoá. Trên cơ sở đó, bài nghiên cứu bước đầu đưa ra một số giải pháp nhằm góp 
phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp của đình làng trong đời sống tinh 
thần của cộng đồng cư dân Tam Kỳ hiện nay. Để thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi 
chủ yếu sử dụng phương pháp điền dã, khảo sát trực tiếp tại di tích; phỏng vấn các 
bậc cao niên tại địa phương, đối sánh với các nguồn tài liệu thành văn hiện có. Bên 
cạnh đó, các phương pháp liên ngành như: so sánh, phân tích, tổng hợp, logic-lịch 
sử... cũng được sử dụng linh hoạt để từ đó đưa ra những nhận định khách quan, khoa 
học về các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của các công trình tín ngưỡng 
đặc biệt này. 

Từ khóa: đình làng, Tam Kỳ, toàn cầu hoá, giải pháp, bảo tồn

1. Mở đầu

Từ bao đời nay đình làng luôn là hình ảnh thân quen gắn bó với mỗi người dân Việt 
Nam như một biểu tượng văn hóa thiêng liêng:

“Làng tôi bé nhỏ xinh xinh

Chung quanh có luỹ tre xanh rườm rà

Trong làng san sát nóc nhà

Đình làng lợp ngói có vài cây cau”

[1; tr. 21]

Nằm trong hệ thống của đình làng Việt Nam nói chung và của miền Trung nói 
riêng, các đình làng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ là những công trình văn hóa có nhiều 
giá trị về mặt lịch sử, kiến trúc. Tuy nhiên, trong dòng chảy của quá trình đô thị hoá, 
những ngôi đình này đang chịu những tác động hết sức mạnh mẽ làm biến đổi cả phần 
không gian văn hoá và các sinh hoạt tín ngưỡng vốn đã tồn tại từ bao đời nay.

2. Nội dung

2.1. Hiện trạng của các đình làng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam

1. TS., Trường Đại học Quảng Nam
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2.1.1. Đình làng Mỹ Thạch

Đình làng Mỹ Thạch thuộc làng Đá Bạc (sau đổi tên là Mỹ Thạch), tổng Chiên 
Đàn, phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ban đầu đình được dựng tại xứ Tro Vưng, đến 
năm Minh Mạng thứ 13 (năm 1832), được dời về xóm Mỹ Đông xứ Rừng Nho, nay 
là khối phố Mỹ Thạch Đông, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam. 

Qua nhiều thăng trầm của lịch sử, hiện nay, phần kiến trúc chính của đình có 
hình chữ nhất, ba gian hai chái. Các gian này được liên kết với nhau bằng khung sườn 
gỗ có tường gạch, đá ong liên kết vôi xi-măng bao xung quanh. Bên trong đình ở phần 
trên chính giữa điện thờ là bức hoành phi bằng chữ Hán ghi lại niên đại xây dựng ngôi 
đình “Minh Mạng thập tam niên, tam nguyệt kiết nhật tạo lập2”- tức là ngôi đình được 
xây dựng vào ngày lành tháng tốt năm Minh Mạng thứ 13 (1832). Các đuôi trính và 
đuôi kèo hiên đều được chạm khắc tỉ mỉ những hình rồng, con giao cách điệu từ những 
hoa lá. Lối vào ba gian đều được ngăn bằng cửa bàng khoa với 4 cánh, mái được lợp 
bằng ngói âm dương. Cấu kiện gỗ bên trong đình chỉ giữ lại được rất ít, một số đuôi 
trính và đuôi kèo hiên đã được thay thế bằng gỗ kiền kiền; một số được đắp xi măng 
[9; tr.96].

Tương truyền xưa kia ở đình Mỹ Thạch có thờ Thành hoàng nhưng hiện nay loại 
hình tín ngưỡng này không còn được duy trì và cũng không còn ai biết về gốc tích hoặc 
lai lịch của vị Thành hoàng này.

2.1.2. Đình làng Vĩnh Bình
 Đình làng Vĩnh Bình toạ lạc tại thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đình được dựng vào năm Đinh Tỵ (1833) để tưởng nhớ các vị tiền 
nhân, tiền hiền, hậu hiền đã có công qui dân, lập ấp. 

Đến nay, chính đình là một toà nhà hình chữ nhất có cấu trúc 3 gian 2 chái, toàn 
bộ khung đình chịu lực trên 20 cột (4 hàng mỗi hàng 5 cột) được kê trên đá tảng hình 
vuông nhô lên khỏi nền đình khoảng 2-3cm. Tất cả các cột đều được liên kết theo kiểu 
thức kẻ chuyền với hai đoạn kèo ngắn hay còn gọi là nhị đoạn, các đầu đuôi kèo được 
chạm khắc hoa văn. Phần kèo nóc liên kết mái tiền và mái hậu kết cấu theo kiểu thức 
giao nguyên, đỡ hai bụng kèo này là một biến thể vì kèo Huế gồm một cây đỡ ngáng phía 
trên, chống bên dưới là trụ trốn (cây trõng) phình bụng đặt trên một đấu (đế con tôm) 
được chạm khắc tỉ mỉ. Phần đuôi trính ăn mộng xuyên qua cột cái (cột nhất tiền) chạm 
đầu con rồng cách điệu. Mái đình lợp ngói âm dương, trên nóc là hình tượng “Lưỡng 
long tranh châu”.

Hệ thống nguồn tài liệu thành văn còn lại trong đình dù khá ít ỏi cũng cung cấp cho 
chúng ta một số thông tin quan trọng về diện mạo và những bậc tiền nhân đã có vai trò 

2. Toàn bộ hệ thống các câu đối, tài liệu Hán - Nôm trong bài nghiên cứu này, được sưu tầm và dịch thuật 
bởi NNC Phú Bình (Lê Đình Cương).
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quan trọng trong việc tạo lập ngôi đình này3. 
2.1.3. Đình làng Hương Trà (Đình làng Tam Kỳ)
Đình Hương Trà vốn là đình làng Tam Kỳ nhưng sau đó được chuyển đến ấp 

Hương Trà (nay là phường Hoà Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Là một 
trong những ngôi đình ra đời sớm nhất ở vùng Tam Kỳ xưa, sau nhiều lần chuyển dời, 
kiến trúc của đình làng Hương Trà mặc dù có khá nhiều thay đổi nhưng vẫn bảo lưu được 
những nét kiến trúc truyền thống của Quảng Nam. Hiện nay, đình là một toà nhà “nhất 
gian nhị hạ” - một gian hai chái, hai trụ giữa đình được đắp hình con rồng uốn lượn chạy 
quanh cột đình và được gắn mảnh sành sứ, mái đình xuôi vào các viềm mái thẳng, được 
lợp bằng ngói âm dương. Trên chóp mái đắp nổi hình rồng “lưỡng long triều nhật”được 
cẩn bằng sành sứ dân gian, các duôi mái từ dưới lên trên chạm hình các con vật trong tứ 
linh (long, ly, quy, phụng) nhằm góp phần thể hiện sự cổ kính mang màu sắc tâm linh 
của ngôi đình.

Ba cửa chính đều được làm bằng gỗ, vòm cửa hình vòng cung khá đẹp. Các hàng 
cột đều được làm bằng gỗ mít, các xà ngang trính được kết nối với nhau bởi các vì kèo, 
trính, đòn tay. Đà ngang được đâm xuyên có hai trảng quả đỡ lấy các xuyên thượng, trên 
đầu các cột gỗ đều được chạm khắc, trang trí hình muôn thú, hoa lá...Trên các gian thờ 
cũng được trang trí bởi các hình sơn thuỷ, tứ linh, tứ quý và đều có các câu đối trên gian 
thờ. Các gian thờ đều được bố trí theo lối truyền thống: gian giữa thờ Tiền hiền; gian bên 
hữu (trong nhìn ra) đặt tượng Quan Công; gian bên tả thờ Hậu hiền và các Vị phối tự.

Đình Hương Trà là một trong hai ngôi đình trên địa bàn thành phố Tam Kỳ còn lưu 
giữ lại tục thờ cúng Thành hoàng - một trong những tín ngưỡng đã ăn sâu vào tâm thức 
và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống tâm linh của người dân ấp Hương 
Trà nói riêng và dân xã Tam Kỳ xưa nói chung. Hàng năm tới ngày 15/4 âm lịch, dân 
làng Hương Trà lại linh đình tổ chức lễ tế Thành hoàng của đình nhằm tạ ơn công đức vị 
Thành hoàng cùng các vị tiền hiền, hậu hiền đã có công khai khẩn, qui dân lập ấp dựng 
làng, hướng con người luôn nhớ về cội nguồn, cầu mong cho quốc thái dân an. Đó cũng 
chính là sợi dây cố kết cộng đồng, trở thành giá trị văn hoá đặc sắc cần được bảo lưu.

2.1.4. Đình làng Phương Hoà
Đình Phương Hòa tọa lạc tại làng Phương Hòa, nay thuộc thuộc khối phố Phương 

3. Hiện trên trên hai trụ ở hiên đình hiện vẫn đang lưu giữ hai câu đối (được cho là lưu lại từ xưa): 
“Hậu lộ trường, đông vãng lai, tây khứ tựu
Tiền giang trạch, tả phù sa, hữu lương điền”
Dịch nghĩa: Trước mặt là đầm (An Thái - Chiên Đàn) nay gọi là đầm Bãi Sậy với nhánh sông Đầm dẫn 
nước từ sông Quảng Phú vào đầm này. Phía tả đình là các cồn cát, phía hữu của đình là đồng ruộng. Sau 
lưng đình là đường đi, lắm người qua lại.
Trên một số cấu kiện gỗ còn lại trong đình, có khắc chìm một số tên người như Nguyễn Kính, Lê Lai, 
Nguyễn Chiếu, Lê Thạnh, Phạm Càn, Nguyễn Kết, Nguyễn Ký. Trên xuyên chính giữa ghi “Lý trưởng 
Xuân”, cạnh đó có ghi tên một ông họ Mai (không rõ tên do nét khắc bị mờ). 
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Hòa Đông, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Nằm toạ lạc tại 
một trong những ngôi làng nổi tiếng với nghề làm bún từ bao đời nay nên đình Phương 
Hoà may mắn vẫn giữ được một số dấu tích của ngôi đình cũ. Đó là tấm bình phong vôi 
đá nằm trong khuôn viên của đình và những hoành phi, sắc phong, câu đối, các cấu kiện 
gỗ. Cụ thể là:

Sắc phong Thành hoàng làng Phương Hòa danh hiệu “Hàm Hoằng Quang Đại Chí 
Đức” vào năm Minh Mệnh (1826); .

Tấm hoành phi: “Minh Mệnh thập nhị niên nhật nguyệt/ Lý trưởng Trần Khương 
tín cúng”

(Dịch nghĩa: Hoành phi này lập năm Minh Mệnh thứ Mười Hai (1831) do Lý 
trưởng (làng Phương Hòa) là Trần Khương kính khắc dâng cúng)

Trên đòn đông vuông có khắc ở mặt đáy: “Minh Mệnh thập nhị niên/Tuế thứ Tân 
Mão kiến / Quý Tỵ nguyệt Cát nhật Lương thời/ bổn xã đồng cải cựu tạo tân lập hướng 
Khôn kiêm Mùi thượng lương” [Dịch nghĩa: Đòn đông được dựng vào Năm Minh Mệnh 
thứ mười Hai (1831) (Tân Mão) tạo dựng vào ngày Tốt của tháng Quý Tỵ, giờ Lành/ Bổn 
xã (Phương Hòa) cùng đổi cũ lập mới/ đình dựng hướng Khôn kiêm Mùi].

Tuy đình hiện nay không còn giữ được nhiều nét kiến trúc cổ song hầu hết khung 
sườn gỗ, tránh, kèo nguyên thuỷ vẫn được bảo tồn. Đình có kiến trúc hình chữ Nhất, mặt 
chính quay về hướng Đông. Phần nền chịu lực được bao quanh bằng đá ong màu nâu 
sẫm, mái lợp ngói âm dương, đình vẫn giữ được khung sườn bằng gỗ, toàn bộ khung 
nhà chịu lực trên 30 cột (6 dọc × 5 ngang) đều được làm bằng gỗ mít, đường kính bốn 
cột lớn nhất gian chính giữa là 12,54 m. Các cột đều được kê trên đá tảng hình vuông, 
liên kết với nhau theo kiểu thức kẻ chuyền với ba đoạn kèo ngắn. Các đầu, đuôi kèo đều 
được chạm khắc hình hoa lá và thú vật. Phần kèo nóc liên kết mái tiền và mái hậu theo 
kiểu thức giao nguyên, vì kèo này được xem là biến thể vì kèo Huế, phần đuôi trính được 
chạm khắc đầu rồng cách điệu. Hiện trên kiến trúc gỗ của đình có khắc tên một số cá 
nhân thuộc 5 tộc họ lớn ở Phương Hòa là Bùi, Cao, Đinh, Nguyễn, Trần đã đóng góp cột, 
kèo, xuyên, trính...làm đình; ai đóng góp cấu kiện nào thì khắc tên ngay vào đó.

 Hệ thống cửa bàng khoa ở lối vào ba gian cũng được làm bằng gỗ mít, ba gian 
bệ thờ với hai bên tả ban hữu ban thờ tiền hiền tộc Võ và hậu hiền tộc Trần, ông tổ nghề 
bún của làng trước đây được thờ trong một ngôi miếu riêng nay cũng được đem về thờ 
trong đình. Căn chính giữa thờ Thành Hoàng của làng, phía bên trên ở gian chính giữa 
là bức hoành phi được sơn son thếp vàng với ba chữ Hán “Thượng đẳng thần”. Hai bên 
hiên có cây trụ biển cao to, vẽ hình long qui phụng quyện vào nhau tượng trưng cho sự 
vững chắc của đình, mái được lợp bằng ngói âm dương, trên nóc là hình tượng “Lưỡng 
long triều nhật”.

Cùng với những giá trị đặc sắc về mặt kiến trúc, nghệ thuật, đình Phương Hòa còn 
là nơi lưu giữ lại nhiều giá trị văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt tâm linh, 
trong đó có tục thờ Thành hoàng. Hàng năm cứ tới ngày 16/6 âm lịch, dân làng Phương 
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Hòa lại linh đình tổ chức lễ cúng tế Thành hoàng của đình nhằm tỏ lòng tri ân đối với vị 
Thành hoàng cùng những người có công khai canh lập làng với mong ước cầu cho dân 
được an cư lạc nghiệp, giáo dục con cháu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đây là một 
trong những tín ngưỡng mang giá trị văn hóa tâm linh sâu sắc cần được giữ gìn và bảo 
lưu cho đến mai sau.

2.1.5. Đình làng Thạch Tân
Đình làng Thạch Tân được xây dựng vào đầu thế kỉ XVIII tại xứ Bến Củi (tên gọi 

khi xưa của làng Thạch Tân) với chất liệu ban đầu là tre, cây, tranh, lá. Những cuộc chiến 
tranh đi qua không chỉ để lại cho làng Thạch Tân nhiều mất mát mà đình làng Thạch Tân 
cũng chịu không ít những tổn thương. Tuy nhiên, sau nhiều lần trùng tu, hiện nay đình 
làng Thạch Tân có một diện mạo khá khang trang nhưng vẫn bảo tồn được những nét 
kiến trúc truyền thống ban đầu. 

Phía trước đình là một tấm bình phong án ngự khắc hình con hổ biểu tượng cho sức 
mạnh che chở cho ngôi đình đồng thời che chở cho toàn bộ dân làng. Hai bên tấm bình 
phong này vẫn còn lưu giữ câu đối: 

“Thạch trụ lưu truyền thiên cổ ngưỡng.
Tân hàm phước trạch bách niên hương”
(Dịch nghĩa: Cơ nghiệp lưu truyền, nghìn năm ngưỡng mộ/Cháu con hưởng phước, 

mãi mãi phụng thờ). Trong đó, hai chữ đầu hai vế nối lại là “Thạch Tân”- tên làng.
Đình có kết cấu ba gian hai chái lợp ngói vồng theo kiểu đình truyền thống ở vùng 

nam Quảng Nam xưa. Kiểu thức kiến trúc bên ngoài cũng như nội thất của ngôi đình này, 
tuy bị thay đổi chút ít sau nhiều đợt trùng tu, nhưng cách bố trí các gian thờ và chữ nghĩa 
bên trong được cho là không thay đổi [5].

Trong đình gian giữa thờ Tiền hiền, hai gian hai bên thờ hậu hiền và các Vị hữu 
công với làng. Bên phải của đình có một giếng lớn dùng để cung cấp nước dùng cho các 
hoạt động trong đình cũng như rửa vật dụng thờ cúng vào những ngày lễ lớn trong đình. 
Hằng năm cứ tới ngày 10/3 âm lịch thì tại đình tổ chức Lễ giỗ Tiền hiền.

2.2. Một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị của hệ thống đình làng trên 
địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Như vậy có thể thấy, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ hiện tại còn 5 ngôi đình còn 
lại tương đối nguyên vẹn. Phần cấu trúc ngôi đình và 1 số hoành phi, câu đối được bảo 
tồn khá tốt. Tuy nhiên, quá trình đô thị hoá ở thành phố Tam Kỳ đang diễn ra và dẫn đến 
những tác động nhiều chiều đến văn hoá làng nói chung và hệ thống đình làng nói riêng. 
Phần cấu trúc không gian của hầu hết những ngôi đình trên đã bị phá vỡ hoàn toàn khi 
các công trình hiện đại mọc lên ngày càng nhiều. Nếu trước các sân đình rộng rãi xưa 
kia thường là hàng cây cổ thụ, bến nước, là nơi tập trung dân cư cho những sinh hoạt văn 
hoá mang tính cộng đồng thì hiện giờ chỉ còn lại cấu trúc chính là một toà nhà 1, 3, hoặc 
5 gian, các công trình kiến trúc phụ trợ phần chính đình gần như không có. Bên cạnh đó, 
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việc phục dựng, thêm vào những cấu kiện bằng bê tông với các màu sắc tương đối hiện 
đại ở một khía cạnh nào đó đã làm mất đi tính nguyên bản, tính thâm trầm, cổ kính vốn 
có của một công trình tín ngưỡng ở các làng xã xưa. Đặc biệt, sinh hoạt tâm linh gắn 
liền với các ngôi đình này cũng đang dần bị mai một. Chỉ có 2/5 ngôi đình chúng tôi tiến 
hành khảo sát là vẫn còn lễ cúng thành hoàng làng - một trong những hoạt động lễ nghi 
quan trọng nhất trong các đình xưa. Và những nghi lễ này, phần lớn vẫn do các bậc cao 
niên, trưởng lão đứng ra vận động nhân dân tham gia cùng với sự quan tâm từ các cấp 
chính quyền địa phương. Sự thiếu vắng hay thờ ơ của thế hệ trẻ đối với đình và những 
sinh hoạt văn hoá cộng đồng ở đình đang đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề trong việc bảo 
tồn và phát huy các giá trị của hệ thống đình làng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam.

Nguyên nhân chính của những biến đổi trên là xuất phát từ quá trình đô thị hóa 
hiện nay đang diễn ra trên toàn đất nước mà trong đó Tam Kỳ cũng không phải trường 
hợp ngoại lệ. Trong hệ thống tính chất của đô thị hóa, xin đề cập đến ba tính chất quan 
trọng và phổ biến trong mọi loại hình đô thị hóa: 

Tính chất không thể đảo ngược được (Irreversibility): Đô thị hóa bao giờ cũng là 
một sự thay đổi mà từ đó, ta không bao giờ quay ngược lại được trạng thái trước kia, một 
nơi nào đã có đô thị hóa thì xã hội hiện đại ấy không thể trở lại trạng thái tiền đô thị như 
trước đây. 

Tính tăng tốc (Acceleration): Tốc độ của đô thị hóa càng ngày càng tăng nhanh, 
nhanh đến nỗi mà các chuyên gia về đô thị học vẫn phải luôn loay loay trong việc cập 
nhật tìm hiểu về bản chất và đánh giá những ảnh hưởng của nó lên xã hội, nhưng vẫn 
không cập nhật được. 

Tính đứt đoạn (Discontinuity): Những thay đổi do đô thị hóa mang lại, tạo ra 
những đứt đoạn trong quá trình chuyển động. Mô hình và cơ chế mới trong xã hội hoàn 
toàn khác với những gì đã ngự trị trước đây. Cuộc cách mạng đô thị này tạo nên những 
đổi thay đột ngột làm cho con người bị cắt đứt với những hành vi quen thuộc đã có, bắt 
họ phải học cách suy nghĩ, cách hành động mới.

Như vậy, đô thị hóa đòi hỏi con người phải chuyển động theo tốc độ chuyển động 
của nó. Tức là, một khi, một nơi đã có hiện tượng đô thị hóa, thì nơi ấy đòi hỏi một lối 
sống khác, một cách ứng xử văn hóa khác, khác hẳn với lối sống, với văn hóa nông thôn 
trước đây. Đây chính là những vấn đề mà cộng đồng cư dân ở các làng xã trước đây 
trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đang phải đối diện để bảo tồn các giá trị văn hoá làng cổ 
truyền nói chung và thiết chế văn hoá đình làng nói riêng không bị biến dạng hoặc biến 
mất. 

Tuy nhiên, chúng ta cần nhận thức rõ ràng rằng, đình làng Tam Kỳ là một thể chế 
mang tính tổng hợp với những đặc trưng hết sức riêng biệt. Phần lớn các Thành hoàng 
được thờ trong các đình làng này là những vị tiền hiền khai canh, lập làng. Vậy nên, đình 
làng Tam Kỳ đang lưu giữ những nguồn tài liệu thành văn độc bản, những ký ức về một 
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thời kỳ lịch sử mở nước liên tục và đầy biến động. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của 
năm ngôi đình nói trên và phục dựng lại một số ngôi đình khác trên địa bàn thành phố 
Tam Kỳ cần đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững, gắn với từng cộng đồng cư dân 
làng. Theo báo cáo “Tương lai chung của chúng ta” (Our Common Future), phát triển 
bền vững là: “một quá trình đảm bảo rằng chúng ta sẽ để lại cho thế hệ sau một lượng 
tài sản vốn (tự  nhiên và con người tạo nên) không ít hơn lượng các tài sản chúng ta có 
hiện nay. Phát triển bền vững không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển của hiện tại mà còn 
tạo điều kiện, mang đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai” [8; tr.95]. 
Vì vậy, chúng tôi thiết nghĩ, phải chăng trước tiên nên giáo dục cho nhân dân, nhất là 
cho lớp trẻ ý thức về văn hóa làng truyền thống trong đó nhấn mạnh vai trò và vị thế của 
đình làng. Thực tế cho thấy, lớp trẻ hiện nay gần như không có khái niệm gì về làng, coi 
việc làng, việc thờ cúng tại các đình, miếu là chuyện của các ông bà già ở thôn quê. Vì 
thế, cần bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lòng tự hào về quê hương, làng xóm mình, tức là về văn 
hóa làng. Có như vậy, ngôi đình làng không chỉ trước đây mà cả ở hiện tại mới đi sâu 
vào tâm khảm và trở thành một phần tình cảm thiêng liêng của các thế hệ trẻ. Muốn làm 
được điều đó, chúng ta cần một chiến lược bảo tồn mang tính thống nhất, vận động được 
sự tham gia của toàn thể xã hội. 

Đầu tiên, cần xây dựng quy chế quản lý chung, đồng bộ và đặc thù về di sản văn 
hóa đình làng, trong đó nhanh chóng phải chuẩn hóa thông tin về di tích đình làng trên hệ 
thống cổng thông tin điện tử của thành phố và các website có liên quan. Xây dựng cơ sở 
dữ liệu của các đình làng sẽ góp phần cho việc tiếp cận các thông tin về đình làng được 
nhanh chóng và chính xác.

Thứ hai, đề cao vai trò của cộng đồng dân cư địa phương trong việc bảo tồn và 
phát huy các giá trị của đình làng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. “Một sự phát triển 
chân chính đòi hỏi phải sử dụng một cách tối ưu nhân lực và vật lực của mỗi cộng đồng. 
Vì vậy, phân tích đến cùng, các trọng tâm, các động lực và các mục đích của phát triển 
phải được tìm trong văn hóa” [8; tr.95]. Theo chúng tôi, đây là một trong những giải 
pháp mang tính cốt lõi và quan trọng nhất. Vì là một trong những thiết chế đặc trưng của 
văn hoá làng truyền thống, sức sống của đình làng đến từ chính những sinh hoạt tâm linh 
của dân làng. Vậy nên, nếu tách rời và xem công tác bảo tồn là công việc riêng của các 
nhà quản lý văn hoá thì trong thời gian tới, đình làng sẽ đánh mất dần vai trò và vị trí 
thiết yếu của nó trong đời sống cư dân. Quan trọng hơn, vô tình chung, chúng ta sẽ tách 
dần phần “vật thể” và “phi vật thể” vốn thống nhất trong các ngôi đình trước đây thành 
hai thực thể riêng biệt. Điều đó dẫn đến những tác hại vô cùng sâu sắc đối với “sự sống” 
của các ngôi đình. Chính vì vậy, điều quan trọng là chúng ta nên sớm có những cơ chế 
để đưa đình làng hòa nhập vào đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong tình hình 
mới. Có thể ngôi đình lúc này không chỉ là nơi thờ cúng, thực hành tín ngưỡng, mà quan 
trọng hơn còn là nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các lễ hội hay sự kiện quan trọng của 
địa phương. Kéo người dân địa phương, nhất là thế hệ trẻ đến với đình làng để đình làng 
không chỉ thực sự có vai trò, giá trị với cộng đồng dân cư trong giai đoạn hiện nay mà 
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quan trọng hơn, qua đó sẽ phát huy tối đa vai trò làm chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi 
người dân trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích. Bên cạnh đó, cần một 
chiến lược quảng bá có sức hút và có chiều sâu về các ngôi đình làng trên địa bàn thành 
phố Tam Kỳ. Giá trị của một di sản sẽ được nâng lên khi người dân hiểu biết đầy đủ về 
nó. Vì vậy, cần tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa người quản lý, chuyên môn với người dân. 
Có rất nhiều cách để đưa thông tin về di tích đến với mọi người như: chiếu những đoạn 
phim tư liệu, trưng bày hình ảnh về di tích, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về di tích cho 
mọi đối tượng, hay thông qua các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian tại di tích (cờ 
tướng, hát bài chòi…) thu hút người dân tham gia và từ đó nâng cao ý thức giữ gìn, bảo 
tồn di tích…Đây cũng sẽ là hướng đi và định hướng cho thời gian sắp tới nhằm hướng 
đến việc “bảo tồn và phát triển bền vững” phục hồi lại các hoạt động văn hóa xã hội [7].

Thứ ba, trong quá trình quy hoạch phát triển thành phố Tam Kỳ trong thời gian tới, 
đặc biệt là quy hoạch các khu công nghiệp, mở mang đường giao thông cần chú ý tránh 
làm tổn hại đến phần không gian văn hoá còn lại ở các ngôi đình. Trong mọi công tác bảo 
tồn loại hình di tích này, cần tôn trọng nguyên tắc 3R – Giữ lại (Retention) tối đa, Trùng 
tu (Restoration) tinh tế và Sửa chữa (Repair) cẩn trọng. Trong đó, chú ý giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa bảo tồn nguyên trạng không gian đình làng và qui hoạch đô thị, phát 
triển kinh tế, xã hội để giữ lại những giá trị vốn có của những ngôi đình này. Bân cạnh 
đó, nên đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong tu bổ di tích đình làng vì công tác trùng tu, 
tôn tạo đình làng còn bao hàm ý nghĩa lớn hơn đó là nghiên cứu giữ gìn và phát huy các 
giá trị của di tích. 

Thứ tư, gắn bảo tồn với phát triển, trong đó chú trọng xu hướng phát triển bền 
vững thông qua việc khai thác các hoạt động du lịch. Việc thiết kế các city tour kết nối 
năm ngôi đình vừa đề cập ở trên sẽ không chỉ là một sản phẩm du lịch mới thu hút du 
khách mà còn là một hành trình tìm về nguồn cội có giá trị văn hoá, lịch sử quan trọng. 
Hiện nay, thành phố Tam Kỳ đang khai thác thương hiệu hoa sưa của làng Hương Trà 
và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía nhân dân trong và ngoài tỉnh. Vậy nên, tại 
sao thành phố không thiết lập những tour tuyến tìm hiểu về văn hoá của các làng xã xưa 
trong đó nhấn mạnh đến các ngôi đình, kết nối chúng với các di tích vật thể và phi vật 
thể khác để tạo thành một sản phẩm du lịch đặc trưng riêng của Tam Kỳ. Chúng tôi thiết 
nghĩ trong bối cảnh phát triển bền vững hiện nay, tận dụng và khai thác tốt các đình làng, 
nghề truyền thống,....sẽ mang đến cho du lịch Tam Kỳ những sản phẩm du lịch mới, đặc 
trưng, góp phần kết nối với Hội An và các địa phương khác.

Cuối cùng, hiện nay việc giảng dạy lịch sử địa phương đã và đang trở thành một bộ 
phận quan trọng của việc dạy học lịch sử trong các nhà trường. Vậy nên, ngành giáo dục 
đào tạo thành phố Tam Kỳ có thể suy nghĩ về việc khuyến khích giáo viên các chuyên 
ngành xã hội nhân văn nói chung, bộ môn lịch sử nói riêng tiến hành các tiết dạy lịch sử 
địa phương tại các đình làng - chứng nhân lịch sử quan trong quá trình di dân, lập ấp của 
bao thế hệ tiền nhân. Do đó, tiến hành các tiết dạy lịch sử, văn hoá địa phương tại di tích 
sẽ góp phần giúp người học hiểu một cách sâu sắc, tường minh, trực quan sinh động về 
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một giai đoạn lịch sử dài của quê hương họ. Đây là những bài học có giá trị rất lớn góp 
phần giáo dục nhận thức, bồi dưỡng tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ.

