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NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 5 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA 

        TS. Lê Thanh Hà1 

 

Tóm tắt: Ngày 22/7/2011 đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển của 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Từ một cơ sở đào tạo trung 

cấp năng khiếu nghệ thuật, trải qua hơn 45 năm phát triển với những cái tên Trung cấp 

Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa đã trở 

thành lịch sử và nhường lại sứ mạng cho một trường đại học đa ngành. 5 năm, với sự 

nỗ lực, cố gắng của các thế hệ lãnh đạo và tập thể cán bộ giảng viên nhà trường đã và 

đang đặt lên những “viên gạch hồng” để tạo dựng nền tảng vững chắc xây dựng 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trở thành một địa chỉ uy tín 

cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du 

lịch cho xứ Thanh cũng như khu vực nam sông Hồng, Bắc Trung Bộ. 

Từ khóa: Xây dựng, phát triển, đại học, giáo dục đại học, đổi mới. 

 

Ngày 22/7/2011, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết 

định số 1221/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa. Đây 

có thể được xem là dấu mốc lịch sử trong quá trình phát triển của Trường, đồng thời là 

sự thừa nhận của người học và xã hội đối với chất lượng đào tạo của nhà trường. Trải 

qua 5 năm xây dựng và phát triển, phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức 

như: sự cạnh tranh gay gắt của thị trường giáo dục đại học trong nước ngày càng gia 

tăng; vấn đề quốc tế hóa trong giáo dục đại học; sự đòi hỏi ngày càng cao của người học 

và xã hội về chất lượng đào tạo; các nghị quyết của Đảng, Nghị định, Luật của Chính 

phủ và Quốc hội về đổi mới giáo dục đào tạo, giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế… nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của các cấp 

lãnh đạo cùng với sự quyết tâm đổi mới của Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ giảng 

viên (CBGV), nhà trường đã đạt được một số thành tựu quan trọng: 

Thứ nhất, ổn định tư tưởng chính trị, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nề 

nếp, minh bạch, hiệu quả. 

Nhờ có sự đồng thuận, nhận thức đúng đắn, đoàn kết, giúp đỡ, trong nhiều năm 

qua tập thể CBGV của Trường luôn kiên định, phấn đấu, quyết tâm đổi mới và hoàn 

                                           
1 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học (NCKH), hoạt động chuyên môn, hành chính giáo dục; từng bước 

xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, minh bạch, thân thiện, kỷ cương nhằm thu hút 

người học và các giảng viên giỏi, nhà khoa học giỏi trong nước, quốc tế đến tham gia 

giảng dạy và nghiên cứu. 

Thứ hai, xây dựng và phát triển đội ngũ CBGV đáp ứng yêu cầu phát triển 

Nhà trường luôn quan tâm chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, 

xem đây là yếu tố then chốt để duy trì và đảm bảo chất lượng đào tạo. Triết lý “thầy giỏi 

thì trò mới giỏi” đã trở thành mục tiêu, động lực, quyết tâm tự đào tạo của mỗi cán bộ 

giảng viên nhà trường. Trong 5 năm (2011 - 2016), Trường đã cử nhiều giảng viên đi 

đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và nước ngoài. 

Hiện nay, toàn trường có 216 cán bộ công chức, viên chức, với số cán bộ tham gia giảng 

dạy là 195 người, bao gồm 20 phó giáo sư và tiến sĩ, 175 thạc sĩ (trong đó có 30 là 

nghiên cứu sinh). Bên cạnh đó, nhà trường còn thường xuyên mời đội ngũ giáo sư, phó 

giáo sư và tiến sĩ từ các Viện nghiên cứu, cơ sở kinh tế, văn hóa, du lịch, thể thao ngoài 

xã hội tham gia giảng dạy và NCKH. Do vậy, cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng 

viên không ngừng được nâng cao.  

Thứ ba, đa dạng hóa ngành nghề, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo 

Công tác đào tạo được nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến 

lược phát triển. Trên cơ sở năng lực, điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, hệ 

thống giáo trình và nhu cầu của xã hội, tính đến nay nhà trường đã được Bộ Giáo dục và 

Đào tạo cấp phép 01 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (Quản lý Văn hóa); 16 ngành 

trình độ đại học (Quản lý Văn hóa, Thông tin học, Việt Nam học - chuyên ngành Du 

lịch, Quản trị Khách sạn, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Giáo dục mầm non, Sư 

phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Thiết kế Thời trang, Đồ họa, Hội họa, Thanh nhạc, 

Quản lý TDTT, Quản lý Nhà nước, Công tác xã hội, Ngôn ngữ Anh); và 08 ngành đào 

tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp với quy mô học sinh sinh viên (HSSV) toàn trường 

đạt 2.500 HSSV. Có thể nói, đây là tiền đề, là điều kiện căn bản để nhà trường đảm 

nhiệm thành công sứ mạng của mình, trở thành địa chỉ uy tín trong đào tạo và cung cấp 

nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực Văn hóa, Nghệ thuật, Thể dục Thể thao và Du 

lịch cho tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh thuộc khu vực nam sông Hồng và Bắc Trung Bộ.   

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, bên cạnh việc tập trung cho đào tạo chính 

quy, nhà trường cũng đa dạng hóa các loại hình đào tạo như liên thông chính quy, vừa 

làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ; tích cực 

mở rộng thị trường đào tạo, liên kết mở lớp đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa 

học tại nhiều địa phương trên cả nước.  
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Các chương trình đào tạo của trường hiện nay được xây dựng trên cơ sở đảm bảo 

chuẩn kiến thức và kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu liên 

thông giữa các trình độ với các chương trình đào tạo khác. Nhà trường nhiều lần điều 

chỉnh, bổ sung khung chương trình của các ngành đào tạo theo hướng sát hợp với thực 

tiễn, giảm tải các học phần lý thuyết, tăng cường các học phần thực hành, rèn luyện kỹ 

năng. Công tác quản lý chất lượng giảng dạy được quan tâm chú trọng từ việc xây dựng 

kế hoạch dạy và học, phân công giảng viên, tổ chức biên soạn và thẩm định bài giảng, 

dự giờ đánh giá giảng viên, đổi mới phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá theo học 

chế tín chỉ...  

Thứ tư, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

Thực hiện Nghị quyết số 06/2012/BCHTW khóa XI về đổi mới khoa học công 

nghệ và giáo dục đào tạo giai đoạn 2012 - 2020 đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước, công tác NCKH được nhà trường xem là nền tảng căn bản cho việc 

đổi mới đào tạo và nâng cao chất lượng giảng viên. Định hướng ưu tiên của Trường là 

đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ thiết thực cho hoạt động đào 

tạo và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ năm 2011 - 2016, hoạt động 

NCKH của Trường đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận: tổ chức triển khai các đề 

tài NCKH cấp tỉnh, đề tài NCKH cấp cơ sở có nội dung gắn với đổi mới các học phần 

chuyên ngành hoặc giải quyết những vấn đề cấp thiết đang đặt ra của nhà trường; tổ 

chức triển khai và nghiệm thu thành công nhiều đề tài NCKH của sinh viên tại các khoa 

và ngành học; đồng tổ chức thành công 2 hội thảo khoa học quốc tế và nhiều hội thảo 

liên trường, hội thảo cấp trường, ceminar, sinh hoạt chuyên đề cấp khoa, bộ môn. Nhìn 

chung, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng, có tác động tích cực đến 

việc nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên và đóng góp vào 

việc đào tạo giảng viên cũng như nâng cao vị thế của nhà trường. 

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, công tác hợp tác quốc tế được nhà trường đặc 

biệt quan tâm. Những năm đầu của trường đại học, Trường đã triển khai được nhiều 

chương trình hợp tác quốc tế hiệu quả, đặc biệt là các chương trình hợp tác với các đối 

tác như MinSCAT (Phillippines), Zielona Gora (Ba Lan), các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng 

Khoảng, Bolykhamxay (CHDCND Lào). Theo đó, đã cử 08 giảng viên và sinh viên đi 

học tập, nâng cao năng lực tại nước ngoài theo dự án của Liên minh châu Âu tài trợ học 

bổng toàn phần (Eramus Plus); mời các giảng viên Trường Đại học Zielona Gora, Ba 

Lan sang giảng dạy Thanh nhạc, Thiết kế đồ họa cho giảng viên, sinh viên khoa Âm 

nhạc, Mỹ thuật; đồng tổ chức Hội thảo quốc tế với Trường MinSCAT, Philippines và 

Trường Đại học Châu Á - Thái Bình Dương, Malaysia; tiếp nhận đào tạo 143 lưu học 

sinh tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; tổ chức 
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chương trình giao lưu biểu diễn âm nhạc với nhóm nhạc Blended 328 của Mỹ nhân kỷ 

niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ; tổ chức thành công Lễ kết nghĩa giữa 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Sở Giáo dục và Thể thao 

tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; tổ chức đón tiếp các đoàn đối 

tác quốc tế sang làm việc tại Trường và cử các đoàn cán bộ quản lý của Trường đi khảo 

sát, làm việc tại các đối tác quốc tế đạt hiệu quả cao.  

Thứ năm, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và hệ thống trang thiết bị  

Hiện nay, nhà trường được tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị 

với 02 cơ sở có tổng diện tích 10 ha. Cơ sở 1 đã hoàn thiện dự án giai đoạn 1 và đưa vào 

sử dụng từ năm học 2014 - 2015. Hiện nhà trường đang hoàn thiện thuyết minh dự án 

giai đoạn 2 trình các cấp thẩm định, phê duyệt. Cảnh quan của cả hai cơ sở đã được 

quan tâm chú trọng, đảm bảo thẩm mỹ, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, bước đầu 

tạo dựng được môi trường đại học thân thiện, hiện đại, sánh ngang với các cơ sở giáo 

dục đại học trong nước. Nhà trường cũng phát huy tối đa nguồn ngân sách để đầu tư 

mua sắm mới, cải tạo hệ thống trang thiết bị toàn trường phục vụ hiệu quả cho công tác 

giảng dạy, học tập và NCKH của CBGV và HSSV.  

Những kết quả đạt được kể trên là tiền đề quan trọng để Trường phát triển nhanh, 

bền vững trong thời gian tới. Tuy nhiên, trước những tác động kinh tế, xã hội, giáo dục 

đại học trong nước và thế giới đặt ra đối với nhà trường và yêu cầu cần được nhìn nhận, 

đánh giá một cách đúng đắn để kế thừa, phát huy những điểm tích cực, khắc phục tối đa 

những hạn chế, khó khăn, thách thức đang đặt ra, nhà trường còn gặp một số vấn đề 

như: Năng lực cán bộ quản lý vẫn còn hạn chế so với yêu cầu phát triển, đặc biệt trong 

công tác tổ chức triển khai cụ thể từng mảng công tác. Một số CBGV nhận thức chưa 

đầy đủ về cơ hội, thách thức của một trường đại học đặc thù, đa ngành, trường địa 

phương, trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh trong nước và quốc tế ngày một cao. Công 

tác NCKH chưa được coi là nhiệm vụ chính của giảng viên. Chất lượng các đề tài 

NCKH chưa cao, chỉ đạt về lượng nhưng chưa có sự thay đổi về chất, chưa gắn với thực 

tiễn và tính ứng dụng. Hợp tác quốc tế còn hạn chế. Việc bảo đảm, duy trì quy mô đối 

với một trường đa ngành trong giai đoạn hiện nay vẫn còn gặp nhiều thách thức. Công 

tác tự đánh giá triển khai chưa tích cực. Quyết tâm đổi mới của một bộ phận cán bộ 

quản lý chưa cao. 

Có thể nói, 5 năm chưa đủ thời gian để nhận định về sự phát triển của một trường 

đại học nhưng thực tế những kết quả, thành tựu bước đầu kể trên có ý nghĩa vô cùng 

quan trọng, là nguồn động viên, khích lệ, là nền tảng và tiền đề quan trọng để nhà 

trường tạo dựng hướng đi, tạo đà vững chắc cho sự phát triển trong thời gian tới. Để tiếp 
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tục thực hiện thành công nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo, nhà trường cần tập trung 

một số phương hướng, nhiệm vụ cơ bản sau: 

Thứ nhất, tập trung mọi nguồn lực cho việc thu hút người học và nâng cao chất 

lượng đào tạo, thực hiện tốt đào tạo theo nhu cầu xã hội, tạo dựng thương hiệu, tín 

nhiệm đối với người học và xã hội, hoàn thiện các tiêu chí của một trường đại học. Đổi 

mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh năm 2017, nhằm nâng cao số lượng tuyển 

sinh đầu vào, đảm bảo quy mô người học cho từng ngành đào tạo đạt chuẩn. Tiếp tục 

nghiên cứu, điều chỉnh khung chương trình giảng dạy ở tất cả các ngành học, bậc học 

cho sát hợp hơn với thực tiễn cũng như yêu cầu về vị trí việc làm và đòi hỏi của thị 

trường lao động. Quản lý và giám sát việc thực hiện biên soạn đề cương chi tiết học 

phần, đề cương chi tiết bài giảng đảm bảo chất lượng. Điều hành lịch trình đào tạo của 

các bậc học, ngành học một cách khoa học, hợp lý. Giữ vững chất lượng các ngành học 

truyền thống tạo nên thương hiệu của nhà trường và từng bước nâng cao chất lượng các 

ngành học mới. Mở rộng liên kết đào tạo với các địa phương và các cơ sở giáo dục dựa 

trên lợi thế chuyên môn và điều kiện của Trường.  

Thứ hai, thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học 

và hợp tác quốc tế. Thực hiện các đề tài phục vụ hoạt động đào tạo gắn với yêu cầu phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa, khu vực Bắc Trung Bộ và nam sông Hồng. Đẩy 

mạnh nghiên cứu khoa học trong HSSV, nâng cao chất lượng các bài viết của CBGV 

công bố trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành và tập 

san Thông tin Khoa học của trường. Nâng cấp tập san Thông tin khoa học lên Tạp chí 

khoa học có chỉ số ISSN. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trên cơ sở phát triển cả 

chiều rộng lẫn chiều sâu. Theo đó, duy trì và nâng cao hoạt động hợp tác với các đối tác 

truyền thống và tích cực tìm kiếm, kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác mới. 

Trọng tâm của công tác hợp tác quốc tế là chia sẻ, học tập kinh nghiệm quản trị giáo 

dục đại học trong bối cảnh hội nhập, trao đổi giảng viên, hợp tác đào tạo SV và NCKH.  

Thứ ba, nâng cao năng lực đội ngũ CBGV đảm bảo sự phát triển bền vững của 

nhà trường. Giải pháp chính là phân công, bố trí đúng người đúng việc, đúng năng lực 

đối với đội ngũ CBGV tại các khoa, phòng, trung tâm. Tạo dựng không khí làm việc 

đồng thuận để tất cả CBGV phát huy được năng lực cá nhân. Tích cực đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, 

có cơ cấu hợp lý. Thúc đẩy nhanh việc cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ trong và ngoài 

nước đạt chuẩn về chuyên môn và bằng cấp. Tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ đảm bảo yêu 

cầu phát triển của nhà trường, ưu tiên những người có học vị tiến sĩ và trình độ chuyên 

môn cao. Nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc biệt thu hút nguồn nhân lực có chất lượng 

cao bổ sung và làm dầy cho đội ngũ giảng dạy, đặc biệt là các chuyên ngành mới. 
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Thứ tư, tăng cường hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy đồng bộ, hiện đại, 

đủ điều kiện cho mục tiêu đảm bảo chất lượng giáo dục đại học theo tín chỉ ở một 

trường đặc thù.  

Thứ năm, quan tâm, chú trọng việc xây dựng một trường đại học có môi trường 

lao động thân thiện, kỷ cương, minh bạch và tiên tiến, đảm bảo tốt nhất kỳ vọng của 

người học và xã hội.  

Nhìn lại chặng đường 5 năm đã qua, chúng ta ghi nhận những nỗ lực, cống hiến 

không mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo và tập thể CBGV nhà trường trong quá trình tạo 

dựng những bước đi đầu tiên của một trường đại học non trẻ. Trước xu thế hội nhập và 

sự biến đổi không ngừng của thời đại công nghệ số, giáo dục đại học trong nước đang 

có những chuyển mình lớn, điều đó buộc nhà trường phải có định hướng đúng đắn để 

theo kịp xu thế phát triển. Cùng với tinh thần đoàn kết, thi đua sáng tạo trên cơ sở tôn 

trọng, kế thừa truyền thống và quyết tâm, mạnh dạn đổi mới, chúng ta tin tưởng sẽ xây 

dựng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khang trang hơn, to đẹp 

hơn, trở thành một cơ sở giáo dục đại học có uy tín và vị thế trong hệ thống giáo dục đại 

học ở Việt Nam và khu vực. 

 

 5 YEARS OF CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT IN 

THANH HOA UNIVERSITY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM  

        Le Thanh Ha, Ph.D 

 

Abstract: The special event on 22nd, July, 2011 marked a turning point in the 

development process of Thanh Hoa University of Culture, Sports and Tourism. For over 

45 years of development, a multidisciplinary university was upgraded from Thanh Hoa 

College of Culture Sports and Tourism which was a training institution of arts and an 

intermediate school of Art and Culture before. With a lot of efforts for 5 years, 

Governing Board and teaching staffs have set up "red bricks" to build a solid 

foundation which makes Thanh Hoa University of Culture, Sports and Tourism become 

a prestigious training institution and supply high quality human resources of culture, 

arts, sports and tourism in Thanh land, the North Central and the South of Red river. 

Key words: Construction, development, university, higher education, renovation. 
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NHỮNG ĐẶC TÍNH VĂN HÓA CỦA TIẾNG VIỆT 

VÀ CÁCH ÁP DỤNG TRONG DẠY TIẾNG VIỆT 

CHO LƯU HỌC SINH LÀO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA 

ThS. Hoàng Thị Kim Oanh1 

NCS. Hoàng Thị Huệ2 

 

Tóm tắt: Ngôn ngữ và văn hóa có mối quan hệ khăng khít không thể tách rời. 

Con người sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp và qua ngôn ngữ, văn hóa được lưu truyền. 

Trong dạy và học tiếng Việt, việc nắm vững yếu tố văn hóa dân tộc của ngôn ngữ đích 

(tiếng Việt) sẽ góp phần không nhỏ trong việc tạo nên tính hiệu quả trong giao tiếp của 

người sử dụng. Bài viết đề cập những đặc tính văn hóa trong tiếng Việt cũng như những 

đặc tính văn hóa được phản ánh trong từ vựng tiếng Việt, những mẫu phát ngôn hoặc 

mẫu hành vi tiêu biểu được sử dụng trong giao tiếp để áp dụng trong giảng dạy tiếng 

Việt cho lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 

nhằm giúp người học sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp một cách hiệu quả. 

Từ khóa: Văn hóa Việt, tiếng Việt, từ vựng tiếng Việt, giao tiếp, lưu học sinh Lào. 

1. Đặt vấn đề 

Giữa ngôn ngữ của một dân tộc với nền văn hóa của dân tộc ấy luôn tồn tại một 

mối quan hệ hữu cơ với nhau. Ngôn ngữ trực tiếp phản ánh cách tri giác và tư duy thế 

giới của cộng đồng dân tộc, và văn hóa dân tộc không thể không liên quan đến cách tri 

giác và tư duy ấy [1;287]. Do vậy, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa là mối quan 

hệ có tính phản ánh, văn hóa là nội dung và ngôn ngữ là phương tiện để mô phỏng nội 

dung đó. Qua ngôn ngữ, con người có thể chuyển tải những thông tin đến với nhau và 

lưu truyền văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác.  

Trong học ngoại ngữ, người học không chỉ gặp trở ngại do sự khác biệt giữa 

ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích mà còn do đặc trưng văn hóa đa dạng, khác biệt nhau 

tiềm ẩn trong ngôn ngữ. Với kiến thức ngôn ngữ, con người có thể giao tiếp với nhau, 

nhưng không có kiến thức văn hóa, mục đích giao tiếp sẽ không phải lúc nào cũng đạt 

tới mức thành công bởi có thể có sự hiểu nhầm. Chẳng hạn, cùng một việc chuyển cái 

thuộc sở hữu của mình sang thành của người khác mà không đổi lấy gì trong tiếng Việt 

có rất nhiều từ: cho, biếu, tặng, kỷ niệm, bố thí..., tùy thuộc vào ngữ cảnh và đối tượng 

                                           
1 Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2 Khoa Giáo dục đại cương và Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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giao tiếp mà người Việt dùng từ nào cho phù hợp. Trong quá trình dạy từ vựng, nếu 

giảng viên dạy tiếng Việt không giải thích rõ đặc điểm này khi sử dụng ngôn ngữ giao 

tiếp của người Việt sẽ rất dễ gây hiểu nhầm cho lưu học sinh (LHS) hoặc LHS sẽ lúng 

túng trong quá trình sử dụng. 

Mục đích của việc áp dụng những đặc tính văn hóa của tiếng Việt trong giảng 

dạy tiếng Việt cho LHS nhằm gia tăng nhận thức và phát triển sự tò mò học tập đối với 

nền văn hóa đích (văn hóa Việt), từ đó giúp LHS có thể hiểu biết sâu hơn về văn hóa 

đích dựa trên các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến cách thức giao tiếp và ứng xử như: tuổi 

tác, giới tính, tầng lớp xã hội, nơi cư trú; ý thức hơn về khuôn mẫu hành vi ở các tình 

huống phổ biến trong văn hóa đích; nâng cao nhận thức về ý nghĩa văn hóa của các 

từ/cụm từ trong ngôn ngữ đích; phát triển khả năng xác định và đánh giá thông tin về 

văn hóa đích; kích thích sự tò mò học hỏi và khuyến khích sự đồng cảm của LHS đối 

với văn hóa đích. 

2. Những đặc tính văn hóa của tiếng Việt và cách thức áp dụng trong giảng 

dạy tiếng Việt cho LHS Lào 

Trong thực tế, việc dạy học kết hợp áp dụng những đặc tính văn hóa không phải 

là một vấn đề đơn giản. Nhiều nhà giáo dục học, ngôn ngữ học đã dày công nghiên cứu 

để tìm ra các cách tiếp cận văn hóa phù hợp nhất trong việc giảng dạy ngoại ngữ. Năm 

2004, nhà nghiên cứu Saluveer đã chỉ ra cách tiếp cận văn hóa tập trung hơn vào phát 

triển các kỹ năng của người học. Đó là cách tiếp cận dựa trên các chủ đề cơ bản của văn 

hóa như biểu tượng, giá trị, trí tuệ, tôn giáo, nghệ thuật, gia đình, xã hội… Các chủ đề 

này sẽ được thiết kế trong bài học nhằm bộc lộ các nét đặc trưng của văn hóa bản địa, 

giúp người học hiểu được nội dung một cách sâu sắc hơn [3]. Thực tế, các giáo trình 

dạy tiếng Việt cho LHS hiện nay đều được biên soạn theo hệ thống chủ đề phản ánh 

một mặt nào đó trong đời sống văn hóa xã hội của người Việt và xây dựng hệ thống từ 

vựng, bài tập thực hành dựa trên hệ thống chủ đề đó. Tuy nhiên, vì ý nghĩa sử dụng ngữ 

nghĩa và ngữ pháp của từ vựng tiếng Việt khá phức tạp nên trong quá trình giảng dạy 

giảng viên cần lồng ghép những đặc điểm văn hóa Việt Nam là rất cần thiết nhằm đảm 

bảo yêu cầu mỗi bài học phải được thể hiện bằng chuẩn kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng 

giao tiếp. Dựa trên những đặc tính văn hóa của tiếng Việt, ta có thể áp dụng một số cách 

thức sau: 

2.1. Hình ảnh văn hóa Việt và cách sử dụng, phân tích hình ảnh văn hóa Việt 

trong tiếng Việt 

Trong quá trình giảng dạy tiếng Việt cho LHS Lào, vì thiếu ngôn ngữ trung gian 

nên việc minh họa bằng hình ảnh cụ thể để giải thích nghĩa các từ vựng về sự vật, hiện 

tượng là rất cần thiết trong dạy - học ngoại ngữ. Với những bài dạy có các chủ đề về 
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phong tục, tập quán, lễ hội, văn hóa nghệ thuật Việt Nam..., giảng viên cần minh họa 

bằng những hình ảnh, clip sinh động bởi hệ thống từ vựng ở những chủ đề này rất trừu 

trượng và mang tính thuật ngữ chuyên môn cao. Ví dụ ở những chủ đề Hội Đền Hùng, 

Tranh Việt Nam, Nghệ thuật, Lao động và việc làm, Đi tham quan... [2] là những chủ đề 

đậm sắc thái văn hóa Việt, giảng viên có thể sử dụng những clip về lễ hội Đền Hùng, 

các loại tranh dân gian Việt Nam, các loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam 

(tuồng, chèo, cải lương), hệ thống địa đạo trong chiến tranh ở Việt Nam... Ở những chủ 

đề này, nếu không được phân tích minh họa bằng clip hình ảnh, âm thanh thì LHS Lào 

chỉ có thể hoàn thiện cấu trúc ngữ pháp của bài học chứ không thể tri nhận đầy đủ được 

những đặc trưng văn hóa Việt Nam để giao tiếp tốt hơn. Do vậy, giảng viên không nên 

lệ thuộc vào giáo trình hoặc thực hiện giảng bài một cách máy móc theo giáo trình.  

Ở các giáo trình Thực hành tiếng Việt trình độ C và Thực hành tiếng Việt trình 

độ nâng cao, cuối mỗi bài học thường có trích dẫn một số câu tục ngữ, thành ngữ người 

Việt thường sử dụng trong giao tiếp hằng ngày: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén; Chết 

đuối vớ được cọc; Mồm miệng đỡ chân tay, Gà trống nuôi con... việc giải thích không 

hề đơn giản. Giảng viên cần giải thích bằng cả hình ảnh, ngữ nghĩa cho LHS, đồng thời 

trình bày rõ cách thức sử dụng trong từng ngữ cảnh nhất định.  

Bên cạnh đó, giảng viên có thể đọc những bài ca dao, tục ngữ, dân ca của Việt 

Nam cho LHS chép, sau đó phân tích những hình ảnh, hình tượng được thể hiện trong 

bài ca dao, tục ngữ, dân ca ấy và giải thích chúng có ý nghĩa gì trong giao tiếp, ứng xử 

của người Việt. Ví dụ bài ca dao: Cổ tay em trắng như ngà/ Con mắt em liếc như là dao 

cau/ Miệng cười như thể hoa ngâu/ Cái khăn đội đầu như thể hoa sen là bài ca dao rất 

giàu hình ảnh của văn hóa Việt, thể hiện quan niệm của người Việt về vẻ đẹp của người 

phụ nữ Việt Nam xưa. Như vậy, việc sử dụng, phân tích những hình ảnh văn hóa thông 

qua các phương tiện nghe nhìn: phim, video, truyền hình,… được trình bày theo các chủ 

điểm văn hóa sẽ giúp LHS nhận thức các hành vi văn hóa một cách sống động. 