3. Kết luận
Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay đã và đang tác động mạnh mẽ 

đến hệ thống đình làng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói 
chung. Trong năm ngôi đình mà chúng tôi tiến hành khảo sát (đình Hương Trà - phường 
Hòa Hương, đình Vĩnh Bình - xã Tam Thăng, đình Phương Hòa - phường Hòa Thuận, 
đình Mỹ Thạch - Phường Tân Thạnh, và đình Thạch Tân - xã Tam Thăng) thì phần lớn 
các đình vẫn giữ được khá nguyên vẹn cấu trúc đình làng truyền thống của miền Thuận 
- Quảng. Các nghi lễ thờ cúng tại đình vẫn được tiến hành thường xuyên thông qua ban 
trị sự các đình. Trong đó, đặc biệt, 2/5 đình vẫn bảo lưu lễ cúng Thành hoàng làng hàng 
năm. Tuy nhiên, do nhiều biến động của lịch sử và sự tàn phá của điều kiện thời tiết khắc 
nghiệt, nhiều chi tiết gỗ nguyên bản trong các đình hiện đang bị biến dạng; không gian 
trước và xung quanh đình đang ngày càng bị thu hẹp; cộng đồng cư dân địa phương (nhất 
là thế hệ trẻ) đang dần thờ ơ với đình và không mặn mà với các hoạt động tâm linh ở các 
ngôi đình này. Do đó, chúng tôi thiết nghĩ, chúng ta cần có một chính sách thống nhất 
trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của các ngôi đình trên địa bàn thành phố 
Tam Kỳ. Trong đó, chú trọng nguyên tắc bảo tồn để phát triển và phát triển một cách bền 
vững, huy động sự tham gia của cư dân địa phương cho các hoạt động này bởi vì không 
có biện pháp, cơ chế nào hữu hiệu, hiệu quả hơn chính nội lực, chính cộng đồng địa 
phương tự phát huy vai trò của mình trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền 
thống. 

Hơn nữa, việc thay đổi các chức năng của đình để phù hợp với bối cảnh xã hội mới 
cũng rất cần thiết để những ngôi đình này có thể phát huy đầy đủ và trọn vẹn “sức sống” 
của nó trước những biến đổi mang tính thời đại. Hy vọng rằng, với những giải pháp phù 
hợp, tích cực, những giá trị văn hóa truyền thống trân quý của hệ thống đình làng trên địa 
bàn thành phố Tam Kỳ sẽ được lưu giữ, bảo tồn và phát huy không bị mai một và trường 
tồn cùng thời gian. 
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Abstract: Through a field survey of a number of communal houses in   Tam Ky city, 
we want to describe the situation and changes of these traditional religious buildings 
under the influence of the globalization process. On that basis, this study initially proposes 
some solutions to contribute to preserving and promoting the good cultural values   of 
these communal houses in the spiritual life of the current Tam Ky resident community. To 
do this research, we mainly used field methods, surveyed the current situation of these 
communal houses, interviewed local elders, and compared the results with existing written 
sources. Besides, interdisciplinary methods such as comparison, analysis, synthesis, and 
logic-history were also used flexibly to make objective and scientific judgments about the 
solutions to preserve and promote the value of these special religious buildings.
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Tóm tắt: Vật liệu bức xạ tự nhiên là một trong những nguồn chính gây phơi chiếu 
bức xạ đến môi trường và con người. Việc đánh giá liều hiệu dụng chiếu ngoài hàng 
năm từ vật liệu xây dựng đến con người đã được thực hiện tại Đồng Nai. Nghiên cứu 
này trình bày việc đánh giá liều hiệu dụng chiếu ngoài gây bởi phóng xạ trong vật liệu 
xây dựng (cát, gạch, xi măng, đá) dựa trên phương pháp bán thực nghiệm và phần mềm 
ResRad-Build. Chúng tôi đã thu góp 28 mẫu thuộc 11 quận/huyện trong Đồng Nai và 
mẫu này được đo trên hệ phổ kế gamma phông thấp sử dụng đầu dò Germanium siêu 
tinh khiết (HPGe). Hoạt độ phóng xạ của 226Ra, 232Th và 40K được tính với các giá trị lần 
lượt là từ 9,2 ± 0,9 đến 100,7 ± 8,5 Bq/kg, từ 10,6 ± 1,3 đến 95,0 ± 4,8 Bq/kg và từ 187 
± 12 đến 1166 ± 45 Bq/kg. Liều hiệu dụng chiếu ngoài được tính theo phương pháp bán 
thực nghiệm có giá trị từ 0,66 đến 6,98 mSv/năm, với giá trị trung bình là 2,68 mSv/năm. 
Bằng phần mềm Resrad-Build, liều hiệu dụng chiếu ngoài gây bởi phóng xạ có trong vật 
liệu xây dựng được tính có giá trị trung bình là 2,28 mSv/năm. Kết quả trên chỉ ra rằng 
có sự tương quan mạnh mẽ giữa hai phương pháp đánh giá liều hiệu dụng chiếu ngoài 
gây bởi phóng xạ có trong vật liệu xây dựng và liều hiệu dụng chiếu ngoài tính từ phần 
mềm Resrad-Build có giá trị thấp hơn 1,2 lần (xấp xỉ 15%) so với giá trị tính từ phương 
pháp bán thực nghiệm. Các giá trị này đều nằm trong giới hạn cho phép của ICRP (3–10 
mSv/năm).

Từ khóa: Liều hiệu dụng chiếu ngoài; Resrad-Build; Vật liệu xây dựng.
1. Mở đầu 
Con người sống trên mặt đất luôn bị chiếu xạ (bao gồm chiếu xạ ngoài và chiếu 

xạ trong) bởi các nguồn phóng xạ tự nhiền và nhân tạo với liều trung bình khoảng 2,96 
mSv/năm; trong đó có đến 2,42 mSv/năm (khoảng 82%) gây ra do các đồng vị phóng xạ 
tự nhiên [1]. Vật liệu xây dựng là một trong những nguồn phơi nhiễm phóng xạ cho cư 
dân. Vật liệu xây dựng cũng đóng vai trò là chất làm giảm bức xạ từ bức xạ ngoài trời, 
nhưng chúng lại có thể gây ra liều gamma, liều Radon đáng kể trong nhà, và góp phần 
vào liều bức xạ cho cư dân, nếu vật liệu xây dựng được sử dụng có chứa nồng độ phóng 
xạ tự nhiên cao [2]. Đánh giá độ phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng, đánh giá liều 
hiệu dụng chiếu ngoài đối với con người nhằm giảm thiểu liều hiệu dụng chiếu ngoài, 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng là một vấn đề đã và đang được thế giới quan tâm nghiên cứu.

1. ThS., Viện nghiên cứu hạt nhân
2. Viện nghiên cứu hạt nhân
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Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu báo cáo quốc tế liên quan đến hàm lượng hạt 
nhân phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng. Các nghiên cứu được thực hiện bởi các 
nhà khoa học cho thấy tỷ lệ liều hiệu dụng trong nhà sẽ tăng theo nồng độ phóng xạ tự 
nhiên trong vật liệu xây dựng [2-5]. 

Điều khoản 75 của chỉ thị châu Âu 2013/59/euratom [6] đặt ra mức tham chiếu 1 
mSv/năm cho tiếp xúc chiếu xạ ngoài trong nhà do vật liệu xây dựng, trong đó yêu cầu 
các quốc gia thành viên sử dụng chỉ số hoạt độ bức xạ (I) để xác định sự phơi nhiễm bức 
xạ do vật liệu xây dựng vượt quá mức giới hạn. Chỉ số I này được định nghĩa là tổng 
trọng số hoạt độ của 232Th, 226Ra và 40K.

Với các lý do trên, bài báo được đưa ra nhằm tính toán hoạt độ riêng của các đồng 
vị phóng xạ, suất xả Radon từ vật liệu xây dựng. Từ đó xác định liều hiệu dụng chiếu 
ngoài gây bởi phóng xạ gamma từ vật liệu xây dựng qua phương pháp bán thực nghiệm 
và phương pháp mô hình. 

2. Nội dung
2.1. Thu góp và xử lý mẫu  
Tiến hành thu góp 28 mẫu vật liệu xây dựng các loại. Mẫu được thu góp tại các mỏ 

cát, đá và mua tại các cửa hàng bán vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai. Mẫu sau khi thu góp được đóng gói theo quy chuẩn và vận chuyển về phòng 
thí nghiệm để tiến hành các công việc tiếp theo.

Lấy khoảng 3,5 kg/mẫu vật liệu xây dựng, đem nghiền mịn trên máy nghiền 
Pulverisette 6 đến kích thước hạt < 20 µm (trừ các mẫu cát, xi măng, vôi bột và thạch 
cao).  Sau đó, lấy ra khoảng > 200 g mẫu đã nghiền mịn; đóng vào hộp đo nhựa, hình trụ 
(đường kính: 60 mm) đến độ cao 40mm; sau đó nhốt kín mẫu dùng paraphin và chờ đo 
trên hệ phổ kế gamma phông thấp theo phương pháp nhốt mẫu dùng paraphin.

2.2. Phần mềm ResRad-Build
ResRad-Build là một phần mềm được phát triển bởi Phòng thí nghiệm quốc gia 

Argone Hoa Kỳ để đánh giá liều phóng xạ từ các tòa nhà do sự lưu trú của chất phóng xạ 
và đánh giá liều phát sinh của một cá nhân làm việc hoặc sống trong tòa nhà bị ô nhiễm 
phóng xạ. Mã nguồn này có thể cho phép tính toán nhiều nguồn gây ô nhiễm và đánh 
giá cả con đường phơi nhiễm bên ngoài và liều lượng do hít phải hoặc nuốt phải bụi bẩn 
cũng như liều lượng từ hít phải khí Radon. Mã nguồn có khả năng đánh giá một cách linh 
hoạt liều hiệu dụng chiếu ngoài từ hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng [7].

Trong nghiên cứu này, phần mềm ResRad-Build được sử dụng để thực hiện đánh 
giá liều hiệu dụng chiếu ngoài gây bởi phóng xạ có trong vật liệu xây dựng. Liều hiệu 
dùng chiếu ngoài có thể được tính cho nhiều thực thể tại các vị trí khác nhau trong tòa 
nhà. Việc che chắn giữa mỗi nguồn phóng xạ và thực thể cũng có thể được đưa vào.

ResRad-Build cho phép tính đến tất cả các con đường tiếp xúc (Hình 1): (1) Chiếu 
xạ bên ngoài (trực tiếp từ nguồn hoặc từ các vật liệu lắng đọng trên mặt đất hoặc từ 



57

 NGUYỄN THỊ THANH NGA, LÊ NHƯ SIÊU, NGUYỄN VĂN PHÚ,  
TRẦN ĐÌNH KHOA, NGUYỄN KIM THÀNH, NGUYỄN TỐNG THANH HỒNG

không khí chìm); (2) Hít phải và nuốt phải bụi lơ lửng; (3) Hít phải radon hoặc Triti.
Hình 1. Các con đường tiếp xúc trong phần mềm ResRad-Build

ResRad-Build tính toán phơi nhiễm tiếp xúc bên ngoài dựa trên các yếu tố chuyển 
đổi liều từ Báo cáo Hướng dẫn Liên bang Hoa Kỳ-12 (FGR-12) [8]. Liều hiệu dụng 
chiếu ngoài gây ra bởi phóng xạ được tính chỉ trên một thực thể. Thực thể đứng tại trung 
tâm của phòng với độ cao 1m. 

Các dữ liệu đầu vào của mô hình gồm hoạt độ các đồng vị phóng xạ 232Th, 226Ra, 
40K; vận tốc rơi lắng; kích thước phòng 4m × 5m × 2,8m; chiều dày của tường, sàn, trần 
là 20cm; tất cả các tường được xây dựng từ gạch, vữa; sàn và trần sử dụng bê tông; thời 
gian chiếu trung bình hàng năm là 7000 giờ; hệ số chuyển đổi liều là 0,7 Sv/Gy; giá trị 
phông là 50 nGy/h;….

Một tập tin báo cáo tên RESRADB.RPT được trích xuất sau mỗi lần chạy. Ngoài 
ra, có thể xem kết quả đầu ra của phần mềm dưới dạng đồ thị.

2.3. Tính toán liều hiệu dụng từ số liệu đo đạc của HPGe
2.3.1.  Hệ phổ kế gamma phông thấp (HPGe)
Trong nghiên cứu này, việc đo đạc các mẫu vật liệu xây dựng sau khi đã xử lý được 

thực hiện trên hệ phổ kế gamma phông thấp sử dụng đầu dò Germanium siêu tinh khiết 
(HPGe) trong thời gian 24 giờ để lấy đủ thống kê diện tích đỉnh của các đồng vị quan 
tâm. Hệ phổ kế gamma phông thấp với detector HPGe GX 3019 (CANBERRA), hiệu 
suất tương đối: 30%, FWHM: 1,90 keV tại 1332 keV của Co-60 và tỷ số peak/Compton 
là 56:1. Phần mền MAESTRO-32 được dùng để thu nhận và xử lý phổ.

Tiến hành thu góp 28 mẫu vật liệu xây dựng các loại. Mẫu được thu góp tại các mỏ cát, 
đá và mua tại các cửa hàng bán vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai. Mẫu sau khi thu góp được đóng gói theo quy chuẩn và vận chuyển về phòng thí nghiệm 
để tiến hành các công việc tiếp theo. 

Lấy khoảng 3,5 kg/mẫu vật liệu xây dựng, đem nghiền mịn trên máy nghiền Pulverisette 
6 đến kích thước hạt < 20 μm (trừ các mẫu cát, xi măng, vôi bột và thạch cao).  Sau đó, lấy ra 
khoảng > 200 g mẫu đã nghiền mịn; đóng vào hộp đo nhựa, hình trụ (đường kính: 60 mm) 
đến độ cao 40mm; sau đó nhốt kín mẫu dùng paraphin và chờ đo trên hệ phổ kế gamma 
phông thấp theo phương pháp nhốt mẫu dùng paraphin. 

2.2. Phần mềm ResRad-Build 
ResRad-Build là một phần mềm được phát triển bởi Phòng thí nghiệm quốc gia Argone 

Hoa Kỳ để đánh giá liều phóng xạ từ các tòa nhà do sự lưu trú của chất phóng xạ và đánh giá 
liều phát sinh của một cá nhân làm việc hoặc sống trong tòa nhà bị ô nhiễm phóng xạ. Mã 
nguồn này có thể cho phép tính toán nhiều nguồn gây ô nhiễm và đánh giá cả con đường phơi 
nhiễm bên ngoài và liều lượng do hít phải hoặc nuốt phải bụi bẩn cũng như liều lượng từ hít 
phải khí Radon. Mã nguồn có khả năng đánh giá một cách linh hoạt liều hiệu dụng chiếu 
ngoài từ hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng [7]. 

Trong nghiên cứu này, phần mềm ResRad-Build được sử dụng để thực hiện đánh giá 
liều hiệu dụng chiếu ngoài gây bởi phóng xạ có trong vật liệu xây dựng. Liều hiệu dùng chiếu 
ngoài có thể được tính cho nhiều thực thể tại các vị trí khác nhau trong tòa nhà. Việc che chắn 
giữa mỗi nguồn phóng xạ và thực thể cũng có thể được đưa vào. 

ResRad-Build cho phép tính đến tất cả các con đường tiếp xúc (Hình 1): (1) Chiếu xạ 
bên ngoài (trực tiếp từ nguồn hoặc từ các vật liệu lắng đọng trên mặt đất hoặc từ không khí 
chìm); (2) Hít phải và nuốt phải bụi lơ lửng; (3) Hít phải radon hoặc Triti. 

 
Hình 1. Các con đường tiếp xúc trong phần mềm ResRad-Build 

ResRad-Build tính toán phơi nhiễm tiếp xúc bên ngoài dựa trên các yếu tố chuyển đổi 
liều từ Báo cáo Hướng dẫn Liên bang Hoa Kỳ-12 (FGR-12) [8]. Liều hiệu dụng chiếu ngoài 
gây ra bởi phóng xạ được tính chỉ trên một thực thể. Thực thể đứng tại trung tâm của phòng 
với độ cao 1m.  
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Hệ phổ kế hiệu chuẩn năng lượng bằng việc sử dụng mẫu chuẩn đất IAEA-
CU-2006-03 bao gồm các đồng vị phóng xạ (Mn-54, Co-60, Zn-65, Cd-109, Cs-134, Cs-
137, Pb-210, Am-241), với thời gian đo khoảng 90000 s để có được số đếm thống kê tốt.

Việc xác định K-40 thông qua đỉnh năng lượng 1460,83 keV (10,671%); Th-232 
được xác định theo đồng vị Ac-228 ở đỉnh năng lượng 911,205 keV (26,607%), 338,32 
keV (11,254%) và 968,97 keV (16,176%). 

2.3.2. Tính toán liều hiệu dụng chiếu ngoài thông qua đo đạc thực nghiệm
Suất liều hấp thụ (D˙, nGy/h) trong phòng ở và liều hiệu dụng hàng năm (DE, mSv/

năm) gây bởi chiếu ngoài do bức xạ gamma từ vật liệu xây dựng được tính toán theo EC 
(RP112) như sau:

Tất cả cấu trúc nhà:           (1)
- Sàn và tường nhà:        (2)  
- Chỉ sàn nhà:          (3)
- Vật liệu ốp bề mặt:     (4)
- Liều hiệu dụng hàng năm:
                 (5)
Trong đó: : là hoạt độ phóng xạ của 226Ra (Bq/kg);
                 : là hoạt độ phóng xạ của 232Th (Bq/kg);
                   : là hoạt độ phóng xạ của 40K (Bq/kg);

  : là suất liều hấp thụ của tất cả cấu trúc nhà (nGy/h);
                 Thời gian chiếu trung bình năm: 7000 giờ;
                 Hệ số chuyển đổi liều: 0,7 Sv/Gy
Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, gần 70% tổng liều hiệu dụng chiếu ngoài hàng 

năm đối với con người là từ các nguồn bức xạ tự nhiên (radon và các sản phẩm phân 
rã của nó) [9]. Radon có ảnh hưởng lớn nhất trong nhà ở và nơi làm việc do radon phát 
sinh hoặc do hít phải không khí có chứa radon và các sản phẩm phân hủy của nó. Đối 
với không khí trong nhà, liều hiệu dụng chiếu ngoài trung bình tại tỉnh Đồng Nai hàng 
năm được tính toán theo các thông số được đưa ra trong một báo cáo của UNSCEAR 
[10] như sau:

                                             (6)
Trong đó: 
CRn: Nồng độ radon trong nhà (Bq/m3);
F: hệ số cân bằng của Radon và con cháu của nó (có giá trị là 0,4);
O: thời gian trung bình ở trong nhà của mỗi người (7000 h/năm);
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DCF: hệ số chuyển đổi liều đối với việc phơi nhiễm Radon (9 nSv/h/(Bq/m3)).
2.4. Kết quả và thảo luận
2.4.1. Giá trị liều hiệu dụng chiếu ngoài xác định bởi phương pháp bán thực nghiệm
Bảng 1. Hoạt độ các đồng vị phóng xạ trong vật liệu tại Đồng Nai

STT Mã mẫu 
Hoạt độ phóng xạ (Bq/kg)

226Ra 232Th 40K
1 XDN01 28,2 ± 2,2 26,6 ± 2,6 286 ± 15
2 XDN02 30,4 ± 2,6 24,4 ± 2,0 277 ± 13
3 XDN03 52,8 ± 6,2 25,0 ± 3,6 232 ± 18
4 CDN01 11,6 ± 1,6 13,7 ± 2,7 554 ± 23
5 CDN02 29,3 ± 2,4 37,1 ± 1,9 495 ± 13
6 CDN03 13,5 ± 1,3 12,4 ± 1,4 341 ± 11
7 CDN04 17,3 ± 1,6 19,9 ± 2,5 307 ± 11
8 CDN05 25,3 ± 2,2 26,8 ± 2,3 365 ± 12
9 CDN06 23,9 ± 2,1 24,6 ± 3,6 368 ± 15
10 RDN01 48,1 ± 4,6 57,0 ± 4,4 1166 ± 45
11 RDN02 17,7 ± 2,0 22,1 ± 2,8 348 ± 19
12 RDN03 9,2 ± 0,9 10,6 ± 1,3 247 ± 10
13 RDN04 57,8 ± 4,2 54,8 ± 4,2 1012 ± 35
14 RDN05 17,9 ± 1,6 23,6 ± 3,0 543 ± 18
15 GDN01 35,0 ± 3,2 42,9 ± 3,9 402 ± 17
16 GDN02 28,3 ± 2,6 36,5 ± 3,6 275 ± 18
17 GDN03 44,3 ± 4,1 58,9 ± 3,9 382 ± 17
18 GDN04 36,4 ± 2,3 50,9 ± 5,2 587 ± 20
19 GDN05 85,4 ± 7,3 95,0 ± 4,8 432 ± 17
20 GDN06 35,2 ± 3,3 51,3 ± 4,5 558 ± 33
21 ODN 01 67,5 ± 5,2 77,8 ± 6,4 675 ± 11
22 ODN 02 100,7 ± 8,5 83,4 ± 5,7 399 ± 24
23 ODN 03 74,1 ± 6,6 70,4 ± 8,0 885 ± 27
24 ODN 04 64,9 ± 5,4 67,3 ± 2,6 650 ± 24
25 ODN 05 57,2 ± 5,0 65,6 ± 3,6 792 ± 17
26 ODN 06 36,3 ± 3,4 50,9 ± 3,2 651 ± 25
27 ODN 07 23,3 ± 2,1 26,6 ± 2,3 187 ± 12
28 ODN 08 60,2 ± 4,8 68,2 ± 3,4 769 ± 21
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Ký hiệu: X----: Xi măng; R----: Đá, G----: Gạch; C----: Cát; O----: Gạch men
Bảng 2. Suất liều hấp thụ và liều hiệu dụng hàng năm gây bởi chiếu ngoài do phóng 

xạ có trong vật liệu xây dựng tại tỉnh Đồng Nai

STT Loại vật liệu 
xây dựng

Số 
lượng

Suất liều hấp thụ D’ 
(nGy/h)

Liều hiệu dụng hàng 
năm DE, (mSv/năm) Cấu trúc vật 

liệu trong nhàTrung 
Bình Dải Trung 

Bình Dải

1 Cát xây dựng 6 76 53 ÷ 107 0,37 0,26 ÷ 0,53 Tất cả cấu trúc
2 Đá dăm 5 118 39 ÷ 200 0,58 0,19 ÷ 0,98 Tất cả cấu trúc
3 Gạch tuy nel 6 137 88 ÷ 218 0,67 0,43 ÷ 0,85 Tất cả cấu trúc

4 Xi măng 3 83 77 ÷ 95 0,41 0,37 ÷ 0,46 Tất cả cấu trúc

5 Gạch men 8

176 66 ÷ 216 0,86 0,32 ÷ 1,06 Tất cả cấu trúc

126 47 ÷ 155 0,62 0,23 ÷ 0,76 Sàn, tường

45 17 ÷ 56 0,22 0,08 ÷ 0,27 Sàn

22,2 8,3 ÷ 27,6 0,11 0,04 ÷ 0,14 Ốp lát, trang trí

Bảng 3. Nồng đồ Radon và liều hiệu dụng chiếu ngoài do Radon gây ra

Vị trí khảo sát
Nồng độ Radon (Bq/m3) Liều hiệu dụng chiếu ngoài

 H (mSv/năm)

Trung bình Dải Trung bình Dải

Tỉnh Đồng Nai 106 26 ÷ 277 2,68 0,66 ÷ 6,98

Radon và các sản phẩm phân hủy của nó xâm nhập vào cơ thể con người chủ yếu 
qua đường hô hấp và tiêu hóa. Kết quả thu được từ nghiên cứu này cho thấy thực tế là 
hàng năm, liều hiệu dụng chiếu ngoài trung bình từ các mẫu vật liệu xây dựng trong nhà 
được thu thập từ Đồng Nai là 2,68 mSv/y, thấp hơn giới hạn dưới của mức khuyến cáo 
của ICRP (3–10 mSv/y) [11].

2.4.2. Mô hình đánh giá liều hiệu dụng chiếu ngoài sử dụng phần mềm ResRad-
Build

Đối với mô hình đánh giá liều hiệu dụng chiếu ngoài gây bởi phóng xạ gây ra sử 
dụng mã nguồn ResRad-Build, các nguy hiểm về bức xạ được đánh giá trong 1, 5, 10, 
20 và 50 năm đối với cư dân sống trong nhà đồng thời so sánh với kết quả tính từ suất xả 
radon trong các loại vật liệu xây dựng được thu góp tại tỉnh Đồng Nai. Thời lượng tiếp 
xúc được thiết lập lên đến hàng năm (365 ngày) với tỷ lệ trong nhà là 0,8 với giả thiết hầu 
hết cư dân dành 80% thời gian hàng ngày của họ trong nhà. Mô hình phòng khảo sát có 



61

 NGUYỄN THỊ THANH NGA, LÊ NHƯ SIÊU, NGUYỄN VĂN PHÚ,  
TRẦN ĐÌNH KHOA, NGUYỄN KIM THÀNH, NGUYỄN TỐNG THANH HỒNG

diện tích là 4m x 5m x 2,8m tương ứng 20m2; Độ dày của tường được thiết lập là 20 cm; 
Mật độ vật chất và tỷ lệ hít vào hàng ngày được đặt lần lượt là 2,4 g/cm3 và 20 cm3; Các 
giá trị mặc định của vận tốc rơi lắng, tỉ số lơ lửng và tỉ số trao đổi không khí lần lượt là 
0,01 m/s; 5 × 10-7 (1/s) và 0,8 (1/h); Các thông số nguồn, vật liệu được phân loại là nguồn 
thể tích với 6 hướng bức xạ phát ra với độ dày 20 cm. Giả thiết rằng bốn bức tường được 
xây bằng gạch, trần nhà làm bằng bê tông và sàn nhà bằng phủ gạch men được thu góp 

tại tỉnh Đồng Nai. Mô hình mô phỏng được trình bày trên Hình 2.
Hình 2. Mô hình mô phỏng đánh giá liều hiệu dụng chiếu ngoài của phần mềm 

ResRad Build
Bảng 5. Giá trị liều hiệu dụng chiếu ngoài theo thời gian tính từ phần mềm ResRad-

Build

Thời điểm Hiện tại Sau 1 năm Sau 5 năm Sau 10 năm Sau 30 năm Sau 50 năm

Liều hiệu dụng 
chiếu ngoài 
(mSv/năm)

2,28 2,28 2,28 2,28 2,27 2,26

Như vậy, có thể thấy rằng sự khác biệt giữa kết quả mô phỏng liều hiệu dụng chiếu 
ngoài hàng năm bằng phần mềm ResRad-Build ( 2,28 mSv/năm) và liều hiệu dụng chiếu 
ngoài tính từ hoạt độ các đồng vị phóng xạ và suất xả của vật liệu xây dựng đo đạc thực 
nghiệm (bán thực nghiệm: 2,68 mSv/năm) là 15%, điều này chứng tỏ có sự phù hợp tốt 
giữa các phương pháp bán thực nghiệm và phương pháp mô phỏng.

3. Kết luận
Trong công trình này, giá trị liều hiệu dụng chiếu ngoài hàng năm gây ra bởi phóng 

xạ có trong vật liệu xây dựng tại Đồng Nai được tính toán bằng phương pháp bán thực 
nghiệm và phần mềm ResRad-Build. Kết quả cho thấy phương pháp bán thực nghiệm 
cho kết quả lớn hơn khoảng 1,2 lần. Điều này chứng tỏ có sự phù hợp tốt giữa các giá trị 
tính toán và phương pháp mô phỏng. Kết quả thu được từ nghiên cứu này cũng có thể 
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được sử dụng trong việc bổ sung vào cơ sở dữ liệu phóng xạ trong vật liệu xây dựng, 
quản lý rủi ro và ra các quyết định hành động nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong 
việc tránh khỏi phơi nhiễm bức xạ mức cao. 
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DETERMINATION EXTERNAL EFFECTIVE DOSE CAUSED BY 
GAMMA RADIATION FROM BUILDING MATERIALS 

NGUYEN THI THANH NGA, LE NHU SIEU, NGUYEN VAN PHU, TRAN DINH 
KHOA, NGUYEN KIM THANH AND NGUYEN TONG THANH HONG

Nuclear Research Institute
Abstract: Naturally occurring radioactive materials are one of the main sources 

of radiation exposure to humans and environment. An assessment of the external 
effective dose from building materials to humans has been conducted in Dong Nai. This 
paper presents the estimated external effective dose in building materials (sand, brick, 
cement, stone) based on two method approaches: semi-experimental and ResRad-Build. 
28 samples were collected in 11 wards of the province) and were measured using a 
gamma spectrometer-based high-purity Germanium detector. The external effective 
dose was calculated by ResRad-Build Code and Semi-experimental Method. The activity 
concentrations are estimated for 226Ra, 232Th and 40K, which have values of 9.2 ± 0.9 
to 100.7 ± 8.5 Bq/kg, 10.6 ± 1.3 to 95.0 ± 4.8 Bq/kg and 187 ± 12 to 1166 ± 45 Bq/kg, 
respectively. The corresponding external effective dose by semi-experimental method 
is measured in the range of 0.66 ÷ 6.98 mSv/y with an average value of 2.68 mSv/y. By 
ResRad-Build code, the external effective dose in building materials is calculated to 
be 2.28 mSv/y. The results showed that there is a strong correlation between the two 
methods of evaluating the external radiation dose from the building materials and the 
external radiation dose from the ResRad-Build software tended to be about 1.2 times 
(approximately 15%) smaller than the semi-empirical method. These values were within 
the ICRP safe limit (3–10 mSv/y). 