Những nội dung và cách thức trên vừa rèn luyện cho LHS kỹ năng nghe - hiểu 

vừa góp phần hình thành năng lực giao tiếp và tri nhận văn hóa đích. Đây là nội dung và 

phương pháp cần được chú trọng trong quá trình biên soạn bài giảng và dạy tiếng Việt 

cho LHS Lào. 

2.2. Cách chào hỏi trong tiếng Việt và phương pháp áp dụng dạy cách chào 

hỏi cho LHS Lào 

Trong dạy tiếng Việt, ngoài cách dạy theo giáo trình, giảng viên cần cung cấp 

thêm cho LHS cách chào hỏi trong truyền thống của người Việt. Khi gặp người quen, 

người Việt thường có những câu hỏi: Chị đi đâu vậy?; Em đi học hả?; Chà, lâu quá 

không gặp! Mới đi đâu về đấy?; Anh ạ; Chị ạ; Em!... thay cho lời chào thông thường. 
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Đối với người Việt, các phát ngôn trên là lời chào rất đỗi bình thường. Tuy vậy, nhiều 

người nước ngoài thấy bối rối và khó xử trước kiểu “chào hỏi” như vậy. Do đó, giảng 

viên cần giải thích và cho LHS biết nên trả lời thế nào trong tình huống này. Chẳng hạn, 

khi gặp thầy cô giáo, LHS sẽ chào: Em chào thầy/cô ạ, nhưng thầy/cô có thể chào lại: ừ, 

đi học hả em? Hoặc Em đi đâu thế? Thay vì: Thầy/cô chào em. Rất có thể nếu không 

giải thích, trong trường hợp này LHS sẽ nghĩ tại sao thầy/cô không chào lại. 

Bên cạnh đó, câu chào hỏi của người Việt cũng không có “công thức” cố định mà 

tuỳ theo tình huống, theo quan hệ với người đối thoại mà người Việt chào hỏi cho phù 

hợp. Hoặc thay vì sử dụng câu chào, người Việt chỉ cười nhưng biểu hiện mỗi kiểu cười 

khác nhau, muốn hiểu được sự khác biệt ấy, cần phải có năng lực văn hóa. 

2.3. Đặc tính dùng từ xưng hô trong tiếng Việt và cách dạy từ xưng hô cho 

LHS Lào 

Đại từ chỉ ngôi (hay đại từ nhân xưng) trong tiếng Việt khá phức tạp, do chúng 

không chỉ được dùng để chỉ ngôi mà còn được dùng để biểu thị những thái độ, tình cảm 

khác nhau của người nói. Việc hiểu và sử dụng từ xưng hô sao cho đúng với chuẩn mực 

văn hóa xã hội Việt Nam là điều rất khó khăn không chỉ đối với người nước ngoài học 

tiếng Việt mà ngay cả người Việt cũng vậy. Có thể nói, quy tắc giao tiếp cơ bản trong 

tiếng Việt là “xưng phải khiêm, hô phải tôn”. Vì thế, khi giao tiếp phải tùy vào các yếu 

tố thân hay sơ, hàng trên hay hàng dưới, tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội hay nghề 

nghiệp của từng đối tượng mà mình đang và sẽ giao tiếp để lựa chọn và sử dụng từ xưng 

hô cho thích hợp. Qua đó, biết cách sử dụng từ xưng hô để biểu thị tình cảm một cách 

đúng đắn hơn trong giao tiếp. Về việc lồng ghép văn hóa và truyền thống ứng xử của 

người Việt trong xưng hô như thế nào, chúng tôi đã có bài viết chi tiết đăng trên Tập san 

Thông tin Khoa học của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa số 

13 tháng 4/2016. 

2.4. Ý nghĩa ngôn ngữ và văn hóa của từ vựng tiếng Việt và cách dạy từ vựng 

tiếng Việt 

Trong tiếng Việt, có nhiều từ hoặc mệnh đề có ý nghĩa gắn liền với văn hóa, 

chuyển tải thông tin văn hóa nên khi giảng dạy, giảng viên cần giải thích rõ để LHS 

hiểu và vận dụng vào giao tiếp. Cụ thể: 

2.4.1. Từ chỉ vị trí 

 Trong tiếng Việt, các từ trên, dưới, trong, ngoài,… có thể được dùng vừa theo 

cái nhìn khách quan vừa theo cái nhìn chủ quan của người nói (vị trí/góc nhìn của người 

nói). Có thể thấy rõ điều này qua hai phát ngôn sau: (1) Phòng ông ấy ở trên tầng 2, (2) 

Phòng anh ấy ở dưới tầng 4 . Phát ngôn (1) cho biết thông tin phòng ông ấy ở tầng 2 và 

vị trí người nói A thấp hơn tầng này; còn phát ngôn (2) cho biết thông tin phòng anh ấy 
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ở tầng 4 và vị trí người nói B cao hơn tầng 4. Hoặc cùng một sự việc nhưng có 3 cách 

nói: Anh ấy đang đi trong mưa/ Anh ấy đang đi dưới mưa/ Anh ấy đang đi ngoài mưa. 

2.4.2. Ý nghĩa của từ thuần Việt, từ Hán Việt và cách sử dụng  

Có khoảng trên 60% từ Hán Việt được sử dụng trong tiếng Việt. Nếu lớp từ 

thuần Việt mang tính bình dân, cụ thể, sinh động... thì lớp từ Hán Việt mang tính trang 

trọng, trừu tượng, tĩnh tại,... Càng học lên trình độ cao, đòi hỏi vốn từ cần sử dụng càng 

nhiều, ngoài ngôn ngữ nói còn phải trang bị và rèn luyện cho LHS ngôn ngữ viết. Vì 

vậy, khi dạy tiếng Việt, giảng viên cần chú ý lớp từ này đặc biệt ở Thực hành tiếng Việt 

trình độ C và Thực hành tiếng Việt trình độ nâng cao bởi liên quan đến tính biểu cảm 

của từ thuần Việt và Hán Việt dựa trên các phương diện:  

Về tính bình dân/trang trọng: cần giải thích cho LHS sự khác biệt về sắc thái 

nghĩa của các cặp từ như: đàn bà/phụ nữ, chết/hi sinh, người già/phụ lão,... 

Về tính cụ thể, sinh động/trừu tượng, tĩnh tại: cần giải thích sự khác biệt của các 

cặp yếu tố cấu tạo nên từ của từ thuần Việt và Hán Việt. Ví dụ như: cỏ/thảo, thủy/nước, 

giang/sông,... Từ thuần Việt cho ta những nghĩa cụ thể, rõ ràng; còn từ Hán Việt cho ta 

những nghĩa thấp thoáng, mờ ảo. Có thể thấy điều này qua từ thuần Việt cỏ và yếu tố 

Hán Việt thảo. Nhắc đến cỏ, ta có thể hình dung được nó, tự thân nó đã có nghĩa. Còn 

thảo có ý nghĩa thấp thoáng. Nói một cách hình tượng, cỏ không gợi cho ta một hình 

ảnh nào ngoài hình ảnh của bản thân nó là cỏ. Trái lại, thảo chỉ tồn tại với tư cách là 

một “yếu tố” tạo từ, nhắc đến thảo ta thường nghĩ đến một cái gì khác nữa như cam, 

thu, mộc, phương là những “yếu tố” vẫn thường đi với thảo để tạo từ và khiến ta liên 

tưởng đến vị ngọt (cam), đến mùa thu (thu), đến hương thơm (phương), đến cây lá 

(mộc)... Liên tưởng này tạo nên một trường cộng minh quanh thảo và đó là nguyên nhân 

của đặc tính mờ ảo của từ Hán Việt.  

2.4.3. Tính biểu cảm của từ vựng tiếng Việt và cách sử dụng 

Tiếng Việt có nhiều từ đồng nghĩa nhưng khác nhau ở tính biểu cảm mang đặc 

trưng văn hóa. Để LHS lựa chọn được từ chính xác trên cả hai bình diện biểu ý và biểu 

cảm là vấn đề không đơn giản. Chẳng hạn như từ chỉ màu sắc, trong cùng một màu, 

tiếng Việt có một lượng từ phong phú diễn tả tính biểu cảm của từng sắc độ. Ví dụ, liên 

quan đến màu đỏ, chúng ta có: đỏ au, đỏ bừng, đỏ chét, đỏ chóe, đỏ chói, đỏ gay, đỏ 

hoe, đỏ hoét, đỏ hỏn, đỏ ké, đỏ lừ, đỏ lựng, đỏ ngầu, đỏ quạch, đỏ rần, đỏ thắm,... Các 

từ này khác nhau ở sắc độ và ở sự cảm nhận của người nói: Cũng là màu đỏ, nhưng đỏ 

loét, đỏ lòm thì ghê; còn đỏ tươi, đỏ ửng thì đẹp; đỏ rực, đỏ ối thì gợi cảm giác mạnh 

mẽ,... Giảng viên cần giúp LHS cách sử dụng tính biểu cảm của từ theo từng sắc độ, 

ngữ cảnh. 
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Hoặc khi nói về cái chết, giảng viên cần cho LHS biết việc chọn lựa từ phù hợp 

với đặc trưng văn hóa của người Việt theo các tiêu chí: cách chết/ý nghĩa: tự tử, hi sinh, 

bỏ mạng...; địa vị/giai cấp của người chết: băng hà, viên tịch, quy tiên...; thái độ, tình 

cảm với người chết: yên giấc ngàn thu, về với tổ tiên, khuất núi, qua đời, mất, chết, 

chầu Diêm Vương, ngủm củ tỏi, toi… 

2.4.4. Từ đồng âm khác nghĩa và cách sử dụng 

Trong tiếng Việt, ngoài lớp từ đồng nghĩa, còn có một lượng không nhỏ lớp từ 

đồng âm nhưng khác nghĩa. Lớp từ này có thể xuất hiện rải rác ở nhiều bài hoặc nhiều 

trình độ và mỗi bài hoặc trình độ lại mang ý nghĩa khác nhau. Ví dụ từ qua: vừa có ý 

nghĩa là hành động thực hiện rất sơ lược, không chi tiết, không cẩn thận (đọc qua quyển 

sách) >< kỹ; lại vừa có ý nghĩa là di chuyển từ phía bên này sang phía bên kia của một 

sự vật (qua sông); đồng thời lại vừa có ý nghĩa từ biểu thị sự vật, sự việc sắp nêu ra là 

trung gian, là phương tiện của hoạt động được nói đến (chuyển tiền qua bưu điện, trải 

nghiệm qua thực tế). Hoặc có những từ đồng âm khác nghĩa nhưng lại đồng nghĩa với 

một từ khác khi sử dụng chung ngữ cảnh với từ đồng nghĩa ấy. Ví dụ từ chả: vừa là 

danh từ chỉ món ăn làm bằng thịt, cá hoặc tôm thái miếng, băm hoặc giã nhỏ, ướp gia 

vị, rồi rán hoặc nướng (chả cá, bún chả); nhưng đồng thời còn là phụ từ (khẩu ngữ) 

đồng nghĩa với từ chẳng, không có ý nghĩa phủ định (chả biết/không biết; chán 

chả/chẳng/không muốn nói). Do đó, khi giải thích nghĩa của từ giảng viên không chỉ 

phân tích ý nghĩa của từ vựng được sử dụng trong bài học mà cần phải có sự so sánh với 

những từ đồng âm khác nghĩa hoặc đồng nghĩa được sử dụng trong ngữ cảnh khác nhau, 

không nên chỉ dừng lại ở việc cung cấp một nghĩa liên quan đến bài học của từ vựng đó. 

Ngoài ra, việc giải thích nghĩa ngôn ngữ và văn hóa của từ còn thể hiện qua các 

thông tin ngôn ngữ - văn hóa, giảng viên cần làm rõ nội dung thông tin này. Cụ thể hơn, 

giảng viên giúp LHS hiểu được cách giao tiếp xã hội thích hợp, ý nghĩa hành động của 

ngôn từ, hành vi phù hợp hoặc không phù hợp qua các phát ngôn. Để làm rõ điều này, 

có thể khảo sát ví dụ sau:  

Tình huống:  Lan hỏi Chi về hoàn cảnh gia đình người yêu của Chi. 

.......... 

- Lan: À, chị hiểu rồi. Thế, gia đình anh ấy có mấy người? 

- Chi: 10 người. Bố mẹ anh ấy sinh 8 người con, 2 trai, 6 gái. Anh ấy là con cả 

trong gia đình. Em út anh ấy năm nay mới 6 tuổi. 

- Lan: Quê anh ấy ở xa quá! Gia đình anh ấy đông quá! Em không sợ à? 

Các phát ngôn trong hội thoại trên có từ vựng và cấu trúc đơn giản. Tuy nhiên, nếu 

giảng viên không giải thích được là ở Việt Nam, khi cha mẹ đã già, người con cả thường 

thay mặt cha mẹ chăm sóc các em thì LHS  Lào sẽ không hiểu lý do tại sao Chi phải sợ. 
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Từ những ví dụ trên, ta thấy ý nghĩa ngôn ngữ và văn hóa của từ là rất quan 

trọng, giảng viên phải “trang bị” cho LHS cả ý nghĩa văn hóa lẫn ý nghĩa từ vựng của 

từ. Ngoài ra, để các em nhận thức được những nét văn hóa thể hiện trong ngôn ngữ, 

giảng viên có thể đưa ra chủ đề thảo luận về đặc tính văn hóa có liên quan đến hình thức 

ngôn ngữ đích (tiếng Việt). Nội dung ngôn ngữ và nội dung văn hóa phải được chọn 

lọc, được kết hợp để phục vụ cho việc thực hiện một hành vi giao tiếp, chẳng hạn khi 

dạy cấu trúc hỏi tuổi có thể lưu ý cho LHS rằng: ở Việt Nam, người ta có thể hỏi tuổi 

trong lần gặp đầu tiên. Trong quá trình dạy các bài học trong giáo trình, giảng viên cần 

mở rộng tình huống ngoài đời thường tạo cho các em thực hiện các hành vi giao tiếp cụ 

thể và giải thích đó là đặc trưng văn hóa của người Việt. 

3. Kết luận 

Học ngoại ngữ là học cách giao tiếp phù hợp văn hóa nước ngoài. Tuy nhiên, vấn 

đề luôn gây tranh cãi là ý nghĩa văn hóa của ngôn ngữ được tích hợp vào giảng dạy như 

thế nào? Phương pháp này đòi hỏi nhiều nỗ lực từ phía giảng viên: Thứ nhất, giảng viên 

phải nắm vững kiến thức chuyên môn tiếng Việt và văn hóa Việt tiềm ẩn sau các yếu tố 

ngôn ngữ. Thứ hai, khi giải thích chủ điểm ngôn ngữ giảng viên nên cung cấp kiến thức 

văn hóa có liên quan cùng một lúc. Thứ ba, để giúp LHS Lào hiểu sâu sắc hơn về các 

đặc tính văn hóa Việt, giảng viên có thể giúp các em so sánh những tương đồng và dị 

biệt giữa các đặc tính văn hóa Việt và văn hóa Lào. Đặc biệt, giảng viên không nên định 

kiến, không phán xét sự khác biệt giữa hai nền văn hóa, đồng thời phải luôn ghi nhớ 

mục tiêu giảng dạy là nâng cao kiến thức ngôn ngữ lẫn năng lực giao tiếp. Văn hóa là 

một lĩnh vực rộng lớn và đa đạng, giảng viên cần nhận định được những vấn đề chính 

yếu để giới thiệu, giúp LHS tìm được phương pháp tiếp cận phù hợp, từ đó tự khám phá 

và rèn luyện kỹ năng giao tiếp của ngôn ngữ cũng như văn hóa đích. 
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Abstract: There exists a close and inseparable relationship between language 

and culture. Humans use language to communicate and culture has been handed down 

through language. Vietnamese in teaching and learning, Mastering national culture of 

the target language (Vietnamese) will contribute significantly to create the efficiency of 

communication in the process of teaching and learning Vietnamese.The article analyzes 

cultural characteristics of Vietnamese as well as cultural characteristics reflected in 

Vietnamese vocabulary, typical spokesmodel or behavior patterns used in 

communication and suggests the ways to apply these characteristics in teaching 

Vietnamese to Laotian students at Thanh Hoa University of Culture, Sports and 
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RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN 
 

NCS. Lã Thị Tuyên1  
 

 

 

 

 

 Tóm tắt: Giáo dục là một hoạt động xã hội, là sự tác động mang tính sư 

phạm của con người với con người. Giáo dục vừa mang tính khoa học vừa mang 

tính nghệ thuật. Trong thực tế, giáo dục luôn diễn ra các tình huống sư phạm đa 

dạng, phong phú đòi hỏi nhà giáo ứng xử phù hợp, hiệu quả, tránh máy móc, rập 

khuôn. Thực sự không thể có một công thức, một đáp án mẫu mà đòi hỏi giảng viên 

phải biết chọn lọc, vận dụng một cách sáng tạo trong các tình huống tương tự. Dạy 

học tốt hay không tốt cũng chính là hệ quả của việc giải quyết các tình huống sư 

phạm xảy ra trong quá trình dạy học. Do đó, việc khảo sát thực trạng, đề ra giải 

pháp rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm là điều hết sức cần thiết góp 

phần hình thành năng lực sư phạm đối với giảng viên. 

Từ khóa: Tình huống sư phạm, giao tiếp sư phạm, năng lực sư phạm, tâm lý 

học, giáo dục học. 

 

1. Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm  

Tình huống sư phạm là những tình huống có vấn đề nảy sinh trong hoạt động 

sư phạm buộc người dạy phải giải quyết để đưa các hoạt động đó trở lại trạng thái ổn 

định, phát triển khớp nhịp nhằm hướng tới mục đích, yêu cầu, kế hoạch giáo dục đặt 

ra. Tình huống sư phạm có thể xảy ra tự phát hoặc đôi khi do chủ định của nhà giáo 

dục. Tình huống sư phạm đặt ra làm chủ thể cảm thấy hoàn toàn mới mẻ, bất ngờ và 

cảm thấy có những khó khăn nhất định, đòi hỏi phải tìm cách thức tư duy mau lẹ, 

định hướng nhanh chóng trong suy nghĩ để giải quyết kịp thời.  

Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm là sự thực hiện có kết quả một hành động 

sư phạm bằng cách vận dụng tri thức và kinh nghiệm đã có để hành động phù hợp điều 

kiện cho phép. Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm không chỉ đơn thuần là mặt kỹ 

thuật của hành động khi giải quyết mà còn là biểu hiện năng lực sư phạm của người 

giáo viên. 

Các yêu cầu để có kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm: 

- Có kiến thức về Tâm lý học, Gáo dục học, Giao tiếp sư phạm và những vấn đề 

lý luận liên quan đến tình huống. 

- Nắm vững quy trình và nguyên tắc giải quyết tình huống sư phạm. 

- Có khả năng giải quyết tình huống sư phạm trong điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. 

                                           
1 Khoa SP nghệ thuật và GD mần non, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Quy trình rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm 

- Thứ nhất: Hướng dẫn sinh viên quy trình giải quyết một tình huống sư phạm cụ 

thể; gồm 4 bước: 

+ Bước 1: Biểu đạt vấn đề cần giải quyết. 

 Biểu đạt vấn đề cần xử lý bằng ngôn ngữ là xác định rõ vấn đề cần giải quyết 

trong tình huống sư phạm. Qua đó, sinh viên phải nhận thức rõ mâu thuẫn chứa đựng 

trong tình huống, ý thức được vấn đề và trình tự để giải quyết tình huống đó. Biểu đạt 

được đến đâu tức là hiểu nhiệm vụ và vấn đề tới đó, nếu chưa biểu đạt được vấn đề thì 

cần phải tìm cách phù hợp. 

+ Bước 2: Nêu tất cả các cách giải quyết tình huống sư phạm 

Đây là bước đề ra những giả thuyết trên cơ sở vấn đề cần giải quyết đã được ý 

thức rõ ràng và biểu đạt bằng ngôn ngữ. Ở bước này, óc tưởng tượng sư phạm và khả 

năng linh hoạt của trí tuệ được phát huy. Nhà sư phạm có thể hình dung ra các cách giải 

quyết tình huống trong đó có thể có các cách giải quyết thiếu tính sư phạm. Trong khi 

hình dung ra tất cả các cách giải quyết thì cách giải quyết hợp lý nhất sẽ được bảo vệ. 

+ Bước 3: Chọn cách giải quyết hợp lý nhất và cơ sở khoa học của cách giải quyết 

đó. 

Bước này đòi hỏi sinh viên biết liên tưởng những tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng 

sư phạm đã có với cách giải quyết đã chọn để giải thích cơ sở khoa học, kiểm tra tính 

khoa học, đúng đắn của cách giải quyết tình huống đó, có thể điều chỉnh xây dựng cách 

giải quyết mới. 

+ Bước 4: Rút ra bài học kinh nghiệm.  

Dựa trên các lập luận đã trình bày ở trên để rút ra bài học kinh nghiệm bằng các 

quy tắc, các nguyên tắc giáo dục tiên tiến, nêu lên những nguyên tắc giáo dục khái quát 

nhất, áp dụng để giải quyết các tình huống sư phạm tương tự. 

- Thứ hai: Tổ chức cho sinh viên luyện tập theo các giai đoạn của quy trình hình 

thành kỹ năng; gồm 3 bước: 

+ Bước 1: Đưa ra tình huống sư phạm và nêu các cách giải quyết, chọn một cách 

giải quyết hợp lý để làm mẫu cho sinh viên quan sát. 

+ Bước 2: Cho sinh viên giải quyết thử một tình huống sư phạm, sau đó giảng 

viên sửa, góp ý, bổ sung. 

+ Bước 3: Đưa ra các tình huống sư phạm cho sinh viên luyện tập. 

Trong thực tiễn giáo dục, các tình huống sư phạm xuất hiện bất ngờ đòi hỏi nhà 

sư phạm phải ứng xử kịp thời. Đây là một hành động thực tiễn, là kết quả cuối cùng của 

việc rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm theo quy trình trên. Tuy nhiên, 

sinh viên lại luôn gặp khó khăn mỗi khi đối mặt với những tình huống cụ thể, điều này 

ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, kết quả học tập của sinh viên.  
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Việc lựa chọn quy trình rèn luyện kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm cho 

sinh viên theo 4 bước như trên giúp việc thực hiện hoạt động giáo dục trong thực tiễn 

thuận lợi và phù hợp với trình độ của sinh viên. Vấn đề đặt ra là, việc rèn luyện kỹ năng 

giải quyết tình huống sư phạm phải được tiến hành một cách khoa học và phải thực hiện 

theo 3 giai đoạn: 

- Một là, nhận thức đầy đủ về mục đích, cách thức, điều kiện hoạt động. 

- Hai là, quan sát và làm thử theo mẫu. 

- Ba là, luyện tập theo đúng mẫu, theo các điều kiện của hành động để đạt mục đích. 

Trong thực tiễn, tình huống sư phạm xảy ra thường bất ngờ, đòi hỏi giảng viên 

phải ứng xử kịp thời, hợp lý, lúc đó việc giải quyết tình huống sư phạm là hành động 

duy nhất tác động đến đối tượng giải quyết sẽ tạo ra sự chuyển biến của chủ thể được 

giáo dục. Kết quả của việc giải quyết tình huống sư phạm biểu hiện năng lực sư phạm 

và là tiêu chuẩn để đánh giá tay nghề của giảng viên. Thực tế cho thấy, để có những 

quyết định đúng đắn giải quyết tình huống sư phạm thì trước đó phải diễn ra một quá 

trình hành động trí óc rất phức tạp bao gồm một loạt các hành động cụ thể như: Phân 

tích tính chất của tình huống liên hệ với tri thức đã học; nêu rõ vấn đề cần giải quyết; 

hình dung các cách giải quyết có thể xảy ra và lựa chọn cách giải quyết hợp lý nhất. 

Như vậy, toàn bộ quá trình hoạt động trí óc dẫn đến giải quyết tình huống sư phạm phải 

được tường minh bằng cách vật chất hóa quá trình này qua ngôn ngữ, trên cơ sở đó mới 

tổ chức rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm đạt hiệu quả. 

2. Thực trạng rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên  

Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên phụ thuộc nhiều yếu tố: 

trình độ của sinh viên, chất lượng đầu vào, việc học các môn nghiệp vụ sư phạm… 

Trong đào tạo sư phạm, nhà trường có đổi mới nội dung chương trình, phương pháp 

giảng dạy… tuy nhiên, giáo sinh vẫn gặp một số trở ngại trong quá trình rèn luyện kỹ 

năng xử lý tình huống sư phạm, như: 

- Chưa nắm vững những tri thức sư phạm cần thiết làm cơ sở khoa học định 

hướng cho việc giải quyết các tình huống sư phạm nên dễ có cách giải quyết sai lầm.  

- Chưa có kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm: Qua các giờ thực hành nghiệp 

vụ, các đợt thực tập sư phạm, sinh viên được thực hành giải quyết tình huống sư phạm, 

nhờ đó họ có kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm ở mức độ nhất định. Tuy vậy, so 

với yêu cầu của quá trình đào tạo thì kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh 

viên còn nhiều hạn chế, việc giải quyết chưa theo một quy trình, chưa biết vận dụng tri 

thức sư phạm vào việc giải quyết tình huống, cách giải quyết tình huống còn theo phản 

xạ tự nhiên, theo cảm tính cá nhân. 

- Vốn sống, vốn kinh nghiệm còn hạn chế: Để giải quyết tốt những tình huống sư 

phạm đa dạng và phức tạp xảy ra trong hoạt động của người giảng viên đòi hỏi vốn 



QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO  

 
22 

sống, vốn kinh nghiệm của họ phải phong phú. Muốn vậy, giảng viên phải có thâm niên 

nghề nghiệp, có thời gian hoạt động và rèn luyện tích cực. Đối với sinh viên thì hai điều 

kiện trên đều hạn chế. Chính vì thế mà các em gặp nhiều khó khăn khi giải quyết tình 

huống sư phạm. 

- Điều kiện và thời gian thực hành của sinh viên còn hạn chế, ít được tiếp xúc với 

tình huống sư phạm thực tế. Sinh viên có ít cơ hội vận dụng lý thuyết đã học vào việc 

giải quyết tình huống sư phạm, chưa hình thành được kỹ năng giải quyết tình huống, 

khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ còn hạn chế, chưa làm bộc lộ được ý nghĩa, nội dung 

bài giảng một cách dễ hiểu, cụ thể bằng lời nói. Sinh viên chưa hiểu được đặc điểm tâm 

sinh lý lứa tuổi học sinh, chưa làm chủ được trạng thái tâm lý bản thân trong quá trình 

giải quyết tình huống sư phạm. Vì vậy, họ thường thiếu chủ động, ít khéo léo khi tiếp 

xúc với học sinh.  