Keywords: external effective dose, ResRad-Build, building materials.
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THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC STEM  
TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Phạm Nguyễn Hồng Ngự1, Hoàng Thị Hà My2

Tóm tắt: Giáo dục STEM tạo nhiều cơ hội để giáo viên tổ chức cho học sinh xác 
định vấn đề, thấy được ý nghĩa của việc vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết 
các vấn đề thực tiễn. Điều này hoàn toàn phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 
2018. Đây là hướng nghiên cứu mới, rất cần được quan tâm hiện nay. Trong bài báo này, 
chúng tôi nghiên cứu làm sáng tỏ quan niệm về giáo dục STEM, mối quan hệ giữa mục 
tiêu giáo dục STEM và mục tiêu chương trình môn Toán 2018, đề xuất quy trình thiết 
kế tình huống chứa chủ đề theo định hướng giáo dục STEM trong dạy học môn Toán ở 
trường trung học phổ thông.

Từ khoá: Giáo dục STEM, dạy học Toán.
1. Mở đầu
Giáo dục và Đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc đào tào nguồn nhân lực cho 

xã hội. Trong thời đại ngày nay, để phát triển bền vững, nhiều quốc gia đã không ngừng 
đổi mới giáo dục để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trang bị cho các thế hệ tương 
lai nền tảng văn hoá vững chắc và năng lực thích ứng cao trước mọi biến động của thiên 
nhiên và xã hội.

Ở Việt Nam, Giáo Dục và Đào tạo được xem là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết 
số 29- NQ/TW ngày 4/11/2013 đã xác định: “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ 
yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học 
đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia 
đình và xã hội.”

Dựa trên định hướng đó, nhiều năm qua giáo dục Việt Nam cũng đã có sự chuyển 
biến mạnh mẽ, nhất là khi Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 được Quốc 
hội thông qua, kèm với chương trình của các môn học cụ thể.

Mục tiêu của chương trình là “giúp học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh 
thần, trở thành người học tích cực, tự tin có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt 
đời, có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có 
trách nhiệm, người lao động có văn hoá, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển 
của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu 
hoá và cách mạng công nghiệp mới.”[1]

Về cơ bản, chương trình giáo dục phổ thông 2018 không thay đổi gì nhiều về nội 

1. TS., Trường Đại học Quảng Nam
2. ThS., Trường Đại học Quảng Nam
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dung môn học, mà chỉ cấu trúc lại để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học và giữa 
các cấp học trong cùng một môn, đồng thời cập nhật thêm một lượng nội dung kiến thức 
khoa học hiện đại. Thay đổi nhiều nhất ở chương trình GDPT 2018 nói chung và chương 
trình môn Toán 2018 nói riêng chính là đổi mới về phương pháp dạy học, chuyển tiếp từ 
dạy học định hướng nội dung sang dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Một trong những tiếp cận giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh được 
Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm đẩy mạnh trong những năm gần đây là giáo dục 
STEM. Đây là một trong những định hướng dạy học gắn liền kiến thức với kĩ năng vận 
dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống và còn khá mới mẻ với giáo viên và học sinh ở 
Việt Nam.

Đã có một số nghiên cứu về dạy học STEM trong môn Toán ở Việt Nam trong thời 
gian qua như: Luận văn thạc sỹ “Dạy học một số chủ đề Toán 9 THCS theo định hướng 
giáo dục STEM” của Trần Đăng Khải, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên; 
Luận văn thạc sỹ “ Dạy học một số chủ đề môn Toán lớp 12 THPT theo định hướng giáo 
dục STEM” của Đoàn Ánh Dương, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên. Các 
công trình này đều quan niệm “dạy học Toán theo định hướng giáo dục STEM  nghĩa là 
thông qua việc dạy học môn Toán rèn luyện cho các em học sinh các kỹ năng STEM”.

Thời gian gần đây, khi Bộ giáo dục và Đào tạo thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 
04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ đã phối hợp với Hội đồng Anh triển khai chương trình 
thí điểm giáo dục STEM cho một số trường trung học tại một số tỉnh, thành phố. Đồng 
thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa vào các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo 
dục trung học và đến nay tiếp tục chỉ đạo các địa phương trên toàn quốc tích hợp STEM 
trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành ở những môn có 
liên quan thì sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, thầy, cô giáo về dạy học theo định 
hướng giáo dục STEM ở các cấp học ngày càng nhiều.

Dựa trên nghiên cứu định tính, tham khảo các nguồn tài liệu, các công trình nghiên 
cứu của các nhà khoa học đi trước; trong bài báo này, chúng tôi sẽ bàn về giáo dục STEM 
và việc thiết kế chủ đề STEM trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông 
như thế nào?

2. Nội dung
2.1. Giáo dục STEM
2.1.1. Khái niệm giáo dục STEM
Hiện nay, giáo dục STEM đã và đang được nhiều nhà nghiên cứu và thực hành 

giáo dục quan tâm. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu mà mỗi nhà khoa học có cách tiếp cận 
về STEM khác nhau. STEM là từ viết tắt của các từ Science, Technology, Engineering, 
Mathematics, trong đó:

Science (Khoa học): Gồm các kiến thức về Vật lí, Hoá học, Sinh học và Khoa học 
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Trái đất nhằm giúp học sinh hiểu về thế giới tự nhiên và vận dụng kiến thức khoa học đó 
vào giải quyết các vấn đề khoa học trong đời sống hằng ngày.

Technology (Công nghệ): Đề cập đến khả năng sử dụng, quản lí, hiểu và đánh giá 
công nghệ của học sinh. Nó cung cấp cho học sinh những cơ hội để hiểu về công nghệ 
được phát triển như thế nào, cung cấp cho học sinh những kĩ năng để có thể phân tích 
được sự ảnh hưởng của công nghệ mới tới cuộc sống hàng ngày của học sinh và của cộng 
đồng.

Engineering (Kỹ thuật): Phát triển sự hiểu biết ở học sinh về cách công nghệ đang 
phát triển thông qua quá trình thiết kế kĩ thuật. Kỹ thuật cung cấp cho học sinh những 
cơ hội để tích hợp kiến thức của nhiều môn học, giúp cho những khái niệm liên quan trở 
nên tường minh trong cuộc sống của họ. Kĩ thuật cũng cung cấp cho học sinh những kĩ 
năng để có thể vận dụng sáng tạo cơ sở khoa học và toán học trong quá trình thiết kế các 
đối tượng, các hệ thống hay xây dựng các quy trình sản xuất.

Mathematics (Toán học): Phát triển ở học sinh khả năng phân tích, biện luận và 
truyền đạt ý tưởng một cách hiệu quả thông qua việc tính toán, giải thích, các giải pháp 
giải quyết các vấn đề toán học trong các tình huống đặt ra.

Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 định nghĩa:“Giáo dục STEM là 
mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức 
khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong 
bối cảnh cụ thể.”[1]

Trong giáo dục STEM, nhấn mạnh đến sự quan tâm của nền giáo dục đối với các 
môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học; quan tâm đến việc đặt học sinh trước 
những vấn đề thực tiễn (“công nghệ” hiện đại) cần giải quyết, đòi hỏi học sinh phải tìm 
tòi, chiếm lĩnh kiến thức khoa học và vận dụng kiến thức để thiết kế và thực hiện giải 
pháp giải quyết vấn đề (“công nghệ” mới). Ở giáo dục STEM học sinh được trang bị 2 
quy trình, “quy trình khoa học” để chiếm lĩnh kiến thức mới và “quy trình kỹ thuật” để 
thiết kế và thực hiện giải pháp nhằm giải quyết một vấn đề nào đó.

2.1.2. Các hình thức tổ chức giáo dục STEM
Ở trường phổ thông hiện nay, chúng ta có thể có các hình thức tổ chức giáo dục 

STEM như sau:
- Hình thức 1: Dạy học các môn khoa học theo bài học STEM (các bài học STEM 

được thiết kế và triển khai trong quá trình dạy học các môn khoa học như Toán, Lý, Hoá, 
Sinh, Công nghệ, Tin học). Đây là hình thức được tổ chức dạy học trong nhà trường, do 
các giáo viên phụ trách các môn khoa học triển khai trong quá trình dạy môn học đó, 
hoặc dạy học liên môn. Nội dung các chủ đề STEM bám sát nội dung chương trình sách 
giáo khoa, hoặc lồng ghép trong nội dung bài học trên lớp.

- Hình thức 2: Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM (câu lạc bộ hoặc các hoạt 
động trải nghiệm thực tế, thư viện học liệu số, thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm học 
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tập). Hình thức này được tổ chức dựa trên sự chung tay của nhà trường với các tổ chức, 
doanh nghiệp hoặc các cơ sở giáo dục liên doanh, liên kết.

- Hình thức 3: Hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật (ngày hội STEM hoặc các 
cuộc thi khoa học kĩ thuật thực hiện dưới dạng đề tài/ dự án có sự hướng dẫn của giáo 
viên hoặc nhà khoa học có chuyên môn phù hợp). Hoạt động nghiên cứu khoa học này 
thường dành cho những em học sinh có năng lực, đam mê nghiên cứu và hứng thú với 
những trải nghiệm tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật để vận dụng vào giải quyết một 
vấn đề thực tiễn, thiết thực nào đó.

Mỗi hình thức tổ chức dạy học STEM đều có những ưu, nhược điểm riêng. Tuy 
nhiên, hình thức 2 và 3 người giáo viên thường không mang tính chất quyết định trong 
việc tổ chức, cũng như việc tổ chức không thể thực hiện thường xuyên mà mang tính chất 
định kỳ (một, hai lần trong năm học). Vì vậy, chúng tôi quan tâm hơn đến hình thức 1, là 
hình thức mà người giáo viên có thể chủ động trong việc tìm kiếm, kết nối tri thức khoa 
học trong môn học của mình với những vấn đề thực tiễn và hỗ trợ học sinh giải quyết 
vấn đề, khám phá kiến thức mới theo định hướng liên môn, kết hợp. Có thể ở hình thức 
1, không có đầy đủ cả 4 lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học tham gia vào 
giải quyết vấn đề. Người ta còn gọi đây là chủ đề STEM khuyết, nhưng nó phù hợp và 
thiết thực với đa số tất cả giáo viên, học sinh hiện nay hơn.

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ đi sâu vào nghiên cứu hình thức 1, dạy học môn 
Toán ở trường THPT theo định hướng giáo dục STEM (khuyết).

2.1.3. Mục tiêu của giáo dục STEM
Dù hoạt động giáo dục STEM ở trường trung học được tổ chức bởi hình thức nào 

thì về cơ bản đều mong muốn đạt được những mục tiêu như sau [3],[4]:
- Phát triển năng lực đặc thù của các môn học thuộc về STEM cho học sinh: Mục 

tiêu này bao gồm những kiến thức, kĩ năng liên quan đến các môn Khoa học, Công nghệ, 
Kỹ thuật và Toán học. Trong đó học sinh biết liên kết các kiến thức Khoa học, Toán học 
để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Học sinh biết sử dụng, quản lý và truy cập Công nghệ. 
Học sinh biết về quy trình thiết kế và chế tạo ra các sản phẩm.

- Phát triển các năng lực cốt lõi cho học sinh: Khi dạy học theo định hướng giáo 
dục STEM, học sinh sẽ được phát triển tư duy phê phán, khả năng hợp tác nhằm chuẩn 
bị cho học sinh những cơ hội, thách thức trong tương lai.

- Định hướng nghề nghiệp cho học sinh: Giáo dục STEM sẽ tạo cho học sinh có 
những kiến thức, kĩ năng mang tính nền tảng cho việc học tập ở các bậc học cao hơn cũng 
như cho nghề nghiệp trong tương lai của học sinh. Từ đó, góp phần xây dựng lực lượng 
lao động có năng lực, phẩm chất tốt, đặc biệt là lao động trong lĩnh vực STEM nhằm đáp 
ứng mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước.

2.2. Dạy học theo định hướng giáo dục STEM trong môn Toán ở trường THPT
2.2.1. Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán năm 2018
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Theo yêu cầu của đổi mới giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 
nhằm giúp học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần; trở thành người học tích 
cực, tự tin, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt 
đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động 
có văn hoá, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự 
nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp 
mới.[1]

Mục tiêu chương trình môn Toán 2018 góp phần hình thành và phát triển các phẩm 
chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực toán học cho học sinh, phát triển kiến thức, kĩ 
năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, vận dụng toán học vào thực 
tiễn; tạo lập sự kết nối giữa các ý tưởng toán học; giữa toán học với thực tiễn, giữa toán 
học với các môn học và hoạt động giáo dục khác, đặc biệt là với các môn khoa học, khoa 
học tự nhiên, vật lí, hoá học, sinh học, công nghệ, tin học để thực hiện giáo dục STEM.
[2]

2.2.2. Mối quan hệ giữa mục tiêu môn Toán chương trình 2018 với mục tiêu chương 
trình giáo dục STEM

Dựa trên mục tiêu của giáo dục STEM và mục tiêu môn Toán trong chương trình 
GDPT 2018, chúng tôi cho rằng chúng có sự tương đồng lẫn nhau. Trong chương trình 
môn Toán 2018, môn Toán đóng vai trò là sợi dây liên kết, công cụ đắc lực trong việc 
gắn kết, giải quyết các nội dung kiến thức của các môn khoa học khác như Vật lí, Hoá 
học, Sinh học, Công nghệ, Tin học. Môn Toán cùng với các môn học khác trong chương 
trình góp phần hình thành năng lực Toán học cho học sinh, giúp học sinh nắm được một 
cách có hệ thống các khái niệm, nguyên lý, quy tắc toán học cần thiết nhất cho tất cả mọi 
người, làm nền tảng cho việc học tập ở trình độ tiếp theo hoặc có thể sử dụng trong cuộc 
sống hằng ngày. Ngoài ra, trong giai đoạn định hướng nghề nghiệp, môn Toán cũng giúp 
cho học sinh có cái nhìn tương đối tổng quát về toán học, hiểu được vai trò và những ứng 
dụng của toán học trong đời sống thực tế, những ngành nghề có liên quan đến toán để 
học sinh có cơ sở định hướng nghề nghiệp, cũng như có đủ năng lực tối thiểu để tự mình 
tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến toán học trong suốt cuộc đời.

Bản chất của giáo dục STEM là giáo dục tích hợp kiến thức của các môn khoa học, 
công nghệ, kĩ thuật, toán học để bảo đảm cho học sinh được trang bị những kiến thức, sự 
hiểu biết về các khái niệm có liên quan và kĩ năng tư duy nhằm xây dựng một lực lượng 
lao động có năng lực đáp ứng nguồn cung các nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực khoa 
học, công nghệ, kĩ thuật, toán học. Như vậy, giáo dục STEM hình thành và phát triển ở 
học sinh những năng lực và phẩm chất theo định hướng giáo dục hiện đại; thông qua trải 
nghiệm hoạt động STEM học sinh vận dụng được kiến thức vào thực tiễn cuộc sống, 
góp phần hình thành niềm đam mê khoa học và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

2.2.3. Định hướng dạy học môn Toán theo STEM
Đây là kiểu dạy học mà giáo viên sẽ thiết kế các bài học STEM để triển khai trong 
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quá trình dạy học môn Toán thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng 
tiếp cận tích hợp nội dung môn học hoặc tích hợp liên môn. Trong hình thức tổ chức dạy 
học này, nội dung bài học STEM cần bám sát nội dung chương trình của môn Toán nhằm 
thực hiện chương trình môn học theo thời lượng quy định.

Học sinh khi thực hiện bài học môn Toán theo định hướng giáo dục STEM được 
chủ động nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu học tập để tiếp nhận và vận dụng kiến thức 
thông qua các hoạt động như lựa chọn giải pháp giải quyết vấn đề; thực hành thiết kế, chế 
tạo, thử nghiệm mẫu thiết kế; chia sẻ, thảo luận, hoàn thiện hoặc điều chỉnh mẫu thiết kế 
dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Theo tài liệu tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên xây dựng và thực hiện chủ đề giáo 
dục STEM trong trường trung học năm 2019, Bộ giáo dục và đào tạo đề xuất gợi ý một 
số bài học STEM trong môn Toán như sau (dẫn theo [4], tr 23):

Lớp Bài học STEM Bài học trong sách giáo khoa môn Toán
6 Giác kế xoay Bài Góc, số đo góc

7

Ê ke giấy Bài góc vuông
Bộ trụ thống kê Bài Biểu đồ thống kê
Cân lò xo Bài Hàm số (hàm y = ax)
Dây phơi áo ròng rọc Đại lượng tỉ lệ nghịch

8
Bộ dụng cụ hình học cho người 
khiếm thị Chương Hình lăng trụ đứng

Mũ sinh nhật Chương Hình chóp đều

9

Nón dạ Noel Bài Hình nón
Bóng cầu Bài Hình cầu

Thước tìm tâm Bài Sự xác định đường tròn – Tính chất đối 
xứng của đường tròn

10
Đèn pha mini Bài Parabol
Bếp năng lượng Parabol Bài Parabol
Kệ treo đa giác Chương véctơ

11
Kính tiềm vọng Phép đối xứng trục
Thước vẽ truyền Phép vị tự

12
Hộp bảo quản sữa Chương Khối đa diện

Chậu cây để bàn Bài Khái niệm về mặt tròn xoay
Bài Tích phân
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2.2.4. Thiết kế tình huống chứa chủ đề STEM trong dạy học môn Toán:
2.2.4.1. Chủ đề STEM trong dạy học môn Toán
Chủ đề STEM trong trường trung học là những chủ đề dạy học được thiết kế dựa 

trên vấn đề thực tiễn kết hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng của các môn khoa học trong 
chương trình phổ thông. Trong quá trình dạy học, giáo viên tổ chức cho học sinh thảo 
luận, làm việc nhóm, huy động kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để tạo ra các sản phẩm 
có tính ứng dụng thực tế.

Trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông, dựa trên việc nghiên cứu sách giáo 
khoa, chương trình môn Toán cấp trung học phổ thông, chúng tôi cho rằng giáo viên có 
thể thiết kế chủ đề STEM ở các phạm vi, lĩnh vực như sau:

+ Chủ đề STEM dạy học kiến thức mới: Chủ đề này được xây dựng trên cơ sở kết 
nối kiến thức của nhiều môn học khác nhau mà học sinh chưa được học hoặc được học 
một phần. Học sinh sẽ vừa giải quyết được vấn đề và vừa lĩnh hội được tri thức mới.

+ Chủ đề STEM dạy học vận dụng: Chủ đề này được xây dựng trên cơ sở những 
kiến thức học sinh đã được học. Thường những chủ đề này sử dụng để bồi dưỡng cho 
học sinh năng lực vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, qua đó kiến thức lý thuyết của học 
sinh được củng cố và khắc sâu.

+ Chủ đề STEM cơ bản: Là các vấn đề được xây dựng dựa trên cơ sở kiến thức 
thuộc phạm vi các môn khoa học trong chương trình GDPT. Các sản phẩm này thường 
đơn giản và bám sát nội dung sách giáo khoa, xây dựng trên cơ sở các nội dung thực 
hành, thí nghiệm ở chương trình GDPT.

+ Chủ đề STEM mở rộng: Là các vấn đề có chứa những kiến thức nằm ngoài 
chương trình GDPT và sách giáo khoa. Những kiến thức đó học sinh phải tự tìm hiểu và 
nghiên cứu từ tài liệu chuyên ngành.

Ở đây, chúng tôi đề xuất một số nội dung môn Toán có thể thiết kế thành chủ đề 
STEM cơ bản như sau:

Lớp Nội dung môn Toán Chủ đề STEM

10 Bất đẳng thức Cô si Sử dụng trong tính toán tối ưu lượng vật liệu hoặc 
thiết kế một sản phẩm tối ưu

10 Hàm số bậc 2 Thiết kế các sản phẩm có dạng Parabol
10 Véctơ Sản phẩm liên quan đến các yếu tố lực
11 Hàm số luỹ thừa Sử dụng trong các tình huống lãi gộp

11
Phép đối xứng trục, đối 
xứng tâm

Dùng phép đối xứng để thiết kế hoa văn cho gạch 
lát sàn từ hình cơ bản ban đầu (chẳng hạn tam giác 
vuông cân)

11 Các yếu tố lượng giác Tính toán khoảng cách
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12 Tích phân Tính toán diện tính của các hình dạng bất kỳ

12 Hình đa diện, hình tròn 
xoay

Thiết kế các sản phẩm có hình phù hợp

2.2.4.2. Thiết kế tình huống chứa chủ đề STEM trong dạy học môn Toán ở trường 
phổ thông

Chúng tôi đề xuất các bước thiết kế tình huống dạy học trong môn toán liên quan 
đến chủ đề STEM như sau:

Bước 1: Xác định vấn đề thực tiễn (hoặc vấn đề từ nội tại của toán học). Giáo viên 
dựa trên tri thức kinh nghiệm của mình, quan sát phát hiện những tình huống trong cuộc 
sống hằng ngày (hoặc những vấn đề trong toán chưa được giải quyết) có chứa các vấn 
đề, có tính chất kỹ thuật, chứa tri thức toán học liên quan đến nhận thức của học sinh 
trong bài học cụ thể.

Bước 2: Đặt tên cho chủ đề STEM. Giáo viên gọt dũa tình huống thực tiễn mình 
quan sát, phát hiện được ở bước 1 để phát biểu thành bài toán mở với tên gọi cụ thể.

Bước 3: Xác định các kiến thức STEM cần giải quyết. Giáo viên phân tích chủ đề 
STEM mình xây dựng ở bước 2 để xem xét các kiến thức cần thiết trong chủ đề có liên 
quan đến môn học nào.

Bước 4: Xác định mục tiêu của chủ đề. Giáo viên phân tích chủ đề và xác định 
các mục tiêu về kiến thức, kỹ năng thái độ mà học sinh đạt được khi làm việc với chủ đề 
STEM này là gì.

Bước 5: Xây dựng hệ thống câu hỏi, phiếu học tập hỗ trợ. Giáo viên đóng vai trò 
là học sinh, dự kiến phương án giải quyết chủ đề, xây dựng hệ thống câu hỏi bổ trợ hoặc 
phiếu học tập để gợi ý học sinh giải quyết chủ đề.

Tuỳ theo mục đích dạy học (hình thành kiến thức mới, vận dụng kiến thức) mà 
giáo viên sẽ thiết kế tình huống chủ đề STEM phù hợp.

Ví dụ 1: Thiết kế chủ đề STEM “ Khuôn bánh” trong dạy học môn Toán lớp 
10 phần vận dụng kiến thức Định lý Cô si.

Đối tượng học sinh: Lớp 10

Không gian thực hiện: Lớp học (phòng thí nghiệm)

Bước 1: Xác định vấn đề thực tiễn.

Trong thực tế, có nhiều khuôn làm bánh có các hình dạng khác nhau như hình 
vuông, hình tròn hình lăng trụ,… Các khuôn bánh này thường được làm từ những tấm 
thiết, inox hình chữ nhật có chiều dài, chiều rộng cho sẵn. Làm thế nào từ một tấm vật 
liệu có kích thước cho sẵn thiết kế một khuôn bánh có thể làm một chiếc bánh lớn nhất 
(thể tích) ?
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Bước 2: Đặt tên chủ đề: Khuôn làm bánh

Phiếu học tập với tình huống khuôn làm bánh 
Có một miếng nhôm hình chữ nhật, chiều dài 6 dm, chiều rộng 5 cm. Người ta muốn 
làm một cái khuôn làm bánh hình lăng trụ với chiều cao là 5 cm, đáy hình tam giác với 
chu vi là 6 dm. Em hãy thiết kế khuôn bánh lớn nhất?

Bước 3: Xác định các kiến thức trong chủ đề: Toán học: Tính chu vi, thể tích. Tính 
giá trị lớn nhất. Kỹ thuật: Sử dụng nguyên liệu cắt ghép để ra khuôn bánh.

Bước 4: Mục tiêu của chủ đề:
Kiến thức: 
- Hiểu được nội dung bất đẳng thức sô si
- Vận dụng bđt cô si vào tính toán thể tích lớn nhất của khuôn bánh
 Kỹ năng:
- Phác thảo được sơ đồ khuôn bánh
- Cắt ghép được khuôn bánh có thể tích lớn nhất
- Làm việc nhóm, thảo luận với các bạn, phản biện và bảo vệ ý kiến của mình.
 Thái độ:
- Tôn trọng, hoà nhã
- Tích cực, chủ động, tỉ mỉ.
 Bước 5: Xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng:
- Nội dung định lý Cô si là gì?
- Công thức nào liên quan giữa chu vi và diện tích tam giác?
- Khuôn bánh có hình gì? 
- Công thức nào cho phép tính thể tích hình lăng trụ?
- Thể tích hình lăng trụ lớn nhất khi nào?
Sau khi thiết kế tình huống dạy học chủ đề STEM này, giáo viên có thể sử dụng 

trong hoạt động dạy học củng cố kiến thức về định lý Cô si trong bài học trên lớp. Tổ 
chức cho học sinh giải quyết tình huống này nhằm khắc sâu kiến thức cũng như rèn luyện 
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kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
Ví dụ 2: Thiết kế chủ đề STEM “ Những bậc thang và hình chữ nhật” trong 

dạy học môn Toán lớp 11 phần hình thành công thức tổng n số hạng đầu của cấp 
số cộng

Đối tượng học sinh: Lớp 11
Không gian thực hiện: Lớp học (phòng thí nghiệm)
Bước 1: Xác định vấn đề thực tiễn: 
"Giải bóng đá vô địch quốc gia của một nước nọ có 20 đội bóng tham gia và được 

tổ chức theo thể thức 'vòng tròn một lượt'. Mỗi đội bóng sẽ gặp 19 đội còn lại. Hỏi cả giải 
đấu sẽ tổ chức bao nhiêu trận đấu?”

Bước 2: Đặt tên chủ đề: Những trận bóng đá

Phiếu học tập với tình huống trong tổ chức những trận bóng đá 
"Giải bóng đá vô địch quốc gia của một nước nọ có 20 đội bóng tham gia và được tổ 
chức theo thể thức 'vòng tròn một lượt' mỗi đội bóng sẽ gặp 19 đội còn lại. Hỏi cả giải 
đấu sẽ tổ chức bao nhiêu trận đấu?”

Như vậy tổng cần tính là : 1+2+…+19.
Bây giờ ta sẽ xem xét tình huống sau.
Các phiếu học tập hỗ trợ :

”Phiếu học tập với tình huống “Những bậc thang và hình chữ nhật
 Hãy cắt những  hình chữ nhật có chiều rộng 1cm và chiều dài lần lượt là 1cm, 2cm,
 .3cm, 4cm, …, 19cm

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

.Cắt thêm những hình chữ nhật tương tự

.Từ những hình chữ nhật đó hãy (không cắt) ghép thành một hình chữ nhật

Bước 3: Xác định các kiến thức trong chủ đề:
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Toán học: Tư duy tưởng tượng.
Tính diện tích của hình chữ nhật.
Kỹ thuật – công nghệ: Sử dụng giấy cắt các hình chữ nhật nhỏ,  ghép để tạo thành 

hình chữ nhật. 
Bước 4: Mục tiêu của chủ đề:
Kiến thức: 
- Hình thình được công thức tính tổng của n số hạng đầu của cấp số cộng.
- Vận dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật để đưa ra công thức tổng quát.

 Kỹ năng:
- Làm việc nhóm, thảo luận với các bạn, phản biện và bảo vệ ý kiến của mình.
- Phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Khái quát hóa.
 Thái độ:
- Tôn trọng, hoà nhã
- Tích cực, chủ động, tỉ mỉ.
 Bước 5: Xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng.
- Tính diện tích hình chữ nhật vừa ghép được.
- Tính tổng S=1+3+5+…+19
- So sánh tổng S và diện tích hình chữ nhật đó.
- Thử làm với những dãy số khác. 
- Thử dự đoán tổng của những dãy số tương tự. 
- Kiểm tra lại kết quả, và dự đoán công thức tổng quát.
Sau khi thiết kế tình huống dạy học chủ đê STEM này, giáo viên có thể sử dụng 

trong hoạt động dạy học hình thành công thức tính tổng của n số hạng đầu của cấp số 
cộng trong bài học trên lớp. 

3. Kết luận
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Giáo dục STEM đang là một trong những định hướng giáo dục mới và nhận được 
sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu và thực hành giáo dục hiện nay. Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cũng đã đưa chương trình giáo dục STEM vào chương trình bắt buộc ở cấp 
phổ thông. Tuy nhiên, vì đây là nội dung mới, hiện nay nguồn tài liệu cũng như những 
nghiên cứu về giáo dục STEM ở Việt Nam còn ít nên gây nhiều khó khăn cho giáo viên 
và học sinh trong quá trình dạy học. Trong bài báo, chúng tôi mới chỉ khái quát chung 
về STEM, đề xuất quy trình thiết kế tình huống chủ đề STEM trong dạy học nội dung cụ 
thể ở môn Toán, chưa đề cập đến cách thức triển khai tổ chức dạy học như thế nào. Đây 
cũng là vấn đề cần sự quan tâm tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới.
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DESIGNING SOME STEM EDUCATIONAL TOPICS IN TEACHING 
MATHEMATICS IN HIGH SCHOOLS

PHAM NGUYEN HONG NGU, HOANG THI HA MY
Quang Nam University

Abstract: STEM education creates many opportunities for teachers to organize 
students to identify problems and see the meaning of applying learned knowledge and 
skills to resolve practical issues. This is entirely consistent with the general education 
curriculum 2018. This is a new research direction that needs much attention nowadays. 
In this article, we study to clarify the concept of STEM education the relationship between 
STEM education goals and the goals of the 2018 Mathematics curriculum. Based on this 
background, we propose a process to design situations containing topics with STEM 
educational orientation in teaching Mathematics in high schools.

Keywords: STEM education, teaching Mathematics
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THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ KHẢ NĂNG  
KHÁNG OXI HOÁ CỦA TINH DẦU LÁ CÂY CỎ LÀO  
(CHROMOLAENA ODORATA KING & ROBINSON)  

Ở PHÚ YÊN
Huỳnh Thị Ngọc Ni1

Tóm tắt: Tinh dầu lá cây cỏ lào được chiết xuất bằng phương pháp chưng cất hơi 
nước. Bằng phương pháp sắc ký khối phổ (GC – MS) xác định thành phần hoá học của tinh 
dầu lá cây cỏ lào gồm 36 cấu tử với thành phần chính là 1,6-Cyclodecadiene, 1-methyl-
5-methylene-8-(1-methylethyl)-, [s-(E,E)]- (17,626%); Caryophyllene (12,083%);  α 
- Pinene (11,074%); Cyclohexene, 5,6-diethenyl-1-methyl- (8,093%); Naphthalene, 
1,2,3,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, (1S-cis)- (6,363%). Kết quả 
thử hoạt tính kháng oxi hoá của tinh dầu lá cây cỏ lào bằng phương pháp DPPH cho 
thấy khả năng kháng oxi hoá của tinh dầu này (IC50 =22,75 µg /mL) cao hơn vitamin C 
(IC50 = 23,84 µg/mL).

Từ khóa: Tinh dầu lá cây cỏ lào, GC-MS, cấu tử, DPPH, kháng oxi hoá.
1. Mở đầu
Ngày nay, việc tìm kiếm các hoạt chất trong tự nhiên có tác dụng chữa bệnh là xu 

hướng của y học hiện đại. Các hợp chất có hoạt tính sinh học trong tự nhiên đóng vai trò 
quan trọng và là khởi đầu cho việc tổng hợp các loại thuốc chữa bệnh mới có tác dụng 
tốt hơn và ít tác dụng phụ hơn.

Cây cỏ lào (Eupatorium odoratum L. hoặc Chromolaena odorata King & 
Robinson) thuộc họ Cúc (Asteraceae) là loài cây mọc hoang và mọc nhiều ở vùng đồi 
núi trung du Việt Nam [1]. Từ lâu dân gian ta đã biết dùng cỏ lào để cầm máu, chữa lành 
các vết thương, vết bỏng và trị một số bệnh nhiễm khuẩn về đường ruột, ung nhọt, ghẻ 
lở, viêm đại tràng , đau nhứt xương, cảm cúm… [1,2].

Thành phần hoá học của cỏ lào đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước nghiên 
cứu. Học viện Quân y đã nghiên cứu dịch chiết toàn phần từ cây cỏ lào và một số dạng 
bào chế của nó (cao lỏng, cao đặc, thuốc mỡ SH-91) để điều trị vết bỏng [3].

Những nghiên cứu của thạc sĩ Mai Mạnh Tuấn và các cộng sự về cỏ lào đã tập 
trung nghiên cứu về tố chất mạnh mẽ này với sự tăng trưởng của tế bào gốc, góp phần 
sáng tỏ tác động của thuốc tới khả năng phục hồi tổn thương. Kết quả thử nghiệm cho 
thấy cỏ lào có thể tác động tích cực đến khả năng di cư lấp đầy vết thương trong các thực 
nghiệm của tế bào gốc dây rốn. Với ghép tế bào, thời gian làm liền tổn thương nhanh 
hơn điều trị bằng phương pháp thông thường [4]. Do đó, cỏ lào là nguồn dược liệu quý 
cần được nghiên cứu và khai thác. Trong bài báo này, tôi xác định thành phần hóa học và 
hoạt tính kháng oxi hóa của tinh dầu lá cây cỏ lào.

1. ThS., Trường Đại học Phú Yên
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2. Nội dung
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Nguyên liệu sử dụng tách tinh dầu trong nghiên cứu này là lá cây cỏ lào 

(Chromolaena odorata King & Robinson hoặc Eupatorium odoratum L.). Cỏ lào còn 
được gọi là cây Cộng sản, Yên bạch, Bớp Bớp, Bù xích, Chùm hôi, Nhả nhật, Muồng 
mung phia, hay tên tiếng Anh là fragrant thoroughwort, bitter bush và tên tiếng Pháp là 
langue de chat, eupatoire odorante [1].

  

Hình 1. Cây cỏ lào
Lá cây cỏ lào được thu hái tươi vào buổi sáng tại phường 9, thành phố Tuy Hòa, 

Phú Yên. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp xử lý mẫu
Nguyên liệu sau khi rửa sạch thì để ráo nước, rồi đem nguyên liệu bảo quản  ở 

nhiệt độ tủ lạnh 40C đến khi nghiên cứu (mẫu được bảo quản không quá 3 ngày, tốt nhất 
nên sử dụng trong ngày vì sẽ thu tinh dầu nhiều hơn). Khi sử dụng cân chính xác 300g/
mẫu và tiến hành thí nghiệm.

 

Hình 2. Quy trình tách chiết tinh dầu 

Nguyên liệu đã xử lý  

Cắt nhỏ + Xay

Ngâm(ultrasonic) 

Chưng cất 

Tinh dầu thô

Tinh dầu 
Làm khan bằng 
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2.2.2. Phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước
Tinh dầu lá cây cỏ lào được tách chiết bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi 

nước. Sử dụng thiết bị chưng cất Clevenger, mẫu nguyên liệu/nước được gia nhiệt cho 
đến khi hỗn hợp sôi, hơi nước tạo thành sẽ lôi cuốn tinh dầu đi lên. Hỗn hợp hơi lỏng tiếp 
tục vào hệ thống làm nguội và ngưng tụ. Thu hồi tinh dầu bằng phương pháp bổ sung 
muối khan Na2SO4 với hàm lượng 5% khối lượng/thể tích tinh dầu. Quá trình tách chiết 
tinh dầu lá cây cỏ lào được mô tả ở hình 2. Tinh dầu sau khi chiết tách được bảo quản 
trong tủ lạnh ở nhiệt độ 50C.

2.2.3. Phương pháp xác định độ ẩm và hàm lượng tinh dầu
Xác định độ ẩm nguyên liệu bằng phương pháp sấy, dưới tác dụng của nhiệt làm 

bay hơi lượng nước trong mẫu thí nghiệm, cân mẫu trước và sau khi sấy để tính khối 
lượng và độ ẩm của nguyên liệu. Sấy mẫu ở nhiệt độ 1000C trong 1 giờ và sấy cho tới 
khối lượng không đổi (chênh lệch giữa hai lần sấy liên tiếp không quá 5 mg). 

Độ ẩm của nguyên liệu được tính:  % độ ẩm

Trong đó: m1: Khối lượng ban đầu (g); m2: Khối lượng sau khi sấy (g)
Cân chính xác khối lượng lá cây cỏ lào sau khi xử lý mẫu (b-gam). Tiến hành 

chưng cất thu lấy tinh dầu. Đo thể tích tinh dầu thu được sau khi cất (a-mL).

Hàm lượng tinh dầu được tính theo công thức:
   

 Trong đó: b’ là khối lượng lá cây cỏ lào sau khi trừ độ ẩm (g).        

2.2.4. Phương pháp xác định thành phần hoá học
Thành phần hóa học của tinh dầu được xác định bằng phương pháp sắc ký khí ghép 

khối phổ GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry), được đo tại Viện công 
nghệ Hoá học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ở Tp.HCM. 

Mẫu tinh dầu (25µL) sau khi pha loãng trong 0,5 mL n-hexan và hai giọt chloroform 
được phân tích bởi hệ thống máy Agilent 6890-5973 GCMS, sử dụng cột sắc ký HP-5MS 
với chiều dài 30 m, đường kính trong (ID) = 0,25 mm, lớp phim mỏng 0,25 µm. Khối 
lượng tiêm mẫu là 1,0 µL và sử dụng khí mang He (1,0 mL/phút). Nhiệt độ buồng bơm 
mẫu (kĩ thuật chương trình nhiệt độ - PTV) 2300C. Nhiệt độ Detectơ 2600C. Chương 
trình nhiệt độ buồng điều nhiệt 600C (2 phút), tăng 40C/phút cho đến 2000C, dừng ở 
nhiệt độ này trong 5 phút, tăng 100C/phút cho đến 2600C, dừng ở nhiệt độ này trong 10 
phút. Các chỉ số thời gian lưu của các thành phần tinh dầu được so sánh với thời gian lưu 
của các mẫu chuẩn trong NIST 3.0

2.2.5. Phương pháp khử gốc tự do DPPH
Hoạt tính kháng oxi hóa của tinh dầu lá cây cỏ lào được xác định theo phương pháp 

1 2

1

 =  *100m m
m
−

% 100
'

atd x
b

=
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DPPH (1,1-diphenyl-2-pycrylhydrazile) [5] và được thực hiện tại phòng thí nghiệm Hoá 
học của trường Đại học Phú Yên. 

Mỗi mẫu tinh dầu với các nồng độ khác nhau là 100; 125; 200; 250; 300 µg/mL 
được hoà vào dung dịch DPPH 0,2 mM trong methanol. Hỗn hợp được lắc trong 1 phút 
và ủ trong bóng tối trong 20 phút ở nhiệt độ phòng, rồi tiến hành đo mật độ quang ở bước 
sóng 517nm. Vitamin C (ascorbic acid, Sigma Co.) được sử dụng làm đối chứng dương. 
Hoạt tính kháng oxi hoá của tinh dầu được biểu thị bằng giá trị IC 50 (µg/mL) và được 
định nghĩa là nồng độ của mẫu mà tại đó nó có thể ức chế 50% gốc tự do. Giá trị IC50 
càng nhỏ thì mẫu có hoạt tính càng cao [5].

Hình 3. Sự thay đổi màu sắc trước và sau phản ứng của dung dịch DPPH
 Tỉ lệ phần trăm hoạt tính kháng oxi hóa được xác định theo công thức sau: 

 Tỉ lệ % hoạt tính bắt gốc tự do DPPH = 100C m

C

OD OD x
OD

−
   

 
Trong đó, ODm: giá trị mật độ quang OD của mẫu thử; ODc : giá trị mật độ quang 

OD của chứng âm. 
 Từ tỉ lệ % hoạt tính bắt gốc tự do DPPH, chúng tôi xây dựng phương trình tương 

quan tuyến tính, từ đó xác định giá trị IC50 để làm cơ sở so sánh khả năng kháng oxi hóa 
giữa các mẫu. Mẫu nào có giá trị IC50 càng nhỏ thì hoạt tính kháng oxi hóa càng cao.

2.3. Kết quả và thảo luận
2.3.1. Độ ẩm nguyên liệu

Bảng 1. Bảng giá trị độ ẩm nguyên liệu

Mẫu Khối lượng m1(g) Khối lượng m2 (g) Độ ẩm (%)
1 100 20,659 79,34%
2 100 21,133 78,87%
3 100 21,089 78,91%

TB - - 79,04%
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Nhận xét: Độ ẩm nguyên liệu tương đối cao, chứng tỏ lá cây cỏ lào chứa nhiều 
nước và nhiều chất dễ bay hơi.

2.3.2. Đánh giá cảm quan tinh dầu
Tinh dầu lá cây cỏ lào thu được ở dạng lỏng, có màu vàng đậm, mùi gắt đặc trưng, 

nhẹ hơn nước và phân tách lớp khá rõ trong nước.
2.3.3. Hàm lượng tinh dầu lá cây cỏ lào

Bảng 2. Bảng giá trị hàm lượng tinh dầu

Mẫu Khối lượng lá cỏ lào (g) Thể tích tinh dầu (mL) % hàm lượng tinh dầu
1 220,96 0,069 0,031
2 220,96 0,072 0,033
3 220,96 0,08 0,036

% tinh dầu
0,069 0,072 0,08 =  *100=0,033%

220,96 220,96 220,96
+ +

+ +

2.3.4. Thành phần hóa học của tinh dầu
Thành phần hóa học của mẫu tinh dầu lá cây cỏ lào thu được từ phương pháp 

chưng cất lôi cuốn hơi nước được xác định bằng phổ GC-MS ở Viện công nghệ Hoá học 
– Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ở Tp.HCM.

Kết quả phân tích thành phần hóa học bằng phương pháp GC-MS của tinh dầu lá 
cây cỏ lào được thể hiện ở hình 4 và bảng 3.

Hình 4. Sắc ký đồ GC-MS tinh dầu lá cây cỏ lào
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Bảng 3. Thành phần các hợp chất trong tinh dầu lá cây cỏ lào

S 
TT Tên hợp chất Công 

thức
Thời gian 

lưu
Phần trăm 

(%)

1 α - Pinene C10H16 5,390 11,074

2 Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methylene-1-(1-
methylethyl)- C10H16 6,299 1,287

3 β - Pinene C10H16 6,383 6,275

4 Beta - Myrcene C10H16 6,718 0,898

5 D-Limonene C10H16 7,700 0,945

6 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (Z)- C10H16 8,223 0,707

7 Cyclohexene, 5,6-diethenyl-1-methyl- C11H16 10,649 0,694

8 Cyclohexene, 5,6-diethenyl-1-methyl- C11H16 10,848 8,093

9 Anisole, p-allyl C10H12O 12,563 1,300

10 6 , 7 - D i m e t h y l - 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 8 a -
hexahydronaphthalene

C12H18 14,937 0,474

11
Cyclohexene, 4-ethenyl-4-methyl-3-
(1-methylethenyl)-1-(1-methylethyl)-, 
(3R-trans)-

C15H24 16,380 0,390

12 Copaene C15H24 17,457 4,291

13 Chưa định danh 17,593 0,493

14
Cyclohexane, 1-ethenyl-1-methyl-2,4-bis(1-
methylethenyl)-, [1S-(1.alpha.,2.beta.,4.
beta.)]-

C15H24 17,886 2,253

15 germacrene D C15H24 18,523 0,356

16 Caryophyllene C15H24 18,649 12,083

17 Chưa định danh 18,889 3,171

18 Alpha - Caryophyllene C15H24 19,538 3,506

19 Chưa định danh 19,925 0,433

20

Naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-
octahydro-7-methyl-4-methylene-1-(1-
methylethyl)-, (1.alpha.,4a.alpha.,8a. 
alpha.)-

C15H24 20,123 0,665
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21 1,6-Cyclodecadiene, 1-methyl-5-methylene-
8-(1-methylethyl)-, [s-(E,E)]-

C15H24 20,270 17,626

22 Cyclohexane, 1-ethenyl-1-methyl-2-(1-
methylethenyl)-4-(1-methylethylidene)-

C15H24 20,657 1,585

23
Naphthalene, 1,2,4a,5,6,8a-hexahydro-4,7-
dimethyl-1-(1-methylethyl)-, (1.alpha.,4a.
alpha.,8a.alpha.)-

C15H24 20,730 0,706

24

Naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-
octahydro-7-methyl-4-methylene-1-
(1-methylethyl)-, (1.alpha.,4a.beta.,8a. 
alpha.)-

C15H24 21,117 0,865

25 Naphthalene, 1,2,3,5,6,8a-hexahydro-4,7-
dimethyl-1-(1-methylethyl)-, (1S-cis)-

C15H24 21,357 6,363

26

Cyclohexanemethanol, 4-ethenyl-.
a l p h a . , . a l p h a . , 4 - t r i m e t h y l - 3 - ( 1 -
methylethenyl)-, [1R-(1.alpha.,3.alpha.,4. 
beta.)]-

C15H26O 22,058 4,732

27 Chưa định danh 22,298 0,264
28 (-)-Spathulenol C15H24O 22,873 0,468
29 Caryophyllene oxide C15H24O 23,041 1,852
30 Epiglobulol C15H26O 23,281 0,619

31 12-Oxabicyclo[9.1.0]dodeca-3,7-diene, 
1,5,5,8-tetramethyl-, [1R-(1R*,3E,7E,11R*)]-

C15H24O 23,783 0,472

32 Cubenol C15H26O 24,296 0,572

33
2-Naphthalenemethanol, 1,2,3,4,4a,5,6,7-
octahydro-.alpha.,.alpha.,4a,8-tetramethyl-, 
(2R-cis)-

C15H26O 24,400 0,825

34 Tau-Muurolol C15H26O 24,672 1,449

35

2-Naphthalenemethanol, decahydro-.
a l p h a . , . a l p h a . , 4 a - t r i m e t h y l - 8 -
methylene-, [2R-(2.alpha.,4a.alpha.,8a. 
beta.)]-

C15H26O 24,954 0,510

36 Alpha-Cadinol C15H26O 25,059 1,707

 Từ kết quả phân tích, tinh dầu lá cây cỏ lào có khoảng 36 hợp chất, trong đó có 
4 cấu tử chưa định danh chiếm 4,36%, có 32 cấu tử được định danh chiếm 95,64%.
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 Thành phần chính của tinh dầu lá cây cỏ lào tại thành phố Tuy Hoà, Phú Yên là 
α - Pinene (11,074%); Cyclohexene, 5,6-diethenyl-1-methyl- (8,093%); Caryophyllene 
(12,083%); 1,6-Cyclodecadiene, 1-methyl-5-methylene-8-(1-methylethyl)-, [s-(E,E)]- 
(17,626%); Naphthalene, 1,2,3,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, 
(1S-cis)- (6,363%).  

Trong một nghiên cứu của tác giả Ngô Quốc Luân đã nghiên cứu thành phần hoá 
học của tinh dầu cỏ lào được thu hái ở huyện Đông Hoà, Phú Yên, cho thấy có khoảng 
30 hợp chất, trong đó 28 hợp chất được xác định với 4 thành phần chính là: Cyclohexene-
5,6-diethyl1-methyl (23,1%); Beta cubebene (14,3%); Tetracyclo [5.2.1.0(2,6).0(3,5)] 
decane, 4,4-dimethyl- (12,5%) và Beta caryophyllene (10,1%) [6]. Hàm lượng và thành 
phần của tinh dầu cỏ lào ở thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên khác so với tinh dầu cỏ lào 
tại Đông Hoà, Phú Yên; Bình Định, Nghệ An và Hà Tĩnh (Bảng 4). Trong đó có những 
hợp chất chỉ được tìm thấy trong tinh dầu cỏ lào ở Tuy Hoà, Phú Yên như: Bicyclo[3.1.0]
hexane, 4-methylene-1-(1-methylethyl)- (1,287%); 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (Z)- 
(0,707%); Anisole, p-allyl (1,300%); 1,6-Cyclodecadiene, 1-methyl-5-methylene-8-(1-
methylethyl)-, [s-(E,E)]- (17,626%); (-)-Spathulenol (0,468%). Ngoài ra, hàm lương 
Naphthalene, 1,2,3,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, (1S-cis)- trong 
tinh dầu cỏ lào tại Tuy Hoà, Phú Yên là 6,363% trong khi hợp chất này chỉ được tìm thấy 
trong tinh dầu tại Bình Định với hàm lượng thấp (0,38%) [6,7,8].

Tinh dầu thu được có thành phần hóa học và hàm lượng các chất là khác nhau ở 
mỗi vùng. Điều này chứng tỏ thành phần và hàm lượng sẽ phụ thuộc vào vị trí địa lý và 
điều kiện thổ nhưỡng của vùng đó.

Bảng 4. So sánh các thành phần hóa học chính của tinh dầu cỏ lào ở Phú Yên  
với Đông Hòa, Phú Yên; Bình Định; Nghệ An và Hà Tĩnh

S 
TT Tên hợp chất

Hàm lượng (%)
Tuy Hòa, 
Phú Yên

Đông 
Hòa, Phú 
Yên [6]

Bình 
Định 
[7]

Nghệ 
An [8]

Hà Tĩnh 
[8]

1 α - Pinene 11,074 8,5 - 11,0 11,1

2
Bicyclo[3.1.0]hexane, 
4 - m e t h y l e n e - 1 - ( 1 -
methylethyl)-

1,287 - - - -

3 α - Pinene 6,275 5,8 0,21 3,2 2,4
4 Beta - Myrcene 0,898 - 0,16 1,3 1,2
5 D-Limonene 0,945 0,7 0,07 0,8 0,7

6 1 , 3 , 6 - O c t a t r i e n e , 
3,7-dimethyl-, (Z)-

0,707 - - - -
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7 C y c l o h e x e n e , 
5,6-diethenyl-1-methyl-

0,694 23,1 1,63 - -

8 Anisole, p-allyl 1,300 - - - -
9 Copaene 4,291 1,9 3,35 - -
10 germacrene D 0,356 - 18,67 20,5 16,8
11 β - Caryophyllene 12,083 10,1 - 9,1 7,3
12 Alpha - Caryophyllene 3,506 3,1 4,12 - -

13

1,6-Cyclodecadiene, 
1-methyl-5-methylene-
8- (1-methyle thyl ) - , 
[s-(E,E)]-

17,626 - - - -

14

N a p h t h a l e n e , 
1,2,3,5,6,8a-hexahydro-
4 , 7 - d i m e t h y l - 1 - ( 1 -
methylethyl)-, (1S-cis)-

6,363 - 0,38 - -

15 (-)-Spathulenol 0,468 - - - -
16 Caryophyllene oxide 1,852 - 0,26 - -
17 Epiglobulol 0,619 0,3 - 0,1 0,1
18 Tau-Muurolol 1,449 0,5 0,5 0,4 0,5
19 Alpha-Cadinol 1,707 0,9 0,9 0,3 0,4

2.3.5. Hoạt tính kháng oxi hóa của tinh dầu từ cây cỏ lào

Hình 2: Đường chuẩn vitamin C
Từ đồ thị ngoại suy giá trị IC50 của vitamin C là 23,84 µg/ml 
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Hình 3: Đường chuẩn tinh dầu lá cây cỏ lào
Từ đồ thị ngoại suy giá trị IC50 của tinh dầu lá cây cỏ lào là 22,57 µg/ml. So với giá 

trị IC50 của vitamin C (23,84 µg/mL) thì giá trị IC50 của tinh dầu lá cây cỏ lào thấp hơn. 
Do đó, khả năng kháng oxi hóa của tinh dầu lá cây cỏ lào cao hơn vitamin C. Đồng thời, 
kết quả cho thấy cây cỏ lào là nguồn nguyên liệu tiềm năng để chiết xuất chất chống oxi 
hóa tự nhiên.

3. Kết luận
Trong bài báo này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thành phần hóa học của tinh dầu 

lá cây cỏ lào tạo cơ sở khoa học để giải thích cho tác dụng dược lý của tinh dầu lá cây cỏ 
lào. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị IC50 của tinh dầu lá cây cỏ lào (22,57 
µg /mL) thấp hơn giá trị IC50 của vitamin C (23,84 µg/mL). Do đó, khả năng kháng 
oxi hóa của tinh dầu lá cây cỏ lào cao hơn vitamin C. Vì vậy, cây cỏ lào (Chromolaena 
odorata King & Robinson) có thể là nguồn nguyên liệu tiềm năng để chiết xuất chất 
chống oxi hóa tự nhiên.

Do đó, cần có những nghiên cứu tiếp theo như: thay đổi phương pháp chiết để nâng 
cao hiệu suất chiết tinh dầu, khảo sát khả năng kháng khuẩn của tinh dầu lá cây cỏ lào, ly 
trích và cô lập một số hoạt chất chính trong tinh dầu cây cỏ lào để thấy được tiềm năng 
chữa bệnh của tinh dầu lá cây cỏ lào, tạo ra chế phẩm mới.
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THE CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF 
CHROMOLAENA ODORATA LEAF OIL IN PHÚ YÊN

HUYNH THI NGOC NI
Phu Yen University

Abstract: The extraction of essential oil from chromolaena odorata leaf was carried 
out by hydrodistillation. The chemical composition of chromolaena odorata essential oil 
were determined by gas chromatography coupled mass spectrometry (GC-MS) method, 
with total of 36 identifiable compounds including 1,6-Cyclodecadiene, 1-methyl-5-
methylene-8-(1-methylethyl)-, [s-(E,E)]- (17,626%); Caryophyllene (12,083%); α 
- Pinene (11,074%); Cyclohexene, 5,6-diethenyl-1-methyl- (8,093%); Naphthalene, 
1,2,3,5,6,8á-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, (1S-cis)- (6,363%) as a major 
component. Antioxidant assays using DPPH  radical scavenging methods exhibited 
antioxidant activity of leaf essential oil was higher than that of vitamin C with IC50 of 
22,75;  23,84 µg /mL, respectively.

Keywords: Chromolaena odorata leaf oil, GC-MS, chemical compositon, DPPH,  
antioxidant activity.
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Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp ZIF-8 và khả năng hấp 
phụ khí CO2 của vật liệu. Vật liệu được đặc trưng bằng các phương pháp hóa lý như 
XRD, TEM, BET,… ZIF-8 thu được là vật liệu vi mao quản, có độ kết tinh cao và diện 
tích bề mặt 1480 m2/g. ZIF-8 tổng hợp được có khả năng hấp phụ khí CO2 cao với dung 
lượng 11,176 mmol/g. Dữ liệu của quá trình hấp phụ CO2 trên ZIF-8 phù hợp với mô 
hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir. 

Từ khóa:  Hấp phụ, CO2, ZIF-8, BET.
1. Mở đầu
Carbon dioxide (CO2) là một trong các khí hiện hữu trong không khí. Song song 

với những ứng dụng mà khí CO2 mang lại trong công nghiệp thực phẩm, y học, sinh 
học,… thì tác hại của CO2 đến môi trường cũng không thể không kể đến. Sự gia tăng 
lượng CO2 trong khí quyển có xu hướng làm trầm trọng thêm hiệu ứng nhà kính, có thể 
khiến con người phải hứng chịu nắng nóng nghiêm trọng vào mùa Hè và lạnh giá hơn 
vào mùa Đông. Đáng chú ý, Cuộc cách mạng công nghiệp ở các nước đang phát triển đã 
tiêu thụ lượng lớn nhiên liệu hóa thạch, thải vào môi trường một lượng khí CO2 đáng kể. 
Do đó, các giải pháp cụ thể nhằm hạn chế lượng khí thải CO2 ra môi trường đang trở nên 
cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự  lưu giữ CO2 bằng chất hấp phụ rắn là một phương pháp 
hiệu quả thay thế các phương pháp truyền thống như dùng kiềm hay các hợp chất amin. 

Để hấp phụ hiệu quả và khả năng hấp phụ lâu dài, chất hấp phụ phải có hai đặc 
trưng sau: cấu trúc khung mềm dẻo và tuần hoàn nhằm đạt sự hấp phụ - phóng thích 
CO2 hoàn toàn thuận nghịch. Vật liệu khung hữu cơ kim loại (MOFs) là loại vật liệu có 
những đặc tính thuận lợi hơn so với các vật liệu thường dùng silicate, carbon,… Đã có 
hơn 23 loại vật liệu MOFs được tạo ra với mục đích hấp phụ và lưu trữ CO2. Điều đáng 
chú ý, một số loại zeolite imidazole frames (ZIFs) thể hiện khả năng lưu giữ đặc biệt đối 
với CO2. Trong họ ZIFs, vật liệu ZIF-8 được nghiên cứu rộng rãi nhất, do có ưu điểm về 
bộ khung uyển chuyển, tính ổn định nhiệt và độ bền hoá học [1, 2, 3],... ZIF-8 được tạo 
thành từ ion Zn2+ liên kết với 2-methylimidazole (MeIM), theo công thức Zn(MeIM)2. 
ZIF-8 được biết đến như một chất lưu trữ, hấp phụ và tách  khí  như H2, CO2, CH4, NH3, 
N2, các ankan mạch dài và các hợp chất khác [4, 5],… Bài báo này trình bày kết quả 
nghiên cứu về tổng hợp ZIF-8 và khả năng hấp phụ khí CO2 của  vật liệu tổng hợp được. 

2. Nội dung
2.1. Hóa chất 
Các hóa chất được dùng trong nghiên cứu: kẽm nitrate hexahydrate (Zn(NO3)2·6H2O, 

1. TS., Trường Đại học Quảng Nam



88

TỔNG HỢP ZIF -8 VÀ ỨNG DỤNG TRONG HẤP PHỤ KHÍ CO2

Korea, ≥ 99%); methanol (CH3OH, Merck); 2 - methylimidazole (C4H6N2, Aldrich, 99%).
2.2. Tổng hợp ZIF-8 và hấp phụ khí CO2

Tổng hợp ZIF-8 theo tài liệu [1, 4, 6]: Cho dung dịch gồm 2,8 mmol kẽm 
nitrate hexahydrate hòa trong 1,4 mol methanol vào dung dịch gồm 64,4 mmol 2 - 
methylimidazole hòa tan trong 1,4 mol methanol, khuấy mạnh hỗn hợp trong 24 giờ, sau 
đó li tâm trên máy Hettich EBA 8S với tốc độ 3000 vòng/phút trong 10 phút, thu phần 
rắn, rửa 3 lần với methanol. Sản phẩm thu được sấy qua đêm ở nhiệt độ 120oC.

Các đặc trưng hóa lý của vật liệu như XRD, TEM, BET,... được xác định tại Phòng 
thí nghiệm siêu cấu trúc - Khoa vi rút- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương. 

Khảo sát sự hấp phụ CO2 của ZIF-8 trên máy High Pressure Volumetric Analyzer - 
Micromeritics HPVA-100 ở 298 K và áp suất thay đổi từ 1 đến 30 bar tại khoa Kỹ thuật 
Hóa học - Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Vật 
liệu được hoạt hóa trong chân không ở 423 K trong 12 giờ, trước khi hấp phụ CO2.

2.3. Kết quả và thảo luận 
Để  phân tích cấu trúc cuả vật liệu ZIF-8 thu được, chúng tôi sử dụng kỹ thuật phân 

tích XRD với góc 2è = 10-> 600. Giản đồ XRD của ZIF-8 được trình bày trên Hình 1.