- Sinh viên chưa được rèn luyện theo một quy trình thống nhất, hiệu quả với 

những điều kiện khác nhau, trình độ đội ngũ giảng viên có sự khác nhau, chưa mang 

tính đồng bộ trong công tác giảng dạy. Vì vậy, mỗi giảng viên sử dụng quy trình khác 

nhau khi tổ chức rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cho sinh viên.  

- Chương trình và phương pháp rèn luyện nghiệp vụ sư phạm chưa thực sự phù 

hợp, cập nhật, còn nặng về lý thuyết, chưa coi trọng đúng mức kĩ năng thực hành. Trong 

học tập, sinh viên chưa thực sự tự giác, tích cực sáng tạo và tự rèn luyện tay nghề cho 

bản thân. 

 - Giáo trình, tài liệu, học liệu học tập còn ít, chưa cập nhật thường xuyên. Nguồn 

tri thức mà sinh viên có được chủ yếu lĩnh hội từ phía giảng viên, trong khi giảng viên cố 

gắng cung cấp nhiều nhất tri thức cho sinh viên mà ít quan tâm đến các em có hiểu hay 

không. Chính điều này sẽ ảnh hưởng đến việc học tập và rèn luyện nghề nghiệp của họ. 

 Như vậy, các yếu tố ảnh hưởng tới việc giải quyết tình huống sư phạm là do yếu 

tố chủ quan và khách quan với các mức độ khác nhau. Chúng ta cần phải nhận thức đầy 

đủ những yếu tố đó để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, giúp các em đạt kết quả cao 

trong việc rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm. Qua đó, tìm ra nguyên 

nhân dẫn đến hạn chế của sinh viên trong quá trình thực hành kỹ năng giải quyết tình 

huống sư phạm. Nếu chúng ta không khắc phục sớm tình trạng này sẽ dẫn đến những 

biểu hiện sau ở các em: 

- Làm mất tính tự tin của sinh viên, không vượt qua khó khăn để tiến hành rèn luyện. 

- Làm cho sinh viên lúng túng, thiếu sáng tạo, thiếu tích cực trong khi luyện tập. 

- Khó hình thành kỹ năng sư phạm và phẩm chất, năng lực nghề nghiệp cần thiết. 

Vì vậy, trong việc rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm, giảng viên 

phải hạn chế đến mức thấp nhất những yếu tố không phù hợp như vậy sẽ nâng cao chất 
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lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nói riêng và chất lượng đào tạo lĩnh vực sư phạm 

nói chung. 

3. Biện pháp rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cho sinh viên 

3.1. Điều chỉnh hợp lý nội dung chương trình, quy trình và phương pháp rèn 

luyện nghiệp vụ sư phạm 

 Nhà trường cần thường xuyên điều chỉnh nội dung, đổi mới phương pháp rèn 

luyện kỹ năng sư phạm theo hướng giảm tối đa lý thuyết, phù hợp giữa lý luận và thao 

tác trong rèn luyện nhằm đạt hiệu quả trong quá trình rèn luyện kỹ năng giải quyết tình 

huống sư phạm. 

Cách thực hiện: 

- Tổ chức biên soạn tài liệu học tập cho sinh viên: Hiện nay, tài liệu học tập nói 

chung và tài liệu Tâm lý học, Giáo dục học, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế. Do 

đó, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực của 

giảng viên trong sưu tầm, lựa chọn, biên soạn tài liệu cho sinh viên học tập, nghiên cứu.  

- Hướng dẫn sinh viên tích cực nghiên cứu tài liệu, tự thực hành rèn luyện kỹ 

năng: Khi chuẩn bị bài giảng, giảng viên cần xác định những vấn đề lý luận cơ bản, then 

chốt, hệ thống kỹ năng và phương pháp tối ưu trong rèn luyện. Khi lên lớp, hệ thống 

thao tác gồm: (1) Hệ thống hóa nội dung bài giảng bằng phương pháp nêu vấn đề. (2) 

Đề ra hệ thống câu hỏi kiểm tra, đánh giá qua đó điều chỉnh thái độ và phương pháp tự 

học của họ. (3) Trình bày vấn đề cơ bản, đào sâu, mở rộng tri thức giúp sinh viên nắm 

vững tri thức trọng tâm và phương pháp tự học, tự rèn luyện. (4) Xây dựng tình huống 

sư phạm và hướng dẫn sinh viên giải quyết theo quy trình để củng cố tri thức lý thuyết, 

hướng dẫn tự nghiên cứu nội dung tiếp theo. Qua đó, xử lý những vấn đề nảy sinh ở tình 

huống và rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm. 

Điều kiện thực hiện:  

- Giảng viên thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên 

môn và năng lực nghiệp vụ. 

- Thường xuyên mở các hội nghị trao đổi về phương pháp dạy học, cải tiến nội 

dung, chương trình các học phần, biên soạn tài liệu môn học.  

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, hướng đến người 

học, kết hợp giảng dạy lý thuyết với hướng dẫn sinh viên thực hiện bài tập thực hành. 

- Thống nhất quy trình rèn luyện kỹ năng và giải quyết tình huống sư phạm cho sinh 

viên, giúp họ làm quen với các tình huống sát với thực tiễn dạy học ở trường phổ thông. 

- Tăng cường hướng dẫn, tổ chức tốt các hoạt động thực hành, các đợt thực tập, 

kiến tập của sinh viên, giúp sinh viên thực hiện tốt các bài thu hoạch sau đợt kiến tập. 
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3.2. Cải tiến hình thức kiểm tra, đánh giá  

Kiểm tra, đánh giá là hoạt động không thể thiếu trong quá trình dạy học, ảnh 

hưởng tới quá trình tự học của sinh viên, có tính quyết định đến chất lượng đào tạo. Để 

đưa hoạt động kiểm tra, đánh giá đảm bảo khách quan, phát huy vai trò tích cực, sáng 

tạo của người học, đồng thời góp phần cải tiến chất lượng và phương pháp tự học cho 

sinh viên cần xây dựng được quy trình kiểm tra, đánh giá một cách chính xác, khách 

quan để phát huy ý thức học tập và rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm 

cho sinh viên. 

Cách thực hiện: Kiểm tra, đánh giá phải có phần lý thuyết và phần thực hành. 

Hình thức kiểm tra, đánh giá có thể vấn đáp hoặc thực hành để rèn luyện kỹ năng cho 

sinh viên. 

Điều kiện thực hiện: Nhà trường cần khuyến khích giảng viên thay đổi nội dung 

kiểm tra, đánh giá học phần theo hướng nhấn mạnh yếu tố thực hành, sáng tạo của sinh 

viên. Bên cạnh đó, cần nâng cấp cơ sở vật chất phù hợp như: thư viện có đủ đầu sách, 

phòng học đầy đủ trang thiết bị nhằm phục vụ sinh viên rèn luyện kỹ năng sư phạm. 

3.3. Xây dựng động cơ tự học, thái độ học tập và rèn luyện đúng đắn cho sinh viên 

Trong quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng sư phạm, nếu sinh viên nhận thức 

đúng đắn vị trí, vai trò môn học, có hứng thú và thái độ học tập tích cực sẽ tạo nên động 

lực mạnh mẽ giúp các em quyết tâm học tập và rèn luyện, vượt qua khó khăn trở ngại 

nhằm chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng phù hợp. Để xây dựng động cơ học tập cho sinh viên, 

trong suốt khóa học, giảng viên cần khơi dậy ở sinh viên nhu cầu chiếm lĩnh tri thức, 

xây dựng động cơ đúng đắn, thái độ tích cực, tinh thần say mê học tập và rèn luyện. 

Cách thực hiện: 

- Giảng viên cần định hướng nhận thức và xây dựng tâm thế sẵn sàng học tập cho 

sinh viên; tạo điều kiện để sinh viên nắm vững yêu cầu, nhiệm vụ học tập và sẵn sàng 

thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ đó. 

- Giảng viên phải vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức dạy học nhằm 

kích thích tính tích cực nhận thức, phát triển năng lực trí tuệ. Trên cơ sở đó làm nảy sinh 

lòng khao khát chiếm lĩnh tri thức, thúc đẩy sinh viên làm chủ tri thức, rèn luyện kỹ 

năng sư phạm. 

- Kịp thời động viên, khen thưởng, khích lệ sinh viên có ý thức tự học và đạt kết 

quả tốt, tạo phong trào thi đua học tập và tự rèn luyện sôi nổi trên lớp, trong trường. 

Điều kiện thực hiện:  

Để hình thành động cơ tự học, tự rèn luyện năng lực sư phạm, về phía sinh viên, cần: 

 - Ý thức được tầm quan trọng của hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, từ đó 

tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc giải quyết các tình huống sư phạm. 

 - Tích cực tham gia mọi hoạt động nghiệp vụ sư phạm trong nhà trường. 
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 - Luôn có tâm thế sẵn sàng, biết khắc phục khó khăn và tìm cách vượt qua khó 

khăn đó. 

 - Luôn có tinh thần học hỏi, tự trau dồi kiến thức qua sách báo, tài liệu tham 

khảo, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè, thầy cô về các kỹ năng hoặc giải quyết tình 

huống sư phạm. Phấn đấu tự rèn luyện để đạt được những phẩm chất và năng lực sư 

phạm của người giáo viên. 

3.4. Xây dựng cho sinh viên phương pháp học tập khoa học 

Thông qua quá trình giảng dạy, kiểm tra, đánh giá để hình thành cho sinh viên 

phương pháp học tập đúng đắn, khoa học, nâng cao kết quả học tập, hình thành kỹ năng, kỹ 

xảo, năng lực sư phạm đặc biệt là kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm đạt kết quả cao. 

Cách thực hiện:  

- Nghiên cứu trước bài học: Trước khi đến lớp, sinh viên cần ôn tập bài cũ để 

nắm vững kiến thức đã học; nghiên cứu giáo trình và tài liệu tham khảo trước khi nghe 

giảng, tư duy tích cực, linh hoạt, có sự liên lạc giữa kiến thức của phần trước với phần 

sau để nắm được kiến thức ban đầu, tạo tâm thế sẵn sàng tiếp thu bài giảng trên lớp.  

- Nghe giảng trên lớp: Đây là khâu quan trọng có ý nghĩa quyết định đến việc 

nắm tri thức, đến kết quả học tập và rèn luyện kỹ năng của sinh viên. Vì bài giảng của 

giảng viên là sự tổng hợp những tri thức khoa học nhất, cô đọng nhất được kết hợp với 

phương pháp dạy học phù hợp cùng sự tập trung chú ý cao độ, tư duy nhạy bén của sinh 

viên sẽ đem lại kết quả học tập và rèn luyện kỹ năng sư phạm đạt chất lượng. 

- Có phương pháp ôn tập, luyện tập tích cực: Tập trung ôn tập sau khi học trên 

lớp có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành kỹ năng sư phạm cho sinh viên. Khi 

tiến hành ôn tập sinh viên phải ôn, luyện một cách hệ thống, khoa học, đồng thời rèn 

luyện bản lĩnh, độc lập, tự chủ trong lúc làm bài thi. 

- Giao bài tập về nhà: Việc rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cho 

sinh viên có liên quan mật thiết với việc nắm vững tri thức lý thuyết. Sinh viên vận 

dụng tri thức lý luận để giải quyết các bài tập nhận thức, bài tập tình huống nhằm củng 

cố bổ sung sâu sắc hơn những tri thức lý thuyết. Giao bài tập về nhà cho sinh viên được 

coi là một biện pháp nâng cao chất lượng rèn kỹ năng tự học, kỹ năng giải quyết tình 

huống sư phạm cho họ. 

Điều kiện thực hiện: 

- Bài tập phải phù hợp với mục đích, nhiệm vụ dạy học, phù hợp với lượng thời 

gian tự học và vốn hiểu biết của sinh viên. 

- Bài tập phải được xây dựng với yêu cầu từ dễ đến khó nhằm phát triển trí tuệ, 

hoàn chỉnh dần hệ thống tri thức và kỹ năng cho người học. Mức độ khó khăn của việc 

giải quyết tình huống sư phạm có ảnh hưởng đến kết quả rèn luyện kỹ năng của sinh 

viên. Quá trình sinh viên tư duy tích cực đưa ra cách giải quyết tình huống đúng đắn có 
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ảnh hưởng tới việc giải thích đúng cơ sở khoa học của các cách giải quyết đó. Vì vậy, 

có thể tiến hành rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cho sinh viên trên cơ 

sở nâng cao dần mức độ khó khăn của các bước trong quy trình rèn luyện, qua đó giúp 

sinh viên tự hoàn thiện tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, kích thích tính tích cực, chủ động sáng 

tạo của họ trong quá trình học tập và rèn luyện. 

3.5. Tạo điều kiện cho dạy học và rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm 

Chủ động xây dựng các tình huống sư phạm phù hợp điều kiện cụ thể của nhà 

trường, vừa có định hướng rõ ràng, vừa đa dạng và phát huy được năng lực sáng tạo của 

người học. 

Cách thực hiện: 

- Nhà trường cần quan tâm hơn nữa và tạo điều kiện thuận lợi trong việc đào tạo 

giảng viên, trang bị cơ sở vật chất, mua sắm tài liệu, học liệu học tập và rèn luyện kỹ 

năng sư phạm. 

- Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của việc học tập và rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên, đặc biệt giảng viên nghiệp vụ sư phạm. 

- Khoa, bộ môn cần tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về rèn luyện 

nghiệp vụ sư phạm. 

- Việc rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cho sinh viên là rất quan 

trọng, tạo ra nề nếp học tập, cách suy nghĩ mới, cách làm mới trong việc đào tạo nghề 

cho sinh viên. Vì vậy, cần tạo môi trường và phong trào thi đua rèn luyện kỹ năng sư 

phạm trong trường một cách chặt chẽ, hệ thống, liên tục (thi ứng xử sư phạm, câu lạc 

bộ, hội giảng sinh viên thực tập giỏi…) nhằm hình thành ý thức, động cơ rèn luyện tích 

cực ở sinh viên. 

Điều kiện thực hiện: 

- Phải có cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy học như: hệ thống máy chiếu 

đa năng, thư viện, quản lý chặt chẽ các giờ lên lớp của giảng viên và sinh viên.  

- Có chế độ khuyến khích giảng viên biên soạn tài liệu học tập, sưu tầm, lựa chọn 

và viết hệ thống bài tập thực hành dưới dạng bài tập tình huống cho học phần Tâm lý, 

Giáo dục, Thực hành Nghiệp vụ sư phạm để sử dụng vào quá trình giảng dạy. 

- Có chế độ khen thưởng sinh viên có ý thức học tập và rèn luyện kỹ năng giải 

quyết tình huống sư phạm, đồng thời có biện pháp xử lý những sinh viên có thái độ lười 

học, không có ý thức rèn luyện. 

Như vậy, năm biện pháp sư phạm mà chúng tôi nêu ra ở trên nhằm góp phần 

nâng cao kết quả rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm trong quá trình dạy 

học. Chúng tôi tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: Lựa chọn xây dựng hệ thống tình 

huống sư phạm; xác định quy trình rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm 

phù hợp trình độ, điều kiện học tập của sinh viên, cải tiến phương pháp dạy học theo 
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hướng kết hợp dạy lý thuyết với hướng dẫn sinh viên giải quyết tình huống sư phạm, cân đối 

giữa học và hành, tạo ra môi trường thi đua lành mạnh của sinh viên, đồng thời đảm bảo các 

điều kiện cần thiết cho sinh viên trong việc rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm. 
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TRAINING SKILLS OF DEALING WITH PEDAGOGICAL 

SITUATIONS TO STUDENTS  

La Thi Tuyen, Ph.D student 

Abstract: Education is a social activity and men’s pedagogical impact on men. 

Education is both scientific and artistic. In the fact of education, there occur abundant 

pedagogical situations that require teachers requires having appropriate behaviors. So, 

teachers have to know how to choose and apply appropriate solutions to the same 

situations. The quality of teaching and learning is resulted from the ways to deal with 

pedagogical situations. Thus, the survey of current status of dealing with pedagogical 

situations and suggests some solutions to this problems is very important to form 

teachers’ pedagogical competence.  

Keywords: Pedagogical situation, pedagogical communication, pedagogical 

competence, Psychology, Pedagogics. 
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ỨNG DỤNG HỆ MÃ HÓA DỰA TRÊN ĐỊNH DANH BẢO MẬT 

HỆ THỐNG THÔNG TIN 

 NCS. Trịnh Văn Anh1 

 

Tóm tắt: Hiện nay, sự phát triển của công nghệ thông tin là lĩnh vực ưu tiên hàng 

đầu và cũng là lĩnh vực mà tất cả các ngành nghề khác đều phải sử dụng. Công nghệ 

thông tin phát triển nhanh mang lại sự tiến bộ vượt bậc cho xã hội. Bên cạnh, sự phát 

triển đó lại là mối đe dọa về vấn đề an toàn và bảo mật thông tin. Tất cả những thông 

tin trong các cơ quan, tổ chức nói chung và tài liệu cá nhân nói riêng thì việc không 

quản lý, không kiểm soát được thông tin sẽ là thất thoát nguy hiểm đối với người sử 

dụng. Bài viết đưa ra giải pháp an toàn thông tin và xây dựng hệ thống quản lý thông 

tin dựa trên IBE. 

Từ khóa: Mã hóa, hệ mã hóa dựa trên định danh, an toàn dữ liệu. 

 

1. Tổng quan hệ mã hóa dựa trên định danh 

1.1. Khái niệm mật mã dựa trên định danh  

IBE (Indetity Base Encryption) là một công nghệ mã hóa khóa công khai, cho 

phép một người sử dụng tính khóa công khai từ một chuỗi bất kỳ. Chuỗi này như là biểu 

diễn định danh của dạng nào đó và được sử dụng không chỉ như là một định danh để 

tính khóa công khai, mà còn có thể chứa thông tin về thời hạn hợp lệ của khóa để tránh 

cho một người sử dụng dùng mãi một khóa IBE hoặc để đảm bảo rằng người sử dụng sẽ 

nhận được các khóa khác nhau từ các hệ thống IBE khác nhau… Bởi vậy, có một số ít 

tình huống không thể giải quyết bài toán bất kỳ với các công nghệ khóa công khai 

truyền thống, nhưng lại có thể giải quyết được với IBE và sử dụng IBE đơn giản hơn 

nhiều về cài đặt và ít tốn kém hơn về nguồn lực để hỗ trợ. 

1.2. Ưu thế IBE trong các ứng dụng thực tế 

IBE cho phép người sử dụng giao tiếp an toàn, có thể xác minh chữ ký dễ dàng mà 

không cần trao đổi các mã khóa công khai hoặc khóa riêng. Không cần lưu giữ bí mật 

các thư mục quan trọng, cũng như không cần sử dụng dịch vụ của bên thứ ba. Lược đồ 

đặt giả thiết về sự tồn tại đáng tin cậy của các trung tâm tạo mã nhằm cung cấp cho mỗi 

người dùng một thẻ thông minh cá nhân khi lần đầu tiên tham gia hệ thống. 

IBE là giải pháp lý tưởng cho nhóm khách hàng cao cấp bí mật như giám đốc điều 

hành ở các công ty đa quốc gia hoặc các chi nhánh của một ngân hàng lớn... IBE cũng 

                                           
1 Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa 
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duy trì tính thiết thực trên phạm vi toàn quốc với hàng trăm hệ thống tạo khóa cùng với 

hàng triệu người dùng. Đây sẽ là một tiền đề cho sản phẩm thẻ nhận dạng tiện dụng mới 

mà mọi người có thể sử dụng trong việc ký séc, quẹt thẻ tín dụng, văn bản pháp luật, và 

thư điện tử. 

IBE dựa trên một hệ thống mã khóa công khai. Thay vì tạo ra một cặp khóa công 

khai/bí mật ngẫu nhiên rồi công bố một trong hai, người dùng bây giờ chỉ cần chọn tên 

và địa chỉ mạng như một mã khóa công khai của mình. Hệ thống chấp nhận bất kỳ sự 

kết hợp sử dụng nào như tên, số an sinh xã hội, địa chỉ đường phố, số văn phòng hoặc 

số điện thoại (tùy thuộc vào ngữ cảnh) với điều kiện là chỉ được phép xác định cho duy 

nhất một người, đề phòng có sự phủ nhận hay tranh chấp sau này. 

Lược đồ cũng dựa trên nhận dạng của hệ thống thư điện tử: nếu bạn biết tên và địa 

chỉ của ai đó, bạn có thể gửi tin nhắn mà chỉ người đó mới có thể đọc, hoặc bạn có thể 

xác minh chữ ký mà chỉ người đó mới có thể làm ra. Điều này khiến cho việc thông tin 

liên lạc trở nên rõ ràng và dễ sử dụng, ngay cả đối với người không có kiến thức về mật 

khẩu mã hóa. Cụ thể: khi người dùng A muốn gửi một thông điệp tới người B, anh ta 

đặt thông điệp cùng với từ khóa bí mật vào trong thẻ thông minh của mình, mã hóa kết 

quả bằng cách sử dụng tên và địa chỉ của người B, cho biết thêm tên riêng và địa chỉ của 

mình vào tin nhắn, rồi gửi nó đến B. Khi B nhận được thông báo, anh ta sẽ giải mã nó 

bằng cách sử dụng từ khóa bí mật trong thẻ thông minh của mình, sau đó xác minh chữ 

ký bằng cách sử dụng tên và địa chỉ của người gửi. 

Lược đồ kết hợp hiệu quả tin nhắn với thông tin nhận diện cá nhân và hiệu quả sở 

hữu của người sử dụng với thẻ của mình. Giống như bất kì cơ quan nào liên quan đến 

chứng minh thư hoặc ID Cards, trung tâm phải rà soát và sàng lọc cẩn thận toàn bộ các 

thẻ để tránh những sai lệch, thất lạc và phải bảo vệ cẩn thận con dấu của mình tránh 

những hình thức giả mạo, làm nhái. Người sử dụng có thể tự bảo vệ bản thân mình 

không bị sử dụng thẻ trái phép thông qua một hệ thống mật khẩu hoặc ghi nhớ từ khóa. 

1.3. Hệ thống nhận dạng IBE 

Các trung tâm tạo mã có đặc quyền được biết một số thông tin bí mật cho phép 

tính toán ra từ khóa bí mật của tất cả người dùng trong mạng. Các từ khóa này tốt hơn là 

nên tính toán bởi một trung tâm tạo mã thay vì người sử dụng, vì như vậy sẽ tránh được 

yếu tố đặc biệt về nhận dạng của người dùng. Ví dụ như: nếu người A có thể tính được 

từ khóa bí mật tương ứng với khóa công khai "A" thì anh ta cũng có thể tính được từ 

khóa bí mật tương ứng với khóa công khai "B", "C",... và do đó, chương trình này sẽ 

không còn an toàn như vốn thế nữa. 

2. Xây dựng chương trình thử nghiệm Demo quyền kiểm soát hệ thống 

2.1. Mô tả bài toán 
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Trong hệ thống bảo mật thông tin dữ liệu, người dùng phải đăng nhập hệ thống 

bằng tài khoản và mật khẩu thì mới có quyền sử dụng dịch vụ. Trong quá trình đăng 

nhập dữ liệu được gửi đi có thể bị hacker lấy dữ liệu đó nếu chúng ta gửi trực tiếp mà 

không có quá trình mã hóa dữ liệu. 

Để giải quyết vấn đề trên ta sẽ ứng dụng IBE để bảo mật dữ liệu. Giả sử đối tượng 

sử dụng A cần xác thực quyền truy cập vào hệ thống kiểm soát B. Quy trình truy cập hệ 

thống như sau: 

Bước 1: Thông tin tài khoản của người sử dụng A sẽ được mã hóa bởi một khóa 

công khai PK, khóa công khai này là địa chỉ email của B. Sau đó thông tin mã hóa này 

được gửi đến hệ thống B.  

Bước 2: Hệ thống B sẽ yêu cầu tới một server C (riêng biệt) yêu cầu C cung cấp 

khóa riêng MK để giải mã thông tin mà hệ thống B nhận được từ A.  

Bước 3: Server C sẽ xác thực hệ thống B đó xem có quyền nhận khóa riêng bí mật 

MK không. Nếu đúng server C sẽ cấp cho hệ thống B khóa riêng bí mật một lần duy 

nhất. Khóa riêng bí mật này sẽ giải mã được toàn bộ dữ liệu nếu dữ liệu được gửi đến từ 

người sử dụng A. Hệ thống lưu lại khóa riêng này. 

Sau khi giải mã được dữ liệu, hệ thống B sẽ đối chiếu với thông tin tài khoản của 

người sử dụng A được lưu trữ trong hệ thống. Nếu khớp tài khoản mật khẩu thì cho 

phép sử dụng dịch vụ, nếu sai từ chối dịch vụ. 

2.2. Mô hình hệ thống 

Căn cứ từ bài toán trên, biểu đồ phân tích hệ thống như sau: 

 
Hình 1: Sơ đồ phân tích hệ thống 
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Người sử dụng A có khóa chung là “name=hethong@ht.com” mã hóa dữ liệu 

(thông tin tài khoản và mật khẩu) gửi tới hệ thống kiểm soát quyền truy cập B. 

Hệ thống B gửi tới server C xác nhận quyền nhận khóa bí mật MK. Server C xác 

nhận hệ thống B, cấp một lần duy nhất khóa riêng bí mật MK chỉ được sử dụng cho A. Hệ 

thống B lưu lại khóa riêng và giải mã dữ liệu mỗi khi nhận dữ liệu đã được mã hóa từ A.  

Giải mã xong dữ liệu (thông tin tài khoản và mật khẩu), hệ thống B so sánh với dữ 

liệu đã được lưu trữ trước đó của A.  

Nếu đúng cho phép sử dụng dịch vụ. Sai thì từ chối dịch vụ. 

Trong một lược đồ IBE cũng có 4 thuật toán được dùng để tạo và sử dụng cặp 

khoá bí mật - khóa công khai. Theo truyền thống, chúng được gọi là thuật toán thiết lập 

(setup), thuật toán trích (extraction), thuật toán mã hóa (encryption) và thuật toán giải 

mã (decryption). “Thiết lập” là thuật toán để khởi tạo các tham số được cần tới cho các 

tính toán IBE, bao gồm bí mật chủ mà bộ tạo khóa bí mật PKG sử dụng để tính ra các 

khóa bí mật IBE. “Trích” là thuật toán để tính một khóa bí mật IBE từ các tham số đã 

được tạo ra trong bước thiết lập, cùng với định danh của người sử dụng và sử dụng bí 

mật chủ của bộ tạo khóa bí mật PKG để làm việc này. “Mã hóa” được thực hiện bằng 

khóa công khai IBE đã được tính ra từ các tham số ở bước thiết lập và định danh của 

người sử dụng. “Giải mã” được thực hiện bằng khóa bí mật IBE đã được tính ra từ định 

danh của người sử dụng và khóa bí mật của bộ tạo khóa bí mật PKG. 

Thuật toán thiết lập (setup): thuật toán này được xử lý bởi server C một lần để tạo 

ra các khóa trong IBE. Khóa được tạo ra được giữ bí mật và người sử dụng sẽ nhận 

khóa bí mật này. Tham số hệ thống tạo ra sẽ được công khai Server tạo ra: Tham số hệ 

thống p, bao gồm M và C (M là message - yêu cầu, C: ciphertext - mã hóa). 

Thuật toán trích: Thuật toán này chạy khi người sử dụng yêu cầu khóa riêng. Chú 

ý việc xác thực của người yêu cầu nhận khóa bí mật và việc truyền khóa bí mật đó. 

Server sẽ nhận vào p, Kp và định danh Id (chuỗi 0,1) và trả lại khóa bí mật Mk cho 

người yêu cầu nhận khóa qua ID. 

Thuật toán mã hóa: nhận P, 1 yêu cầu m thuộc M và ID (chuỗi 0,1) và xuất ra mã 

hóa c thuộc C. 

Thuật toán giải mã: nhận MK, P và c thuộc C và trả lại m thuộc M. 

2.3. Chương trình thử nghiệm 

Bước đầu tiên trong quá trình ứng dụng kiểm soát quyền truy cập trong hệ thống 

cơ sở dữ liệu là giải quyết bài toán mã hóa và giải mã: 

Chương trình được viết trên môi trường với giao diện chính như sau: 
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     Hình 2 

Khi nhập mã định danh ví dụ như email vananh@hubt.edu.vn, ta có kết quả mã 

hóa chương trình như sau: 

 
     Hình 3 

 Và ngược lại quá trình giải mã sẽ được thực hiện: 

 
     Hình 4 

3. Kết luận 

Trong sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, cùng với nhu cầu cấp thiết 

về việc bảo vệ an ninh thông tin nói chung và bảo vệ thông tin cá nhân nói riêng, việc 

xây dựng các ứng dụng để bảo mật và kiểm soát trên hệ thống là vô cùng quan trọng. 
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Trong khuôn khổ của một bài báo, tác giả đã giải quyết được mục tiêu là tìm hiểu 

mã hóa dựa trên định danh, các thuật toán cài đặt và ứng dụng IBE vào bài toán “kiểm 

soát quyền truy cập trong hệ thống cơ sở dữ liệu”, bao gồm: 

- Nghiên cứu về hệ mật mã khóa công khai truyền thống. 

- Nghiên cứu hệ mã hóa dựa trên định danh IBE và các ưu điểm của hệ mã hóa 

này so với hệ mã hóa công khai truyền thống. 

- Tìm hiểu thuật toán mã hóa định danh IBE và xây dựng chương trình cho bài  

toán kiểm soát quyền truy cập trong hệ thống bảo mật quản lý dữ liệu. 

Các kết quả cho thấy việc ứng dụng mã hóa IBE cho một số bài toán đơn giản hơn 

nhiều về cài đặt và ít tốn  kém hơn về nguồn lực để hỗ trợ.  
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APPLYING THE IDENTIFIER-BASED ENCRYPTION 

FOR THE SECURITY OF INFORMATION SYSTEM 

Trinh Van Anh, Ph.D student 

Abstract: Today, the development of information technology, which is used in all 

fields,  is a top priority. However, this strong development is also a threat to the safety 

and security of information. Current information system of  agencies, organizations and 

individuals must be controled because the leakage of information would be dangerous 
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for users. To contribute to solve this problem, the paper explores the identifier-based 

encryption system  and its advantages in comparison with traditional public encryption 

system as well as algorithms installed by identifier-based encryption system and apply 

the identifier-based encryption system to control the access of data management 

security systems. 

Key words:  Encryption, identifier-based encryption, data safety. 
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GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 

Ở BẢN ĐỐC, XÃ CỔ LŨNG VÀ BẢN TÔM, XÃ BAN CÔNG, 

HUYỆN BÁ THƯỚC,TỈNH THANH HÓA 

                                                                                                ThS. Vũ Văn Bình1  

         NCS. Trần Tiến2 

Tóm tắt: Du lịch cộng đồng xuất phát từ hình thức tham quan các làng bản, dựa 

vào tài nguyên của cộng đồng do cộng đồng tham gia xây dựng và vì lợi ích của cộng 

đồng. Bản Đốc, xã Cổ Lũng và bản Tôm, xã Ban Công, huyện Bá Thước là hai bản 

người Thái sinh sống chủ yếu, có bản sắc văn hóa dân tộc phong phú, cùng cảnh quan 

thiên nhiên và lợi thế về vị trí địa lý, giao thông rất phù hợp để phát triển loại hình du 

lịch cộng đồng, tuy nhiên trong thời gian qua việc tổ chức các hoạt động du lịch còn 

nhiều hạn chế. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp tổ chức hoạt 

động du lịch cộng đồng ở bản Đốc, xã Cổ Lũng và bản Tôm, xã Ban Công trong thời 

gian tới. 

         Từ khóa: Du lịch cộng đồng, hoạt động du lịch, văn hóa dân tộc, người Thái, Bá Thước  

1. Đặt vấn đề  

Thuật ngữ Du lịch dựa vào cộng đồng xuất phát từ hình thức du lịch làng bản từ 

những năm 1970. Khách du lịch tham quan các làng bản, tìm hiểu về phong tục tập 

quán, cuộc sống hoang dã, lễ hội, và cũng có thể là khám phá hệ sinh thái đa dạng ở nơi 

đây. Đặc điểm trong loại hình du lịch này là điểm du lịch thường thưa thớt dân cư, địa 

hình hiểm trở, nhiều núi cao vực sâu, các điều kiện sinh hoạt đi lại và hỗ trợ cho đi lại 

rất khó khăn. Những lúc như vậy, du khách rất cần có sự trợ giúp của cộng đồng dân cư 

bản xứ như dẫn đường, nơi ở qua đêm, ăn uống, cung cấp các dịch vụ cần thiết khác... 

Ngày nay, du lịch cộng đồng được chính phủ, tổ chức kinh tế, xã hội của các nước 

quan tâm nên đã trở thành lĩnh vực mới trong ngành công nghiệp du lịch. Bên cạnh đó, 

các tổ chức phi chính phủ tạo điều kiện giúp đỡ và tham gia vào lĩnh vực này nên từ đó 

các vấn đề xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế và sinh thái trong khuôn viên làng bản trở 

thành những tác nhân tham gia cung cấp dịch vụ cho du khách và thu hút được nhiều 

khách du lịch đến tham quan, người dân bản xứ cũng có thu nhập từ việc cung cấp dịch 

vụ và phục vụ khách tham quan nên loại hình du lịch dựa vào cộng đồng ngày càng 

được phổ biến và có ý nghĩa không chỉ đối với khách du lịch, chính quyền sở tại mà với 

cả cộng đồng. 

                                           
1 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2 Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Bản Đốc, xã Cổ Lũng và bản Tôm, xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh 

Hóa là hai bản người Thái sinh sống chủ yếu, với bản sắc văn hóa dân tộc phong phú 

cùng tiềm năng về thiên nhiên và lợi thế về vị trí địa lý, giao thông; có đủ điều kiện để 

phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Tuy nhiên trong thời gian qua, việc tổ chức khai 

thác các tiềm năng du lịch để thu hút khách còn hạn chế. Chính vì vậy, việc cải thiện 

công tác tổ chức hoạt động du lịch tại bản Đốc và bản Tôm là vô cùng cần thiết để phát 

triển loại hình du lịch cộng đồng tại đây.   

2. Thực trạng tổ chức hoạt động du lịch ở bản Đốc, xã Cổ Lũng và bản Tôm, 

xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 

Quá trình thu thập thông tin, tác giả đã phát 262 phiếu khảo sát tại địa bàn gồm: 

cán bộ địa phương (cấp huyện, xã), một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong lĩnh 

vực du lịch, cộng đồng dân cư và khách du lịch. Số phiếu thu về là 262 phiếu, gồm: 05 

phiếu cán bộ quản lý, 50 phiếu doanh nghiệp, 207 phiếu cộng đồng địa phương và 

khách du lịch. Tất cả số phiếu trên đều có giá trị tổng hợp và phân tích thực trạng tổ 

chức hoạt động du lịch ở bản Đốc, xã Cổ Lũng và bản Tôm, xã Ban Công, huyện Bá 

Thước, tỉnh Thanh Hóa. 

- Sự tham gia của cộng đồng dân cư vào hoạt động du lịch 

Với đặc thù của loại hình du lịch cộng đồng, khách du lịch thường chọn hình thức 

homestay để trải nghiệm đời sống sinh hoạt cùng với cộng đồng địa phương, nên ở bản 

Đốc và bản Tôm đã có sự tham gia của cộng đồng dân cư vào hoạt động du lịch thể hiện 

qua việc nhiều hộ dân đã đón khách đến cùng sinh hoạt trên ngôi nhà sàn của mình. 

Những nhà sàn tham gia đón, phục vụ khách đều là những ngôi nhà sàn cổ, rộng rãi, 

thoáng mát, kiến trúc đẹp. Chủ hộ cải thiện xây thêm khu bếp nấu, khu vệ sinh để đảm 

bảo nhu cầu của du khách. Tuy nhiên, hình thức homestay trong khu vực đều chưa có 

khả năng đón khách với số lượng lớn vì đa số nhà sàn phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia 

đình nên diện tích hẹp. Nhà vệ sinh, bếp, nhà tắm khách đều dùng chung với chủ nhà, 

nhiều khi gây bất tiện cho khách du lịch. 

Trong quá trình khảo sát, các nhà sàn trong bản tham gia vào hoạt động phục vụ 

khách du lịch mỗi nhà có sức chứa tối đa từ 15 - 20 khách/hộ gia đình. Hiện chưa có mô 

hình phát triển cụ thể nhưng để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, các gia đình trong 

khu vực đang bước đầu tham gia cung cấp cơ sở lưu trú cho khách. Tuy nhiên, dịch vụ  

phục vụ khách còn nhiều hạn chế, kiến thức làm du lịch thiếu và yếu. Đây là khó khăn 

người dân gặp phải khi bước đầu tham gia vào hoạt động du lịch mà chưa có sự định hướng, 

hoạch định rõ của các ban ngành quản lý. 

- Thực trạng thu nhập từ hoạt động du lịch cộng đồng  

Cộng đồng dân cư bản Tôm và bản Đốc đã tham gia vào hoạt động du lịch với 
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các hoạt động chủ yếu: lưu trú, ăn uống, văn nghệ và hướng dẫn viên. Các hình thức 

kinh doanh này bước đầu mang lại nguồn thu nhập cho cộng đồng dân cư sinh sống tại 

địa phương. 

- Dịch vụ lưu trú: Cộng đồng địa phương đón khách tại chính ngôi nhà sàn dành 

cho sinh hoạt hằng ngày của gia đình. Chi phí lưu trú đêm, người dân thường thu từ 20.000 

- 40.000 đồng/khách, trường hợp như học sinh, sinh viên chủ nhà thường thu giá rẻ hơn. 

- Dịch vụ ăn uống: Chủ nhà cung cấp bữa ăn với mức giá trung bình dao động từ 

100.000 - 150.000 đồng/bữa ăn; nếu khách đặt các món đặc sản thì mức giá sẽ cao hơn. 

- Dịch vụ văn nghệ: Khách du lịch thường phải có yêu cầu và đặt trước dịch vụ 

để chủ nhà có thời gian sắp xếp đội văn nghệ và các tiết mục biểu diễn. Tham gia vào 

đội văn nghệ chính là người dân trong bản. Đội văn nghệ có từ 6 - 10 người, đa số là nữ. 

Mỗi buổi biễu diễn, chủ nhà thu của khách khoảng 500.000 đến  1.000.000 triệu đồng 

và chia đều cho các thành viên trong đội văn nghệ. Các buổi văn nghệ tại nhà sinh thái 

cộng đồng luôn náo nhiệt với sự tham gia của người dân trong bản, tạo bầu không khí 

đông vui mà không phải điểm du lịch nào cũng có. 

- Dịch vụ hướng dẫn viên địa phương: Nguồn lợi ích kinh tế mà người dân địa 

phương thu được từ phát triển du lịch còn phải kể đến công tác hướng dẫn viên, nguồn 

hướng dẫn viên địa phương đa số là các chủ hộ sinh thái cộng đồng. 

 Theo kết quả khảo sát thực tế từ địa phương, kinh doanh du lịch làm tăng thêm 

thu nhập cộng đồng, tuy nhiên hiệu quả kinh tế thu được từ du lịch chưa đủ sức làm 

thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương  

Bảng chỉ số thu nhập từ hoạt động du lịch 

Bản Đốc Bản Tôm 

Nội dung điều tra Số 

lượng 

Tỷ lệ 

trả lời 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ trả lời 

(%) 

Dưới 1.000.000 đồng 20 15 9 12.2 

Từ 1.000.000 đến dưới 2.000.000 đồng 48 36.2 45 60.8 

Trả 

lời 

Từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng 45 33.8 20 27 

Trên 3.000.000 đồng 20 15 0 0  

Tổng  133 100 74 100 

 [Nguồn khảo sát thực địa] 

Từ bảng chỉ số doanh thu ta thấy: bản Đốc mức thu nhập trên 3.000.000 đồng/ 

tháng có 20 hộ chiếm 15%. Còn bản Tôm 0%. Nhóm thu nhập từ 1.000.000 đến dưới 
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2.000.000 đồng chiếm đa phần. Ở bản Đốc là 36,2%, còn ở bản Tôm là 60,8%. 

Đặc điểm nhóm thu nhập thấp là không tham gia vào hoạt động du lịch, một số 

trường hợp còn lại được thuê làm du lịch như tham gia đội văn nghệ hay xe ôm. Các 

nhóm còn lại là các hộ gia đình trong dự án nhưng số khách đến thăm ít hoặc các hộ gia 

đình tham gia gián tiếp vào hoạt động kinh doanh du lịch như: bán hàng nông phẩm 

- Thực trạng chất lượng lao động trong hoạt động du lịch 

Bước đầu tại bản Đốc và bản Tôm đã tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức của 

người dân thông qua tuyên truyền giáo dục môi trường và các buổi tập huấn với việc 

100% người dân ủng hộ phát triển du lịch tại bản, và bày tỏ nguyện vọng được tham gia 

vào các hoạt động du lịch cộng đồng, 98,5% người dân mong muốn khách du lịch đến 

bản tham quan nhiều hơn.  

Bảng trình độ nhân lực lao động tại bản Đốc và bản Tôm 

Bản Đốc Bản Tôm 

Nội dung điều tra 
Số lượng 

Tỷ lệ trả 

lời (%) 
Số lượng 

Tỷ lệ trả 

lời (%) 

Tiểu học 22 16.5 22 29.7 

THCS 43 32.3 4 5.4 

Trả lời  

THPT 63 47.4 43 58.1 

Trung cấp và Cao đẳng 4 3.0 4 5.4  

Đại học và sau đại học 1 0.8 1 1.4 

 Tổng 133 100 74 100 

 [Nguồn khảo sát thực địa] 

Dựa vào bảng khảo sát trên ta thấy, đa phần người dân là lao động phổ thông, số 

lượng người dân có trình độ được đào tạo chuyên nghiệp hiện rất ít (trình độ đại học chỉ 

chiếm 1,4%, trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm 5,4%). Điều này thể hiện chất lượng 

nguồn nhân lực trong hoạt động du lịch tại bản Đốc và bản Tôm thấp. Khoảng 2/3 số 

lao động tại hai bản chưa từng tham gia vào hoạt động du lịch. Điều này chứng tỏ, số 

lao động của hai bản tuy dồi dào, nhưng mới ở dạng tiềm năng, dẫn đến số nhân lực làm 

việc trực tiếp và gián tiếp trong hoạt động du lịch vừa thiếu, vừa thừa. Đặc biệt, nhân 

lực lao động tại hai bản có trình độ chưa cao, càng làm cho chất lượng nguồn nhân lực 

du lịch còn nhiều hạn chế.  

- Thực trạng công tác quản lý du lịch cộng đồng 

Hiện công tác quản lý các hoạt động du lịch được thực hiện theo sự phân cấp 

quản lý chung. Tại huyện Bá Thước hiện có Phòng Văn hóa - Thông tin chịu trách 
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nhiệm chính. Đối với các làng, bản đã quy hoạch thành điểm đến, việc quản lý du lịch 

tại chỗ được giao trực tiếp cho UBND xã và ban quản lý làng, thôn, bản. Với bản Đốc 

và bản Tôm hiện nằm trong quy hoạch chung của không gian du lịch Pù Luông, hiện hai 

bản hoạt động du lịch đang hoàn toàn tự phát, chưa có ban quản lý chuyên trách tại địa 

phương. Do vậy, việc quản lý sâu sát khách đi, đến chưa được thực hiện nghiêm túc, 

đang được người dân thực hiện tự nguyện. Trong tương lai, khi phát triển điểm đến tại 

hai bản cần hình thành một ban quản lý đúng theo chức năng quy định. 

3. Một số giải pháp tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng ở bản Đốc, xã Ban 

Công và bản Tôm, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước  

3.1. Giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư vào hoạt động 

du lịch 

Để phát triển hoạt động du lịch tại bản Đốc và bản Tôm cần nâng cao nhận thức 

của người dân một cách đầy đủ về hiểu biết pháp luật có liên quan đến du lịch, đến tài 

nguyên và môi trường cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của họ. Cần có 

những chương trình giáo dục và tuyên truyền để cộng đồng dân cư nhận thấy lợi ích của 

hoạt động du lịch trong việc nâng cao chất lượng đời sống dân cư địa phương. Đẩy 

mạnh công tác giáo dục môi trường cho cộng đồng thông qua vai trò của các tổ chức 

đoàn thể và các hội như Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Nông dân... Thông qua các 

chương trình tập huấn , tham quan học tập, khảo sát mô hình tham gia cộng đồng tại các 

địa phương khác để cho cộng đồng dân cư học hỏi kinh nghiệm hoạt động kinh doanh, 

phát triển du lịch và bảo vệ môi trường, tài nguyên. Đặc biệt, khuyến khích cộng đồng 

địa phương tham gia vào công tác quản lý hoạt động du lịch từ đó cộng đồng nhận thức 

được trách nhiệm, cũng như đóng góp về vật chất và tinh thần của họ đối với phát triển 

du lịch địa phương. 

3.2. Giải pháp về sản phẩm du lịch   

Để phát triển du lịch cộng đồng ở bản Đốc, xã Cổ Lũng và bản Tôm, xã Ban 

Công, huyện Bá Thước cần phải phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa để xây 

dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, phù hợp với địa phương, có quy hoạch và chọn lọc, 

hấp dẫn với từng đối tượng du khách. Cần xây dựng chiến lược phát triển du lịch cộng 

đồng hiệu quả, có những chính sách, cơ chế mang tính đặc thù cùng với các giải pháp 

đồng bộ, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu bản sắc văn hóa và tính đặc 

thù của các dân tộc tại địa phương, phục vụ hiệu quả cho phát triển du lịch cộng đồng. 

 Chính quyền huyện Bá Thước cần sớm tiến hành quy hoạch du lịch đối với bản 

Đốc, xã Cổ Lũng và bản Tôm, xã Ban Công để tránh tình trạng phát triển du lịch tự 

phát. Đặc biệt, nên có sự điều chỉnh tiêu chí nông thôn mới đối với bản Đốc và bản Tôm 

để giữ được cảnh quan và sắc thái riêng. 
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 Về dịch vụ lưu trú, loại hình nhà sàn - kiểu nhà ở phải phù hợp với đón khách 

cộng đồng. Hiện nay, dịch vụ lưu trú ở bản Đốc và bản Tôm mới chỉ thích hợp với kiểu 

phục vụ đoàn khách ngủ đông người. Tuy nhiên, tùy theo đoàn khách, các gia đình tham 

gia hoạt động du lịch cộng đồng cần phân khu hoặc làm phòng riêng phù hợp với nhu 

cầu của khách. Điểm cần thiết nhất đối với dịch vụ lưu trú là khu vệ sinh cần được chú 

trọng. Nơi tắm rửa, vệ sinh phải được xây dựng hiện đại, sạch sẽ, các trang thiết bị cần 

được thiết kế từ các nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên. 

 Bên cạnh đó, ngoài việc nghiên cứu sâu về văn hóa ẩm thực bản địa để đưa vào 

phục vụ du lịch cần chú trọng đến nhu cầu ẩm thực của từng đoàn khách, vừa tránh tình 

trạng lặp đi lặp lại thực đơn vừa làm phong phú văn hóa ẩm thực địa phương. 

 Về dịch vụ giải trí, du khách đều có nhu cầu trải nghiệm đời sống sinh hoạt của 

cộng đồng. Do vậy, cần chắt lọc từ di sản nghệ thuật dân gian để xây dựng chương trình 

nghệ thuật hấp dẫn, tránh việc sao chép, cải biên, cải tiến xa lạ với người dân. Các 

chương trình nghệ thuật nên bố trí thời lượng vừa phải với kết cấu hợp lý, có tính hấp 

dẫn theo hướng có sự giao lưu, hòa đồng giữa du khách với cộng đồng bản địa. Bên 

cạnh, nhu cầu thưởng thức ẩm thực, văn nghệ, du khách rất khao khát được trải nghiệm 

cuộc sống dân dã. Vì thế, bản Đốc và bản Tôm cần nghiên cứu xây dựng các chương 

trình trải nghiệm như tham gia sản xuất nông nghiệp, tham gia dệt thổ cẩm, chế biến 

món ăn... 

3.3. Giải pháp xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho tổ chức hoạt động du 

lịch cộng đồng 

Việc tổ chức du lịch cộng đồng sẽ là chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại bản Đốc và bản 

Tôm để người dân tham gia nhiều hơn vào hoạt động du lịch góp phần nâng cao thu nhập, 

xóa đói, giảm nghèo hiệu quả. Cần có chính sách ngân hàng cho các hộ gia đình vay với lãi 

suất thấp hoặc lập các quỹ hỗ trợ từ du lịch cho cộng đồng để người dân bản địa có kinh phí 

xây dựng, sửa chữa nhà cửa và các công trình vệ sinh phục vụ du lịch cộng đồng. Mặt khác, 

nhà nước cần có một số cơ chế ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư hoặc đưa 

khách đến với bản Đốc và bản Tôm như giảm thuế, cho vay ưu đãi... 

3.4. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hoạt động du lịch 

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hoạt động du lịch cần tăng cường 

công tác đào tạo nguồn nhân lực tại bản Đốc và bản Tôm thông qua các lớp tập huấn 

nghiệp vụ cho cộng đồng người dân; các đối tượng thường xuyên tiếp xúc và phục vụ 

du khách về tiếp đón, thuyết minh, hướng dẫn tại chỗ; phục vụ du khách ăn nghỉ tại nhà; 

vận chuyển thô sơ; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật bản địa; giới thiệu và trình diễn làm 

hàng thủ công - mỹ nghệ; giới thiệu và hướng dẫn du khách các nghề nông - lâm địa 

phương... Đây là việc làm cần thiết để cộng đồng địa phương được hưởng lợi từ hoạt 
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động du lịch cộng đồng, bởi khi được trực tiếp tham gia vào việc quản lý, phát triển du 

lịch cộng đồng dân cư sẽ đưa ra các phương án, đề xuất, các sáng kiến tốt nhất để phát 

huy được vai trò của cộng đồng trong tổ chức hoạt động du lịch tại đây.  
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SOLUTIONS TO ORGANIZE COMMUNITY-BASED TOURISM 

ACTIVITIES AT DOC VILLAGE, CO LUNG COMMUNE AND 

TOM VILLAGE, BAN CONG COMMUNE, BA THUOC DISTRICT, 

THANH HOA PROVINCE 

Vu Van Binh, M.A  

Tran Tien, Ph.D student 

Abstract: Community-based tourism stems from models of study tour around 

villages and bases on of community resources which are built by the community for 

community benefits. Doc village in CoLung commune and Tom village in Ban Cong 

commune, Ba Thuoc district,  where Thai ethnic minority people are living, are covered 

with abundant national cultural identity, natural beauty and advantages of geography, 

transportation to develop community-based tourism. However, there exists some 

limitations to the organization of tourism activities. The article analyzes the current 

situation of the organization of community-based tourism activities at Doc village in Co 

Lung Commune and Tom village in Ban Cong commune in the next time and proposes 

some solutions to this problem  

Keywords: Community-based tourism, tourism activities, national culture, Thai 

ethnic minority people, Ba Thuoc district.  



TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU  

 
43 

DIỄN TẤU ĐÀN BẦU DỰA TRÊN THANG ÂM BẮC VÀ NAM 

TRONG ÂM NHẠC CẢI LƯƠNG 

                                                  ThS. Phạm Ngọc Đỉnh1 

  

 Tóm tắt: Đàn bầu có lịch sử lâu dài và ngưng kết thành một biểu tượng sâu sắc, 

toàn diện mang tính văn hóa dân tộc. Tất cả các nhạc khí đều dùng thực âm, riêng đàn 

bầu Việt Nam chuyên dùng bồi âm. Trong đó, hai yếu tố vật lý được áp dụng để tạo 

cách đàn, đặc biệt là khảy dây đàn trên nút giao động để tạo ra bồi âm, thay đổi độ cao 

của bồi âm do độ căng sợi dây quyết định.[1] 

 Từ khóa: Thang âm, điệu thức, diễn tấu, đàn bầu, cải lương… 

 

 Ngoài tính năng độc tấu các bài bản dân ca, các tác phẩm trong và ngoài nước, 

đàn bầu còn tham gia ở các dàn nhạc như: dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc mang phong 

cách Tuồng - Chèo - Huế - Cải lương. Với những tính năng như vậy, trong khuôn khổ 

bài viết này, chúng tôi xin được nói về cách diễn tấu của cây đàn bầu dựa trên thang âm 

Bắc và Nam trong âm nhạc cải lương. 