Hình 1. Giản đồ XRD của mẫu ZIF-8. 
Giản đồ XRD cho thấy, các peak nhiễu xạ tia X của mẫu ZIF-8 phù hợp với nhiều 

công trình công bố trước đây [1,2,4]. Cường độ peak nhiễu xạ mạnh của các mặt (011), 
(002), (112), (022), (013), (222), (114), (233), (134) và (334) tại giá trị 2è tương ứng là 
7,3;  10,3; 12,7; 14,9; 16,3; 22,1; 24,9; 25,5 và 26,5o trong giản đồ XRD. Kết quả cho 
thấy rằng tinh thể ZIF-8 có độ kết tinh cao.

Hình thái của ZIF-8 được quan sát bằng ảnh TEM, kết quả được trình bày trên 
Hình 2.
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Hình 2. Ảnh TEM của ZIF-8.
Hình thái của ZIF-8 bao gồm các hạt cầu phân tán đều đặn kích thước khoảng 36 

-52,6 nm. Các hạt cầu phân tán, bề mặt đều ít bị kết tụ, bề mặt tinh thể quan sát rõ ràng, 
dự đoán vật liệu có diện tích bề mặt lớn và độ kết tinh cao. 

Phương pháp BET được sử dụng để đánh giá độ xốp của vật liệu. Hình 3 trình bày 
đường đẳng nhiệt hấp phụ và giải hấp phụ N2 của mẫu ZIF- 8 tổng hợp được.

Hình 3. Đường đẳng nhiệt hấp phụ và giải hấp phụ N2 của mẫu ZIF-8. 
Kết quả cho thấy, đường cong đẳng nhiệt thuộc kiểu I theo phân loại của IUPAC, 

chứng tỏ ZIF – 8 tổng hợp được là vật liệu vi mao quản. Dung lượng hấp phụ N2 của 
ZIF-8 khá cao. Bảng 1 trình bày diện tích bề mặt (SBET, SLangmuir), đường kính (Dpore) và 
thể tích mao quản (Vpore) của mẫu ZIF-8 tổng hợp được. 
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Bảng 1. Tính chất xốp của mẫu ZIF-8.

Mẫu SBET(m2/g) SLangmuir(m
2/g) Dpore(nm) Vpore(cm3/g)

ZIF-8  1480 1909  3,34 1,16

Kết quả ở Bảng 1 cho thấy, diện tích bề mặt và kích thước mao quản của ZIF-8 
được tổng hợp từ Zn2+cao hơn so với những công bố trước đây [1, 3, 6].

Với diện tích bề mặt và thể tích mao quản lớn, vật liệu ZIF-8 được dự đoán có khả 
năng hấp phụ và lưu trữ khí CO2 rất cao. Dung lượng hấp phụ CO2 của mẫu ZIF-8 được 
thể hiện trên Hình 4.

Hình 4. Đẳng nhiệt hấp phụ CO2 của mẫu ZIF-8. 
Kết quả cho thấy, dung lượng hấp phụ CO2 trên ZIF-8 tăng khi tăng áp suất, đạt 

11,176 mmol/g ở 30 bar và quá trình hấp phụ vẫn chưa đạt bão hòa cho đến 30 bar, có thể 
do thể tích mao quản của các mẫu ZIF-8 lớn. Sở dĩ ZIFs có khả năng lưu giữ được một 
lượng lớn CO2 là do tương tác giữa vòng benzen trên bề mặt mao quản với các phân tử 
CO2 [5] và tương tác lưỡng cực/tứ cực mạnh của CO2 với các nguyên tử N trong vật liệu 
[7]. Hơn nữa, liên kết phối trí giữa cặp electron của nguyên tử oxi trong CO2 với các ion 
kim loại trên bề mặt vật liệu cũng làm tăng khả năng hấp phụ CO2 của vật liệu [5]. Vật 
liệu ZIF-8 tổng hợp được có khả năng hấp phụ CO2 rất tốt, cao hơn nhiều so với những 
công bố trước đây [1, 8, 9].

Dữ liệu hấp phụ đẳng nhiệt khí CO2 trên ZIF-8 được mô tả theo hai mô hình đẳng 
nhiệt Langmuir và Freundlich. Phương trình Langmuir mô tả hấp phụ đơn lớp lên trên 
bề mặt, dung lượng hấp phụ được tính theo phương trình (1):

1
L mom e

e
L e

K q C
q

K C
=

+
                                   (1) 

trong đó, qmom là dung lượng hấp phụ cực đại đơn lớp (mg.g-1), KL là hằng số hấp 
phụ Langmuir (L.mg-1), Ce là nồng độ chất hấp phụ trong dung dịch cân bằng (mg.L-1). 

Mô hình đẳng nhiệt Freundlich dựa trên giả thiết rằng bề mặt chất hấp phụ không 
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đồng nhất với các tâm hấp phụ về số lượng và năng lượng hấp phụ. Phương trình 
Freundlich (2) như sau: 

   
1
n

e F eq K C=                    (2) 
trong đó, KF  là hằng số Freundlich, thước đo dung lượng hấp phụ, n là một tham 

số thực nghiệm liên quan đến bản chất và lực của quá trình hấp phụ.
Đường cong mô hình và các tham số của hai mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir 

và Freundlich đối với sự hấp phụ CO2 của ZIF-8 được thể hiện trên Hình 5 và Bảng 2.

Hình 5. Mô hình hấp phụ đẳng nhiệt CO2 của ZIF-8. 

Bảng 2. Tham số của hai mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich  
đối với sự hấp phụ CO2 của ZIF-8. 

Langmuir Freundlich
KL qm (mg,g-1) R2 KF n R2

0,08 16,62 0,991 2,08 1,92 0,956

Kết quả cho thấy dữ liệu thực nghiệm của quá trình hấp phụ các khí CO2 trên ZIF-8 
phù hợp với mô hình đẳng nhiệt Langmuir hơn mô hình Freundlich. Điều này được thể 
hiện qua hệ số tương quan của phương trình hồi qui theo mô hình Langmuir rất cao (R2 
= 0,991).

3. Kết luận
Đã tổng hợp được vật liệu ZIF-8 từ 2 – methylimidazole và kẽm nitrate hexahydrate. 

Vật liệu thu được được có diện tích bề mặt lớn, 1480 m2.g-1 và thể tích mao quản cao, 
1.16 (cm3/g). ZIF-8 tổng hợp được có khả năng hấp phụ khí CO2 cao, lên đến 11,2 
mmol.g-1 và cao hơn nhiều so với một số nghiên cứu trước đây. Quá trình hấp phụ khí 
CO2 trên ZIF-8 phù hợp với mô hình đẳng nhiệt Langmuir với hệ số tương quan của 
phương trình hồi qui theo mô hình Langmuir rất cao (0,991).   
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TITLE: SYNTHESIS OF ZIF-8 AND ITS CO2 ADSORPTION ABILITY

MAI THI THANH
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Abstract: This article presents the results of the study in synthesis of ZIF-8 and 
its CO2 adsorption ability. The material was characterized by XRD, TEM, BET,… and 
ZIF-8 was microporous with high crystallinity. The specific surface area was found to 
be 1480 m2/g. ZIF-8 showed great potential for the capture of carbon dioxide, having a 
capacity of 11,176 mmol/g.  The data of CO2 adsorption in ZIF-8 were well fitted to the 
Langmuir isotherm. 

Keywords: Adsorption,CO2, ZIF-8, BET.



93

USING TECHNOLOGY IN CORRECTING STUDENTS’ 
WRITTEN WORK

Nguyen Thi Thao1

Abstract: Correcting students’ written work has long been a time-consuming task 
for teachers of English, irrespective of their expertise. Fortunately, in this day and age, 
digital teachers can make great use of different technological tools to ease the heavy 
burden. The article will introduce some technological aids for teachers to make correction 
and give feedback on students’ writing. Firstly, criteria for marking students’ papers 
are established. Secondly, the article provides insights into some viable technological 
tools  which provide utilities for teachers to detect plagiarism, to check spelling and 
grammatical mistakes in students’ written papers as well as to create an e-space for 
teacher-student written communication. Finally, the article examines the benefits and 
drawbacks of these digital tools by means of interviewing teachers who has applied the 
tools into the practice of correcting students’ written work. 

Key words: correction, comments, writing paper, technological tools
1. Introduction
Technology serves as great assistance to teaching and learning English. Technophile 

teachers have been seeking more and more digital tools to facilitate their teaching, 
enhancing the efficiency of language teaching and learning. In “Using Educational 
Technology in the English Language Classroom”, Prof. Carol Chapelle (2018) claimed  
“many educators in applied linguistics today see a very strong connection between 
technology and writing.” Thanks to technology, teaching writing skills has become less 
laborious but more effective. 

Correction of students’ writing involves not only grammar and spelling check but 
also provision of comments and suggestions. It cannot be denied that students hardly 
make progress in writing without learning from teacher’s correction and comments 
on their writing. However, correcting a large load of students’ written work has long 
been really time-consuming for teachers.   According to Mofareh (2019), the Internet 
provides unlimited access to software, applications and a host of platforms which can 
expedite English teaching and learning; it is teachers that play a key role in operating 
the different tools. Therefore, teachers can take advantage of such technological aids to 
correct students’ writing.   

Computer-Assisted Language Learning has been investigated by numerous experts 
such as Levy (1997), and Roy ( 2019); however, few research has been done on using 
technological tools in the specific area of correcting students’ written work.  This paper 
aims to suggest technological tools that can ease teachers’ burden of correcting students’ 
written work. 

1. MA., Quang Nam University
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2. Contents
In order to recommend the feasible technological tools, the article first determines 

the marking criteria of students’ writing papers, and then gathers information about some 
popular tools for correcting students’ writing work, and finally assesses the advantages 
and disadvantages of these tools based on  the application of using technological tools 
into reality of correcting students’ writing work. 

2.1. What to correct
In IELTS writing marking schemes, there are 4 main criteria:  task achievement, 

coherence and cohesion, lexical resource, grammatical range and accuracy. Those criteria 
can be adapted to marking students’ written papers of any kind. Hence, when correcting 
students’ papers, teachers often correct mistakes on accuracy, and give comments/ 
feedback on task achievement, coherence and cohesion, lexical resource, grammatical 
range. Based on the purpose of the writing, one or two of the criteria are placed with 
more emphasis in teachers’ correction of student writing. 

2.2. What Technological Tools to Use
Reading students’ papers and providing feedback for students are a large component 

of any writing class. A teacher’s response to a student’s written work plays a leading 
role in the student’s skill development (Shafer, 2016). Nowadays, students now submit 
their papers electronically and teachers can use some technological tools to correct their 
papers and give comments on their writing. 

The following are tools to detect plagiarism, to check spelling  and grammatical 
mistakes, and to create a space for teacher-student written communication.

2.2.1. To Detect Plagiarism
With the help of Google Search or similar websites, students easily fall into 

plagiarism partly because they can easily find a huge number of articles related to 
their writing tasks and partly because they are not very confident in their writing skills. 
Therefore, plagiarism check is supposed to be the first thing teachers do to their students’ 
writing papers. Plagiarism check can be done online on some popular websites or the 
Google Search Engine.

Firstly, there are abundant free websites that support plagiarism check, for example:
https://plagiarismdetector.net/
https://www.duplichecker.com/
https://www.turnitin.com/
To detect plagiarism of students’ writing, teachers copy the writing and paste it in 

the textbox on the platform. Within a few seconds, the website will provide a  plagiarism 
report for the scanned text. The report will tell whether the text is unique or plagiarised; 
if it is plagiarised, the percentage of plagiarism is calculated and the plagiarized sources 
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are shown. Teachers just click on “view plagiarized sources” and they can detect 
where the information is from. Surprisingly, the website helps to “make it unique” by a 
paraphrasing tool, which suggests an output re-phrased text which teachers can use for 
giving instructions on how to paraphrase a text.

Secondly, with Google Search Engine, teachers can copy and paste a part of the 
writing into the search space and Google will provide a list of websites containing the 
words. If the exact words are found somewhere, it is clear that the writing commits 
plagiarism. This tool is easy to use but with phrases or sentences, not suitable for long 
passages.

2.2.2.  To Correct Spelling Mistakes and Check Grammatical Mistakes
Spelling mistakes and grammatical mistakes seem to be inevitable in students’ 

writing. Although teachers always ask students to use technological tools to self-check 
their writing before handing in, students sometimes ignore the advice or forget to do so. 
To check spelling and grammar, teachers can use the Spelling and Grammar function in 
Microsoft Word or some free websites.

The Spelling and Grammar function in Microsoft Word works well in terms of 
detecting spelling and basic grammar mistakes as well as suggest the possible correction. 
However, the cons to it are that the spelling and grammar mistakes are shown one-by-
one and the users have to choose to change or ignore them at the time they appear in 
the drop box. That takes a plenty of time, especially for long written work. Fortunately, 
there is another way to make it more convenient. Teachers can enable spell check by 
clicking the File tab/ Options/ Proofing and making sure that the “Check spelling as you 
type” check box is selected. And then, it underlines mistakes in spelling and grammar, 
and suggests corrections.  

Moreover, the following websites support checking spelling and grammar at the 
same time.

 https://www.grammarly.com/ 
http://www.reverso.net/spell-checker/english-spelling-grammar/
https://www.online-spellcheck.com/
 Grammarly.com and similar websites are a system that monitors student writing 

and offers feedback on errors they make in spelling, grammar, and punctuation.  The 
good thing is it does not only fix the mistake, but it also gives an explanation to the 
detected mistakes.  

2.2.3.  To Create a Space for Teacher-Student Written Communication
The main objective of the teaching process is not to produce a perfect written 

paper, but to acquire the way to produce a good writing paper. It is important that teachers 
pay great attention to teaching students to recognise their mistakes themselves, correct 
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them, and analyze them, which leads to a greater understanding and more profound self-
evaluation of their work (Lopez, 2008). In other words, instead of just editing students’ 
written work to make it perfect, teachers need to let students know how the papers are 
corrected. Then, students can compare their original writing to teachers’ edition, learning 
from mistakes and improve their writing skill. There are two popular tools for teachers 
to give comments and feedback on students’ written work: Google Drive and Microsoft 
Word.

Firstly, Google Drive has already given us a lot of features to help with teacher’s 
feedback. Users can edit word documents directly from their gmail box without having 
to convert anything. Students are asked to share the document with their teachers so that 
teachers and students can work on it together. Once the teacher accepts the invitation 
and joins the Google Doc, the “chat” function becomes available. Then, the teacher can 
carry out the editing process quickly and easily. Moreover, with the “comment” function, 
teachers can leave comments on the portion of the document that they highlight. Students 
can also reply to teachers’ comments. This form of communication is quite interactive 
and exciting for students, the cyber citizens.

 Secondly, the Microsoft Word’s ‘track changes’ feature is a fantastic tool for 
language teachers when it comes to feedback.  This function can be found on the ‘review’ 
tab in a word document. When “track changes” is activated, teachers can make changes 
to the text while keeping the original text visible because each change made to the text 
is underlined and shown in a different color. If students like an addition or deletion and 
want to keep it permanently in their text, they just click on “accept”. If they do not agree 
with an addition or deletion and want to revert to the original text, they can click on 
“reject”. 

Moreover, the Microsoft Word’s ‘comments’ feature can also help add notes to 
the text just like what we do on a piece of paper. Teachers use the “comments” tool to 
include side notes, suggestions, tips, etc. that their students can read, but that are not 
supposed to be written inside the document text itself.  The “comments” tool can also be 
found in “review” tab.  This option is a less intrusive than going in and making changes 
to students' work. The comments can be more about higher level writing issues such as 
coherence and cohesion, lexical resource, and grammatical range.

The technological tools that are efficient for teachers are summarized in the 
following table.

No Tools
Functions

Plagiarism 
Detection

Spelling and 
Grammatical Check

Space for Written 
Communication

1 Microsoft Word x x
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2 Google Search 
Engine x

3 Google Docs x
4 Websites x x

Table 1. Technological tools to use for correcting students’ written work
2.3. Application of Using Technological Tools in Correcting Students’ Papers 
2.3.1. Participants: 
Participants of the application are 5 teachers in EFTI project and 10 of their students 

(randomly chosen). Each of these teachers was in charge of a 10-week online English 
course which included 10 hours  of  writing skill and the number of students in each 
course was 8. On average, each teacher had 24  papers to mark, i.e. 3 different papers per 
student in the whole course. As it was an online course, all students’ papers were sent to 
the teacher via email in the form of a Microsoft word document.

2.3.2. Procedure for using technological tools in correcting students’ papers. 
Stage 1: Introduction of the technological tools
The suggested tools were introduced to the teachers at the beginning of the course 

in May 2021. 
Stage 2: Application of correcting students’ papers using the technological tools.
The teachers used the suggested tools to correct students’ papers. The teachers were 

encouraged to use a different tool at a time so that they could evaluate the effectiveness of 
these tools. As an agreement, the same procedures were followed by all the teachers: (1) 
detecting plagiarism (2) marking and commenting the papers in terms of the accuracy (3) 
marking and commenting the papers based on some of the criteria of task achievement, 
coherence and cohesion, lexical resource, and grammatical range.

2.3.3. Results
Interviews were employed to get information about the teachers and students’ 

comments on the tools they used.
As for plagiarism check, the two tools of the website https://plagiarismdetector.

net and Google Search Engine were suggested. On one hand, the teachers were all in 
complete agreement that checking plagiarism online using such websites as https://
plagiarismdetector.net was convenient. The website could provide plagiarism check for 
a text with the length of 1000 words. Therefore the whole text could be checked just 
by  a mouse click after “copy” and “paste”. In addition, the website was user-friendly.  
On the other hand, none of them had tried Google Search Engine for plagiarism check 
because it was not suitable for long texts. As for students’ view, tools for plagiarism 
check served as a warning tool reminding them not to commit plagiarism. In addition, 
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two thirds of the students employed the function “Make it unique” on the website 
https://plagiarismdetector.net in order to rewrite copied pieces of writing. This AI-based 
rephrasing facility was found really efficient not only in keeping the content plagiarism 
free but also in helping  the students acquire the techniques of paraphrasing. 

As for spelling and grammar check, the website http://www.reverso.net/spell-
checker/english-spelling-grammar/ and Microsoft Word were recommended. At 
first, each teacher used Reverso website  to check spelling and grammar mistakes of 
one paper and they came to the conclusion that it was not appropriate for students’ 
essays despite being a free website. The website allowed merely 450 characters, i.e. 
approximately 80 words, which was too short for a student’s essay. Next, the teachers 
turned to Microsoft word and they found that the technology serves them well when 
they turned on the function “Check spelling and grammar as you type”. However, this 
function may be  in File tab or Tools tab depending on whether the teachers were using 
the Microsoft Word version 2017 or 2010 or others. Nearly half of the teachers, at 
first, had difficulty finding this function on Microsoft Word. According to the students, 
both spelling and grammar check online and in Microsoft word helped them greatly 
in identifying the mistakes and correcting them. However, all the interviewed students 
admitted that they mostly forgot to do this task before submitting the papers despite 
being frequently reminded to do this task. The students all knew about the “Spelling 
and Grammar Check” function in Microsoft word; however, 9 out of 10 among the 
student interviewee rarely switched it on because they said the hightlight of spelling 
and grammar mistakes were frustrating when their texts were both in English and 
Vietnamese.

As for creating a space for teacher-student written communication, the two 
functions of Track Changes and Comments on Microsoft Word,  and Google Docs 
were introduced. All the teachers tried all the three suggested tools. They used one 
for each of the students’ writing practice. They all reported that the two functions of 
Track Changes and Comments on Microsoft Word were similar in how to use and 
how effective they were. They also added that the two functions were user-friendly. 
When it came to Google Docs, almost all the teachers hesitated to use it at first 
because it sounded unfamiliar with them. However, since they actually tried it, they  
found it really interactive and efficient. Interestingly, 100 percent of the interviewed 
students found using Google Docs to correct students’ written work highly effective. 
All the students were enthusiastic to be part of the marking procedure. They were 
excited when they could keep track of the teacher’s correction as well as attain what 
the mistakes were and how to improve their writing by reading teachers’ comments.  
They were satisfied when they could communicate with the teacher online; hence, the 
students learned more about how to better their writing, improving their writing skills. 
Moreover, all the student interviewees expressed their favor in the two functions of 
Track Changes and Comments on Microsoft Word. When their papers were corrected 
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using one of these two functions, they could later read the comments and correct the 
paper themselves. However, they prefered to have direct communication with their 
teacher like on Google Docs.

No Tools
Comments

Advantages Disadvantages

Plagiarism Check

1 Website: https://
plagiarismdetector.net

- suitable for long 
texts
- user-friendly
- useful for 
paraphrasing texts

- none

2 Google Search Engine - unsuitable for 
long texts

Spelling and Grammar Check

3
Website: http://www.reverso.
net/spell-checker/english-
spelling-grammar/

- free - unsuitable for 
long texts

4 Microsoft Word: Spelling and 
Grammar Check - efficient

- rather diffcult to 
find on Microsoft 
Word
- frustrating for 
texts in both 
English and 
Vietnamese

Space for Teacher-Student Communication

5 Microsoft Word :  Track 
Changes

- effective
- user-friendly - indirect

6 Microsoft Word: Comments - effective
- user-friendly - indirect

7 Google Docs - interactive
- effective

- unfamiliar (for 
some teachers)

Table 2. Advantages and disadvantages of technological tools to use for correcting 
students’ written work

So far, it has been reported that technological tools can be effective assistance for 
teachers in correcting students’ written work.
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3. Conclusion 
It is generally agreed that correcting students’ writing paper is time-consuming 

but no one can deny its educational value to students. Fortunately, teachers can do 
their correction tasks more facilely and conveniently with the assistance of popular 
technological tools such as some websites of free online checker, Google Docs and 
some built- in tools of Microsoft Word, the advantages of which ultimately prevail their 
disadvantages.  In terms of accuracy, checking tools can be used to detect plagiarism, 
check grammatical mistakes and correct spelling in students’ written work. In terms 
of contents, editing tools can be used to make changes or give comments on students’ 
writing. Teachers, instead of providing students with a piece of perfect written work, point 
out what needs improving in students’ own writing through comments and suggestions. 
That equips students with constructive guidance, helping students to master their writing 
skills. Technology will not substitute great teachers but technology in the hands of great 
teachers can be transformational (Roy, 2019).
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SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG VIỆC SỬA BÀI VIẾT CHO SINH VIÊN

NGUYỄN THỊ THẢO
Trường Đại học Quảng Nam

Tóm tắt: Sửa bài viết cho học sinh đã từ lâu là công việc giáo viên tiếng Anh phải 
tốn nhiều thời gian, cho dù chuyên môn tốt như thế nào. May mắn thay, ngày nay, giáo 
viên thời kỹ thuật số có thể tận dụng hiệu quả các công cụ công nghệ khác nhau để giảm 
bớt gánh nặng này. Bài viết giới thiệu một số thiết bị hỗ trợ công nghệ giúp giáo viên 



101

NGUYEN THI THAO

chỉnh sửa và phản hồi bài viết của học sinh. Thứ nhất, tiêu chí chấm bài cho học sinh 
được thiết lập. Thứ hai, bài viết cung cấp thông tin chi tiết về một số công cụ công nghệ 
khả dụng, đem đến tiện ích để giáo viên phát hiện đạo văn, kiểm tra lỗi chính tả và ngữ 
pháp trong bài viết của học sinh cũng như tạo không gian điện tử để  giáo viên và học 
sinh giao tiếp với nhau bằng văn bản. Cuối cùng, bài báo xem xét những lợi ích và hạn 
chế của những công cụ kỹ thuật số này bằng cách áp dụng chúng vào thực tiễn sửa bài 
viết của học sinh. 

Từ khoá: sửa lỗi, nhận xét, bài viết, công cụ công nghệ.
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PHÁT HUY CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC  
ĐỂ THỰC HIỆN KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Phạm Thị Thanh Thúy1

Tóm tắt: Chủ nghĩa yêu nước là một trong những giá tinh thần trị cốt lõi của dân 
tộc Việt Nam, được hình thành thông qua sự xuất hiện sớm của quốc gia dân tộc và quá 
trình chống giặc ngoại xâm. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được biểu hiện rõ nét qua 
tình yêu quê hương, xứ sở; sự gắn bó, cố kết cộng đồng, bảo vệ độc lập chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ; tính kiên định mục tiêu độc tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, việc giáo dục lòng yêu nước cho nhân dân là nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng, phát triển 
đất nước phồn vinh.

Từ khóa: Chủ nghĩa yêu nước, khơi dậy, dân tộc, khát vọng phát triển đất nước.
1. Mở đầu
Mỗi một dân tộc trong quá trình lịch sử đều hình thành nên những truyền thống 

văn hóa khác nhau và thông thường luôn có một giá trị nổi lên hàng đầu chi phối những 
giá trị khác và có tác dụng định hướng lịch sử. Đối với dân tộc Việt Nam, có thể nhận 
thấy giá trị trường tồn xuyên suốt các thời kỳ lịch sử đó là lòng yêu nước. Lòng yêu nước 
nồng nàn được đúc kết thành truyền thống yêu nước và sau này nâng lên thành chủ nghĩa 
yêu nước. Chủ nghĩa yêu nước là sức mạnh vĩ đại  làm nên dân tộc Việt Nam anh hùng 
trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Sau hơn 35 năm đổi mới 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam tiếp tục 
được phát huy cao độ, trở thành một trong những động lực quan trọng giúp đất nước vượt 
qua nhiều khó khăn, thử thách, gặt hái được những kỳ tích vô cùng to lớn như Đại hội 
XIII của Đảng khẳng định: "Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy 
tín quốc tế như hiện nay"2. Để tiếp tục thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục khơi dậy, phát huy chủ nghĩa yêu nước, ý chí 
tự cường dân tộc là việc làm hết sức cần thiết, vừa cấp bách, vừa lâu dài. 

2. Nội dung
2.1. Sự hình thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam 
Chủ nghĩa yêu nước là sản phẩm tinh thần cao quý nhất của dân tộc Việt Nam, là 

tư tưởng, tình cảm thiêng liêng giữ vị trí chuẩn mực cao nhất của đạo lý, đứng đầu bậc 
thang giá trị dân tộc. Tinh thần đó đã phát huy sức mạnh vô biên trong các cuộc kháng 
chiến chống ngoại xâm và trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

1. ThS., Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
2. Đảng CSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 
Nội, 2021, t.1, tr. 25.
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Nhận định về chủ nghĩa yêu nước trong lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
viết: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. 
Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành 
một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn 
chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại 
chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta"3.

Việt Nam có vị trí địa lý và đặc điểm về địa hình, khí hậu, tài nguyên, sinh thái 
thuận lợi. Với vị trí và đặc điểm ấy, Việt Nam có nhiều tiềm năng to lớn, nhưng cũng đặt 
ra không ít thử thách đối với con người. Trong quá trình khai thác những thuận lợi của tự 
nhiên, kinh tế trồng lúa nước kết hợp với các nghề thủ công, chăn nuôi, đánh bắt... đã tạo 
ra sự liên kết chặt chẽ nhiều con người, nhiều gia đình trong cộng đồng làng và sự liên 
kết của nhiều công xã thành một cộng đồng lớn hơn với vai trò tổ chức của quyền lực 
Nhà nước. Việt Nam có vị trí giao lưu kinh tế, văn hóa thuận lợi với bên ngoài, nhưng 
cũng lắm đụng độ và dễ bị tấn công từ nhiều phía. Do vậy, yêu cầu tự vệ chống các mối 
đe doạ từ bên ngoài cũng sớm được đặt ra và ngày càng trở nên bức thiết.

Ở Việt Nam có sự xuất hiện sớm của quốc gia dân tộc trên cơ sở phân hoá xã hội và 
phân hoá giai cấp, do yêu cầu xây dựng và quản lý các công trình đê điều, thuỷ lợi và yêu 
cầu chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. Quá trình hình thành và phát triển của dân tộc 
Việt Nam gắn liền với quá trình thống nhất quốc gia. Điều đó đã tác động sâu sắc đến sự 
phát triển của ý thức dân tộc, tạo nên tinh thần đoàn kết  và  cố kết cộng đồng mang tính 
dân tộc. Tinh thần yêu nước được thể hiện qua ý thức cộng đồng và là sản phẩm của quá 
trình lao động sản xuất, dựng nước và đấu tranh bảo vệ đất nước. Nó là sản phẩm riêng 
của dân tộc Việt Nam, của con người Việt Nam.

Nhà nước Hùng Vương hình thành dựa trên nền văn hoá Đông Sơn thống nhất 
và nền văn minh lúa nước, tuy còn rất đơn sơ, nhưng đã đánh dấu một bước quan trọng 
trong tiến trình phát triển của lịch sử. Nó xác nhận thời kỳ dựng nước của dân tộc và đặt 
cơ sở xác nhận sự ra đời của một loại cộng đồng mới: cộng đồng quốc gia, cộng đồng bộ 
tộc có ít nhiều tính dân tộc. Ở thời kỳ này, nhiều truyền thống dân tộc được hình thành, 
trong đó có sự cố kết cộng đồng, ý niệm về nguồn gốc chung và bắt đầu hình thành ý 
thức về đất nước, dân tộc.

Lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam cũng hết sức đặc biệt. “Kể 
từ kháng chiến chống Tần thế kỷ thứ III trước công nguyên đến kháng chiến chống thực 
dân Pháp, đế quốc Mỹ trong thế kỷ XX, trong hơn 22 thế kỷ đó tính ra thời gian kháng 
chiến giữ nước và đấu tranh chống đô hộ ngoại bang với những cuộc khởi nghĩa và chiến 
tranh giải phóng dân tộc đã lên đến trên 12 thế kỷ, chiếm quá nửa thời gian lịch sử”4. 
Hơn nữa, các cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam thường là chống lại những kẻ thù lớn, 

3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.7, tr.38
4. Hoàng Trang, Phạm Ngọc Anh (2000): Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội, tr.6



104

PHÁT HUY CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN KHÁT VỌNG...

mạnh hơn nhiều về tiềm lực kinh tế lẫn quốc phòng . Đó cũng chính là một trong những 
điều kiện thực tiễn để chủ nghĩa yêu nước Việt Nam vốn được hình thành từ sớm lại càng 
được hun đúc, tôi luyện và cũng chính chủ nghĩa yêu nước đã trở thành một trong những 
động lực vô cùng to lớn giúp dân tộc Việt Nam đứng vững trước thách thức nghiệt ngã 
của nạn ngoại xâm.

2.2. Một số biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam 
Thứ nhất, yêu nước là yêu quê hương, xứ sở, gắn bó, cố kết cộng đồng, bảo vệ độc 

lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.  
Đây là biểu hiện chung của tinh thần yêu nước của tất cả các quốc gia, dân tộc. 

Tuy nhiên, biểu hiện này không hoàn toàn giống nhau đối với các quốc gia, các dân tộc 
do điều kiện tự nhiên, xã hội và lịch sử cụ thể khác nhau quy định. Đối với người Việt 
Nam, quê hương, xứ sở trước hết là xóm, làng, xã…nền văn minh nông nghiệp lúa nước 
cộng với nạn ngoại xâm đã tạo nên sự gắn kết các thành viên của cộng đồng làng xã với 
nhau. Với người Việt, có làng là có nước, giữ làng là giữ nước. Vì vậy, tình yêu đất nước 
bắt đầu từ tình yêu gia đình, ông bà cha mẹ , đến xóm giềng sau đó nâng lên thành quê 
hương lớn là đất nước. Tình cảm đó là chất keo gắn chặt các thế hệ người Việt Nam sống 
chết có nhau và sống chết cho nhau để bảo vệ nhà – làng – nước.

Biểu hiện cao nhất của chủ nghĩa yêu nước là có ý thức rõ ràng, sâu sắc về nền độc 
lập cho dân tộc, coi độc lập dân tộc là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Từ khi Ngô 
Quyền tiêu diệt quân Nam Hán (938) đến khi Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh, trong 
hơn tám thế kỷ, Việt Nam ta đã đại thắng tám lần. Trong thế kỷ XX, dân tộc ta lại lập nên 
một chiến công vô cùng lừng lẫy là đánh thắng được hai cường quốc có tiềm lực kinh 
tế và quốc phòng hùng mạnh bậc nhất thế giới tư bản: thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.  
Đây là cuộc chiến không cân sức giữa một bên là quá nhỏ bé giống như “châu chấu” 
và một bên là tên khổng lồ “voi” nhưng chiến thắng đã thuộc về dân tộc ta. Vì sao Việt 
Nam chiến thắng được như vậy? Cái gì làm nên sức mạnh phi thường ấy. Đó chính là 
sức mạnh của một dân tộc luôn khao khát độc lập và luôn có ý thức để bảo vệ quyền tự 
do và độc lập ấy. Khát vọng tự do là biết đặt lợi ích của Tổ quốc, dân tộc lên trên hết và 
sẵn sàng gạt bỏ lợi ích riêng, chấp nhận mọi gian nan, thử thách, kể cả hy sinh tính mạng, 
của cải vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Lòng yêu nước đó được Hồ Chí Minh khẳng định: 
“Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn. Lịch sử ngàn năm của dân tộc 
Việt Nam đã ghi những trang oanh liệt của nhân dân đấu tranh để xây dựng nước nhà và 
bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc mình”5. 

Nhìn chung tình yêu quê hương, xứ sở phát triển thành tình yêu quê hương, đất 
nước và trách nhiệm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia đã được dân tộc Việt Nam xây 
dựng, bồi đắp  từ khi lập quốc đến nay, trở thành một phẩm chất tốt đẹp mang đặc trưng 
rất riêng của người Việt. Tinh thần ấy được kế thừa từ di huấn của vua Lê Thánh Tông: 
Một tấc núi, một thước non sông của ta không thể vứt bỏ… đến lời căn dặn của chủ tịch 

5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.12, tr.29. 
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Hồ Chí Minh “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy 
nước.”6

Thứ hai, yêu nước là sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
nghĩa xã hội. 

Độc lập dân tộc là khát vọng mãnh liệt ngàn đời của dân tộc ta. Khát vọng ấy chính 
là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua nhiều khó khăn thử thách để tồn tại và khẳng định 
mình. Để bảo vệ những giá trị thiêng liêng mà cha ông ta phải đổ bao máu xương để 
giành lấy thì mỗi người Việt Nam phải nâng cao tinh thần cảnh giác,  kiên quyết làm thất 
bại mọi âm mưu xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ đồng thời kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí.

Chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng của dân tộc ta sau những bế tắc về 
đường lối cứu nước những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng, là ngọn cờ soi sáng cho dân 
tộc ta giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Vì vậy, con người yêu nước của thời đại này, 
ngoài yêu những giá trị của độc lập dân tộc còn phải yêu cả lý tưởng chủ nghĩa xã hội 
mà chúng ta đang xây dựng. Mỗi người cần phải nỗ lực hết mình cho sự nghiệp vẻ vang 
này, có như thế độc lập dân tộc mới được giữ vững.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của 
cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngay 
từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn 
khẳng định: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và nhân dân Việt Nam; đi 
lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt 
Nam. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, 
phát triển năm 2011), Đảng một lần nữa khẳng định: "Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát 
vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử"7. 

Kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cũng là một nội 
dung, biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước, nhờ đó mà qua thăng trầm của lịch sử, mặc dù 
chủ nghĩa xã hội tạm thời thoái trào kể từ khi Liên Xô và Đông Âu sụp đỗ, các thế lực 
thù địch luôn rình rập, tấn công, chống phá… dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam vẫn 
trường tồn, ngày càng phát triển bền vững. Những kỳ tích, những thành tựu to lớn của 
đất nước sau hơn 35 năm đổi mới là thành quả của sự kiên định con đường độc lập dân 
tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam.

2.3. Phát huy chủ nghĩa yêu nước để thực hiện khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc

6. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.9, tr.59.
7. Đảng CSVN, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 
2011), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 26. 
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Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã phát huy hết sức mạnh của mình trong các cuộc 
chiến tranh vệ quốc. Điều đó đã được thực tiễn chứng minh và dân tộc Việt Nam xứng 
đáng được bạn bè quốc tế ngợi ca vinh danh. Chủ tịch Fiden Castrol của Cu Ba đã từng 
nói: Nhân dân Việt Nam ngàn lần anh hùng. Mọi người dân Việt Nam có quyền tự hào 
về lịch sử hào hùng của dân tộc và sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang đó bằng những 
hành động thiết thực với khát vọng lớn lao: đưa Việt Nam thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, 
vươn lên sánh vai cùng với các cường quốc năm châu, xác nhận vị thế mới của mình trên 
trường quốc tế  trong điều kiện mới.  

Thứ nhất, Đảng luôn khẳng định vai trò của lòng yêu nước và coi việc khơi dậy, 
giáo dục lòng yêu nước cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.  

Để tiếp tục đưa đất nước Việt Nam phát triển ngày càng vững mạnh trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiêp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với hội nhập quốc tế hiện nay, tại 
Đại hội XIII, trong chủ đề Đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: “Tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát 
vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với 
sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng 
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”8. Không những thế, cụm từ “tinh thần yêu nước”, “ý chí 
tự cường”, “đại đoàn kết toàn dân tộc” được nhắc đến hơn 80 lần trong toàn bộ Văn kiện 
Đại hội. Điều này chứng tỏ Đảng ngày càng nhận thức đúng và đề cao sức mạnh của 
nhân dân, nhưng có thể tiềm lực đó chưa được phát huy hết nên đất nước phát triển chưa 
thực sự tương xứng với tiềm lực vốn có. Ngày nay, khi thế giới đang có những chuyển 
động dữ dội do cuộc cách mạng  công nghiệp lần thứ tư tạo ra, toàn cầu hóa đã len vào 
từng ngóc ngách của xã hội, nhiều nước trên thế giới đã có những bức phá để phát triển 
ngoạn mục…thực tế đó đòi hỏi chúng ta cần đẩy mạnh quyết tâm cao hơn nữa, phát huy 
hết ý chí, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để đưa đất nước 
ngày càng phát triển, theo kịp dòng chảy của thời đại.

Để thực hiện khát vọng đó, Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng đã  kêu gọi: "tôi mong 
đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy cao độ truyền 
thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng, trí tuệ và nhiệt huyết, chung sức đồng 
lòng vững bước trên con đường đổi mới, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, phát 
triển cường thịnh"9. 

Muốn phát huy chủ nghĩa yêu nước để thực hiện khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc trong điều kiện hiện nay cần chú ý trước hết phải tăng cường công 
tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn 
dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ bằng các giải pháp: cụ thể hóa 

8. Đảng CSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 
Nội, 2021, t.1, tr. 291.
9. Đảng CSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 
Nội, 2021, t.2, tr. 352. 
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thành các chính sách và phong trào thi đua yêu nước với hình thức, nội dung phong phú 
trên tất cả các lĩnh vực; không dừng lại ở việc tuyên truyền, kêu gọi thông thường mà 
phải chỉ dẫn các hành động cụ thể; đẩy mạnh học tập suốt đời theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với việc làm hàng 
ngày của mỗi người dân.

Thứ hai, cần phải xây dựng chính sách khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng 
xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh

Trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng là “Xây dựng, phát triển, tạo môi 
trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự 
hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí 
tuệ, phẩm chất con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan 
trọng nhất của đất nước”10, các cấp chính quyền cần phải xây dựng những chính sách, 
thể chế phù hợp để đánh thức, phát huy niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc. Các bộ, ngành và địa phương cần xây dựng chương trình, 
kế hoạch hành động với những chỉ tiêu, tiêu chí phấn đấu cụ thể để dễ thực hiện. Tiếp 
tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh 
của con người ở các giai cấp, dân tộc, các vùng miền, tập trung vào phát triển kinh tế - xã 
hội, phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, cần xây dựng nền văn hóa thực sự lành mạnh, đủ sức chống lại những 
thói hư, tật xấu, đặc biệt là phải có tinh thần dũng cảm đấu tranh chống các tệ quan liêu, 
tham nhũng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng, bảo vệ sự trong sạch trong bộ máy của Đảng 
và Nhà nước. Đồng thời, cần quyết liệt hơn nữa trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư 
tưởng văn hóa, vạch trần âm mưu diễn biến hòa bình, những quan điểm, nhận thức lệch 
lạc về lịch sử của dân tộc cũng như về mục tiêu đi lên Chủ nghĩa xã hội của đất nước. 

3. Kết luận
Có thể nói chủ nghĩa yêu nước là giá trị thiêng liêng chung của toàn dân tộc Việt 

Nam, là sức mạnh tiềm tàng, thường trực trong lòng dân tộc, là nguồn lực không bao 
giờ cạn trong suốt chiều dài lịch sử đất nước và là đặc trưng tiêu biểu của tính cách con 
người Việt Nam. Nhưng bất cứ tiềm năng tinh thần to lớn bao nhiêu muốn biến thành 
sức mạnh vật chất đều cần phải biết thường xuyên khơi dậy, phát huy. Đồng chí Lê Khả 
Phiêu (nguyên Tổng Bí thư BCH trung ương Đảng) đã chỉ rõ: “Hạnh phúc của thế hệ 
chúng ta là được hưởng và kế thừa sự nghiệp vĩ đại mà nhân dân và các bậc tiền bối để 
lại. Thế hệ chúng ta có trách nhiệm phải thực hiện sự nghiệp khó khăn, mới mẻ và vĩ đại 
hiện nay trong một bối cảnh quốc tế phức tạp, đầy những biến động chưa dự lường hết 

10. Đảng CSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 
Nội, 2021, t.1, tr. 116
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được”11. Vì thế, hơn lúc nào hết, chúng ta tiếp tục phát huy chủ nghĩa yêu nước, nêu cao 
tinh thần tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, chuyển tinh thần dũng cảm, thông minh, 
sáng tạo trong chống ngoại xâm sang xây dựng đất nước, khắc phục nghèo nàn, lạc hậu, 
từng bước vươn lên  theo kịp các nước trong khu vực và trên thế giới./.
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PROMOTION OF PATRIOTISM TO REALIZE ASPIRATION OF COUNTRY 
DEVELOPMENT IN CURRENT PERIOD

PHAM THI THU THUY
Da Nang University of Physical Education and Sport

Abstract: Patriotism is one of the core spiritual values   of the Vietnamese nation, 
formed through the early emergence of the nation and the process of fighting foreign 
invaders. Vietnamese patriotism is clearly expressed through the love of the homeland, 
cohesion of the community, protection of independence, sovereignty and territorial 
integrity, consistency in the goal of achieving national independence and independence 
associated with socialism. In the current period, the education of patriotism for the 
people is the most important task in order to arouse national pride and aspiration to 
build and develop a prosperous country.

Keywords: Patriotism, arousing, nationalism, aspiration for national development.
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RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG  
TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN  

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

Tóm tắt: Bài viết đề xuất các biện pháp rèn kĩ năng thiết kế hoạt động trải nghiệm 
cho sinh viên trong dạy học môn Toán ở tiểu học. Có thể nói khi muốn tổ chức bất kì hoạt 
động dạy học nào thì khâu thiết kế luôn là khâu khá quan trọng. Hoạt động trải nghiệm 
cũng vậy, muốn tổ chức tốt cần phải thiết kế một cách hợp lí. Theo chương trình giáo 
dục phổ thông 2018 thì Hoạt động trải nghiệm là một nội dung bắt buộc vì vậy đòi hỏi 
trong dạy học ở tiểu học nói chung và dạy học môn Toán nói riêng cần phải có  năng lực 
thiết kế được các hoạt động trải nghiệm. Việc làm này sẽ giúp học sinh vận dụng các kinh 
nghiệm tổng hợp của bản thân vào việc học tập qua thực tế, đồng thời tạo được sự hứng 
thú, tích cực khám phá ở học sinh. Để đạt được điều đó, mỗi sinh viên ngay từ khi còn 
ngồi trên giảng đường đại học cần phải trang bị cho mình những kiến thức và kĩ năng 
cần thiết để vững vàng và tự tin trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm 
ở trường tiểu học. 

Từ khóa: tiểu học, thiết kế, hoạt động trải nghiệm, dạy học, môn Toán
1. Mở đầu
Học tập qua trải nghiệm đã được thực tế chứng minh rất hiệu quả trong giáo dục, 

có những đóng góp giá trị đối với sự phát triển của học sinh (HS). Thông qua học tập 
trải nghiệm, HS có cơ hội áp dụng các kiến thức và ý tưởng vào các tình huống thực 
tế, từ đó HS nắm bắt khái niệm và ghi nhớ bền vững, bên cạnh đó HS còn có nhiều cơ 
hội để phát huy tính sáng tạo thông qua việc tìm tòi nhiều phương án giải quyết vấn 
đề, ngoài ra còn hình thành, phát triển ở HS năng lực thích ứng với cuộc sống, giúp HS 
khám phá bản thân và thế giới xung quanh, hình hành cho HS thói quen tích cực trong 
cuộc sống hằng ngày.

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 [1] bắt đầu thay đổi từ cấp Tiểu học. Đó 
là sự đổi mới căn bản toàn diện mọi mặt gồm nội dung, phương pháp, hình thức tổ 
chức dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm hướng đến phát triển năng lực và phẩm chất 
HS. Điểm nhấn trong nội dung thay đổi của CTGDPT 2018 chính là đưa Hoạt động 
trải nghiệm (HĐTN) vào dạy học bắt buộc xuyên suốt qua các cấp học và nội dung này 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn thành chương trình cụ thể ở từng lớp. Có thể 
nói HĐTN là một nội dung mới và được các trường tiểu học không chỉ triển khai đối 
với lớp 1 ở chương trình mới mà ngay với cả học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 đang học theo 
chương trình cũ cũng được khuyến khích thực hiện. Riêng đối với chương trình môn 
Toán 2018 [2], HĐTN được tách biệt thành một nội dung riêng biệt trong từng lớp và 

1. ThS., Trường Đại học Quảng Nam
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kèm theo những yêu cầu cần đạt cụ thể. Điều này giúp cho người dạy có cơ sở để xem 
xét và lựa chọn nội dung dạy học, tuy nhiên việc thiết kế các HĐTN có sự gắn kết giữa 
kiến thức Toán học với thực tiễn cuộc sống sao cho phù hợp với từng đối tượng HS và 
điều kiện của từng địa phương là một vấn đề không hề dễ dàng. Chính vì thế bài viết 
này hướng tới đề xuất một số biện pháp giúp sinh viên (SV) ngành Giáo dục tiểu học 
(GDTH), trường Đại học Quảng Nam (ĐHQN) rèn kĩ năng thiết kế HĐTN với mong 
muốn mỗi SV ra trường đều có thể nghiên cứu, khai thác và thiết kế được các hoạt động 
phù hợp với nội dung từng bài học, từng chủ đề, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả 
dạy học môn Toán.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Hoạt động trải nghiệm
Theo Đặng Thị Thúy Hồng [4], “HĐTN là các hoạt động giáo dục bắt buộc, trong 

đó HS huy động tổng hợp các kiến thức và kĩ năng từ nhiều lĩnh vực giáo dục khác nhau 
để trải nghiệm thực tiễn, tham gia hoạt động hướng nghiệp và hoạt động phục vụ cộng 
đồng dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó hình thành những phẩm 
chất chủ yếu, năng lực chung và một số năng lực thành phần đặc thù, nâng cao nhận 
thức về thế giới khách quan.”

Theo Phạm Quang Tiệp [6], “HĐTN là HĐ giáo dục, trong đó HS dựa trên sự 
tổng hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực giáo dục và nhóm kĩ năng khác nhau để trải 
nghiệm thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình và tham gia HĐ phục vụ cộng đồng 
dướisự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó hình thành những phẩm chất chủ 
yếu, năng lực chung và một số năng lực thành phần đặc thù của HĐ này: năng lực thiết 
kế và tổ chức HĐ; năng lực thích ứng với sự biến động của nghề nghiệp và cuộc sống.”

Theo chúng tôi, HĐTN là các hoạt động thực tiễn, trong đó HS được trực tiếp 
tham gia vào những hoạt động cụ thể, học sinh sẽ sử dụng kinh nghiệm, kĩ năng vốn có 
của mình để hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Thông qua đó các em tự mình tiếp 
thu thêm những kiến thức kĩ năng mới, củng cố kinh nghiệm cũ. Như vậy HS sẽ ghi nhớ 
lâu hơn và khắc sâu kiến thức đã học. Điều này khẳng định vai trò của hoạt động trải 
nghiệm đối với hoạt động dạy học và giáo dục; nhấn mạnh đến tính tham gia trực tiếp, 
chủ động tích cực của HS, phạm vi các chủ đề hay nội dung hoạt động và kết quả đầu 
ra là năng lực thực tiễn, phẩm chất và tiềm năng sáng tạo ở người học.

2.2. Các hình thức hoạt động trải nghiệm
Theo [5] các hình thức HĐTN gồm Hoạt động câu lạc bộ; Dự án học tập; Trò 

chơi học tập; Hoạt động chiến dịch; Tổ chức diễn đàn; Hoạt động nhân đạo; Sân khấu 
tương tác; Hoạt động tình nguyện; Tham quan dã ngoại; Lao động công ích; Hội thi/
Cuộc thi; Sinh hoạt tập thể; Hoạt động giao lưu; Hoạt động thực tiễn. Tuy nhiên theo 
chúng tôi, việc thiết kế HĐTN trong dạy học môn Toán ở tiểu học phù hợp với một số 
hình thức như:
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+ Hoạt động câu lạc bộ: Câu lạc bộ là hình thức sinh hoạt ngoại khóa của những 
nhóm HS cùng sở thích, nhu cầu, năng khiếu,... dưới sự định hướng của những nhà giáo 
dục nhằm tạo môi trường giao lưu thân thiện, tích cực giữa các HS với nhau và giữa học 
sinh với thầy cô giáo, với những người lớn khác. Ví dụ trong dạy học môn Toán, có thể 
tổ chức cho HS tham gia câu lạc bộ Toán học của trường và có những buổi sinh hoạt câu 
lạc bộ theo nhiều chủ đề khác nhau như: Tìm hiểu phân số, sự kì diệu của hình học,…

+ Dự án học tập: Dự án học tập được hiểu là một kế hoạch hoạt động hướng đến 
việc giải quyết một nhiệm vụ học tập tương đối lớn, mang tính liên môn, đa lĩnh vực 
và có ý nghĩa thực tiễn, ý nghĩa xã hội sâu sắc. Chẳng hạn đối với bài học “Ôn tập bốn 
phép tính trong phạm vi 100000” và “Ôn tập về đại lượng” (SGK Toán 3), giáo viên 
(GV) cho HS tham gia trải nghiệm để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua dự 
án “Gây quỹ tình thương”. Với dự án này HS sẽ tự làm các dụng cụ học tập, thực hiện 
mua bán cho các bạn trong trường, số tiền lãi sẽ góp quỹ cho các HS khó khăn. Trong 
quá trình thực hiện HS phải tính toán số tiền chi ra để mua các vật dụng làm và tính số 
tiền lãi.

+ Trò chơi học tập: Trò chơi học tập là một hình thức tổ chức các hoạt động vui 
chơi với nội dung, kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có tác dụng giáo dục 
“Chơi mà học, học mà chơi”. Trò chơi có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác 
nhau của hoạt động trải nghiệm như: làm quen, khởi động, dẫn nhập vào nội dung học 
tập, cung cấp tiếp nhận tri thức, đánh giá kết quả,…

+ Hoạt động thực tiễn: Hình thức hoạt động thực tiễn là những hình thức được 
triển khai với mục đích là thay đổi đối tượng hoạt động, tạo ra thành quả vật chất và lợi 
ích xã hội, nâng cao năng lực thao tác thực tế của HS. Chẳng hạn khi HS học xong bài 
“Chu vi hình chữ nhật” (SGK Toán 3), GV cho HS trải nghiệm thực hành đo và tính 
chu vi của những vật có dạng hình chữ nhật. HS thực hiện và báo cáo kết quả theo yêu 
cầu của GV.

+ Tham quan dã ngoại: là hoạt động để các em HS được đi thăm, tìm hiểu và học 
hỏi kiến thức, tiếp xúc với các thắng cảnh, các di tích lịch sử, văn hóa, công trình, nhà 
máy hoặc một địa danh nổi tiếng, ... giúp các em có được những kinh nghiệm thực tế, 
từ đó có thể áp dụng vào cuộc sống của chính các em. Ví dụ như khi học bài “ Giây, thế 
kỉ” (SGK Toán 4), GV tổ chức cho HS tham quan một khu bảo tàng để xem các hiện 
vật từ nhiều thời kỳ khác nhau. GV cho HS ghi lại các mốc thời gian của hiện vật đó 
và xác định nó thuộc thế kỉ nào. Như vậy HS vừa có thể luyện tập kiến thức Toán học 
về đơn vị đo thời gian thế kỉ vừa có thêm những hiểu biết về lịch sử và bồi dưỡng lòng 
yêu nước, tự hào dân tộc.

+ Hội thi /Cuộc thi: là một trong những hình thức tổ chức hoạt động hấp dẫn, lôi 
cuốn HS và đạt hiệu quả cao trong việc tập hợp, giáo dục, rèn luyện và định hướng giá 
trị cho tuổi trẻ. Hội thi mang tính chất thi đua giữa các cá nhân, nhóm hoặc tập thể luôn 
hoạt động tích cực để vươn lên đạt được mục tiêu mong muốn thông qua việc tìm ra 
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người/đội thắng cuộc. GV có thể tổ chức cho HS tham gia cuộc thi dành cho lứa tuổi 
của mình như cuộc thi Olympic Toán học, cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ, cuộc thi 
tìm kiếm tài năng Toán học,… Hoặc GV tự tổ chức cuộc thi với quy mô lớp học như 
Rung chuông vàng,…

2.3. Thực trạng kĩ năng thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán 
cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trường Đại học Quảng Nam

Để làm cơ sở đề xuất các biện pháp rèn kĩ năng thiết kế hoạt động trải nghiệm 
cho SV ngành GDTH trường ĐHQN trong dạy học môn Toán ở tiểu học theo hướng 
phát triển năng lực nghề nhiệp cho SV, chúng tôi tiến hành tìm hiểu, điều tra thực trạng 
kĩ năng thiết kế hoạt động trải nghiệm của SV ngành GDTH thông qua dạy học học 
phần “Rèn luyện nghiệp vụ dạy học môn Toán ở tiểu học” bằng phiếu khảo sát đối với 
110 SV ngành GDTH năm thứ 4. Kết quả chúng tôi nhận thấy hầu hết SV đều nhận 
thức được vai trò của hoạt động trải nghiệm trong dạy học Toán cho học sinh ở tiểu học 
(100% SV cho rằng việc thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở tiểu 
học là rất quan trọng và quan trọng) .Tuy nhiên SV chưa có hiểu biết đầy đủ chính xác 
về hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán (có 53,3 % SV còn nhầm lẫn giữa 
hoạt động trải nghiệm trong môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp); và đến 83,5 % 
SV đều cho rằng thời lượng dành cho nội dung rèn luyện kĩ năng thiết kế hoạt động trải 
nghiệm trong dạy học môn Toán còn ít; ngoài ra SV đã tự đánh giá năng lực của bản 
thân về một số kĩ năng cụ thể như sau:

TT Kĩ năng thiết kế hoạt động trải nghiệm 
trong môn Toán ở tiểu học

Tổng 
số

Mức độ
Rất tốt Tốt Chưa tốt

SL % SL % SL %
1 Xác định mục tiêu hoạt động trải nghiệm 110 15 13,6 30 27,3 65 59,1

2 Khai thác và  lựa chọn nội dung từ 
chương trình, sách giáo khoa 110 10 9,1 20 18,2 80 72,7

3 Lựa chọn hình thức trải nghiệm 110 25 22,7 37 33,6 48 43,7

4 Lựa chọn phương pháp, phương tiện học 
tập trải nghiệm 110 25 22,7 40 36,3 45 41

5 Xây dựng chi tiết tiến trình hoạt động trải 
nghiệm 110 10 9,1 15 13,6 85 77,3

Cùng với khảo sát như trên chúng tôi cũng kết hợp trao đổi trực tiếp với SV, qua 
đây có thể nhận định những nguyên nhân dẫn đến kĩ năng thiết kế hoạt động trải nghiệm 
của SV ngành GDTH tại trường ĐHQN chưa tốt là: 

Thứ nhất, HĐTN là một nội dung mới được đưa vào trong CT GDPT 2018, vì vậy 
trong chương trình đào tạo ngành GDTH tại trường ĐHQN chưa xây dựng học phần 
riêng nào dành cho nội dung này, chính vì vậy khi dạy học các môn học về phương pháp 
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dạy học bộ môn, các giảng viên phải tự cập nhật vào nội dung học phần để giới thiệu tại 
lớp và định hướng SV tự nghiên cứu thêm, riêng đối với các học phần về Toán, chúng 
tôi đã đưa nội dung này vào rèn cho SV trong học phần “Rèn luyện nghiệp vụ trong dạy 
học môn Toán” vào năm thứ 4, đồng thời vẫn giữ nguyên các kiến thức, kĩ năng khác 
của học phần này, chính vì vậy SV cho rằng thời lượng dành cho nội dung này còn ít. Có 
thể thấy là với thời lượng khiêm tốn được đưa vào học phần và đây lại là nội dung mới 
đã dẫn đến việc sinh viên chưa có thời gian nhiều để rèn luyện kĩ năng này, đây cũng là 
nguyên nhân SV còn hiểu mơ hồ về HĐTN, chưa phân biệt rạch ròi với hoạt động ngoài 
giờ lên lớp trước đây trong chương trình cũ.

Thứ hai, về các kĩ năng thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở 
tiểu học, SV đã tự đánh giá bản thân chưa tốt. Điều này trùng khớp với những gì chúng 
tôi phỏng vấn và quan sát SV trong quá trình giảng dạy, những kĩ năng trên SV chưa tốt 
bởi vì các em chưa hiểu sâu về quy trình thiết kế từ đó SV đã vận dụng quy trình thiết kế 
kém hiệu quả, bên cạnh đó SV vẫn chưa linh hoạt, còn bị gò ép vào nội dung sách giáo 
khoa, chưa biết cách khai thác nội dung của bài học gắn với thực tế, chưa vận dụng hợp 
lí các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp với nội dung ở từng 
bài, từng phần học cụ thể theo chương trình và sách giáo khoa. 