 Âm nhạc cải lương có hai hệ thống điệu thức tương ứng với hai hệ thống bài bản 

là hệ thống thang âm Bắc và hệ thống thang âm Nam. Mỗi hệ thống có các hơi khác 

nhau nhằm biểu hiện tốt hơn một tính chất nào đó. Trong diễn tấu đàn bầu, mỗi loại hơi 

đều có những đặc điểm về kỹ thuật: rung, luyến, láy, vỗ, nhấn… khác nhau để người 

nghe có thể phân biệt được hơi của mỗi bài bản.  

 1. Thang âm Bắc 

 - Về mặt cấu trúc: Thang âm Bắc gồm những âm: Hò (Lìu) - Xừ - Xang - Xê - 

Cống - Líu. Dựa vào hệ thống âm nhạc phương Tây, chúng ta có thể tính ra khoảng cách 

giữa các âm trong thang âm Bắc [4] như sau: 

 
 Hò - Xừ = một quãng 2 trưởng (1 cung) 

Xừ - Xang = một quãng 3 thứ (1 cung rưỡi) 

Xang - Xê = một quãng 2 trưởng (1 cung) 

Xê - Cống = một quãng 2 trưởng (1 cung) 

Cống - Líu = một quãng 3 thứ (1 cung rưỡi) 

                                           
1 Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Như vậy, về mặt quãng âm, thang âm Bắc được mã hóa theo công thức:  

q2T - q3t - q2T - q2T - q3t.  

Với cách bố trí các âm như thế, thang âm Bắc nghe rất trong sáng, khỏe mạnh và 

vui tươi. Vậy nên, trong nghệ thuật cải lương, những bài viết trên nền thang âm Bắc 

được dùng để diễn tả trạng thái tâm lý vui mừng, hân hoan của nhân vật; hoặc để diễn tả 

cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp.  

 - Thang âm Bắc gồm 4 hơi: 

 + Thứ nhất: Hơi Bắc gồm 6 bài Phú lục, Xuân tình, Lưu thủy trường, Bình bán 

trấn, Cổ bản, Tây Thi. Các bài bản thuộc hơi Bắc có tính chất vui vẻ, lạc quan.  

 Các bài bản thuộc điệu Bắc đều có tiết tấu nhanh, tươi tắn, tính chất âm nhạc 

thường trong sáng, lạc quan, vui vẻ. Sử dụng điệu thức 5 âm (C-D-F-G-A). 

 Ví dụ : Bài Tây Thi [1] 

 
  

Khi diễn tấu bài Tây Thi thuộc điệu Bắc trên đàn bầu, tay phải gảy vang, khỏe, 

sáng tiếng đàn, tay trái rung vào các âm Rê (D) - La (A), láy âm Fa (F) - Si giáng (Bb), 

vỗ âm Đô (C) - Sol (G).  

 + Thứ hai: Hơi Lễ gồm 7 bài Ngũ đối thượng, Ngũ đối hạ, Long đăng, Long 

ngâm, Vạn giá, Tiểu khúc, Xàng xê. Các bài bản hơi Lễ trước đây được dùng trong các 

nghi thức tế lễ nên có tính chất trang nghiêm, trang trọng [3].   

 Ví dụ : Trích bài Lưu thủy [1] 

 
  

Diễn tấu rung nhẹ các nốt (C-A), nhấn các quãng 3 - 4. Tay phải gẩy tròn nốt, tô 

điểm các nốt chậm từ Sol xuống Fa, Sol lên La, sử dụng luyến 4 nốt kép.  

 + Thứ ba: Hơi Quảng gồm 8 bài Xang xừ líu, Khốc hoàng thiên, Sương chiều, Tú 

anh, Bài tạ, Ngũ điếm, Ú líu ú sáng, Liễu thuận nương. Các bài bản hơi Quảng có xuất xứ 

từ Trung Quốc  được du nhập vào Việt Nam, có tính chất giai điệu vui tươi, hào hứng.  

 Ví dụ : Bài Liễu thuận nương [1] 
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 Riêng hơi Quảng lại rung chậm vừa âm Đô (C) - Pha (F) - Sol (G), láy âm Rê 

(D)  - La (A), nhấn các quãng 3 - 4.  

 + Thứ tư: Hơi Đảo chỉ có duy nhất một bài Đảo ngũ cung hay còn gọi là Nam 

đảo. Sở dĩ là Đảo ngũ cung vì trong bản nhạc này có nhiều chỗ chuyển cung nghe rất 

linh hoạt và rộn ràng.  

 Ví dụ : Bài Nam đảo [1] 

 
 Sử dụng thang âm 5 âm (C-D-F-G-A). Tính chất nhanh gọn, khỏe, nghiêm trang. 

Rung nhanh vào âm Sol (G) và La (A). Nẩy vào âm Rê (D) lên Fa (F) tạo tiếng đàn vui 

tươi, rộn ràng. 

 2. Thang âm Nam  

- Về mặt cấu trúc: Thang âm Nam gồm những âm: Hò (Lìu) - Xừ - Xang - Xê - 

Cống - Líu. Dựa vào hệ thống âm nhạc phương Tây, chúng ta có thể tính ra khoảng cách 

giữa các âm trong thang âm Nam [4] như sau: 

 
 

Hò - Xừ = một quãng 3 thứ (một cung rưỡi) 

Xừ - Xang = một quãng 2 trưởng (1 cung) 

Xang - Xê = một quãng 2 trưởng (1 cung) 

Xê - Phan = một quãng 3 thứ (một cung rưỡi) 

Phan - Líu = một quãng 2 trưởng (1 cung) 

Các bài bản trong điệu Nam có nhịp độ chậm, tính chất giai điệu buồn bã, bi thương.  

 - Thang âm Nam gồm 3 hơi: 

 + Thứ nhất: Hơi Ai gồm các bài Lý con sáo, Lý ngựa ô Nam, Lớp “Song cước” 

trong Đảo ngũ cung, Nam ai… với tính chất buồn thương, than trách. 

 Ví dụ : Bài Nam ai [1] 

 
 Trong bài Nam ai được sử dụng điệu thức 5 âm (C-Eb-F-G-Bb). Sử dụng kỹ 

thuật láy mềm vào âm Sol (G), Đô (C); vuốt chậm từ âm La (A) xuống âm Sol (G). Đặc 

biệt, âm La (A) trong bài đều cao hơn La giáng (Ab) và thấp hơn La bình (A ) 
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 + Thứ hai: Hơi Oán có số lượng bài bản khá lớn như Tứ đại oán, Giang nam, 

Phụng cầu, Phụng hoàng, Bình sa lạc nhạn, Chiêu quân, Trường tương tư, Văn thiên 

tường… với tính chất bi thương, oán trách [3].    

 Ví dụ : Bài Văn thiên tường [1] 

 

 Trong bài Văn thiên tường được sử dụng điệu thức 7 âm (C-D-Eb-F-G-Ab-Bb). 

Tay trái rung đậm âm Fa (F), Si giáng (Bb), láy âm Đô (C), vuốt âm Sol (G), luyến nẩy 

âm Đô (C)  lên âm Mi giáng (Eb) từ bậc V (đó là âm đặc trưng của hơi oán). 

 Xuất phát từ bản Dạ cổ hoài lang do cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác tại Bạc 

Liêu vào năm 1918 - 1919. Bản gốc gồm 20 câu nhịp sau đó phát triển thành nhịp 4, 

nhịp 8, nhịp 16 và đến nhịp 32 trở thành bản chủ lực của Cải lương. Nó khác với giai 

điệu khác chỉ một mình nó đứng riêng lẻ cũng có thể diễn tả được mọi hoàn cảnh tính 

cách (Hỷ - Nộ - Ái - Ố). Chính vì thế mà nửa thế kỷ trôi qua chưa có một làn điệu nào 

thay thế được vị trí của bản vọng cổ trên sân khấu Cải lương. Ngôn ngữ âm nhạc của 

bài Vọng cổ có tính khái quát rất cao, nó là sự kết hợp tinh tế các điệu thức dân gian 

như: hò, lý, nói thơ… Để tạo nên một điệu thức thống nhất có cấu trúc về tiết tấu trường 

độ cũng như sự triển khai của các âm hình một cách độc đáo, sáng tạo không thể lẫn với 

các bài khác. Vọng cổ là hơi Oán [1].   

 Ví dụ: Dạo vọng cổ (Nhạc tài tử cải lương) [1] 

 
 Kỹ thuật sử dụng trong Vọng cổ: Tay trái láy vào âm Sol (G), rung nhanh vừa, 

rung vào âm Fa (F), Si giáng (Bb). Tay phải tô điểm âm Đô (C), nẩy vào âm Si giáng 

(Bb) từ bậc II âm Mi (E) từ bậc I. Đặc biệt, trong bài âm La (A) thấp hơn La giáng (Ab) 

và âm Mi (E) cao hơn Mi giáng (Eb) (La non - Mi già). 

 + Thứ ba: Hơi Xuân chỉ có duy nhất 1 bài là Nam xuân, nhịp độ vừa phải, tính 

chất giai điệu nhẹ nhàng, khoan thai, sảng khoái… 

 Ví dụ: Bài Nam xuân [1] 
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 Sử dụng điệu thức 5 âm (C-D-F-G-A). Tay trái rung vừa vào âm Rê (D), La (A), 

láy âm Fa (F), Đô (C). 

 Khi diễn tấu các bài bản trong điệu Nam cần lưu ý: Tay phải gảy vang, rõ nốt, 

tay trái rung chậm, biên độ rộng ở âm Fa (F) - Si (B), láy âm Mi (E), các âm tô điểm 

chậm. Riêng hơi Xuân được xếp vào điệu Nam nhưng tính chất và cách diễn tấu có khác 

so với hơi Ai và hơi Oán vì nhịp độ cũng như tính chất giai điệu. Khi diễn tấu các bài 

hơi Xuân, tay phải gảy vang, âm thanh nhẹ nhàng, thư thái, rung nhanh các âm Rê (D) -  

La (A) - Mi giáng (Eb).  

 Ví dụ: Bài Trường tương tư [1] 

 

  Khi nghe thang âm Nam với thang âm Bắc, ta thấy cấu trúc quãng âm của thang 

âm Nam ngược với cấu trúc quãng âm của thang âm Bắc. Hai nửa của thang âm Bắc 

được sắp xếp theo thứ tự: q2T - q3t; trong khi hai nửa của thang âm Nam được sắp xếp 

theo thứ tự ngược lại: q3t - q2T.  

 Ngoài ra, chúng ta còn nghe nói đến những giai điệu mới như Hơi Bắc, Nam 

Xuân và Nam Ai. Đó chính là những thang âm mới, được các nghệ nhân tạo ra bằng 

cách kết hợp hai thang âm Bắc - Nam lại với nhau, hoặc bằng cách dịch chuyển các âm 

trong những thang âm đó.  

 Nghệ thuật cải lương có vai trò đặc biệt góp phần quan trọng làm phong phú đời 

sống văn hóa tinh thần của cả dân tộc Việt Nam, nó là gạch nối giữa văn hóa bác học và 

văn hóa dân gian; giữa nghệ thuật truyền thống từ ngàn xưa với nghệ thuật của ngày nay 

và đã góp phần tạo nên sự giao lưu cần thiết, đa dạng của văn hóa dân tộc và văn hóa 

nhân loại. 
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[3]. Vũ Nhật Quang, Một cách hiểu về điệu và hơi trong nhạc Tài tử - Cải lương, 

Tạp chí Âm nhạc số 3 - 1993. 

[4]. Vũ Nhật Thăng (1998), Thang âm nhạc Cải lương - Tài tử, Nxb Âm nhạc - 
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MONOCHORD PERFORMANCE OF  CAI LUONG OPERA BASED 

ON THE SOUTHERN - NORTHERN SCALE  

Pham Ngoc Dinh, M.A 

 
 Abstract: Monochord has a long history and is a profound and comprehensive 

symbol of national culture. Overtones are used in monorchord in Vietnam. The two 

physical factors are applied to create a special performance  are to press the button of 

the string to create overtones and to stretch the string to change  the height of 

overtunes. Thus, monochord creates much more overtunes… 

 Key words: Northern scale, Southern scale, mode, performance, monochord, 

Cai luong Opera  
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NHỮNG DẠNG THỨC CỦA TRUYỀN THUYẾT VỀ LÊ LỢI 

TRÊN ĐẤT XỨ THANH 

NCS. Hà Đình Hùng1 

 Tóm tắt: Trên đất xứ Thanh, những dấu tích về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1416 

-1427) còn lại đến nay vẫn không hề nhỏ. Trong lĩnh vực sáng tác văn hóa dân gian, 

đáng kể là hệ thống truyền thuyết, cổ tích, giai thoại gắn với chủ đề khởi nghĩa Lam Sơn 

và người anh hùng dân tộc Lê Lợi còn là vấn đề khoa học lý thú. Với nội dung kết cấu 

và ý nghĩa biểu tượng lôi cuốn, các sáng tác dân gian về Lê Lợi trong khởi nghĩa Lam 

Sơn trên đất xứ Thanh gợi mở nhiều điều giúp chúng ta nhìn nhận đầy đủ, toàn diện 

hơn về tư tưởng, tình cảm của quần chúng nhân dân đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 

nói chung và vị anh hùng dân tộc Lê Lợi nói riêng. 

Từ khóa: Lê Lợi, khởi nghĩa Lam Sơn, truyền thuyết, văn hóa dân gian. 

 

1. Đặt vấn đề 

Từ trước đến nay, khởi nghĩa Lam Sơn vẫn được xem là chủ đề hấp dẫn với không 

ít sự quan tâm của giới nghiên cứu trong và ngoài nước. Khởi nghĩa Lam Sơn ảnh 

hưởng sâu sắc cả bề rộng và chiều sâu của lịch sử trung đại Việt Nam. Về phương diện 

nghệ thuật quân sự, đây là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc có tính chất nhân 

dân rộng rãi. Không những vậy, khởi nghĩa Lam Sơn còn là bản anh hùng ca tôn vinh 

những người anh hùng, điểm tô truyền thống đấu tranh đánh giặc cứu nước của dân tộc 

Việt Nam. Mỗi bước đi của nghĩa quân Lam Sơn đều để lại những dấu ấn sâu đậm trong 

lịch sử, văn hóa xứ Thanh, biểu hiện rõ rệt qua địa danh, sự kiện và nhân vật lịch sử gắn 

với biến cố của cuộc khởi nghĩa này. Về góc độ mối quan hệ giữa cá nhân với lịch sử, 

cuộc khởi nghĩa đã khẳng định vai trò to lớn của người anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi mà 

yếu tố lịch sử và huyền thoại được hòa quyện tạo ra cả một kho tàng lịch sử văn hóa 

phong phú: “Có thể khẳng định rằng, lịch sử văn học dân gian Việt Nam không một đề 

tài nào được trở nên phong phú như đề tài Lam Sơn trong kho tàng truyền thuyết. Và 

cũng không có một nhân vật lịch sử nào được đi vào dân gian như Lê Lợi: thấm sâu, 

bám rễ, chiếm lĩnh cả chiều ngang lẫn chiều dọc của thế giới truyền thuyết Lam Sơn”2.  

2. Hệ thống truyền thuyết liên quan đến anh hùng dân tộc Lê Lợi trong khởi 

nghĩa Lam Sơn 

Trong số những nhân vật Lam Sơn, Lê Lợi là một trong những hình ảnh có tính 

chất biểu tượng và thực tế, kho tàng truyền thuyết gắn với Bình Định Vương chiếm 

phần lớn trong các sáng tác dân gian về khởi nghĩa Lam Sơn. Về truyền thuyết đi cùng 

                                           
1 Phòng QLKH - HTQT, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2 Vũ Ngọc Khánh (2009), Lê Lợi - con người và sự nghiệp, Nxb Thanh Hóa, tr.140 
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Lê Lợi, các sách Lam Sơn thực lục, Đất Lam Sơn, Truyền thuyết và cổ tích Lam Sơn hay 

Sáng tác dân gian về Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn đã đề cập nhiều. Dựa trên những tư 

liệu đã có, chúng tôi tạm chia hệ thống truyền thuyết gắn liền với ông thành 4 dạng chính:  

- Dạng 1: là kiểu huyền thoại gắn với các lời nguyện thiêng, “phó thác Thiên 

mệnh” trong các chuyện Gươm thần; Nhặt ấn trong vườn nhà; Trả gươm ở hồ Lục Thủy 

(Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lũng Nhai hội thề… 

- Dạng 2: lớp huyền thoại đặc biệt gắn với những người phụ nữ là các bà phi, tỳ 

nữ, công chúa, những người phụ nữ vô danh. Có thể liệt kê một số chuyện: Trịnh Ngọc 

Lữ, Phạm Ngọc Trần, công chúa Bạch Ngọc, Hoa Nương, Hồng Nương, Thủy Tiên 

công chúa, Bà Am, Hồ Ly phu nhân, Mụ hàng Dầu, Người đàn bà trên “Cánh đồng Mẫu 

hậu”, Bà lão Quan Nội, Bà lão bến rau Quỳ Chữ... 

- Dạng 3: truyền thuyết về địa danh phản ánh những sự kiện lịch sử cụ thể: Tiến 

Nông, Quỳ Chữ, Chí Cẩn, Đoán Quyết, Bất Căng, Hữu Lễ - Bái Thượng - Bái Đô, làng 

Bà, làng Nhân, làng Trò, làng Năng Cát, Chòm Thiu, Chòm Đỏ, làng Túng - dốc Ngán -  

núi Chan, và các tên đồi, tên sông, tên núi... 

- Dạng 4: chuyện thu phục nhân tâm, quy phục anh hùng, xả thân cứu chúa: Lê Lai, 

Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Lưu Nhân Chú, Phạm Cuống, Thái Phú (quân Minh)... 

3. Kết cấu và ý nghĩa biểu tượng 

Trong 4 dạng kể trên, truyền thuyết về những người phụ nữ gắn với Bình Định 

Vương và giai thoại tên địa danh do Lê Lợi đặt có mức độ tập trung cao và chủ đạo 

trong kho tàng truyền thuyết và cổ tích Lam Sơn. 

Đối với mỗi loại trong hệ thống truyền thuyết này, vai trò của mỗi dạng cũng có 

sự khác nhau. Xét về mặt thời gian, huyền thoại các lời nguyện thiêng được ra đời chủ 

yếu trong buổi đầu dựng cờ khởi nghĩa, hoặc có tư cách biểu tượng “tuyên bố” kháng 

chiến (chuyện Gươm thần, Lời thề Lũng Nhai). Cấu trúc của nó khá tương đồng, gồm 

chủ thể (Lê Lợi) và các khách thể (người dân chài trên sông Mục, những người hào kiệt, 

quần thần tập hợp xung quanh ông...). Xuyên suốt lớp truyền thuyết này là âm hưởng về 

“tính thiêng”. Điều dễ nhận thấy, Lê Lợi vốn không xuất thân dòng dõi quý tộc Trần -

Hồ, việc hiệu triệu sức mạnh để kháng chiến chống giặc Minh rất cần một cơ sở. Trong 

bối cảnh mà các “di sản” tư tưởng của họ Trần còn ảnh hưởng đáng kể sau cuộc thoán 

ngôi của nhà Hồ, thì tập hợp nhân tâm với một tù trưởng xuất thân sơn cước có vẻ rất 

khó khăn. Đây là lý do để “giải mã” chữ “Thuận Thiên” trên thanh gươm thần mà nhân 

dân trao cho Ông. Hình ảnh thanh gươm tỏa vầng hào quang sáng quắc và hàng loạt sự 

việc ly kỳ đi theo nó cùng với dòng chữ Hán được bố trí khéo léo dưới chuôi gươm... 

những chi tiết này nhằm mục đích tạo dựng hình ảnh “con người thiêng” được trao gửi, 

phó thác chân mệnh Thiên Tử - một mô típ rất quen thuộc trong mẫu hình của các bậc 

quân vương.  
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Trước chuyện gươm thần, những câu chuyện về “ứng thiên thuận nhân”, “trời 

mang đến, người đem cho” khéo léo sáng tạo với nhiều màu sắc ly kỳ, đậm chất thần 

thoại. Chuyện thần phi của Ông, bà Trịnh Ngọc Lữ, buổi sớm mai nhặt được “quả Ấn” 

trong vườn cải, chuyện “Để Mả” đề cập trong Lam Sơn thực lục. Xen kẽ trong đó là hai 

lời thề nổi tiếng, một lời thề biểu dương sức mạnh, tuyên ngôn đánh giặc (Hội thề Lũng 

Nhai) và lời thề kết thúc chiến tranh, trả gươm thần, thu giang sơn về một mối. 

Khác với “những lời nguyện thiêng”, truyền thuyết về Lê Lợi gắn với những 

người phụ nữ xuất hiện muộn hơn, ra đời nhằm ghi dấu quá trình chiến đấu cam go, bị 

truy kích, tuyệt lương, vây khốn, giữa lằn ranh giới mong manh sự sống và cái chết hay 

chứng kiến những trận đánh có tính bước ngoặt của cuộc chiến. Nội dung các chuyện 

này cơ bản ngợi ca tấm gương những người phụ nữ, cả lịch sử lẫn vô danh “giúp sức, 

trợ lực” cho Bình Định Vương. Đây thực sự là “chuỗi truyền thuyết” đẹp và lãng mạn 

nhưng cũng đậm chất liêu trai về người anh hùng. Về hình mẫu, những người phụ nữ 

này có 3 đại diện căn bản: (1) các bà phi - là những con người lịch sử; (2) các “bà già 

dân gian vô danh” như bà hàng Dầu, bà già ở đền Tép, ở Hoằng Hóa, ở Ngã ba Si, ở 

cánh đồng Thạc... giúp ông miếng cơm lúc đói lòng, che dấu ông khi bị quân thù truy 

đuổi, thám báo, giúp đỡ nghĩa quân; (3) các vị thần nữ hiển ứng như thần Hồ Ly. Tất cả 

những gương mặt đại diện, dù xuất thân ra sao, đến từ thế giới nào thì mẫu số chung 

toát lên vẻ trong sáng, tự nguyện. Chuyện về một bà phi tự nguyện hiến thân trên sông3, 

một thần Cáo trắng cứu giúp Ông thoát nạn trong rừng4, và đáng kể các mô típ “mộng 

thần hiển linh” như chuyện Thủy Tiên công chúa ở Giao Xá (Thọ Xuân) giúp tiêu diệt 

Liễu Thăng, Ngọc Ban phu nhân báo mộng xin giúp đánh thành Trà Long, Kim Ngọc 

Bà Vương ở Nga Sơn trợ sức một cuộc thủy chiến, Trinh Bạch công chúa hiển ứng xin 

tham gia bảo vệ “kỳ nghĩa” (cờ chiến), chuyện Lê Lợi mộng thấy “người tình dân gian” 

của mình (nàng Hoa Nương) qua giấc mơ đêm bày tỏ tâm nguyện xin phù hộ cho cuộc 

khởi nghĩa thành công... 

Nhìn chung, số lượng truyền thuyết này đậm đặc tính nhân văn, pha trộn và hỗn 

dung nhiều yếu tố lịch sử và huyền thoại, có tác dụng phản ánh hiện thực để ta hiểu hơn 

về bối cảnh và diễn tiến khởi nghĩa Lam Sơn. Đặc biệt, nó khắc họa nỗi cơ cực mà Bình 

Định Vương phải trải qua, để thấy được bên cạnh khát vọng sáng tạo của nhân dân 

nhằm “thiêng hóa” Ông còn có những câu chuyện cảm động về tấm lòng đùm bọc, sự 

cưu mang che chở của nhân dân. Chuyện về Lê Lợi có cả vầng hào quang thần thoại và 

tính thiêng, đôi lúc vẫn hiện lên là một hình tượng anh hùng cụ thể, gần gũi, mộc mạc 

và giản dị: “Lê Lợi không như một tướng thần linh nào trăm trận trăm thắng. Nhưng 

                                           
3 Chuyện Hoàng hậu Phạm Thị Ngọc Trần hiến tế thần sông Phổ Hộ trên cửa Triều Khẩu (Hưng Nguyên, 
Nghệ An) trong trận đánh thành Nghệ An năm 1425, xem Thanh Hóa chư thần lục, tr 387. 
4 Chuyện Hồ Ly phu nhân giúp ông thoát nạn trong một lần chạy giặc trên núi Chí Linh.  
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trong cái thua của Lê Lợi có rất nhiều cái được, và những cái được chủ yếu nhất, có tác 

dụng nhất, chính là sự gan góc chịu đựng, thủy chung và tấm lòng bù trì che chở của 

nhân dân”5. 

Truyền thuyết về địa danh gắn với Lê Lợi tương đồng về thời gian với dạng truyện 

về những người phụ nữ tập hợp xung quanh Ông, nó được sáng tạo và lưu truyền nhằm 

mục đích kỷ niệm sự kiện. Mỗi một trận đánh, mỗi biến cố đều được ghi lại như cuốn 

“nhật ký hành quân” lý thú, hấp dẫn. Sau khi hạ thành Đa Căng (một tên gọi do quân 

Minh đặt để chế nhạo sức mạnh của quân Lam Sơn) Ông đổi tên thành Bất Căng (chỉ 

khiêm tốn, giản dị), “Tổ cá phường” nơi bà lão trên bến rau cho Ông một bữa no ngày 

chạy nạn, cảm kích Lê Lợi đổi tên gọi thành Quỳ Chữ6, đến làng đón tiếp trọng thể thì 

gọi “Hữu Lễ”, đến nơi khác thấy lão ấu tiến lên chào trước gọi là “làng Bái Thượng”, nô 

nức bái thì gọi “làng Bái Đô” (đua nhau bái, gọi chệch âm từ Bái Đua). Làng chăm lo 

cày cấy gọi là “Tiên Nông” (dĩ nông vi tiên); đến một làng nọ thấy trẻ em, người già tổ 

chức canh phòng cẩn mật, chu đáo bèn đặt tên là “Chí Cẩn” (rất cẩn thận), sang một địa 

phương khác thấy dân gian thể hiện niềm tin vào toàn thắng ắt về ta bằng ý chí và lời 

nói, được Ông gọi là “Đoán Quyết” (đoán trúng). Những địa danh này ngày nay nằm ở 

các xã Thiệu Phúc, Thiệu Hưng, Thiệu Long của huyện Thiệu Hóa và xã Định Thành, 

huyện Yên Định. Một lần Lê Lợi hành quân qua bản Mường thấy cảnh diễn trò, đặt tên 

là “Làng Trò” (Vân Am, Ngọc Lặc); qua một bản Thái hành quân đói lả, dân làng dâng 

niu cơm, trong có nhiều cát bèn gọi là “làng Năng Cát”7. Một địa danh ở xã Ngọc Khê 

(huyện Ngọc Lặc) khi đang bị quân Minh truy đuổi, không biết tìm đường nào tiện để 

thoát gọi là “làng Túng” (lúng túng), được chỉ nơi vượt qua gọi là “núi Chan” (chan 

chứa hy vọng thoát giặc), đầu dốc mà quân Minh ngỡ Lê Lợi sẽ qua nhằm đón lõng bắt 

gọi là “dốc Ngán” (giặc ngao ngán vì bị đánh lạc hướng). Các giai thoại tương tự đều 

gặp lại trong tên gọi làng Hương (Thọ Xuân), làng Nhân (Thường Xuân), làng Sắt 

(Ngọc Lặc), chòm Thiu, chòm Đỏ, bãi Lạnh, núi Mục, núi Dầu, mả Ngô, giếng Hộ 

Quốc, thác Ma Ngao, đền Quốc Mẫu... Có thể thấy, trong số các truyền thuyết, cổ tích 

và giai thoại dân gian gắn với Lê Lợi trong khởi nghĩa Lam Sơn thì số lượng truyền 

thuyết về địa danh, nhất là địa danh theo quan niệm dân gian do Lê Thái Tổ trực tiếp đặt 

tên để lưu niệm các sự kiện chiếm số lượng khá lớn, lên đến 2/3 trong toàn bộ kho tàng 

sáng tác dân gian về khởi nghĩa Lam Sơn. 

Về loại truyền thuyết gắn với chuyện thu phục nhân tâm, quy phục hào kiệt, xả 

thân cứu chúa tuy chiếm số lượng khiêm tốn nhưng có tính lan tỏa cao. Trong số những 

truyền thuyết này, chuyện Lê Lai cứu chúa được xem như một biểu trưng ngời sáng, 

                                           
5 Vũ Ngọc Khánh (1973), Truyền thuyết và cổ tích Lam Sơn, Nxb Thanh Hóa, tr 5. 
6 Quỳ Chữ nghĩa là Bến rau Quỳ 
7 Năng Cát: năng là cái niu đựng cơm theo tiếng Thái 
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quên mình vì nghĩa, là sự thắng lợi của “hai người được chọn” (trời chọn Bình Định 

Vương, Lê Lợi chọn Lê Lai). Chuyện Lê Lai cứu chúa cũng đi vào tâm thức dân gian 

trở thành cửa miệng phần nhiều có yếu tố tín ngưỡng “hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê 

Lợi”. Các truyền thuyết khác lại gợi lên sự cảm động như chuyện Nguyễn Trãi, Trần 

Nguyên Hãn đi tìm minh chủ, chuyện Hòn đá Khao, chuyện gia đình Lưu Trung, Lưu 

Nhân Chú và Phạm Cuống phù Lê Lợi, chuyện kết nạp Lê Văn Linh người nổi tiếng với 

“Bài văn đuổi hổ”, hay giai thoại tri ân Tuyên nghĩa hầu Thái Phú (một tướng giỏi quân 

Minh hàng nghĩa quân bị chết)... đều được xây dựng mộc mạc, nói lên sự hấp dẫn, “sức 

lan tỏa” tự nhiên về tính cách của Lê Thái Tổ.  

4. Một vài kết luận được rút ra 

Thông qua hệ thống truyền thuyết gắn với Lê Lợi trong khởi nghĩa Lam Sơn được 

lưu truyền và lấy bối cảnh chủ yếu trên đất Thanh, có thể nhận xét một số vấn đề cơ bản 

như sau: 

- Nhìn chung, kho tàng văn hóa dân gian mang nội dung phản ánh khởi nghĩa Lam 

Sơn thể hiện “tính cách dân gian”, dân dã, mộc mạc trong nguyên lý sáng tác. Từ chủ 

đề, nhân vật, lời thoại cho đến hình ảnh biểu tượng. Tất cả đều gần gũi với đời sống 

người dân trong đó người anh hùng dân tộc Lê Lợi hiện lên ở vị trí trung tâm. Ngay 

phương pháp tạo dựng hình ảnh người anh hùng thì ngoài một số ít chuyện thiêng liêng 

(như chuyện Ấn, gươm, chuyện âm hồn cứu sống...) còn lại là những truyền thuyết mà ở 

đó chủ tướng Lam Sơn rất tình, rất người, chan hòa và thông cảm với đời sống khổ cực 

của quần chúng, chấp nhận sự sẻ chia, bao bọc của quần chúng. Tổng hòa hai khía cạnh 

này làm cho ta thấy, Lê Lợi hiện lên trong truyền thuyết đôi khi thấp thoáng thiêng- tục, 

yếu tố lịch sử và huyền thoại được hòa quyện, khó được tách biệt rạch ròi. 

- Hệ thống truyền thuyết cũng cho thấy tính hấp dẫn, sức lan tỏa tự nhiên, lôi cuốn 

cả về hình dáng, tính cách, xử thế và phong thái của Bình Định Vương. Đủ mọi giới, 

tuổi, thành phần xuất thân, từ nhân vật lịch sử đến những người vô danh tề tựu xung 

quanh Ông. Ông là hạt nhân hấp thu các “vệ tinh cá tính”, quán xuyến và gợi cảm hứng 

cho toàn bộ cuộc khởi nghĩa, là “mẫu hình chuẩn mực”, một anh hùng xuất hiện kịp 

thời, đúng lúc để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng như lời Nguyễn Trãi 

từng nói trong Cáo Bình Ngô (Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân/Quân điếu phạt trước lo 

trừ bạo). 

- Các truyền thuyết, giai thoại, chuyện kể về Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 

trên đất xứ Thanh không phải là những tài liệu lịch sử, nó là những sáng tác nghệ thuật về 

đề tài lịch sử. Nhưng với tính chất và ý nghĩa của dã sử, nó góp phần bổ sung tư liệu để 

làm sâu sắc hơn chủ đề về lịch sử. Các truyền thuyết này như là những tư liệu dân gian, 

như là một dạng “nhật ký hành quân” về khởi nghĩa Lam Sơn và Bình Định Vương Lê 

Lợi dưới góc nhìn dân gian hóa (khác với ghi chép sử học trong các pho sử đương thời 
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như Đại Việt sử ký toàn thư, Lam Sơn thực lục...). Nó là lịch sử được tái tạo chứ không 

đơn thuần được tái hiện. Như lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhận xét: “Những 

truyền thuyết dân gian thường có cái lõi là sự thật lịch sử mà nhân dân, qua nhiều thế hệ, 

lý tưởng hóa, gửi gắm vào đó tâm tình thiết tha của mình, cùng với thơ và mộng”8. 

- Kho tàng truyền thuyết liên quan chủ đề khởi nghĩa Lam Sơn và người anh hùng 

dân tộc Lê Lợi vừa khẳng định, ngợi ca tình đồng chí, tình quân dân, đồng thời phản ánh 

sự đoàn kết, cộng cảm, đùm bọc trong sợi dây giao thoa văn hóa Việt - Mường - Thái. 
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LEGENDS ON NATIONAL HERO LE LOI IN THANH LAND 

Ha Dinh Hung, Ph.D student 

Abstract: In Thanh land, traces of Lam Son uprising have been preserved so far. 

In terms of folklore, a system of legends and tales associated with Lam Son uprising and 

national hero Le Loi have become an interesting scientific theme. Along with good 

contents and significances, legends on national hero Le Loi associated with Lam Son 

uprising in Thanh land have provided us with a more comprehensive understanding on 

thoughts and emotions of people to Lam Sown uprising in  general and national hero Le 

Loi in particular. 

Keywords: Le Loi, Lam Son uprising, legends, folklore…  

 

                                           
8 Phạm Văn Đồng, Nhân ngày giỗ tổ vua Hùng, Báo Nhân dân, ngày 29 - 11 - 1969 
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THUYẾT SINH THÁI VĂN HÓA VÀ ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU 

VĂN HÓA Ở VIỆT NAM 

TS. Ngô Thị Phương Lan1 

(tiếp theo và hết) 

3. Thuyết sinh thái văn hóa và các nghiên cứu ở Việt Nam đương đại 

Ở Việt Nam, hướng tiếp cận này cũng đã được áp dụng để lý giải cho sự hình 

thành các yếu tố văn hóa gắn với các địa phương cụ thể. Trong giới hạn của bài viết 

này, chúng tôi chỉ phân tích một số công trình tiêu biểu ở phía Nam Việt Nam áp dụng 

hướng tiếp cận này và qua đó nêu ra một số nhận xét cho những nghiên cứu về văn hóa 

ở Việt Nam.  

Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam khi áp dụng lý thuyết sinh thái có đặc điểm 

chung là xem môi trường là một yếu tố quan trọng mà con người trong quá trình sinh 

tồn phải thích nghi qua phương tiện là văn hóa. Tuy nhiên, do các công trình nghiên cứu 

các cộng đồng người trong bối cảnh xã hội hiện đại khi mà văn hóa của các tộc người có 

thể là kết quả của một quá trình kết tinh giữa yếu tố nội sinh và yếu tố ngoại sinh. Do 

vậy, các công trình thường không xem xét môi trường như một nguyên nhân trực tiếp 

của một thực hành văn hóa cụ thể mà thường xem xét văn hóa như một khối tổng thể do 

vậy cả yếu tố nội sinh và ngoại sinh đều được đề cập đến.  

Văn hóa người Việt vùng Tây Nam bộ (2014) của Trần Ngọc Thêm có thể được 

xem là công trình sử dụng hướng tiếp cận thuyết sinh thái văn hóa để lý giải cho đặc 

trưng của văn hóa người Việt vùng đất này. Tác giả sử dụng hướng tiếp cận vùng văn 

hóa để làm cơ sở nghiên cứu văn hóa tộc người. Theo tác giả, vùng văn hóa là một 

không gian lãnh thổ liên tục với hoàn cảnh tự nhiên tương đối đồng nhất ở bên trong và 

khu biệt với các không gian lãnh thổ liền kề bên ngoài, trong đó tồn tại một cộng đồng 

người thống nhất tương đối (gồm một hay nhiều tộc người/ nhóm người) đã cùng cư trú 

và tiếp xúc giao lưu đồng hướng với nhau trong một thời gian đủ dài để tạo nên được 

một hệ thống giá trị chung đặc thù cho phép khu biệt nó với các hệ thống giá trị của 

những vùng có liên quan (Trần Ngọc Thêm 2014, tr 47). Tác giả định vị Tây Nam bộ 

trong hệ tọa độ không gian - chủ thể - thời gian để xác định đây là một vùng văn hóa 

riêng biệt. Bên cạnh đó, tác giả cũng xác định 5 tiểu vùng trong vùng văn hóa Tây Nam 

bộ dựa trên khác biệt đặc thù về điều kiện tự nhiên (sđd, tr 102). Yếu tố tự nhiên được 

phản ảnh trong văn hóa nhận thức - tổ chức, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên. 

Cụ thể, trong văn hóa nhận thức - tổ chức, là sự hào phóng của tự nhiên được thể hiện 

qua đơn vị đo lường đặc thù (sào, giạ, chục), điều kiện tự nhiên lạ lùng, khác biệt (đặc 

                                           
1 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
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điểm sông nước, đầm lầy, thú dữ, sống chung với nước nổi…), cư trú (nhất cận thị, nhị 

cận giang), đi lại (ghe xuồng), sống nương tựa vào nhau, tính dân chủ (con rể như thành 

viên chính thức trong gia đình), liên kết dòng họ lỏng lẻo và vai trò gia tộc yếu ớt, tính 

cộng đồng thấp, vai trò cá nhân và tính Nhà nước cao, đô thị có kinh tế nông nghiệp làm 

chủ đạo, ít lễ hội nông nghiệp do môi trường thuận lợi…Trong văn hóa ứng xử với môi 

trường tự nhiên, Trần Ngọc Thêm cho là sống trong hoàn cảnh thiên nhiên hoang sơ 

nhưng trù phú, khắc nghiệt, dữ tợn mà vẫn bình dị, người Việt vùng Tây Nam bộ hình 

thành nên vốn văn hóa ứng xử độc đáo trong đó con người và thiên nhiên đã thích nghi 

được với nhau, sống hòa hợp, gắn bó với nhau. Con người vừa phải đối phó để khắc 

phục khó khăn và tồn tại lại vừa tận dụng, dựa vào thiên nhiên để sống nhẹ nhàng (sđd, 

tr 390 - 391). Đối phó và tận dụng là hai mặt thích nghi của con người. Cụ thể, con 

người tận dụng đất và ứng phó với nước trong định cư lập nghiệp, trong sản xuất, trong 

sinh hoạt, trong đi lại, và tận dụng nước và ứng phó với đất trong đi lại, trong sản xuất, 

và tận dụng nước trong buôn bán. Ngoài ra, con người còn có các cơ chế ứng xử với khí 

hậu thời tiết như chống nắng nóng trong ẩm thực, trang phục, kiến trúc; ứng xử với hệ 

động vật (cọp, cá sấu, rắn, đỉa, muỗi, thủy sản), thực vật (cỏ dại, lúa gạo, cây trái).  

Đời sống xã hội - kinh tế văn hóa của ngư dân và cư dân vùng biển Nam Bộ 

(2015) của Phan Thị Yến Tuyết là một công trình cũng vận dụng hướng tiếp cận sinh 

thái văn hóa như một hợp phần của sinh thái tộc người để lý giải các khía cạnh của đời 

sống cư dân vùng biển Nam Bộ. Ở hướng tiếp cận này, tác giả cho là việc sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên của mỗi tộc người đều liên quan chặt chẽ với đặc điểm địa lý từng 

vùng. Con người dựa vào điều kiện tự nhiên để sinh tồn và phát triển. Sự thích nghi của 

con người với môi trường đó tạo nên đặc trưng văn hóa vùng (Phan Thị Yến Tuyết 

2015, tr 10). Từ quan điểm trên tác giả đã khảo sát các khía cạnh đời sống xã hội (dân 

cư, dân số, quan hệ xã hội, cơ cấu xã hội…), kinh tế (các ngành nghề và phương tiện 

đánh bắt) và văn hóa (hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội, văn học, nghệ thuật) và 

trong đời sống văn hóa tri thức bản địa hay tri thức địa phương đối với biển như là một 

cơ chế thích nghi của cư dân vùng biển. Cụ thể, trong quan hệ xã hội của cư dân vùng 

biển, do cuộc sống mưu sinh nghề biển có nhiều bấp bênh nên các ngư dân thường đùm 

bọc nhau. Nghề làm mướn được gọi bằng một từ hết sức thân thiện là bạn (sđd, tr 157). 

Ở Nam Bộ, do sự đa dạng về nguồn gốc dân cư nên cũng có sự đa dạng về các dạng 

phương tiện khai thác đánh bắt thủy sản (đáy) (sđd, tr 200). Các ngành nghề kinh tế với 

các trình độ khai thác từ thô sơ cho đến hiện đại đã tận dụng (khai thác) và chủ động 

(nuôi trồng) thích ứng với môi trường. Về đời sống tín ngưỡng, tác giả sử dụng quan 

điểm sống trong vùng môi trường nhiều bất trắc nên các nghi lễ, lễ hội ở đây là dịp “làm 

tăng sức mạnh của cộng đồng, tăng cường nhận thức cho cộng đồng tin tưởng vào thế 

lực siêu nhiên… để con người có thể đối phó dễ dàng trong những tình huống căng 
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thẳng gay cấn và họ sẽ không còn cảm giác sợ hãi hay thất vọng” (sđd, tr 355). Do vậy, 

tại vùng biển Nam Bộ, tồn tại các hình thức thờ/ cúng như Bà Cậu, thờ Cá Ông, Bà 

Thủy Long, Phật bà Nam Hải, Linh mục Trương Bửu Diệp…   

Xem xét tri thức bản địa như một sản phẩm của quá trình thích nghi của các tộc 

người với một vùng môi trường cụ thể, Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số ở 

Đông Nam bộ trong tiến trình phát triển xã hội tộc người (2014) của Ngô Văn Lệ đã áp 

dụng lý thuyết sinh thái văn hóa bên cạnh các lý thuyết kinh tế - chính trị và diễn giải để 

giải thích cho sự hình thành và biến đổi của văn hóa. Công trình đã đi sâu tìm hiểu các 

yếu tố tác động đến việc hình thành và biến đổi tri thức bản địa bao gồm: môi trường tự 

nhiên (địa hình đồi núi - đồng bằng và ven biển, đất đỏ và đất xám chiếm ưu thế, nước 

sông chiếm ưu thế, rừng là tài nguyên quan trọng), sự đa dạng tộc người (dân bản địa và 

dân di cư, người Việt là chủ thể) và các sự đa dạng các hoạt động kinh tế - xã hội (vùng 

phát triển công nghiệp năng động nhưng hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của nhiều 

dân tộc còn nhiều hạn chế). Kết quả là, ở các tộc người ở vùng Đông Nam bộ đã hình 

thành một khối kiến thức tri thức bản địa về khai thác tự nhiên, trong hoạt động sản 

xuất, trong trao đổi sản phẩm, trong văn hóa (lễ hội, vòng đời người), trong xã hội (gia 

đình, dòng họ, quản lý xã hội, chăm sóc sức khỏe). Về sự thích nghi với môi trường tự 

nhiên, công trình phân tích thể hiện rõ ở phần tri thức bản địa về khai thác tự nhiên, 

trong hoạt động sản xuất và chăm sóc sức khỏe. Ở các phần này, môi trường được con 

người tận dụng và khai thác phục vụ cho nhu cầu sinh tồn của mình. Cụ thể, các tộc 

người thiểu số ở vùng Đông Nam bộ có sự phân biệt rất rõ về các loại rừng (rừng già, 

rừng non, rừng ma, rừng đầu nguồn) và giữa các cộng đồng tồn tại quy tắc quy định sự 

khai thác (rừng là sở hữu của cộng đồng, có ranh giới giữa rừng của các buôn làng); có 

sự phân loại các loại đất tương ứng với các loại cây trồng (đất xám được cho là phù hợp 

với trồng lúa), kỹ thuật canh tác truyền thống là phát đốt và luân khoảnh do sống ở vùng 

rừng đồi, kỹ thuật canh tác hạn chế và đất đai rộng. Quan niệm về sức khỏe, do cuộc 

sống phụ thuộc nhiều vào tự nhiên nên quan niệm về nguồn gốc gây bệnh đều đến từ 

các nguyên nhân siêu nhiên. Do vậy, hệ thống chữa bệnh là các nghi lễ và kiêng kỵ bên 

cạnh việc tận dụng các sản phẩm từ môi trường rừng (Ngô Văn Lệ và các cộng sự 2014, 

tr 206 - 220)2
. 

Như vậy, qua phần trình bày và phân tích nội dung của lý thuyết sinh thái văn 

hóa cùng với một số hướng phát triển của thuyết sinh thái văn hóa và các ứng dụng lý 

thuyết nghiên cứu này ở phía nam Việt Nam trong bối cảnh đương đại, chúng ta thấy 

                                           
2 Bên cạnh những công trình nêu trên còn có nhiều công trình và các luận văn, luận án sử dụng hướng 
tiếp cận sinh thái văn hóa nhưng do giới hạn của bài viết chúng tôi không có điều kiện trình bày và phân 
tích tất cả. 
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sinh thái văn hóa lúc đầu dù chỉ tập trung vào sự thích nghi của một nền văn hóa với 

một vùng môi trường cụ thể; sau đó hướng tiếp cận này đã phát triển xem xét các nhóm 

người như một thành tố tương tác của hệ sinh thái và các nghi lễ được thực hiện như 

một cơ chế để đảm bảo sự ổn định của hệ sinh thái. Dù bị phê phán là không chú ý đến 

các yếu tố ngoại sinh và sự thay đổi văn hóa nhưng hướng tiếp cận sinh thái văn hóa có 

giá trị nhất định góp phần vào làm rõ tính chủ động của con người trong quá trình thích 

nghi với môi trường tự nhiên qua các thích nghi văn hóa. Qua phần phân tích các công 

trình nghiên cứu ở Việt Nam có ít nhiều vận dụng quan điểm văn hóa như một phương 

tiện thích nghi ở khía cạnh tận dụng hay chinh phục môi trường tự nhiên phục vụ cho 

quá trình sinh tồn của mình, trong giới hạn khả năng tiếp cận, chúng tôi chưa tiếp cận 

được công trình nghiên cứu nào theo hướng tiếp cận sinh thái truyền thống như đã phân 

tích ở phần đầu. Theo đó, nói theo thuật ngữ của Steward là các yếu tố hạt nhân văn hóa 

hay lõi văn hóa chưa được phân tích và chứng minh như là kết quả thích nghi trực tiếp 

của các cộng đồng người với yếu tố môi trường cụ thể. Nguyên nhân cũng là điều dễ 

hiểu vì các công trình chúng tôi tiếp cận được thường lấy văn hóa tổng thể của tộc 

người làm đơn vị nghiên cứu phân tích do vậy chưa thể đi sâu chi tiết vào một thực 

hành văn hóa. Nhận định này cũng là hướng gợi mở cho các nghiên cứu về sinh thái văn 

hóa ở Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, khi xem xét một thực hành văn hóa như một 

yếu tố thích nghi của con người đối với một vùng môi trường cụ thể trong bối cảnh của 

sự hội nhập mạnh mẽ như hiện nay, chúng ta cần lưu ý đến yếu tố ngoại sinh trong việc 

tác động đến năng lực thích nghi của con người như Jared Dinamon (1997) đã nhận 

định. Theo đó, dù yếu tố địa lý có vai trò quan trọng nhưng văn hóa thể hiện qua tri thức 

sẽ là sức mạnh giúp con người thích nghi được với các giới hạn của yếu tố địa lý chứ 

không phải trong quá trình thích nghi này con người chỉ dựa hoàn toàn vào yếu tố nội 

sinh. Ngoài ra, trong bối cảnh toàn cầu hóa, khu vực hóa đang diễn ra mạnh mẽ, các môi 

trường tự nhiên cụ thể nếu được phân tích cũng không thể tách rời khỏi các yếu tố quốc 

gia, liên quốc gia hay toàn cầu mà môi trường vùng Tây Nam bộ với dòng sông Mê 

Kông đang là vấn đề liên quốc gia là một ví dụ sinh động. Trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu đang diễn ra với mức độ sự cảm nhận các tác động ngày càng dễ nhận biết, nạn hạn 

hán, khan hiếm nguồn nước sạch, các vấn đề ô nhiễm, các biến đổi của môi trường sinh 

thái đã, đang và sẽ là những thách thức với các cộng đồng người. Các biến đổi không 

ngừng về sinh thái môi trường này chắc chắn sẽ dẫn đến các thích nghi văn hóa của con 

người không chỉ ở khía cạnh kỹ thuật kinh tế công nghệ mà còn ở các khía cạnh đời 

sống văn hóa xã hội. Như vậy, ở điểm này sinh thái văn hóa sẽ có cái nhìn toàn diện hơn 

khi được bổ sung bởi các hướng tiếp cận khác như kinh tế - chính trị hay đặc thù lịch 

sử. Do vậy, sinh thái văn hóa vẫn sẽ là một chủ đề có tính thực tiễn và lý luận ở Việt 

Nam hiện nay vốn rất cần các nghiên cứu chuyên sâu phân tích và khám phá.  
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PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH TRÊN CƠ SỞ KHAI THÁC 

GIÁ TRỊ VĂN HÓA BIỂN THANH HÓA 

NCS. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh1
 

 

Tóm tắt: Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 đã 

xác định một trong những trọng tâm của du lịch Thanh Hóa là xây dựng sản phẩm du 

lịch, trong đó nhấn mạnh khai thác những lợi thế của du lịch biển. Ở bài viết này, tác 

giả đi vào phân tích những thế mạnh của du lịch biển, đặc biệt là các giá trị văn hóa 

biển Thanh Hóa - nguồn liệu quan trọng để xây dựng nên sản phẩm du lịch đặc trưng 

của du lịch Thanh Hóa. 

Từ khóa: Sản phẩm du lịch, giá trị văn hóa biển, di tích lịch sử, sinh hoạt tín 

ngưỡng, ngành du lịch… 

 

1. Đặt vấn đề 

Sản phẩm du lịch được xem là loại hàng hóa đặc biệt của ngành Du lịch. Bởi nó 

chứa đựng cả những giá trị hữu hình và vô hình. Việc khai thác tốt các sản phẩm du lịch 

sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng khả năng chi tiêu của du khách, mang lại chất 

lượng và lợi nhuận cao. Sản phẩm du lịch còn được coi là một trong những thế mạnh để 

tạo nên sự khác biệt, sức cạnh tranh cho mỗi điểm đến. Xây dựng và phát triển các sản 

phẩm du lịch mang giá trị đặc trưng riêng rất quan trọng cho mỗi địa phương, quốc gia, 

vùng miền. 

Thanh Hóa được xem là địa phương có nhiều thế mạnh để phát triển ngành kinh 

tế du lịch, đặc biệt là du lịch biển. Vùng biển Thanh Hóa được thiên nhiên ưu đãi, có 

nhiều lợi thế mà không phải vùng biển nào cũng có được. Bên cạnh đó, biển Thanh Hóa 

còn ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa vừa mang những đặc trưng chung của văn hóa biển 

Việt Nam vừa mang những đặc điểm rất riêng. Đây chính là thế mạnh để Thanh Hóa 

xây dựng sản phẩm du lịch biển mang đặc trưng xứ Thanh. 

2. Giá trị văn hóa biển Thanh Hóa 

Với 102 km đường biển, vùng biển Thanh Hóa sở hữu rất nhiều những bãi tắm 

đẹp và nổi tiểng như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Nghi Sơn... Cùng với đó, biển 

Thanh Hóa còn được thiên nhiên ưu đãi những điều kiện tự nhiên lý tưởng: nước biển 

nóng ấm, vào mùa đông nhiệt độ nước biển ít khi xuống dưới 200C, vào mùa hè nhiệt độ 

nước dao động ở mức 250C - 270C. Độ mặn trung bình vào khoảng 3,2%. Đáy biển kéo 

dài ra xa với địa hình tương đối bằng phẳng, ít có rãnh sâu hoặc đảo núi như vịnh Hạ 

                                           
1 Phòng QLKH - HTQT, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Long. Biển nông so với biển của các tỉnh lân cận như Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam ở 

phía Bắc và Nghệ An ở phía Nam. Có khi, xa bờ đến 1 km thì độ sâu đáy biển mới sâu 

được 1 m, do đó dù khi "biển lặng" nơi này sóng vẫn tạo nên bọt trắng xóa, xô vào bờ. 

Đây là những điều kiện lý tưởng cho việc đa dạng các loại hình sản phẩm du lịch biển 

với những trải nghiệm thú vị cho du khách. 