2.4. Một số biện pháp rèn kĩ năng thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học 
môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

Qua nghiên cứu lí luận và khảo sát thực tiễn SV trong học phần “Rèn luyện nghiệp 
vụ dạy học môn Toán ở tiểu học”, chúng tôi đề xuất một số biện pháp rèn kĩ năng thiết 
kế hoạt động trải nghiệm cho sinh viên ngành GDTH nhằm góp phần thực hiện đổi mới 
công tác đào tạo giáo viên tiểu học hiện nay theo chương trình giáo dục phổ thông mới 
2018 như sau:

2.4.1. Tổ chức cho SV trao đổi, đánh giá về quy trình thiết kế HĐTN của các tác 
giả khác nhau, qua đó đề xuất một quy trình thiết kế riêng và minh họa bằng những ví dụ 
cụ thể trong dạy học môn Toán ở tiểu học

Nhằm giúp sinh viên hiểu sâu và vận dụng tốt quy trình thiết kế hoạt động trải 
nghiệm, giảng viên giới thiệu đến SV quy trình thiết kế HĐTN của các tác giả khác nhau 
kèm theo tài liệu học tập của học phần. Đồng thời tổ chức để SV cùng trao đổi, nhận xét 
những điểm giống và khác nhau trong quy trình thiết kế của các tác giả. SV có thể nhận 
ra quy trình thiết kế HĐTN giữa các tác giả không đồng nhất về số lượng cũng như thứ tự 
các bước thực hiện, ví dụ như tác giả Nguyễn Mậu Đức và Đặng Thị Vân [3] đưa ra quy 
trình gồm 8 bước, hay PGS.TS Nguyễn Thúy Hồng cùng nhóm tác giả [5] đã đưa ra quy 
trình gồm 7 bước, tác giả Vũ Thị Xuân Thu [7] đưa ra quy trình gồm 6 bước, còn tác giả 
Nguyễn Thị Thùy Trang [8] lại đưa ra quy trình thiết kế gồm 5 bước. Bên cạnh đó, khi 
phân tích cụ thể từng bước trong quy trình riêng biệt của các tác giả, SV sẽ có cái nhìn 
tổng quan về những công việc cần tiến hành khi thiết kế một hoạt động trải nghiệm. Từ 
đây chúng tôi mong muốn SV sẽ đề xuất một quy trình thiết kế HĐTN riêng theo ý kiến 
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của mỗi cá nhân và chia sẻ trước lớp, các sinh viên khác sẽ đánh giá về quy trình thiết kế 
của nhau, ngoài ra cũng cần có sự phân tích, định hướng, gợi ý, dẫn dắt của giảng viên 
trong quá trình thảo luận để SV tạo nên một quy trình thiết kế HĐTN hoàn chỉnh và phù 
hợp với việc dạy học môn Toán ở tiểu học. Việc làm này giúp SV có tư duy mềm dẻo, 
không rập khuôn theo quy trình có sẵn, phát triển năng lực nghiên cứu và giải quyết vấn 
đề. Chẳng hạn SV có thể đề xuất quy trình thiết kế HĐTN trong môn Toán tiểu học gồm 
7 bước như sau:

Bước 1. Xác định mục tiêu của hoạt động: Mục tiêu hoạt động là yêu cầu HS cần 
đạt được sau khi tham gia hoạt động. Các mục tiêu hoạt động cần được xác định rõ ràng, 
cụ thể, phù hợp, phản ánh được các mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ 
năng và thái độ. Tùy vào đặc điểm học sinh và hoàn cảnh riêng của mỗi lớp mà hệ thống 
mục tiêu sẽ được cụ thể hóa mang màu sắc riêng. Việc xác định mục tiêu sẽ là cơ sở để 
lựa chọn nội dung và điều chỉnh hoạt động. Nó còn là căn cứ để đánh giá kết quả hoạt 
động và góp phần kích thích tính tích cực hoạt động của học sinh.

Bước 2. Khai thác nội dung bài học: Đối với môn Toán ở tiểu học thì trong 
CTGDPT 2018 đã tách riêng nội dung trải nghiệm trong môn Toán và có mô tả cụ thể 
yêu cầu cần đạt đối với nội dung này. Chính vì vậy mỗi SV chỉ cần làm tốt bước phân tích 
chương trình là có thể xác định được những nội dung có thể khai thác. Ngoài ra để lựa 
chọn được nội dung phù hợp thì SV phải nghiên cứu sách giáo khoa và kế hoạch giảng 
dạy để có sự liên kết giữa bài học với nội dung trải nghiệm trong chương trình.

Bước 3. Lựa chọn hình thức trải nghiệm: Hình thức có thể lựa chọn phù hợp với 
môn Toán ở tiểu học đó là câu lạc bộ, dự án học tập, trò chơi, hoạt động thực tiễn, tham 
quan dã ngoại, hội thi, cuộc thi… việc lựa hình thức trải nghiệm còn phụ thuộc vào nội 
dung khai thác, thời lượng, đối tượng học sinh và điều kiện thực tế tại mỗi địa phương. 

Bước 4. Lựa chọn phương pháp, hình thức, phương tiện, đồ dùng dạy học sử dụng 
cho hoạt động: Đối với việc lựa chọn phương pháp, hình thức dạy học và phương tiện sử 
dụng cũng cần căn cứ vào nội dung và hình thức trải nghiệm. Mỗi hoạt động trải nghiệm 
có thể sử dụng nhiều phương pháp, hình thức dạy học khác nhau như phương pháp dạy 
học phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học hợp tác, dạy học dự án,…

Bước 5. Đặt tên cho hoạt động: Tên của hoạt động nên nói lên được chủ đề, mục 
tiêu, nội dung, hình thức của hoạt động.Việc đặt tên cho hoạt động cần đảm bảo các yêu 
cầu sau: rõ ràng, chính xác, ngắn gọn, phản ánh được chủ đề và nội dung của hoạt động, 
tạo ấn tượng ban đầu cho học sinh.Tên hoạt động phải tạo ra được sự hấp dẫn, lôi cuốn, 
tạo ra được trạng thái tâm lí đầy hứng khởi và tích cực của học sinh. Vì vậy cần có sự tìm 
tòi suy nghĩ để đặt tên cho phù hợp.

Bước 6. Xây dựng hoạt động chi tiết: Trong bước này cần xác định có bao nhiêu 
hoạt động cần thực hiện? Thời gian của mỗi hoạt động bao lâu? Nội dung của mỗi hoạt 
động đó ra sao? Tiến trình thực hiện các hoạt động đó như thế nào? Các công việc cụ thể 
cho các tổ, nhóm và cá nhân.
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Bước 7. Kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện hoạt động: Rà soát, kiểm tra lại nội 
dung và trình tự của các việc, thời gian thực hiện cho từng việc, xem xét tính hợp lí, khả 
năng thực hiện và kết quả cần đạt được. Nếu phát hiện những sai sót hoặc bất hợp lí ở 
khâu nào, bước nào, nội dung nào hay việc nào thì kịp thời điều chỉnh. Cuối cùng hoàn 
thiện thiết kế chương trình hoạt động và cụ thể hóa chương trình đó bằng văn bản, đó là 
kế hoạch tổ chức hoạt động.

Thực tế không quy định SV phải đưa ra quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm có 
bao nhiêu bước mà quan trọng SV cần phải hiểu một tiến trình thiết kế cần trải qua những 
công đoạn nào, và mỗi SV có thể tách quy trình thực hiện thành những bước nhỏ lẻ hoặc 
gộp các khâu nhỏ lẻ thành một bước khái quát hơn theo ý kiến chủ quan của mình.

Sau khi đã phân tích và xác định các vấn đề cần thực hiện trong từng bước thiết kế, 
mỗi SV sẽ tiến hành rà soát nội dung dạy học trong từng bài học, từng phần học để lựa 
chọn các nội dung trải nghiệm phù hợp, từ đó vận dụng quy trình thiết kế để mô tả thành 
những ví dụ cụ thể. Có thể minh họa cách thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu của hoạt động
- HS củng cố kiến thức về thống kê và xây dựng biểu đồ
- Thực hành đo khối lượng
- Tăng cường ý thức tiết kiệm, yêu lao động, biết chia sẻ, giúp đỡ với những hoàn 

cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Bước 2: Khai thác nội dung bài học
- Nội dung bài học: 
+ Ôn tập Đại lượng và đo đại lượng trong toán 4: Sử dụng cân và thực hành cân 

qua việc HS thực hành gom giấy vụn, cân giấy vụn theo đơn vị đo ki-lô-gam.
+ Yếu tố thống kế trong chương trình toán 4: Lập bảng, ghi số liệu và nhận xét số 

liệu, vẽ biểu đồ hình cột.
Bước 3: Lựa chọn hình thức trải nghiệm
- Hình thức trải nghiệm: Hoạt động thực tiễn
Bước 4: Lựa chọn phương pháp,hình thức, phương tiện, đồ dùng dạy học sử dụng 

cho hoạt động
- Phương pháp dạy học được sử dụng: phương pháp hợp tác nhóm, thực hành.
- Hình thức dạy học được sử dụng: Cá nhân, nhóm, dạy học bằng phiếu học tập.
- Phương tiện, đồ dùng dạy học được sử dụng gồm: 
+ GV chuẩn bị 4 chiếc cân, 4 phiếu học tập nhóm, phiếu học tập cá nhân.
+ HS chuẩn bị giấy vụ theo phát động, bút chì, bút màu, thước kẻ để vẽ biểu đồ
Bước 5: Đặt tên cho hoạt động
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- Tên hoạt động là “Kế hoạch nhỏ”
Bước 6: Xây dựng hoạt động chi tiết
- Hoạt động trải nghiệm “Kế hoạch nhỏ” có hai hoạt động thành phần gồm: 1 hoạt 

động nhóm và 1 hoạt động cá nhân.
- Hoạt động 1: Hoạt động theo nhóm – Thời gian: 25 phút
+ Nội dung hoạt động: Thực hành cân giấy vụn
+ Phương tiện, đồ dùng dạy học: 
GV chuẩn bị 4 cân đĩa và 4 phiếu học tập nhóm; 
HS mang theo giấy vụn 
+ Tiến trình thực hiện:
Chuẩn bị: Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” của nhà trường đến HS, yêu cầu 

mỗi HS thu gom giấy vụ trong 1 tuần và mang giấy vụn đến lớp. GV cần chú ý thống 
nhất thời điểm để cả lớp cùng mang giấy vụn đến lớp sao cho trùng với hoạt động trải 
nghiệm đã chuẩn bị cho tiết học Toán.

Thực hiện tại lớp: HS làm việc theo nhóm, tiến hành sử dụng cân đĩa để cân số 
ki-lô-gam giấy vụn của từng thành viên trong nhóm rồi ghi kết quả vào bảng, dựa vào số 
liệu của mỗi thành viên để tính tổng số ki-lô- gam giấy vụn của cả nhóm và ghi kết quả 
vào phiếu học tập. Kết thúc hoạt động, HS báo cáo kết quả thực hiện của nhóm trước lớp. 

- Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân – Thời gian: 10 phút
+ Nội dung hoạt động: Hoàn thành bảng số liệu, vẽ biểu đồ và nhận xét biểu đồ.
+ Phương tiện, đồ dùng dạy học: 
GV chuẩn bị phiếu học tập cá nhân.
HS chuẩn bị bút chì, bút màu và thước kẻ  để vẽ biểu đồ.

- Hoạt động 1: Hoạt động theo nhóm – Thời gian: 25 phút 
+ Nội dung hoạt động: Thực hành cân giấy vụn 
+ Phương tiện, đồ dùng dạy học:  

o GV chuẩn bị 4 cân đĩa và 4 phiếu học tập nhóm;  
o HS mang theo giấy vụn  

+ Tiến trình thực hiện: 
o Chuẩn bị: Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” của nhà trường đến HS, yêu cầu 

mỗi HS thu gom giấy vụ trong 1 tuần và mang giấy vụn đến lớp. GV cần chú ý thống nhất 
thời điểm để cả lớp cùng mang giấy vụn đến lớp sao cho trùng với hoạt động trải nghiệm đã 
chuẩn bị cho tiết học Toán. 

o Thực hiện tại lớp: HS làm việc theo nhóm, tiến hành sử dụng cân đĩa để cân số ki-
lô-gam giấy vụn của từng thành viên trong nhóm rồi ghi kết quả vào bảng, dựa vào số liệu của 
mỗi thành viên để tính tổng số ki-lô- gam giấy vụn của cả nhóm và ghi kết quả vào phiếu học 
tập. Kết thúc hoạt động, HS báo cáo kết quả thực hiện của nhóm trước lớp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân – Thời gian: 10 phút 
+ Nội dung hoạt động: Hoàn thành bảng số liệu, vẽ biểu đồ và nhận xét biểu đồ. 
+ Phương tiện, đồ dùng dạy học:  
o GV chuẩn bị phiếu học tập cá nhân. 
o HS chuẩn bị bút chì, bút màu và thước kẻ  để vẽ biểu đồ. 

+ Tiến trình thực hiện: Sử dụng phiếu học tập cá nhân để học tập hoạt động 2, cu thể: 
o Mỗi HS lắng ghe báo cáo về tổng số ki-lô-gam giấy vụn của từng nhóm ở hoạt 

động 1 và ghi vào bảng số liệu trong phiếu học tập cá nhân. 

 

PHIẾU HỌC TẬP NHÓM 

 

 
Cân giấy vụn của từng thành viên trong nhóm và điền vào bảng như sau 

 

Số thứ tự Tên HS Số ki-lô-gam giấy vụn 
1   
2   
3   

…….   

Nhóm:………………. 
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+ Tiến trình thực hiện: Sử dụng phiếu học tập cá nhân để học tập hoạt động 2, cu 
thể:

Mỗi HS lắng ghe báo cáo về tổng số ki-lô-gam giấy vụn của từng nhóm ở hoạt 
động 1 và ghi vào bảng số liệu trong phiếu học tập cá nhân.

Dựa vào kết quả thống kê số ki-lô-gam giấy vụn của 4 nhóm, HS vẽ biểu đồ hình 
cột thể hiện số ki-lô-gam giấy vụn từng nhóm của lớp 4A. Trả lời hai câu hỏi: Nhóm nào 
thu gom được nhiều giấy vụn nhất? Hỏi trung bình mỗi nhóm thu gom được bao nhiêu 
ki-lô-gam giấy vụn?

Bước 7: Kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện hoạt động

o Dựa vào kết quả thống kê số ki-lô-gam giấy vụn của 4 nhóm, HS vẽ biểu đồ 
hình cột thể hiện số ki-lô-gam giấy vụn từng nhóm của lớp 4A. Trả lời hai câu hỏi: Nhóm nào 
thu gom được nhiều giấy vụn nhất? Hỏi trung bình mỗi nhóm thu gom được bao nhiêu ki-lô-

gam giấy vụn? 
o  

Bước 7: Kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện hoạt động 
- Rà soát kiểm tra lại nội dung và trình tự của các hoạt động sao cho phù hợp 
- Kiểm tra phiếu học tập được thiết kế chính xác chưa 
- Hoàn chỉnh thiết kế hoạt động. 
2.4.2. Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng 

lực 
 Nội dung HĐTN trong môn Toán được đưa vào học phần “Rèn luyện nghiệp vụ dạy 

học môn Toán ở tiểu học”. Học phần này được phân bố ở học kì 1 năm thứ 4 với thời lượng 2 
tín chỉ. Trong năm học 2020-2021 khi giảng dạy học phần này chúng tôi vẫn giữ nguyên mục 
tiêu trước đây là hướng tới rèn luyện cho sinh viên một số kĩ năng cần thiết trong dạy học 
môn Toán ở tiểu học như kĩ năng phân tích chương trình, kĩ năng lựa chọn và sử dụng các bài 
tập toán, kĩ năng xử lí tình huống trong dạy học toán ở tiểu học, bên cạnh đó chúng tôi cũng 
cập nhật lồng ghép thêm vào học phần này kĩ năng thiết kế hoạt động trải nghiệm trong môn 
Toán ở tiểu học. Để nâng cao hiệu quả dạy học học phần “Rèn luyện nghiệp vụ dạy học môn 
Toán ở tiểu học” nói chung và nội dung HĐTN trong môn toán ở tiểu học nói riêng, chúng tôi 

 

 

Hoàn thành bảng sau:  
Nhóm Số kg giấy 
Nhóm 1  
Nhóm 2  
Nhóm 3  
Nhóm 4  

Hoàn thành biểu đồ sau: 
SỐ KILOGAM GIẤY LỚP 4A ĐÃ THU GOM ĐƯỢC 

  

Trả lời câu hỏi 
+ Nhóm thu gom được nhiều giấy vụn nhất là: ........................................ 
+ Trung bình mỗi nhóm thu gom được số ki-lô-gam giấy vụn là: ………… 

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN 
  

Họ và tên:………………… 

Lớp:…………………........
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- Rà soát kiểm tra lại nội dung và trình tự của các hoạt động sao cho phù hợp
- Kiểm tra phiếu học tập được thiết kế chính xác chưa
- Hoàn chỉnh thiết kế hoạt động.
2.4.2. Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận 

năng lực
 Nội dung HĐTN trong môn Toán được đưa vào học phần “Rèn luyện nghiệp vụ 

dạy học môn Toán ở tiểu học”. Học phần này được phân bố ở học kì 1 năm thứ 4 với thời 
lượng 2 tín chỉ. Trong năm học 2020-2021 khi giảng dạy học phần này chúng tôi vẫn giữ 
nguyên mục tiêu trước đây là hướng tới rèn luyện cho sinh viên một số kĩ năng cần thiết 
trong dạy học môn Toán ở tiểu học như kĩ năng phân tích chương trình, kĩ năng lựa chọn 
và sử dụng các bài tập toán, kĩ năng xử lí tình huống trong dạy học toán ở tiểu học, bên 
cạnh đó chúng tôi cũng cập nhật lồng ghép thêm vào học phần này kĩ năng thiết kế hoạt 
động trải nghiệm trong môn Toán ở tiểu học. Để nâng cao hiệu quả dạy học học phần 
“Rèn luyện nghiệp vụ dạy học môn Toán ở tiểu học” nói chung và nội dung HĐTN trong 
môn toán ở tiểu học nói riêng, chúng tôi thấy cần phải đẩy mạnh việc thay đổi phương 
pháp dạy học và cách thức kiểm tra đánh giá. Giảng viên cần chú trọng lựa chọn các 
phương pháp phát huy tính tích cực của SV, giúp SV tự khám phá, phát hiện và vận dụng 
kiến thức vào giải quyết được các vấn đề thực tiễn. Chẳng hạn giảng viên cung cấp tài 
liệu và video về nội dung học qua hệ thống google classroom, đồng thời giao nhiệm vụ 
cho SV thực hiện theo nhóm 6 em, mỗi nhóm sẽ nghiên cứu chương trình và sách giáo 
khoa của một lớp trong một mạch kiến thức cụ thể chẳng hạn như Số và phép tính, hình 
học và đo lường hay một số yếu tố thông kê và xác suất, từ đó SV sẽ lựa chọn ra được 
những bài học có nội dung thực tiễn tương ứng phù hợp với nội dung chương trình trải 
nghiệm trong môn toán, sau đó trình bày ý tưởng khai thác, phát triển bài học và thiết kế 
để tạo ra các hoạt động trải nghiệm. Ở nhiệm vụ này, GV sẽ yêu cầu các nhóm hoàn thiện 
báo cáo, gửi bài lên ứng dụng google classroom để các nhóm nghiên cứu, nhận xét, đánh 
giá chất lượng sản phẩm lẫn nhau trên ứng dụng trước khi trình bày và thảo luận tại lớp. 
Việc vận dụng mô hình lớp học đảo ngược (flipped classroom) này sẽ tối ưu hóa thời gian 
ở lớp, dành nhiều thời gian cho SV được thảo luận các kiến thức sâu hơn, tạo ra những cơ 
hội học tập phong phú hơn cho SV. Song song với mô hình lớp học đảo ngược thì giảng 
viên cũng cần chú trọng đến cách thức kiểm tra đánh giá, cần xây dựng tiêu chí đánh giá 
rõ ràng về sản phẩm của cá nhân hoặc của nhóm và thông báo cụ thể đến từng sinh viên 
các tiêu chí này trước khi thực hiện nhiệm vụ để SV có cơ sở tự đánh giá và đánh giá đồng 
đẳng. Bên cạnh đó cần phải đa dạng hóa hình thức kiểm tra, đánh giá, kết hợp đánh giá 
quá trình với đánh giá tổng kết để có cái nhìn toàn diện về năng lực của mỗi SV, từ đó tìm 
ra các giải pháp giúp đỡ SV trong việc rèn luyện và nâng cao kĩ năng nghề nghiệp.

2.4.3. Phối hợp với giáo viên ở các trường tiểu học tạo cơ hội cho sinh viên được 
quan sát, dự giờ và tìm hiểu về hoạt động trải nghiệm

Nghiên cứu lí luận và thực hành ở trường đại học là nền tảng để SV có những kiến 
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thức cơ bản và bước đầu hình thành kĩ năng thiết kế HĐTN, tuy nhiên việc cho SV xuống 
trường tiểu học để quan sát, dự giờ, tìm hiểu thực tế về công tác xây dựng, tổ chức các 
hoạt động trải nghiệm là một việc làm rất cần thiết. Điều này giúp SV có cơ hội được trực 
tiếp quan sát, tham gia hỗ trợ trong các hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học. SV được 
học hỏi kinh nghiệm, trao đổi, chia sẻ với GV ở trường tiểu học về những khó khăn gặp 
phải hay những băn khoăn của bản thân về hoạt động trải nghiệm. Mô hình vừa học vừa 
thực nghiệm này không chỉ hỗ trợ SV vững vàng trong khâu thiết kế mà còn giúp SV tự 
tin trong khâu tổ chức các hoạt động trải nghiệm. 

Hiện nay trường ĐHQN chưa có mô hình trường thực hành tiểu học vì vậy SV các 
khóa chỉ được xuống trường tiểu học vào đợt thực tập sư phạm 1 thuộc học kỳ 6 và thực 
tập sư phạm 2 thuộc học kỳ 8 theo chương trình đào tạo. Trong 2 đợt thực tập này giảng 
viên hướng dẫn cần phát huy tối đa vai trò trưởng đoàn của mình trong việc phối hợp 
với trường tiểu học để tạo cơ hội cho SV được quan sát, dự giờ, tiếp cận với kế hoạch 
dạy học, giáo dục, đồng thời cho phép SV được tham gia nhiều vào các hoạt động trải 
nghiệm do nhà trường tổ chức để giúp SV nâng cao năng lực nghề nghiệp và tích lũy 
kinh nghiệm cho bản thân. 

Để việc rèn luyện kĩ năng thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn 
Toán cho SV ngành GDTH được tốt hơn, giảng viên cần đề xuất với lãnh đạo nhà trường 
và khoa chuyên môn cho SV được tham quan, quan sát thực tế việc lập kế hoạch và tổ 
chức các hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học song song với thời gian giảng dạy nội 
dung này tại trường đại học, việc này vừa giúp SV được cọ xát thực tiễn ngay trong quá 
trình học lí thuyết vừa tạo cho SV cơ hội được vận dụng lí luận vào giải quyết các vấn đề 
thực tiễn, tăng cường tính tích cực, hiểu sâu, nhớ lâu và sáng tạo của SV.

2.4.4. Điều chỉnh và cập nhật vào chương trình đào tạo sinh viên ngành Giáo dục 
tiểu học học phần về nội dung hoạt động trải nghiệm

Hiện nay nội dung chương trình cấp tiểu học gồm có 11 môn học và 1 hoạt động, 
như vậy HĐTN có vị trí và vai trò ngang với một môn học. Nếu xét riêng về trải nghiệm 
thì có thể chia thành hai mảng: 

+ Thứ nhất trải nghiệm là một hoạt động, thực hiện ở nhà trường qua việc tổ chức 
hoạt động trong và ngoài lớp học, trong và ngoài trường học; theo quy mô nhóm, lớp 
học, khối lớp hoặc quy mô trường; với bốn loại hình hoạt động chủ yếu là Sinh hoạt dưới 
cờ, Sinh hoạt lớp, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Hoạt động câu lạc bộ; với sự tham 
gia, phối hợp, liên kết của nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường; 

+ Thứ hai trải nghiệm gắn với từng môn học cụ thể ở tiểu học, hiện nay chương 
trình môn học thể hiện rõ nhất về nội dung trải nghiệm chính là môn Toán. Chương trình 
môn Toán có một nội dung tách biệt kèm theo yêu cầu cần đạt cho phần thực hành trải 
nghiệm. HS được thực hành trải nghiệm qua việc tiến hành các đề tài, dự án học tập về 
Toán, đặc biệt là các đề tài và các dự án về ứng dụng toán học trong thực tiễn; tổ chức 
các trò chơi học toán, câu lạc bộ toán học, diễn đàn, hội thảo, cuộc thi về Toán; ra báo 
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tường (hoặc nội san) về Toán; tham quan các cơ sở đào tạo và nghiên cứu toán học, giao 
lưu với HS có khả năng và yêu thích môn Toán,... Những hoạt động đó sẽ giúp HS vận 
dụng những kiến thức, kĩ năng, thái độ đã được tích luỹ và những kinh nghiệm của bản 
thân vào thực tiễn cuộc sống một cách sáng tạo; mở ra cơ hội để học sinh được khám phá 
tri thức, rèn luyện kĩ năng, giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn, hình thành và phát triển 
các năng lực toán học.

Chúng tôi nhận thấy hiện nay chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học tại 
trường Đại học Quảng Nam chưa có học phần nào trang bị cho SV kiến thức lí luận 
chung về hoạt động trải nghiệm, hiện nay SV năm thứ 3 và thứ 4 chỉ được tìm hiểu qua 
các học phần về phương pháp dạy học gắn với từng môn học cụ thể, điều này cũng đồng 
nghĩa với việc sinh viên chỉ tìm hiểu về trải nghiệm trong môn học chứ chưa được trang 
bị kiến thức chung về HĐTN. Đây cũng chính là lí do mà hầu hết sinh viên còn mơ hồ 
và không hiểu sâu về lí luận trải nghiệm. Biện pháp hữu hiệu hiện nay là cần cập nhật 
chương trình và bổ sung một học phần về “Thực hành tổ chức hoạt động trải nghiệm 
ở trường tiểu học” để trang bị cho SV về kiến thức, kĩ năng thiết kế và tổ chức HĐTN 
nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho SV, đồng thời học phần này sẽ là cơ sở nền 
tảng để SV tiếp cận dễ dàng nội dung trải nghiệm trong các môn học ở tiểu học qua các 
học phần về phương pháp giảng dạy bộ môn.

3. Kết luận
Trong quá trình đào tạo sinh viên sư phạm Giáo dục Tiểu học, việc rèn luyện kĩ 

năng thiết kế HĐTN trong dạy học môn Toán là rất cần thiết. Bài viết đã đề xuất bốn biện 
pháp giúp SV rèn luyện kĩ năng thiết kế HĐTN, các biện pháp này vừa là kiến nghị với 
khoa và nhà trường trong việc điều chỉnh chương trình dạy học, thực tế, thực tập, vừa là 
cách thức rèn luyện cho sinh viên khi trực tiếp giảng dạy các học phần về phương pháp 
nói chung và học phần Rèn luyện nghiệp vụ dạy học môn Toán ở tiểu học nói riêng. Để 
thiết kế được các HĐTN đòi hỏi SV phải có hiểu biết sâu về lí luận và có kinh nghiệm 
thực tiễn. Việc tự giác rèn luyện mỗi ngày sẽ là yếu tố quyết định sự hình thành và phát 
triển các kĩ năng, chính vì vậy sinh viên cần phải được rèn luyện một cách có hệ thống 
và thường xuyên. Việc rèn luyện kĩ năng này trong nhà trường sư phạm sẽ giúp sinh viên 
tự tin trong các tiết dạy ở trường tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn 
Toán ở tiểu học.
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  Abstract: This article proposes measures of forging experiential activity design 
skills for students in teaching Mathematics in primary schools. It can be said that the 
design stage is always quite important in organizing activities. So are experimental 
activities. Good organization of the activities needs an appropriate design. According 
to the general education program 2018, experimental activities are a compulsory 
content, so the requirements in teaching in elementary schools in general and teaching 
Mathematics in particular need to have the ability to design experimental activities. 
This job will help students apply their combined experience into practical learning, and 
at the same time create excitement and active exploration in students. To achieve that, 
every student from the time studying at university needs to equip themselves with the 
necessary knowledge and skills to be steadfast and confident in designing and organizing 
experimental activities in primary schools.
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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ICT CHO GIẢNG VIÊN 
TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC  

ĐẠI HỌC HIỆN NAY
Nguyễn Xuân Vinh1

Tóm tắt. Sự tích hợp hiệu quả của Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT) 
trong trường học và lớp học có thể biến đổi sư phạm và trao quyền cho sinh viên. Trong 
bối cảnh đó, điều cần thiết là giảng viên phải có năng lực tích hợp ICT trong thực tiễn 
chuyên môn của họ để đảm bảo công bằng và chất lượng học tập [10]. Giảng viên đại 
học trong bối cảnh chuyển đổi số yêu cầu phải có khả năng khai thác ICT để hướng dẫn 
người học phát triển các kỹ năng lĩnh hội tri thức như tư duy phản biện và đổi mới, giải 
quyết vấn đề phức tạp, khả năng cộng tác và kỹ năng cảm xúc xã hội [4]. Để góp phần 
giải quyết thực tiễn trên, bài báo đã làm rõ các khái niệm liên quan và vai trò của năng 
lực ICT của giảng viên; khái quát được những lợi ích cốt lõi của chuẩn năng lực ICT 
theo đề xuất của UNESCO và Châu Âu; bằng phương pháp định tính bài báo cũng đã 
quan tâm phân tích thực trạng năng lực ICT của giảng viên đại học hiện nay tại Việt 
Nam, qua đó đã đề xuất một số hàm ý kiến nghị và các vấn đề cần thảo luận.

Từ khóa: khung năng lực ICT; chuyển đổi số giáo dục, sư phạm số kỹ thuật số, 
ứng dụng CNTT, công nghệ kỹ thuật số

1. Mở đầu
Trong tất cả các yếu tố của quá trình dạy học, trong đó năng lực của giảng viên 

giữ vai trò quan trọng hàng đầu, năng lực của giảng viên ảnh hưởng đến cách hình thành 
năng lực của người học. Giảng viên được có năng lực phải được xem xét trên nhiều 
phương diện, bao gồm: đạo đức, lối sống và nhân cách; năng lực về chuyên môn (trình 
độ chuyên môn); năng lực sử dụng các phương pháp sư phạm; sự tâm huyết với nghề; và 
không thể thiếu năng lực công nghệ thông tin truyền thông (năng lực ICT). Trên phương 
diện vĩ mô, việc đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên có năng lực sẽ góp phần nâng 
cao chất lượng đầu ra của ngành giáo dục. Tại các trường đại học, việc sỡ hữu đội ngũ 
giảng viên có năng lực ICT tốt sẽ là nhân tố quan trọng tạo nên lợi thế cạnh tranh trong 
bối cảnh số hóa dịch vụ giáo dục cấp đại học.