Vùng biển Thanh Hóa được khai thác sớm do quá trình tiến xuống đồng bằng, 

ven biển của người Việt cổ ở vùng sông Mã với các di chỉ khai quật được ở Cồn Chân 

Tiên, Hoa Lộc...2. Vị thế địa - văn hóa mở của Thanh Hóa cũng là cơ sở, điều kiện cho 

vùng biển xứ Thanh giao lưu văn hóa với các nước Mã Lai - Đa đảo từ rất sớm trong 

lịch sử. Quá trình ấy đã tích tụ các làng - khu vực ven biển những giá trị văn hóa riêng 

có ở vùng này.  

Mặt khác, nhìn vào bản đồ địa lý tự nhiên, rất dễ nhận thấy vùng biển Thanh 

Hóa có nét đặc trưng, tương đối khép kín do kiến tạo địa lý tự nhiên. Không gian khép 

kín làm nên những sắc thái ven biển Thanh Hóa khác với vùng biển Bắc Bộ và Nam 

Trung Bộ biểu hiện ở nhiều giá trị: biển Thanh Hóa có vai trò trung gian, dung hợp 

nhiều yếu tố mang tính chuyển tiếp giữa biển Bắc và biển Nam, đồng thời có nhiều đặc 

trưng độc đáo không chỉ trên bình diện tự nhiên mà cả trong sắc thái văn hóa biển. Khác 

với vùng châu thổ sông Hồng vốn được xem là “xa rừng, nhạt biển”, rừng và biển 

Thanh Hóa có những mối quan hệ khá gần gũi bởi không chỉ trên bình diện diên cách 

mà cả trong sự tương đồng văn hóa. Hệ thống các di chỉ văn hóa thời đá mới, thời đồ 

đồng có mạch tiếp theo thời gian theo trục sông Mã chạy dần xuống đồng bằng và tiếp 

cận biển (Con Moong, Đông Khối, Quỳ Chữ, Cồn Chân Tiên, Hoa Lộc)... Nhiều linh 

thần, nhân thần được thờ ven biển và cả nhiều vùng trung du, thượng du Thanh Hóa nằm 

ven sông Mã như: Thần Độc Cước, Cao Sơn linh thần, Tô Hiến Thành... Điều này đã tạo 

cho vùng biển Thanh Hóa nhiều giá trị độc đáo cả về vật thể và phi vật thể. Nhiều dấu tích 

lịch sử, văn hóa phản ánh sự tiếp xúc với các cư dân đa đảo từ rất sớm (Thần Độc Cước); 

tiếp xúc Phật giáo thông qua đường biển (dấu chân Phật trên núi Trường Lệ - Sầm Sơn);  

đền thờ Mai An Tiên là minh chứng cho quá trình lấn biển hàng ngàn năm lịch sử; nhà 

thờ Ba Làng, nhà thờ Nga Sơn, nhà thờ Sầm Sơn là dấu vết tiếp xúc với đạo Cơ Đốc từ 

đầu thế kỷ XVII....  

Vùng biển Thanh Hóa hiện vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa mang những 

nét riêng của cư dân biển: 

  - Đó là các hình thức sinh hoạt tín ngưỡng phản ánh đặc điểm lịch sử và môi 

trường sinh sống với biển của cư dân nơi đây: Tục thờ thần linh biển được ngư dân 

Thanh Hóa tiếp thu và sáng tạo như tục thờ cá voi ở vùng Quảng Xương và Hậu Lộc có 

                                           
2 Lịch sử Thanh Hóa, Tập 2, Nxb KHXH 2004, tr 46. 
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từ thế kỷ XVI, tục thờ Tứ Vị thánh nương ở các cửa biển của xứ Thanh… Nhiều tục thờ 

linh thần được xem là khởi nguồn tại Thanh Hóa (thần Độc Cước - Sầm Sơn, thần Ăn Xin 

- Quảng Xương). Đặc biệt, nhiều huyền thoại về linh thần, nhân thần phản ánh tiến trình 

lịch sử phát triển xâm lấn biển Thanh Hóa như: huyền thoại Mai An Tiêm (khai phá biển 

và giao thương), Độc Cước (khai thác ngư trường), Bà Triều (bán nông, bán ngư); ngoài 

ra còn các nhân thần lịch sử như Tô Hiến Thành, Quang Trung - Nguyễn Huệ…  

- Những lễ hội truyền thống mang đậm sắc thái văn hóa biển như: Lễ cầu ngư, lễ 

cầu phúc, lễ hội vua Quang Trung, lễ hội mở cửa biển, lễ tống ôn, lễ hội đua thuyền... 

- Hệ thống những di tích lịch sử văn hóa ở vùng biển Thanh Hóa khá dày đặc 

với 85 di tích đã được xếp hạng3, đặc biệt là những di tích thờ những vị thần riêng của 

cư dân vùng biển như:  đền thờ Cá Ông, đền thờ Tứ vị thánh nương, đền thờ thần Độc 

Cước, đền thờ Bà Triều, đền thờ đức vua Thông thủy Nẹ Sơn...  

- Những phong tục tập quán trong đời sống sinh hoạt hàng ngày như: tang ma, 

cưới hỏi, những kiêng kỵ trong nghề, những tập tục truyền thống trong nghề, các mối 

quan hệ trong cộng đồng cư dân vùng biển... 

- Những nghề thủ công truyền thống với sắc thái riêng trong từng cách thức và 

phương thức chế biến của cư dân ven biển như: nghề làm mắm, nghề làm muối, nghề 

làm cá khô; nghề đóng bè mảng, nghề làm ngư cụ… 

- Những tri thức dân gian về nghề biển khá phong phú với kho tàng kinh nghiệm 

về đoán định thời tiết để ra khơi mà xác định bãi cá, bãi tôm... Những kinh nghiệm phổ 

biến về thời tiết chung cho biển của nhiều nơi được ngư dân Thanh Hóa tiếp thu sáng 

tạo, chiêm nghiệm áp dụng vào từng vùng cửa biển, bãi ngang ở mỗi làng ngư nghiệp 

địa phương.  

- Những phương thức mưu sinh của cư dân vùng biển: cách thức đánh bắt hải 

sản, cách thức chế biến hải sản sau khi đánh bắt... 

- Văn học dân gian của cư dân biển với kho tàng ca dao tục ngữ, hò vè phản ánh 

cuộc sống hiện thực của cư dân trước biển, những kinh nghiệm được đúc kết qua bao 

thế hệ... Đặc biệt, trong kho tàng văn học dân gian của cư dân vùng biển, độc đáo nhất 

chính là bài ca về Lịch con nước và Nhật trình người đi biển (đây là những kinh nghiệm 

của ngư dân trong việc đi lại trên biển. Đó có thể là đi đánh bắt hải sản, cũng có khi là 

đi vận tải, buôn bán).  

 Tất cả những giá trị về mặt tự nhiên và nhân văn này chính là nguồn tài nguyên 

vô cùng quan trọng, là cơ sở để cho vùng biển Thanh Hóa xây dựng những sản phẩm du 

lịch hấp dẫn, độc đáo nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đồng thời, đây cũng 

                                           
3 Ban Quản lý di tích và danh thắng  (tính đến ngày 31/12/2013) 
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chính là cơ sở để tạo nên được điểm nhấn khác biệt cũng như xây dựng cho du lịch biển 

Thanh Hóa thương hiệu của riêng mình. 

Tuy nhiên, cho đến nay du lịch biển Thanh Hóa vẫn luôn nằm trong tình trạng 

"thừa tiềm năng - thiếu sản phẩm du lịch", chưa khai thác được những giá trị văn hóa 

độc đáo trên vào xây dựng sản phẩm du lịch. Việc xây dựng và phát triển sản phẩm du 

lịch mới chỉ tập trung vào các yếu tố tự nhiên và cũng chỉ mới khai thác được một phần. 

Trong khi đó, tiềm năng và thế mạnh của du lịch biển về tự nhiên cũng như văn hóa là 

rất lớn và chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ để khai thác. Chính điều này, đã làm 

cho sản phẩm du lịch biển của Thanh Hóa nghèo nàn, đơn điệu, chưa có được sản phẩm 

du lịch đặc trưng, riêng biệt của địa phương. Hệ thống các dịch vụ đang còn ở mức độ 

cơ bản, chưa phong phú ở nhiều cấp độ khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và 

ngày càng cao của khách du lịch.  

 3. Một số giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch từ giá trị văn hóa biển 

Thanh Hóa 

 Để có thể khai thác được những giá trị văn hóa của vùng biển Thanh Hóa trong 

xây dựng sản phẩm du lịch biển và để Thanh Hóa trở thành một điểm đến hấp dẫn đối 

với khách du lịch, đủ sức cạnh tranh trong xu thế hội nhập hiện nay chúng ta cần: 

  Thứ nhất, lựa chọn những giá trị văn hóa phù hợp để xây dựng thành sản phẩm 

du lịch có tính cạnh tranh cao, thu hút khách du lịch.  

Để làm được điều này, trước tiên chúng ta cần tiến hành kiểm kê và nghiên cứu 

các giá trị di sản văn hóa biển, từ đó phân loại và lựa chọn những giá trị văn hóa phù 

hợp và đủ các điều kiện để xây dựng thành sản phẩm du lịch. Trên cơ sở đó, giúp các 

nhà quản lý có căn cứ khoa học để lựa chọn, tìm ra những giá trị đặc sắc, tiêu biểu nhất 

để khai thác và xây dựng thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng, đáp ứng nhu 

cầu, thị hiếu của du khách. Tập trung đầu tư có trọng điểm vào các chương trình phát 

triển những sản phẩm du lịch này.  

 Từ các tài nguyên văn hóa này, ta chuẩn bị những "thực đơn" du lịch văn hóa 

nhiều màu sắc để du khách có thể lựa chọn, hưởng thụ. Phối hợp các loại hình du lịch 

đa dạng: nghỉ dưỡng, khám phá, thể thao, giải trí, mạo hiểm, hội nghị… để giới 

thiệu những nét đẹp ẩn chứa trong những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể ấy. Ví dụ, 

tour du lịch tham quan đảo Nẹ kết hợp với lễ hội Đức vua Thông Thủy Nẹ Sơn... Tăng 

cường khai thác những yếu tố lịch sử, tâm linh để hình thành những tour du lịch có nội 

dung, tinh thần phong phú, có chiều sâu văn hóa, giúp du khách nâng cao hiểu biết, bồi 

bổ kiến thức.  
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 Thứ hai, triển khai các mô hình du lịch cộng đồng. 

Nhằm huy động tối đa sự tham gia của người dân địa phương, du lịch cộng 

đồng là cách tốt nhất để sử dụng các dịch vụ tại chỗ, phát triển văn hóa địa phương, thúc 

đẩy nghề truyền thống, kích thích người dân tham gia giữ gìn các giá trị văn hóa đang 

dần mai một hoặc mất đi. Đây cũng là hình thức thiết thực nhất tạo công ăn việc làm, 

tăng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế, củng cố bình ổn xã hội.  

 Thứ ba, nâng cao nhận thức của người dân. 

Nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của các giá trị văn hóa trong phát 

triển du lịch, giúp họ có ý thức hơn trong việc trân trọng và giữ gìn các giá trị văn hóa 

truyền thống. Cần làm cho cộng đồng hiểu rõ phương châm lấy văn hóa để phát triển du 

lịch và ngược lại phát triển du lịch là để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa. Qua 

đó gia tăng sự ủng hộ của cộng đồng đối với bảo tồn giá trị văn hóa biển. Tuy nhiên, 

cũng phải trang bị cho người dân những nhận thức về mặt trái mà sự phát triển có thể 

mang lại nhằm giảm bớt những nguy cơ và hậu quả không mong muốn. 

 Thứ tư, nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm du lịch theo hướng 

chuyên nghiệp hóa. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm công tác marketing, kinh doanh 

nhà hàng, khách sạn, đội ngũ hướng dẫn viên... Đặc biệt, vai trò của các hướng dẫn viên 

tại các điểm di sản văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng. Họ có thể trở thành những đại sứ 

văn hóa đối với du khách nước ngoài, làm cầu nối giữa di sản - công chúng đối với du 

khách trong nước. Những người làm du lịch văn hóa phải là người có phông nền kiến 

thức tốt, am tường lịch sử, địa lý, văn hóa của vùng đất, có cách diễn giải, thuyết minh 

hay và quan trọng là có lòng yêu nghề. Hướng dẫn viên chính là một phần tạo nên thành 

công của chuyến đi. 

Thứ năm, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tại các 

tuyến, điểm du lịch vùng biển Thanh Hóa.  

Hai trong 5 yếu tố cơ bản cấu thành nên sản phẩm du lịch chính là hệ thống cơ sở 

hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Chính vì vậy, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất 

kỹ thuật du lịch đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tạo ra và thực hiện 

sản phẩm du lịch cũng như quyết định mức độ khai thác tiềm năng du lịch nhằm thỏa 

mãn nhu cầu của khách.  

Hiện nay, ở các khu vực biển đã có những khu vực đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng 

và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ và đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch ở 

những mức độ khác nhau như biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Nghi Sơn. Tuy nhiên, 

những hệ thống này mới chỉ tập trung ở một số khu vực, còn lại những khu vực khác 

hầu như chưa có, nếu có mới chỉ rất ít, chưa đáp ứng được yêu cầu của du khách khi đến 



TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU  

 
65 

đây như Quảng Lợi, Quảng Thái, Hải Thanh, Hải Bình... Mặt khác, với định hướng khai 

thác các giá trị văn hóa biển thành sản phẩm du lịch thì việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ 

tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch càng cần thiết. Bởi thực tế, các giá trị văn hóa 

biển hiện nay được lưu giữ đậm nét thường tập trung ở các làng biển chưa có hoặc có ít 

các hoạt động du lịch diễn ra, mà nơi đây những điều kiện này chưa đáp ứng được yêu 

cầu để cấu thành nên sản phẩm du lịch.  

Để xây dựng và phát triển những sản phẩm du lịch được khai thác từ giá trị văn 

hóa biển ở Thanh Hóa, cần phải có sự đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ 

thuật du lịch cho những điểm đến được xác định sẽ khai thác. Trong quá trình đầu tư 

xây dựng cần phải chú ý đến quy hoạch tổng thể trong phát triển du lịch biển của tỉnh, 

cả nước để chúng ta có thể liên kết với các điểm du lịch biển khác trong tỉnh, ngoài tỉnh 

nhằm tạo nên chuỗi sản phẩm độc đáo, hấp dẫn đáp ứng được nhu cầu của khách du 

lịch. Đồng thời, phải chú ý đến đặc điểm của điểm đến để tránh việc phá vỡ không gian 

và các giá trị văn hóa - yếu tố quan trọng để tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng cho 

điểm đến. 

Thứ sáu, cần có sự kết nối và liên kết trong xây dựng sản phẩm du lịch 

Du lịch được coi là ngành kinh tế tổng hợp, được cấu thành bởi rất nhiều ngành 

và lĩnh vực để tạo nên được sản phẩm du lịch. Tính tổng hợp đó được biểu hiện ở chỗ 

để có thể tạo nên một sản phẩm du lịch hoàn thiện phải kết hợp nhiều loại dịch vụ khác 

nhau do nhiều đơn vị cá nhân thuộc các ngành khác nhau cung cấp nhằm thỏa mãn nhu 

cầu của du khách. Nó bao gồm sản phẩm vật chất, tinh thần, sản phẩm phi lao động và 

cả các tài nguyên tự nhiên. Hơn nữa, sản phẩm du lịch gồm nhiều yếu tố không thể tách 

rời. Có nhiều đơn vị tham gia cung ứng sản phẩm du lịch, thậm chí đối với một sản 

phẩm du lịch riêng lẻ cũng có nhiều bộ phận tham gia phục vụ. Đặc điểm này đòi hỏi 

phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận tham gia phục vụ khách để tạo ra một sản 

phẩm du lịch có chất lượng tốt và đem lại sự hài lòng cho khách hàng. 

Để có được những sản phẩm du lịch khai thác từ giá trị văn hóa biển đáp ứng  

nhu cầu đa dạng của du khách, Thanh Hóa cần liên kết các doanh nghiệp du lịch trong  

và ngoài tỉnh để liên kết trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật  

để tạo nên các sản phẩm du lịch trọn vẹn. Đồng thời, với việc liên kết này sẽ giúp cho 

từng điểm đến tìm được những đặc trưng riêng có của mình. 

Thứ bảy, nghiên cứu kỹ nhu cầu và thị hiếu của du khách nội địa và quốc tế để 

định hướng thị trường đúng và phát triển sản phẩm du lịch biển đảo phù hợp.  

Trên nền tảng các giá trị văn hóa biển đảo của mỗi huyện ở Thanh Hóa, chúng ta 

cần lựa chọn những giá trị văn hóa phù hợp trong xây dựng các công trình du lịch biển đảo, 

thiết kế các tour, tổ chức ăn, nghỉ, thăm quan cho du khách với những sản phẩm du lịch 

khác biệt ở mỗi nơi, có thương hiệu, đủ sức cạnh tranh trong tỉnh, quốc gia và khu vực. 
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4. Kết luận 

Với định hướng phát triển sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác các giá trị văn 

hóa biển, hy vọng trong tương lai ngành du lịch Thanh Hóa sẽ có được những sản phẩm 

du lịch độc đáo, hấp dẫn mang đặc trưng riêng của vùng biển Thanh Hóa. Qua đó, xây 

dựng thương hiệu điểm đến du lịch biển Thanh Hóa góp phần đưa du lịch Thanh Hóa 

đạt mục tiêu đón trên 42.300.000 lượt khách/năm, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 

15,2%/năm; gấp 2 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, khách quốc tế đạt 

1.260.000 lượt khách/năm; đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 25,8%/năm. Tổng thu từ 

khách du lịch ước đạt 59.850 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 31,7%/năm; gấp 

3,6 lần so với giai đoạn 2011 - 2015 mà chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai 

đoạn 2016 - 2020 đã đặt ra. 
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DEVELOPING TOURISM PRODUCTS BASED  

ON THE DISCOVERY OF MARINE CULTURAL VALUES 

 IN THANH HOA PROVINCE 

Nguyen Thi Truc Quynh, Ph.D student 

 

Abstract: The program of Thanh Hoa tourism development in the period 2016-2020 

has targeted that one of key tasks of Thanh Hoa tourism is to build tourism products, in 

which advantages of marine tourism have to be discovered. The paper analyzes advantages 

of marine tourism, especially marine cultural values in Thanh Hoa provinces- an important 

material resource to build typical products of Thanh Hoa tourism.  

Keywords: Tourism products, marine cultural values, historical relics, belief 

activities, tourism industry… 
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NGHIỆM VỀ VẺ ĐẸP TRONG TẠO TÁC CÁC PHO TƯỢNG PHẬT 

ĐIỂN HÌNH Ở VIỆT NAM 

NGND.PGS.TS. Lê Văn Tạo1 

 

          Tóm tắt: “Nghệ thuật tạo hình Phật giáo có thể xem là bắt nguồn từ sự cúng 

dường, tán thán Đức Phật. Theo Phật dạy “Một hạt gạo của thí chủ cũng lớn như núi 

Tu Di, đời này mà không liễu đạo, phải mang lông, đội sừng để trả”2. Về sau, trong 

điện thờ của tông phái Đại thừa có thêm nhiều bộ tượng như: Bồ Tát bộ, Chư Thiên bộ, 

Minh Vương bộ, La Hán bộ, Hộ Pháp bộ, Thần bộ, Quỷ bộ… Ở Việt Nam từ thế kỷ XVII 

có thêm tượng Sư Tổ chùa, hay những vị đầy tâm đức, công đức gây dựng chùa, họ đều 

xứng đáng được xem là “Bát phong xuy bất động” và xứng đáng được tán thán. Tạo tác 

tượng Phật không chỉ là phục vụ sự cúng dường, tán thán mà đó còn là cách giúp người 

ta “thức, ngộ” và “hoằng dương chân nguyên Phật Pháp”. Bài viết này hy vọng thắp 

lên chút suy tư về việc chăm chút một cách thành tâm đến các tượng Phật, Bồ Tát hiện 

có trong các ngôi chùa Việt. 

          Từ khóa: Tượng Phật, nghệ thuật tạo hình, mỹ thuật Việt Nam, chùa Việt. 

 

              1. Đặt vấn đề 

            Trong cuốn “Kinh Đại thừa công đức tạo tượng Phật” do dịch giả Thích Thiện 

Thông dịch và Hòa Thượng Thích Thiện Siêu chùa Từ Đàm viết lời giới thiệu năm 

1993 có đoạn: “Hễ ai thành tâm tạo tượng Phật, thì có được nhiều công đức… Tuy 

nhiên, phải có đủ tướng tốt trang nghiêm, nếu không được toàn hảo thì ít ra cũng phải 

có đủ những nét biểu hiện Đại trí, Đại từ, Đại giải thoát, hoặc phải đủ hai tướng: bạch 

hào và nhục kế, để khi nhìn vào, biết là tượng Phật, dễ phát khởi lòng kính tin thì mới 

có công đức. Trái lại, tạo tượng Phật mà không biểu lộ được tướng gì của Phật và khi 

nhìn vào cũng không biết đó là tượng Phật, không phát khởi được tín tâm, còn xem 

thường nữa, thì việc tạo tượng như vậy tất nhiên là không có công đức, lắm lúc còn 

mang tội nữa là khác”.  

           Nghệ thuật tạo tác tượng Phật thực ra chỉ đạt được viên mãn nếu người tạo tác 

hình ảnh Phật thực sự giác ngộ và bằng phương pháp vi tế để có thể “xóa bỏ vô minh để 

đạt đến ánh sáng tuệ giác khởi phát ba minh”3. Để có hình tướng Phật, có được phần 

“chân xác” thì nhất thiết nghệ sĩ không thể chỉ dựa vào “lục căn”, hay “ngũ uẩn” mà 

                                           
1 Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2 Theo Kinh Vô Lượng Thọ.  
3 Theo Đại Tạng Kinh Việt Nam 3 minh là: Túc mạng minh (pubbe nivàsànussati nà.na); Thiên - nhãn -
minh (dibbacakkhu hay sattàna.m cutùpapàta nà.na); Lậu - tận - trí (àsavakkhaya nà.na). 
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thiếu nhân duyên khởi phát, bởi hành sự đó sẽ tạo khởi vọng niệm phân biệt thì đó sẽ là 

vô minh.  

            Sau khi Phật Thích Ca viên tịch, ít nhất cho đến đại hội kiết tập lần III (thế kỷ III 

TCN) dưới sự bảo trợ của vua Asoka tại thành Pataliputta thuộc Magadhan; cũng thời 

gian này, tại Kusinagara nơi mà Phật nhập niết bàn, khảo cổ học thế kỷ XIX phát hiện 

nhiều mảnh vỡ của các tượng Phật và các cột trụ kinh Phật mà vua Asoka đã cho xây 

dựng. Điều này củng cố cho nhận định của chúng tôi rằng chuyện làm tượng để cúng 

dường, tán thán Đức Phật ít nhất cũng xuất hiện từ thế kỷ III TCN. 

           Tuy nhiên, từ thời cổ trung đại đến nay, lớp hậu sinh dựa vào hình mẫu nào để 

tạc tượng Phật cho chân xác? có ai nhìn thấy Đức Phật đâu mà tạc cho đúng? Vậy mới 

có chuyện rằng, thần tướng của Phật biến hóa muôn dạng, muôn tướng, mỗi dân tộc, 

quốc gia căn cứ theo Tam Tạng Kinh4 mà nhận đoán, lại bị sự che phủ bởi “lớp sương 

mù thời đại” mà khiến họ biểu đạt hình tướng Đức Phật hay các Bồ Tát dù cố gắng nhất 

vẫn chỉ đạt được một phần nào đó mà thôi. 

           2. Những vẻ đẹp tiêu biểu hình tượng Phật ở Việt Nam  

          2.1. Bức tượng Phật bằng đồng ở Đồng Dương (Quảng Nam) niên đại thế kỷ III 

           Bức tượng Phật được xem cổ nhất ở Việt Nam được đông đảo giới Phật học trên 

thế giới thừa nhận là bức tượng Phật ở Đồng Dương (Quảng Nam) cao 1m22, pho tượng 

bằng đồng thau, niên đại thế kỷ thứ III, thuộc vùng đất được gọi là kinh đô Phật giáo 

của Chăm Pa cổ. Bức tượng tạc theo tư thế đứng đang thuyết pháp, thế Vô ủy ấn - 

Abhaya - mudra, mang phong cách đặc trưng nghệ thuật Nam Ấn và Sri Lanka đầu 

công nguyên. Bức tượng được cho là di vật truyền giáo từ bên ngoài đến Chăm Pa. 

Tượng thuộc nam tính, y phục cà sa bó sát (Uttarasanga), nếp vải chảy theo nhiều nếp 

mềm mại sát thân, khoác thêm bên ngoài một tấm khoác (Samghati), để trần bên vai 

phải, theo điển tích đức Phật đang từ cõi “trời Đâu - suất” (Tusita) xuống.             

            Giới mỹ học bàn nhiều về tượng có 32 tướng tốt rất điển hình5. Trong đó, đôi 

bàn chân thể hiện một tướng tốt đầu tiên, mặt bàn chân sát khít với mặt đất. Tiếp đến là 

hai tay, hai chân, hai mắt và 3 ngấn chìm trên cổ, gộp lại thành “7 chỗ đầy đặn” theo 

quan niệm nhà Phật. 

 

 

                                           
4 Theo sách Giáo trình Phật học: Tam Tạng Kinh là bộ sách ghi chép những lời của Đức Phật nói ra, xem 
như Giáo pháp (Dhamma), bao gồm ba phương diện: Giáo lý (Pariyatti), Thực hành (Patipatti) và Chứng 
ngộ (Pativedha). Xem sách Giáo trình Phật học - Chan Khoon San, biên dịch Lê Kim Kha, Nxb Phương 
Đông, 2011. 
5 Theo Tiến sĩ Bá Trung Phụ, Trưởng phòng trưng bày Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Quý tướng thứ 21 là sự bóng nhẵn, tròn trịa trên vai bên phải để trần cùng với 

gương mặt hiền hậu cùng hai má phẳng và rộng, đúng theo kinh chép: “khi Phật mở 

miệng thuyết pháp làm tắt tất cả âm thanh của mọi loài trong rừng” đó là quý tướng thứ 

25. Mắt Phật Đồng Dương không nhắm hẳn lại, cũng không mở hết cỡ, đó là sự khoan 

dung, độ lượng như một bậc chí tôn bề trên, thể hiện diệu tướng thứ 29. Giữa trán có 

“bạch hào” và một vòng tròn biểu tượng của sự thanh khiết, vững bền biểu hiện là trên 

đỉnh đầu của tượng với một cục u nổi lên giữa búi tóc cuộn quanh, đó là nhục kế - tướng 

thứ 32. Phong cách tượng đứng, y phục bó sát người, tư thế đứng đang thuyết pháp, thế 

Vô ủy ấn - Abhaya - mudra như đang hoằng dương Phật pháp ra ngoài cõi Ấn ở đầu công 

nguyên. Đây là pho tượng đồng thau khá độc đáo và hiếm có ở Việt Nam sau này. 