Tuy nhiên, hiện nay công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên có năng lực 
về chuyên môn lẫn năng lực ICT đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng không ít khó khăn 
thách thức. Làm thế nào để phát triển nâng cao năng lực ICT cho đội ngũ giảng viên đại 
học là câu hỏi chung từ cấp Chính phủ, Bộ chủ quản đến các trường đại học công tư. 
Trong khi đó, dưới sự thúc ép mạnh mẽ của bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, đã tác động 
mạnh mẽ đến nhận thức và vai trò của đội ngũ giảng viên. Để giải quyết những vấn đề 
được nêu ở trên, nội dung bài báo kết cấu gồm ba phần: Phần thứ nhất tổng hợp và trình 

1. ThS., Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
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bày một số lý luận cơ bản, vai trò và sự ảnh hưởng của việc chuẩn hoá năng lực ICT đội 
ngũ nhà giáo trong giáo dục hiện đại; phần thứ hai tập trung giới thiệu sự phát triển và 
ứng dụng khung năng lực ICT trên thế giới và phân tích thực trạng đó tại Việt Nam; phần 
cuối cùng là đưa ra một số hàm ý kiến nghị nhằm phát triển năng lực ICT cho giảng viên 
đại học

2. Nội dung
2.1. Một số khái niệm
Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tại điều 4 – Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Công nghệ thông tin là tập hợp 

các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền 
đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số. Theo AIMS2 (2020), Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông (ICT) là một thuật ngữ rộng hơn của Công nghệ Thông tin 
(CNTT), dùng để chỉ tất cả các công nghệ truyền thông, bao gồm internet, mạng không 
dây, điện thoại di động, máy tính, phần mềm, phần mềm trung gian, hội nghị truyền hình, 
mạng xã hội và các các ứng dụng và dịch vụ đa phương tiện cho phép người dùng truy 
cập, truy xuất, lưu trữ, truyền tải và thao tác thông tin dưới dạng kỹ thuật số. Công nghệ 
thông tin và truyền thông (ICT) bao gồm máy tính, Internet và các hệ thống phân phối 
điện tử như radio, TV và máy chiếu trong số những người khác, và được sử dụng rộng 
rãi trong lĩnh vực giáo dục ngày nay (Jo Shan Fu, 2013). UNESCO (2018), ICT là một kỹ 
thuật quản lý và kỷ luật khoa học, công nghệ và kỹ thuật được sử dụng trong xử lý thông 
tin, ứng dụng và liên kết với các vấn đề xã hội, kinh tế và văn hóa [4].

Ứng dụng Công nghệ thông tin
Tại điều 4 – Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Ứng dụng công nghệ thông tin 

là việc sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, 
đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả của các hoạt động này. Theo UNESCO, sự tích hợp hiệu quả của ICT 
trong trường học và lớp học có thể biến đổi sư phạm và trao quyền cho sinh viên. Tích 
hợp thành công ICT vào dạy và học đòi hỏi phải xem xét lại vai trò của giáo viên và cải 
cách sự chuẩn bị và phát triển chuyên môn của họ. Nó kêu gọi thúc đẩy một nền văn 
hóa chất lượng về tất cả các khía cạnh của nó: hỗ trợ nhân viên, hỗ trợ sinh viên, thiết kế 
chương trình giảng dạy, thiết kế khóa học, phân phối khóa học, lập kế hoạch chiến lược 
và phát triển [4].

Năng lực Công nghệ thông tin và Truyền thông:
Theo Neely (2015), năng lực có thể được định nghĩa là sự kết hợp giữa con người, 

thực tiễn, công nghệ và cơ sở hạ tầng của một tổ chức, đại diện cho khả năng của tổ chức 
để tạo ra giá trị cho các bên liên quan thông qua một phần hoạt động khác nhau. Còn 
theo Newhouse (2013) định nghĩa là năng lực ICT là khả năng sử dụng kiến thức và kỹ 

2. http://aims.fao.org/information-and-communication-technologies-ict
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năng ICT để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. 
Theo DigCompEdu năng lực kỹ thuật số của các nhà giáo dục được thể hiện trong 

khả năng sử dụng công nghệ kỹ thuật số không chỉ để tăng cường giảng dạy, mà còn cho 
các tương tác chuyên nghiệp của họ với đồng nghiệp, người học, phụ huynh và các bên 
quan tâm khác, cho sự phát triển chuyên môn cá nhân của họ và cho sự đổi mới tập thể 
và liên tục trong tổ chức và nghề giảng dạy [5].

Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong dạy học
Theo DigCompEdu cho rằng, khi các nhà giáo dục phải đối mặt với nhu cầu thay 

đổi nhanh chóng, họ đòi hỏi một tập hợp các năng lực ngày càng rộng hơn và tinh vi hơn 
trước. Đặc biệt, sự phổ biến của các thiết bị kỹ thuật số và nhiệm vụ giúp học sinh trở 
thành người có năng lực kỹ thuật số đòi hỏi các nhà giáo dục phải phát triển năng lực kỹ 
thuật số của riêng mình. Theo đó, các nhà giáo dục là hình mẫu cho thế hệ tiếp theo. Do 
đó, điều quan trọng là họ phải được trang bị năng lực kỹ thuật số mà tất cả công dân cần 
để có thể tích cực tham gia vào một xã hội kỹ thuật số [5].

2.2. Năng lực ICT của giảng viên đối với giáo dục và nghề dạy học trong thời 
đại số

Có thể khẳng định, năng lực ICT của giảng viên có sự ảnh hưởng nhiều đến giáo 
dục và nghề nghiệp của họ xét trên nhiều phương diện khác nhau. Trong khuôn khổ bài 
báo này, tác giả đề cập phân tích, nhấn mạnh và làm rõ vai trò của công nghệ thông tin và 
tuyền thông hoạt động giáo dục nói chung và đối với nghề dạy học của giảng viên trong 
bối cảnh chyển đổi số giáo dục toàn cầu, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Sử dụng ICT để tham gia chuyên nghiệp vào các hoạt động nghề 
nghiệp

Năng lực kỹ thuật số (năng lực ICT) của giảng viên được thể hiện trong khả năng 
sử dụng công nghệ kỹ thuật số không chỉ để tăng cường hỗ trợ giảng dạy, mà còn cho các 
tương tác nghề nghiệp của họ với đồng nghiệp, người học, phụ huynh và các bên quan 
tâm khác, cho sự phát triển chuyên môn cá nhân và cho sự đổi mới tập thể và liên tục 
trong tổ chức. Đối với truyền thông trong tổ chức, sử dụng công nghệ kỹ thuật số để tăng 
cường giao tiếp tổ chức với người học, phụ huynh và bên thứ ba. Góp phần hợp tác phát 
triển và cải thiện chiến lược truyền thông tổ chức. Bên cạnh đó, làm cho việc hợp hợp tác 
trong công việc trở nên chuyên nghiệp hơn như: sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để 
hợp tác với các nhà giáo dục khác, chia sẻ và trao đổi kiến thức và học hỏi kinh nghiệm, 
và hợp tác đổi mới thực tiễn sư phạm [5].

Thứ hai, Sử dụng năng lực ICT hữu ích trong việc khai thác nguồn tài nguyên 
số

Giảng viên hiện đang phải đối mặt với rất nhiều tài nguyên kỹ thuật số (giáo dục) 
mà họ có thể sử dụng để phục vụ nghiên cứu và giảng dạy. Một trong những năng lực 
quan trọng mà bất kỳ nhà giáo dục nào cũng cần phát triển là đi đến quyết định lựa chọn 
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phù hợp với sự đa dạng này, để xác định hiệu quả các nguồn lực phù hợp nhất với mục 
tiêu học tập, năng lực của sinh viên và phong cách giảng dạy của họ, để làm phong 
phú hơn nguồn tài liệu/học liệu, phát triển thêm nguồn lực kỹ thuật số [8]. Đồng thời 
họ cần phải nhận thức được cách sử dụng và quản lý nội dung kỹ thuật số một cách có 
trách nhiệm. Họ phải tôn trọng các quy tắc bản quyền khi sử dụng, sửa đổi và chia sẻ tài 
nguyên và bảo vệ nội dung và dữ liệu nhạy cảm, chẳng hạn như các kỳ thi kỹ thuật số 
hoặc điểm số của người học. Trong lựa chọn nguồn tài nguyên kỹ thuật số, họ cần xác 
định, đánh giá và nguồn nào phục vụ tốt nhất cho việc dạy và học. Để thực hiện được 
việc này yêu cầu giảng viên phải xem xét mục tiêu học tập cụ thể trong từng bối cảnh 
nhất định, cách tiếp cận sư phạm và nhóm người học và lập kế hoạch sử dụng chúng. 
Bên cạnh đó, năng lực ICT của giảng viên thực sữ hữu ích để tạo và sửa đổi tài nguyên 
kỹ thuật số. Việc sửa đổi và xây dựng trên các tài nguyên số được cấp phép công khai 
hiện có và các tài nguyên khác khi điều này được cho phép. Cuối cùng là để quản lý, bảo 
vệ và chia sẻ tài nguyên số, đối tượng được chia sẻ là sinh viên, phụ huynh và các nhà 
giáo dục khác, đặc là đối với việc bảo vệ hiệu quả nội dung kỹ thuật số nhạy cảm. Tôn 
trọng và áp dụng chính xác các quy tắc về quyền riêng tư và bản quyền sở hữu trí tuệ [4]. 

Thứ ba, Ứng dụng vào quá trình dạy và học
Công nghệ kỹ thuật số có thể tăng cường và cải thiện chiến lược giảng dạy và học 

tập theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, bất kể chiến lược hoặc cách tiếp cận sư phạm 
nào được chọn, năng lực kỹ thuật số cụ thể của giảng viên nằm ở việc điều phối hiệu quả 
việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong các giai đoạn và nhiệm vụ khác nhau của 
quá trình học tập [10]. Năng lực này đề cập đến việc thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện 
việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong các giai đoạn khác nhau của quá trình dạy 
học. Các năng lực này được bổ sung bằng cách nhấn mạnh rằng tiềm năng thực sự của 
công nghệ kỹ thuật số nằm ở việc chuyển trọng tâm của quá trình giảng dạy từ các quy 
trình do giáo viên dẫn dắt sang các quy trình lấy người học làm trung tâm [8]. Do đó, vai 
trò của một giảng viên có năng lực kỹ thuật số trở thành người cố vấn và hướng dẫn cho 
người học trong những nỗ lực học tập tự chủ hơn của sinh viên. Trong giảng dạy, năng 
lực ICT giúp họ lập kế hoạch và triển khai các thiết bị và tài nguyên kỹ thuật số trong 
từng nội dung cụ thể, đồng thời để nâng cao hiệu quả của phương pháp sư phạm kỹ thuật 
số. Giảng viên với vai trò là người hướng dẫn, cố vấn học tập việc sử dụng các công nghệ 
và dịch vụ kỹ thuật số để tăng cường sự tương tác với người học, cá nhân và tập thể, 
trong và ngoài buổi học. Sử dụng công nghệ kỹ thuật số để cung cấp sự hướng dẫn và 
hỗ trợ kịp thời giúp sinh viên đạt được mục tiêu học tập. Trong học tập hợp tác, sử dụng 
công nghệ kỹ thuật số để thúc đẩy và tăng cường sự hợp tác của người học nhằm nâng 
cao hiệu quả dạy học. Để cho phép người học sử dụng các công nghệ kỹ thuật số như một 
phần của các bài tập hợp tác, như một phương tiện tăng cường giao tiếp, hợp tác và tạo 
ra kiến thức hợp tác. Và sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để hỗ trợ người học tự học, 
tức là cho phép người học lập kế hoạch, theo dõi và phản ánh về việc học của chính họ, 
cung cấp bằng chứng về sự tiến bộ, chia sẻ hiểu biết và đưa ra các giải pháp sáng tạo [9].
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Thứ tư, Trong đánh giá kết quả người học
Việc đánh giá người học có thể như là một người hỗ trợ hoặc nút thắt cho sự đổi 

mới trong giáo dục. Khi tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào học tập và giảng dạy, 
chúng ta phải xem xét làm thế nào các công nghệ kỹ thuật số có thể tăng cường hiệu quả 
các phương pháp đánh giá hiện có [6]. Đồng thời, chúng ta cũng phải xem xét làm thế 
nào chúng có thể được sử dụng để tạo ra hoặc tạo điều kiện cho các phương pháp đánh 
giá sáng tạo. Một giảng viên có năng lực kỹ thuật số sẽ có thể sử dụng các công nghệ kỹ 
thuật số trong đánh giá với hai mục tiêu đó trong tư duy của họ. Đồng thời, công nghệ kỹ 
thuật số có thể góp phần trực tiếp theo dõi sự tiến bộ của người học, tạo điều kiện phản 
hồi và cho phép các nhà giáo dục đánh giá và điều chỉnh chiến lược giảng dạy. Giảng 
viên sử dụng năng lực ICT trong chiến lược đánh giá để tăng cường sự đa dạng, phù hợp 
với phương pháp và cách tiếp cận đánh giá. Trong bối cảnh dạy học kỹ thuật số, đánh giá 
kết quả người học thông qua việc phân tích bằng chứng về hiệu suất và sự tiến bộ của 
người học. Đồng thời ICT cũng cho phép giảng viên phản hồi kịp thời kết quả học tập 
cho người học và phụ huynh [7].

Thứ năm, Trao quyền cho người học
Một trong những thế mạnh chính của công nghệ kỹ thuật số giáo dục là tiềm năng 

hỗ trợ các chiến lược sư phạm lấy người học làm trung tâm và tăng cường sự tham gia 
tích cực của người học trong quá trình day học [6]. Do đó, các công nghệ kỹ thuật số có 
thể được sử dụng để tạo điều kiện cho sự tham gia tích cực của người học, ví dụ như khi 
khám phá một chủ đề, thử nghiệm các tùy chọn hoặc giải pháp khác nhau, hiểu các kết 
nối, đưa ra các giải pháp sáng tạo hoặc tạo ra một hiện vật và phản ánh về nó. Công nghệ 
kỹ thuật số cũng có thể góp phần hỗ trợ sự khác biệt trong lớp học và giáo dục cá nhân 
hóa bằng cách cung cấp các hoạt động học tập phù hợp với mức độ năng lực, sở thích 
và nhu cầu học tập của từng người học. Tuy nhiên, điều này cũng rất dễ dẫn đến sự bất 
bình đẳng giữa các nhóm sinh viên (ví dụ: trong việc tiếp cận các công nghệ kỹ thuật số 
hoặc kỹ năng kỹ thuật số) và đảm bảo khả năng tiếp cận cho tất cả người học, bao gồm 
cả những người có nhu cầu giáo dục đặc biệt [10].

Thứ sáu, Tạo điều kiện phát triển năng lực kỹ thuật số cho người học
Theo Global Learning Council, năng lực kỹ thuật số là một trong những năng lực 

xuyên suốt mà giảng viên sử dụng và cần phải truyền đạt cho người học. Tạo điều kiện để 
hướng dẫn và phát triển năng lực kỹ thuật số cho người học là một phần nhiệm vụ trong 
kế hoạch và nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên. Vì mục tiêu cuối cùng của quá trình dạy 
học là giúp sinh viên tiếp cận, lĩnh hội và chuyển hóa được kiến thức, kỹ năng và năng 
lực nghề nghiệp. Vì vậy, phát triển năng lực ICT cho người học là một phần quan trọng 
trong nghề nghiệp của họ [6].

2.3. Thực trạng phát triển và ứng dụng khung năng lực ICT trong dạy học trên 
thế giới và ở Việt Nam

2.3.1. Khung năng lực ICT-CFT cho giáo viên do UNESCO phát triển và đề xuất
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Năm 2008, UNESCO phát triển và theo đuổi khung năng lực ICT-CFT (ICT-
Competency Framework for Teachers)3 cho giáo viên. Việc tích hợp thành công CNTT 
vào dạy và học đòi hỏi phải xem xét lại vai trò của giảng viên trong việc lập kế hoạch và 
ứng dụng CNTT để nâng cao và chuyển đổi việc học. Các hệ thống giáo dục cần thường 
xuyên cập nhật và cải cách việc chuẩn bị và phát triển nghề nghiệp của giảng viên, đảm 
bảo rằng tất cả giảng viên đều có thể khai thác công nghệ cho giáo dục. Theo đó, Khung 
năng lực CNTT-TT của UNESCO dành cho giảng viên (ICT-CFT) tìm cách giúp các 
quốc gia phát triển các chính sách và tiêu chuẩn năng lực CNTT-TT (Công nghệ thông 
tin và Tuyền thông) toàn diện cho giảng viên quốc gia và tích hợp những tiêu chuẩn này 
trong việc tổng thể CNTT-TT trong các kế hoạch giáo dục. Được các quốc gia trên thế 
giới sử dụng, UNESCO nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong việc hỗ trợ sáu lĩnh vực 
giáo dục trọng tâm chính trong ba giai đoạn thu nhận kiến   thức: 1) Hiểu về ICT trong 
chính sách giáo dục; 2) Chương trình giảng dạy và đánh giá; 3) Sư phạm; 4) Ứng dụng 
kỹ năng số; 5) Tổ chức và quản lý; 6) Giảng viên chuyên nghiệp học tập [4].

Hình 1. Ma trận tìm kiếm tương tác trên Trung tâm CFT ICT của UNESCO 

Năng lực cần có Nhận thức về công 
nghệ Đào sâu kiến thức Sáng tạo tri thức

Hiểu biết về ICT 
trong giáo dục

Nhận thức về chính 
sách

Ứng dụng chính 
sách Đổi mới chính sách

Chương trình 
giảng dạy và 

đánh giá

Kiến thức cơ bản Ứng dụng kiến 
thức

Kỹ năng xã hội kiến 
thức

Năng lực sư 
phạm Tích hợp công nghệ Giái quyết vấn đề 

phức tạp Tự quản lý

ICT Công cụ cơ bản Công cụ phức tạp Công cụ phổ biến

Tổ chức và Quản 
lý

Lớp học 
tiêu chuẩn Nhóm cộng tác Tổ chức học tập

Giảng viên 
chuyên nghiệp 

học tập

Kiến thức kỹ thuật 
số

Quản lý và hướng 
dẫn

 Giảng viên là người 
học kiểu mẫu

Nguồn: UNESCO – Version 3, 2018
Khung năng lực CFT của UNESCO xác định 18 năng lực CNTT-TT mà mỗi giáo 

viên nên đạt được và chia nhỏ những năng lực này thành 64 mục tiêu cụ thể. Các năng 

 https://en.unesco.org/themes/ict-education/competency-framework-  3
teachers



128

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ICT CHO GIẢNG VIÊN TRONG BỐI CẢNH...

lực bao gồm từ việc khuyến khích giáo viên hiểu được các ưu tiên quốc gia như được xác 
định trong các chính sách quốc gia về CNTT-TT trong giáo dục, cách thức CNTT-TT có 
thể hỗ trợ chương trình giảng dạy, chiến lược đánh giá, phương pháp sư phạm, tổ chức 
trường và lớp, quản lý cũng như phát triển chuyên môn liên tục.

2.3.2.Khung năng lực Châu Âu về ICT cho giáo viên
Năm 2017, Ủy ban Châu Âu phát triển khung năng lực ICT đối với nhà giáo trong 

và áp dụng đối với các nước trong khối (gọi tắt là DigCompEdu) [5]. Khung năng lực 
DigCompEdu hướng tới các giáo viên ở tất cả các cấp giáo dục, từ giáo dục mầm non 
đến giáo dục đại học và người lớn, bao gồm giáo dục và đào tạo nói chung và dạy nghề, 
giáo dục nhu cầu đặc biệt và bối cảnh học tập không chính thức. Nó nhằm mục đích 
cung cấp một khung tham chiếu chung cho các nhà phát triển các mô hình năng lực kỹ 
thuật số, tức là các quốc gia thành viên, chính quyền khu vực, các cơ quan quốc gia và 
khu vực có liên quan, chính các tổ chức giáo dục và các nhà cung cấp đào tạo chuyên 
nghiệp công cộng hoặc tư nhân. Khung châu Âu về năng lực kỹ thuật số của các nhà giáo 
dục (DigCompEdu) đáp ứng nhận thức ngày càng tăng của nhiều quốc gia thành viên 
châu Âu rằng các nhà giáo dục cần một tập hợp các năng lực kỹ thuật số cụ thể cho nghề 
nghiệp của họ để có thể nắm bắt tiềm năng của công nghệ kỹ thuật số để tăng cường và 
đổi mới giáo dục.

Hình 1. Khu vực và phạm vi DigCompEdu

Nguồn: Uuropean Commision
Cụ thể, khung năng lực ICT DigCompEdu, bao gồm sáu lĩnh vực tập trung vào 

các khía cạnh khác nhau của các hoạt động chuyên môn của các nhà giáo dục, bao gồm:
Khu vực 1: Sự tham gia chuyên nghiệp - Professional Engagement
Sử dụng công nghệ kỹ thuật số để truyền thông, hợp tác và phát triển chuyên 

nghiệp.
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Khu vực 2: Tài nguyên số - Digital Resources
Tìm nguồn cung ứng, tạo và chia sẻ tài nguyên kỹ thuật số.
Khu vực 3: Dạy và học - Teaching and Learning
Quản lý và sắp xếp việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong dạy và học.
Khu vực 4: Đánh giá - Assessment
Sử dụng các công nghệ và chiến lược kỹ thuật số để tăng cường đánh giá.
Khu vực 5: Trao quyền cho người học - Empowering Learners
Sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để tăng cường sự hòa nhập, cá nhân hóa và sự 

tham gia tích cực của người học.
Lĩnh vực 6: Tạo điều kiện cho năng lực kỹ thuật số của người học – 
Facilitating Learners’ Digital Competence
Cho phép người học sử dụng sáng tạo và có trách nhiệm các công nghệ kỹ thuật số 

để thông tin, truyền thông, sáng tạo nội dung, phúc lợi và giải quyết vấn đề.
Cốt lõi của khung năng lực DigCompEdu được xác định bởi từ khu vực 2 đến khu 

vực 5. Cùng với các lĩnh vực này giải thích năng lực sư phạm kỹ thuật số của các nhà 
giáo dục, tức là các nhà giáo dục năng lực kỹ thuật số cần để thúc đẩy các chiến lược 
giảng dạy và học tập hiệu quả, toàn diện và sáng tạo. Các khu vực 1, 2 và 3 được gắn 
trong các giai đoạn đặc trưng của bất kỳ quá trình giảng dạy nào, cho dù có được hỗ trợ 
bởi công nghệ hay không. Các năng lực được liệt kê trong các lĩnh vực này nêu chi tiết 
cách sử dụng hiệu quả và sáng tạo các công nghệ kỹ thuật số khi lập quy hoạch (khu vực 
2), thực hiện (khu vực 3) và đánh giá (khu vực 4) dạy và học. Khu vực 5 thừa nhận tiềm 
năng của công nghệ kỹ thuật số cho các chiến lược giảng dạy và học tập lấy người học 
làm trung tâm. Khu vực này chuyển sang khu vực 2, 3 và 4 theo nghĩa là nó chứa một 
tập hợp các nguyên tắc hướng dẫn có liên quan và bổ sung cho các thẩm quyền quy định 
trong các lĩnh vực này.

2.3.3. Thực trạng năng lực ICT giảng viên hiện nay
Tại Việt Nam, năng lực ICT của giảng viên được quy định tại Thông tư 40/2020/

TT-BGDĐT quy định chuẩn giảng viên theo cấp hạng I,II,III. Tại khoản mục chuẩn về 
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Điều 5 nêu rõ là có khả năng nghiên cứu khoa học; 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào giảng dạy và các công việc được 
giao; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện 
các nhiệm vụ của chức danh giảng viên [1]. Trong khi đó, năng lực ICT theo tiêu chuẩn 
quốc tế IC3 áp dụng cho Nhà giáo thuộc hệ giáo dục nghề nghiệp. Như vậy, đến thời 
điểm hiện tại Việt Nam chưa có khung năng lực ICT cho giáo viên mà mới chỉ dừng lại 
ở “quy định chung” lồng ghép trong các Thông tư về định chuẩn giáo viên/giảng viên. 
Vì chưa có khung năng lực cụ thể nên khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch và chiến 
lược đào tạo và phát triển năng lực ICT cho đội ngũ. 
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3. Kết luận
Chuyển đổi số giáo dục đại học đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu và ở Việt 

Nam xu hướng đó không là ngoại lệ. Rõ ràng nền giáo dục Việt Nam đang đứng trước 
nhiều cơ hội nhưng không ít khó khăn thách thức. Phát triển và nâng cao năng lực kỹ 
thuật số ICT cho đội ngũ giảng viên đại học là giải pháp mang tính cấp thiết và có tầm 
chiến lược từ cấp Chính phủ, bộ chủ quản đến các trường đại học và giảng viên. Để góp 
phần giải quyết mục tiêu trên, tác giả đề xuất một số hàm ý kiến nghị sau:

Thứ nhất, đối với Chính phủ
Ngày 3-6-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg, 

phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030, với mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chính phủ 
điện tử, liên quan đến phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh 
tế; mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng 
ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30% GDP, tỷ trọng 
kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20% [2]. Đây là quyết định có tầm 
chiến lược tạo tiền đề và nền tảng để thúc đẩy nhanh quá trình số hoá giáo dục đại học 
trong thời gian đến.

Thứ hai, Đối với Bộ Giáo dục và  Đào tạo
Ngày 30-12-2021, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành Quyết định số 4977/QĐ-

BGDĐT thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Giáo dục và Đào tạo [3]. Ban chỉ đạo 
có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng phương hướng, giải pháp để giải quyết 
những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi 
trường pháp lý thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số tại Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục; cho ý kiến về các chiến lược, chương 
trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án quan trọng liên quan đến xây dựng, phát triển 
Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ ba, Đối với các trường Đại học
Trong nhiều năm, các nhà lãnh đạo giáo dục đại học đã tìm cách áp dụng học tập 

kỹ thuật số với mục tiêu cung cấp nhiều quyền truy cập hơn nhằm mục đích nâng cao 
chất lượng giáo dục. Nỗ lực này phù hợp với mục tiêu phát triển giáo dục của Liên Hợp 
Quốc, kêu gọi thay đổi chất lượng giáo dục toàn diện, công bằng và tạo cơ hội học tập 
suốt đời cho tất cả mọi người. Dịch Covid-19 đã tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc 
ứng dụng kỹ thuật số trong giáo dục trong hai năm qua. Việc ứng dụng kỹ thuật số vào 
quá trình quản lý vận hành nhà trường, tạo môi trường số và thúc đẩy giảng viên nghiên 
cứu phát triển và nâng cao năng lực ICT là chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh. 

Thứ tư, Đối với giảng viên
Mục tiêu cuối cùng của công tác phát triển năng lực ICT cũng để làm giàu thêm 
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năng lực và kinh nghiệm giảng dạy của giảng viên đáp ứng yêu cầu cao trong bối cảnh 
chuyển đổi số. Hơn ai hết, mỗi giảng viên phải nhận thức sâu sắc vai trò này, không 
ngừng nghiên cứu, học hỏi và làm chủ các kỹ năng số phục vụ cho công tác giảng dạy. 
Để đội ngủ giảng viên chuyên tâm trong công tác tự nghiên cứu phát triển năng lực ICT 
cần phải có sự hỗ trợ từ chính sách đến các điều kiện hạ tầng khác.

Trong khuôn khổ bài báo này, với mong muốn nhằm làm rõ hơn vấn đề này trong 
những nghiên cứu tới, tác giả nêu ra một số vấn đề thảo luận sau:

1) Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục – Đào tạo nên chăng phát triển và theo đuổi 
khung năng lực ICT đối với giáo viên tương tự như khung năng lực ICT-CFT (UNESCO) 
hoặc DigCompEdu (Châu Âu)? Hoặc tham chiếu một trong hai bộ khung năng lực trên 
áp dụng linh hoạt cho điều kiện Việt Nam ?

2) Cần có những quy định hoặc chính sách rõ ràng hơn để khuyến khích giảng viên 
đạt chuẩn năng lực ICT trong thời gian tới?

3) Hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu đánh giá chuyên sâu trình độ năng lực ICT của 
đội giảng viên toàn ngành, kết quả nghiên cứu này là căn cứ quan trọng để xây dựng kế 
hoạch và lộ trình chuẩn hóa năng lực ICT cho giảng viên trong thời gian đến.
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ICT CAPACITY DEVELOPMENT FOR LECTURERS IN THE CONTEXT OF 
THE CURRENT HIGHER EDUCATION DIGITAL TRANSFORMATION

NGUYEN XUAN VINH
DaNang Architecture University

Abstract. The effective integration of Information and Communication Technology 
(ICT) in schools and classrooms can transform pedagogy and empower students. In that 
context, it is essential that faculty members have the capacity to integrate ICT in their 
professional practice to ensure equity and quality of learning  [10]. University lecturers 
in the context of digital transformation require the ability to harness ICT to guide learners 
in developing knowledge acquisition skills such as critical thinking and innovation, 
complex problem solving, collaborative ability and social emotional skills [4]. In order 
to contribute to addressing the above practice, the paper clarified the relevant concepts 
and the role of ict capacity of lecturers; generalize the core benefits of the ICT capability 
standard as proposed by UNESCO and Europe; by qualitative method, the article has 
also been interested in analyzing the current state of ICT capacity of university lecturers 
in Vietnam, thereby proposing a number of recommendations and issues to be discussed.

Key words: ICT capacity framework; digital transformation of education, digital 
pedagogy, ICT application, digital technology