2.2. Bức tượng A di đà ở chùa Phật Tích (Bắc Ninh) thế kỷ XI 

Bức tượng A di đà ở chùa Phật Tích có thể là pho tượng mang phong cách đặc 

trưng, nổi bật nhất trong nghệ thuật Phật giáo Việt Nam. Nhà khảo cổ Louis Bezacier, 

cũng như sử gia Trần Trọng Kim gọi là tượng Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Theo 

văn bia Vạn Phúc thiền tự bi thì tượng được tạo tác vào năm 1057 (niên hiệu Long Thụy 

Thái Bình thứ 4) vua Lý cho xây chùa và dựng một ngọn tháp cao trên núi Lạn Kha. 

Bức tượng có bệ cao 1,6m, thân tượng cao 2,69m được sơn son thếp vàng bên ngoài 

chất liệu đá. 
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tượng Phật ở Đồng Dương thế kỷ III ở Chăm Pa hơn là phong cách tượng Phật Trung 

Hoa đương thời. 

2.3. Bức tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút 

Tháp (Bắc Ninh)  

Bức tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút Tháp được cho là 

tác phẩm kinh điển của mỹ thuật Phật giáo Việt Nam, có niên đại thế kỷ XVII, do 

Trương Thọ Nam tạc. Đồng thời, theo văn bia tại chùa cho biết việc tôn tạo chùa liên 

quan đến sư trụ trì Thiền sư Minh Hạnh, học trò của Hòa thượng Chuyết Chuyết và câu 

chuyện Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (vợ của vua Lê Thần Tông) cùng con gái Lê 

Thị Ngọc Duyên (pháp danh Diệu Tuệ) là đã bỏ tiền của ra công đức để trùng tu chùa từ 

năm 1644 đến năm 1647. Tượng cao 3,7m, ngang 2,1m, dày 1,15m. Tượng có 11 đầu, 

42 tay lớn và 952 tay dài ngắn khác nhau.  

Đây là pho tượng mang đến nhiều chú ý nhất trong giới nghiên cứu mỹ thuật, 

văn hóa, tôn giáo ở Việt Nam, nghĩa là nó đã có những tác động mạnh mẽ, đa chiều, hay 

nói cách khác bức tượng không chỉ đẹp về hình khối mà còn ẩn chứa nhiều triết lý sâu 

xa, chạm đến vẻ đẹp chuẩn mực theo phong cách tượng Phật Việt Nam. Nếu pho tượng 

Phật cổ ở Đồng Dương thế kỷ III cho thấy một Đức Phật có hình ảnh gần gũi với phong 

cách Phật giáo Nam Tông, thì pho tượng thứ 2 là A di đà ở chùa Phật Tích thế kỷ XI 

cho thấy hình ảnh Đức Phật đã được Việt hóa theo tri ngộ của cư dân châu thổ sông 

Hồng, đến bức tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay thế kỷ XVII ở chùa Bút 

Tháp lại cho thấy hình tượng Phật đồng hiện với triết thuyết “Tịnh - Mật tông hợp nhất”. 

 

Sự độc đáo của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm ở Việt Nam khác với các nước 

khác là sự kết hợp, đồng hiện hai biểu tượng Quan Âm là biểu tượng Thiên Thủ Thiên 

Nhãn Quan Âm (nghìn mắt, nghìn tay - sự vi diệu vô biên về quán sắc, quán hương, 
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quán vị, quán xúc, quán pháp) và biểu tượng Thập Nhất Diện Quan Âm (với 11 khuôn 

mặt, kể cả ba khuôn mặt chính và đầu tượng Phật A di đà trên đỉnh, xếp theo 5 tầng). 

Đồng thời, phần bệ tượng hình chữ nhật có tạc hình tượng Quỷ Ác ma bị quy phục. Một 

hợp thể của “lục căn diệu dụng” và “tri, hành hợp nhất” từ giáo lý nhà Phật trở thành 

tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm cũng có thể xem là một kỳ tích. Vẻ mặt Phật 

vừa trang nghiêm, dũng mãnh, uy hùng, vừa đượm buồn, đậm nét nữ tính và dân gian 

cho rằng đó là hình ảnh Công chúa Diệu Thiện con vua nước Ấn Độ cổ xưa, do không 

vâng lời cha mà từ bỏ ngai vàng lên chùa tu tập, vua cha đốt chùa nơi nàng tu tập thì 

nàng được Thần Bạch Hổ cứu chạy sang tận chùa Hương Việt Nam… 

3. Cần chú trọng gìn giữ vẻ đẹp của tượng Phật trong chùa Việt ngày nay  

3.1. Những tác động của xã hội đến nhận thức xây dựng, tạo tác tượng chùa Phật 

Từ thời trung đại cho đến cận đại, nền cảnh kinh tế xã hội Việt Nam có thể nói 

là rất hạn chế so với Trung Hoa hay Ấn Độ. Các hang động Ajanta niên đại ở thế kỷ III 

TCN gần Aurangabad được đục trong vùng núi lửa Deccan thuộc ngọn đồi Sahyadri 

hiện còn lưu giữ nhiều kết cấu kiến trúc (Chaitya và sảnh cầu nguyện, Vihara (tịnh xá) 

hoặc tu viện) với nhiều tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ tường biểu hiện phong cách 

nghệ thuật Tiểu thừa một cách tuyệt vời. Hoặc những công trình to lớn kiểu chùa hang 

Vân Cương, Long Môn, Mạc Cao và Mạch Tích Sơn niên đại thế kỷ 5 thời Bắc Ngụy 

(thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc). 

            Những ngôi chùa có sớm nhất được biết đến ở Bắc Bộ có từ thời Lý, kiến trúc 

chùa - tháp gắn liền với không gian làng xã u tịch, thuần phác. Theo sử truyền, bức 

tượng to lớn (là một trong 4 bảo vật An Nam Tứ Đại Khí) là tượng chùa Quỳnh Lâm cao 

6 trượng (tức đến gần 20m), nhưng sự chính xác đến đâu thì không rõ. Những bức 

tượng còn lại từ thế kỷ XI - XVIII đến nay phần lớn đặt trong điện thờ chính, phụ thuộc 

không gian kiến trúc. Thường chỉ cao lớn như tượng A di đà chùa Kim Liên hay tượng 

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm là phổ biến.  

            Ngày nay, khi kinh tế phát triển mạnh mẽ, tính thực dụng lấn lướt mọi bề nhân 

sinh, thì sự ngộ nhận phải làm tượng to lớn, làm nhiều Bồ Tát để có thể khẳng định Phật 

Pháp (?!) Thay vì làm tượng Phật cho đúng, cho sát các quý tướng và vẻ vi diệu thần 

thông của Phật thì chúng ta lại chú trọng làm to, cao, lớn, kết cục là do quá lực mà phần 

lớn tượng không đạt đến độ chân xác, nhiều khi thô kệch, cẩu thả. Mặt khác, nhiều chùa ở 

Thanh Hóa hay địa phương khác do được cúng dường quá nhiều tượng nên bày đặt kín 

điện thờ không có quy củ, hoặc bày đặt ra sân nơi thì 500 vị A La hán, nơi thì 18 vị, lại có 

chùa do sân hẹp chỉ bày đặt 6 hoặc 8 tượng. Quả thật, xem ra như vậy là rất không nên.           

Lại có chuyện, ngày nay người ta có công nghệ đúc tượng hàng loạt, nên giá rất rẻ, đem 

cúng tặng chùa, khiến cho tượng ở các chùa quá giống nhau, rất thiếu ấn tượng. Đặc 

biệt, màu sắc quá rực rỡ, khô khan, phô trương, thiếu cảm xúc bởi chỉ là một mầu vàng 
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óng đơn điệu. Thực ra, màu sắc tượng Phật chính là màu áo Casa (kasaya). Theo Phật 

tích nguyên thủy, màu áo Casa là màu “hoại sắc”, tức là hỗn hợp của sắc tam chủng: 

màu gần như đen (màu thâm, màu bùn đất) + màu gần như xanh (màu rỉ đồng) +  màu 

gần như đỏ (màu hoa quả). Những bức tượng cổ ở chùa Kim Liên, hay chùa Tây 

Phương hiện vẫn còn bảo lưu được lớp sơn son thếp vàng theo kiểu màu “hoại sắc” trên. 

3.2. Những thay đổi tân kỳ trong tạo tác tượng Phật đương đại ở Thanh Hóa 

cần tránh 

Trong lịch sử cổ đại, trung đại không bao giờ ngôi chùa Phật lại nhỏ bé, hoặc 

kém tráng lệ hơn các dinh thự của vua quan. Bởi Đức Phật được xem như vua của thế 

giới quá khứ - hiện tại - tương lai. Ngược lại, ngày nay một tín đồ là thương gia hay 

quan lại giàu có, họ sẵn sàng xây dinh thự to hơn nhiều lần ngôi chùa truyền thống. Sự 

chênh lệch theo cách so sánh này cũng là một mặt thúc đẩy nhiều chùa Việt đua nhau 

xây mới, đắp tượng mới hết sức to lớn nhằm hoằng dương Phật Pháp ở đầu thế kỷ XXI. 

Điều này có thể cảm thông, bởi đó là một cách cúng dường, tán thán Đức Phật mà thôi, 

song thực tế cũng sinh ra nhất nhiều phản cảm.  

Thanh Hóa có nhiều chùa Phật niên đại từ thế kỷ XI - XVIII, tuy nhiên phần lớn 

đã hư hại, các di vật gốc còn lại rất hiếm. Bộ Tam thế bằng gỗ ở chùa Sùng Nghiêm 

Diên Thánh (Hậu Lộc) có niên đại thế kỷ XVIII thuộc loại tượng mẫu mực trong nghệ 

thuật tạo hình Phật giáo Việt Nam nhưng đã bị mất cắp. Một số chùa làm mới có thể 

xem là có chất lượng tốt cả kiến trúc và điêu khắc, có thể kể đến chùa Linh Cảnh (Thọ 

Xuân) với bộ Tam thế có cách tạo hình và sơn màu theo kiểu “hoại sắc - tâm chủng” cổ 

điển rất biểu cảm. Các chùa Tường Vân (Vĩnh Lộc), chùa Thanh Hà (Thành phố Thanh 

Hóa) còn bảo lưu được nhiều tượng Phật mang phong cách truyền thống Việt và lối sắp 

đặt tượng theo 5 tầng hoặc 6 tầng đảm bảo truyền thống cổ điển Đại Thừa, đôi khi có sự 

thay đổi ở các tầng thứ 4, 5, 6 do ảnh hưởng giữa các tông phái và tín ngưỡng bản địa. 

Tuy nhiên, một số vấn đề mà chúng tôi xin khuyến cáo phải chú trọng đến khi tạo tác 

tượng Phật là: 

           - Người tạo tác hình tượng Đức Phật chỉ có thể sáng tạo thành công khi thực tâm 

giác ngộ Phật Pháp và tự nguyện lao động tạc tượng như một sự cúng dường, tán thán 

Đức Phật.  

          - Sư trụ trì chùa phải có công đức cao dầy và trí tuệ khởi phát cao minh, thông 

tường kinh cổ, Phật Pháp để có thể dẫn dắt người tạo tác tượng giác ngộ, nhận ra những 

quý tướng, vẻ đẹp uy hùng, mẫm tiệp của Phật mà tạc theo. 

         - Phải nhận thức rằng căn duyên khởi xuất từ hình tượng Phật chỉ là một phương 

thức dẫn nhập, khai thông giúp mọi người vén màn u tối vô minh để giác ngộ.  

         Rõ ràng, chuẩn mực của tượng chùa xưa cần được tiếp nối, đó là không phải ở tỷ 

lệ tượng lớn hay bé, chùa cao hay thấp. Mà quan tâm chính yếu vẫn là chất lượng tạo 
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tác, sự điêu luyện, sự công phu đạt được trong hình nét vi diệu, có thể lột tả được cốt 

cách, thần thái, quý tướng của Phật chân xác nhất. Nhờ đó giúp chúng sinh dễ dàng dẫn 

nhập, giác ngộ ra “Chân Nguyên Phật Pháp”. 
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A STUDY ON THE BEAUTY OF TYPICAL BUDDHA STATUES 

 IN VIET NAM 

People’s Teacher.Assoc.Prof. Dr. Le Van Tao 

 

Abstract: “Visual arts of Buddhist culture may come from the advices of 

Buddha: a grain of rice is as big as Tu Di Mountain, so nothing can be done to 

compensate”.  In Vietnam, many Buddha statues are also placed in the pagodas. 

Buddha statues are done for worshiping customs and to help people live better. The 

paper refers to the beauty of existing Buddha statues in Vietnamese pagodas. 

Keywords: Buddha statues, visual art, Vietnam Fine Arts, Vietnamese pagodas 
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TRUYỀN THUYẾT VÀ LỊCH SỬ TRONG NGHIÊN CỨU 

VĂN HÓA DÂN GIAN 

PGS.TS. Bùi Quang Thanh1
 

 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu văn hóa dân gian, một vấn đề thường hay gặp là 

phải tách biệt rạch ròi giữa truyền thuyết và lịch sử. Chúng ta đã thống nhất nhìn nhận 

rằng, thực tế truyền thuyết không phải là lịch sử, nhưng đâu đó sự đồng nhất và nhầm 

lẫn vẫn thường không tránh khỏi. Vậy là, cả lý thuyết lẫn thực tế đều cùng đặt ra yêu 

cầu bức thiết cho người nghiên cứu là phải tiếp tục phân biệt rõ ràng truyền thuyết và 

lịch sử. Câu hỏi được đặt ra, giữa chúng có những mối liên hệ nào? Đối tượng phản 

ánh, cách thức thể hiện và nguyên lý sáng tạo của chúng có gì khác nhau? Xem xét mối 

quan hệ giữa truyền thuyết và lịch sử trong nghiên cứu văn hóa dân gian là để xác 

minh, lý giải sự gắn bó đặc biệt của hai thể tài quen thuộc này. 

Từ khóa: Truyền thuyết, văn học dân gian, văn hóa dân gian, lịch sử, dân tộc… 

 

Có một điều dễ làm cho nhà nghiên cứu văn học dân gian thân thiết với nhà 

nghiên cứu lịch sử: ấy là mối quan hệ mật thiết giữa truyền thuyết dân gian với những 

chặng đường lịch sử của dân tộc. Đã nhiều nghìn năm rồi, truyền thuyết dân gian cứ vậy 

nảy sinh, lưu truyền và được ấp ủ như một lẽ tự nhiên, một niềm tin không đổi của 

người dân lao động Việt Nam. Đem đồ truyền thuyết lên “mặt bằng” lịch sử, người 

nghiên cứu lại bắt gặp nhiều điều lý thú. Công việc tưởng như máy móc nhưng lại có 

tính khoa học đó đã giúp chúng ta khám phá ra nhiều giá trị. Truyền thuyết gắn sâu với 

“những điều quan hệ”2. “Cái lõi” của nó đã điệp với lịch sử, đã làm sáng thêm những 

“trang sử” bằng đá ở nhiều miền, nhiều vùng mà lâu nay, có nhiều người còn băn khoăn 

đi tìm nguồn lí giải. Cũng do vậy mà truyền thuyết đã trở thành đối tượng nghiên cứu 

của nhiều ngành khoa học khác nhau. 

Đề cập đến vấn đề này thực ra không phải là đơn giản. Bởi lẽ, động đến quan hệ 

là động đến sự phức tạp, sự chồng chéo, sự đan dệt và móc nối lẫn nhau của nhiều vấn 

đề. Lâu nay, công việc này đã được nhiều nhà nghiên cứu khoa học xã hội lưu tâm đặt 

ra và bàn tới. Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều nan giải, mập mờ và không khỏi có những kết 

luận mới chỉ dừng ở sự giả thuyết, chung chung và các ý kiến chưa hẳn đã gặp nhau ở 

chặng cuối cùng của chân lý khoa học. Đó cũng là một tất yếu, nếu không nói là những 

                                           
1 Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam 
2 Trong phần Hậu tự, tác giả của Lĩnh Nam chích quái đã nhận ra rằng: “Trong những việc cao siêu lạ 
lùng ấy (nội dung truyền thuyết - BQT) vẫn có Những điều quan hệ”. Xem Lĩnh Nam chích quái - Đinh 
Gia Khánh và Nguyễn Ngọc San phiên dịch, chú thích và giới thiệu, Nxb Văn học, Hà Nội, 1960, tr 97. 
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quy luật của sự tìm tòi, phát hiện khi phương pháp và cung cách nhìn nhận, đánh giá 

còn đứng trên những quan điểm so lệch nhau. Với việc kết hợp các phương pháp nghiên 

cứu folklore học và phương pháp lịch sử - loại hình so sánh, qua mối quan hệ này, 

chúng ta có thể bước đầu đúc kết được một số kết luận hoặc đánh giá nhất định về một 

thể tài văn học, về sự ràng buộc, móc nối có tính tất yếu giữa truyền thuyết dân gian với 

lịch sử. Và từ đấy, sẽ thấy được những đặc trưng mang tính riêng biệt của một nguồn tư 

liệu vốn bị pha tạp hoặc bị che phủ từ lâu.  

Dân tộc ta có 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, làm ăn và đánh giặc, sản 

xuất và chiến đấu. Chiều dài của lịch sử cũng chính là khoảng thời gian cho nhân lên 

một dung lượng khổng lồ của nhiều nguồn truyện kể dân gian khác nhau mà lâu nay, 

chúng ta đã gọi nó với thuật ngữ khoa học chung là truyền thuyết (Soge). Đó cũng chính 

là một trong những thể loại văn học dân gian có độ tuổi sinh tồn dài nhất trong lịch sử 

văn hóa dân tộc3. 

Xem xét mối quan hệ truyền thuyết - lịch sử, theo nguyên tắc minh giải điển 

hình, có thể xử lý bằng một ví dụ tiêu biểu nhất. 

Đã có cả một hệ thống truyền thuyết về người anh hùng làng Gióng từ nhiều 

nghìn năm nay được lưu truyền ở dải đất rộng lớn vùng Trung châu Bắc Bộ và được 

quy tụ đặc sắc, sinh động trong hội Gióng dịp 9 - 4 âm lịch hằng năm4. Nhìn tạt sang 

chính sử sẽ thấy, nhiều bộ sử cũ thời phong kiến đã chép lại sự kiện chống ngoại xâm từ 

buổi đầu dựng nước và giữ nước trong truyền thuyết. Thế kỷ XV (1472 đời Hồng Đức) 

tiến sĩ Nguyễn Cố đã khá trung thành với dân gian và đưa truyện Thánh Gióng vào bản 

Hùng Vương ngọc phả. Tiếp đó là các cốt truyện được kể lại trong Lĩnh Nam chích quái 

của Vũ Quỳnh và Kiều Phú, và Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên. Lâu nay, nhiều 

nhà nghiên cứu đã tìm hiểu và đi đến cho rằng Thánh Gióng ở đây là một nhân vật thần 

thoại. Trong khi đó thì khá nhiều tình tiết trong truyện đã được các nhà sử học, khảo cổ 

học, văn hóa học dân gian kết luận là có gắn với lịch sử. Hình ảnh ngựa sắt, áo giáp sắt, 

gậy sắt trong truyền thuyết đã bắt gặp những hồi ức câm lặng được đào lên từ lòng đất: 

nhiều di chỉ khảo cổ tìm thấy những hợp chất có chứa quặng sắt và đồ sắt trong tầng văn 

hóa. Tại gò Chiền Vậy, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều công cụ bằng sắt có niên đại 

C - 14 là 2.350 ± 100 năm cách ngày nay (tính từ 1950), tức khoảng 400 năm trước 

Công nguyên5. Như vậy, phải chăng thời gian mà truyền thuyết nói là “đời Hùng Vương 

thứ 6” muộn nhất cũng nằm vào khoảng thời gian này. Có thể nghĩ rằng, Thánh Gióng 

là một con người bằng xương bằng thịt, có đức có tài đã lãnh đạo tập thể nhân dân đứng 

                                           
3 Xem Bùi Quang Thanh, Về một thể loại văn học dân gian, Tạp chí Văn học, số 4 - 1979. 
4 Xem Cao Huy Đỉnh (1969), Người anh hùng làng Gióng, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 
5 Xem Hùng Vương dựng nước, tập 4, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1974, tr 200. 
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lên đánh giặc, mở ra “một trang sử oanh liệt chống ngoại xâm trong đó nổi bật chiến 

công của con em người dân thường”6. Hoặc cũng có thể nghĩ rằng, Thánh Gióng là hiện 

thân cho những con người thật, vì nước hy sinh, được kỳ diệu hóa thành người anh hùng 

khổng lồ và được nhào nặn trong mối quan hệ giữa các nhân vật trong thần thoại. 

Cứ lần mạch giữa lịch sử và truyền thuyết sẽ thấy, nếu dùng một phép đối chiếu 

và so sánh thông thường, chúng ta cũng nhận thấy rằng có 4000 năm lịch sử thì cũng có 

4000 năm sinh tồn của truyện kể dân gian. Cùng với những trình độ khác nhau về nhận 

thức, tình cảm và nhu cầu thẩm mỹ, những con người làm ra lịch sử đã dần dần có những 

cảm nhận tự nhiên ghi nhận một cách trung thành bộ mặt của thời đại, bộ mặt của lịch sử 

xã hội theo cung cách suy nghĩ riêng của mình, và phải thấy rằng chỉ với một dân tộc có 

truyền thống văn hóa, có bản lĩnh văn hóa thì mới có được sự ghi nhận về lịch sử bền dai 

như thế. Mà ở đó: “Tư duy lịch sử và tư duy nghệ thuật, chân thực lịch sử và chân thực 

nghệ thuật” đã được “kết hợp một cách hài hòa, tự nhiên và bền vững”7. 

Trở lại quá khứ của dân tộc, các nguồn tư liệu đã cho phép khẳng định: Có một 

thời đại đã đậm đà trong truyền thuyết và nguyên hình trong lịch sử. Với nền văn minh 

đến độ nảy mầm, nhiều biểu hiện của văn hóa truyền thống cũng bắt đầu phôi thai và 

dần dần rạng rỡ. Rồi kéo suốt chiều dọc lịch sử, từ thời đại Hùng Vương đến thời đại 

Hồ Chí Minh, truyền thuyết dân gian ngày một nở rộ, ngày một phong phú và được 

nhân lên theo chiều dày của các hiện tượng trong lịch sử. Nếu bám theo cái trục là sự 

thật lịch sử, lấy truyền thuyết để minh giải, chúng ta sẽ nhận ra những hệ thống truyền 

thuyết tương xứng với từng giai đoạn lịch sử của dân tộc: 

- Truyền thuyết lịch sử về thời đại vua Hùng. 

-  Truyền thuyết lịch sử về mười thế kỷ chống ngoại xâm phương Bắc. 

- Truyền thuyết lịch sử về năm thế kỷ xây dựng và bảo vệ quốc gia phong kiến 

độc lập. 

- Truyền thuyết lịch sử về giai đoạn cuối cùng (ba thế kỷ) của Nhà nước phong 

kiến Việt Nam. 

- Truyền thuyết lịch sử thời kỳ chống Pháp xâm lược (từ 1858 đến 1945). 

- Truyền thuyết lịch sử thời đại Hồ Chí Minh (1945 đến nay). 

Bằng các hệ thống truyền thuyết đó, đối sánh với lịch sử chúng ta sẽ ghi nhận 

được mối quan hệ như “thù tạc” rất tự nhiên, lâu bền, rắc rối và phức tạp giữa truyền 

                                           
6 Phạm Văn Đồng, Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, Báo Nhân dân số ra ngày 29 - 4 - 1969. 
7 Kiều Thu Hoạch, Truyền thuyết anh hùng trong thời kỳ phong kiến, in trong: Truyền thống anh hùng 
trong loại hình tự sự dân gian Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, 1971, tr 190. 
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thống dân gian và lịch sử dân tộc. Trong đó nổi bật lên những hệ thống truyền thuyết về 

người anh hùng chống ngoại xâm và người anh hùng văn hóa trong lịch sử8. 

Cũng từ mối quan hệ ấy, bước đầu, chúng ta có thể rút ra một số nhận xét về đặc 

tính của thể tài này: 

1. Soi vào từng truyền thuyết đã được định hình trên trang giấy, người nghiên 

cứu sẽ nhận thấy tính lịch sử hiện lên rất độc đáo và sắc nét của truyền thuyết dân gian. 

Lấy lịch sử làm cội nguồn sinh nở, truyền thuyết ra đời đã nhạy bén “chụp” lấy một 

cách kịp thời bộ mặt chân thực của lịch sử theo cung cách ứng xử nghệ thuật riêng của 

con người đã làm ra nó. Nếu gạt đi tính lịch sử đậm đà trong truyền thuyết thì sự ghi 

nhận của chúng ta về những thời đại xa xưa sẽ nhiều lần bất lực. Mà nhất là đối với lịch 

sử đặc thù như dân tộc ta, chữ viết ra đời muộn màng, ngoại xâm luôn có ý đồ đồng 

hóa, chính sử sau này mới có thì tính lịch sử trong truyền thuyết lại cần phải đặc biệt coi 

trọng. Trong một chừng mực nhất định, nhiều khi: “Các truyền thuyết lịch sử thường là 

những nguồn tài liệu duy nhất cho phép có thể xác định được các giai đoạn lịch sử chủ 

yếu và một số sự kiện nào đó nữa”. Và có thể “nó còn là những bằng chứng duy nhất về 

sự tồn tại trước kia trong dân tộc một số những khái niệm và thiết chế xã hội mà chúng 

ta không thể nào xác định được với những nguồn tài liệu khác”9. 

Trở lại lịch sử thời đại Hùng Vương, chúng ta càng thấy rõ điều này. Bóng dáng 

của một hiện thực qua đi mấy nghìn năm rồi nhưng dường như truyền thuyết đã đảm 

đương vai trò thu nhận để xuyên qua lớp bụi mờ mịt của thời gian, kết hợp với các dấu 

vết của các nguồn văn hóa khác nhau, làm hiện lên dáng vóc kỳ vĩ của cả một thời đại 

trong buổi đầu dựng nước và giữ nước. Hầu như, mọi truyền thuyết lịch sử về quãng 

đường này đều là những tia hồi quang chân thực, trước khi tồn tại đến nay đã chiếu qua 

bề dày của tín ngưỡng, của một cảm quan nghệ thuật, một ý thức lịch sử và nhất là bề 

dày của sinh hoạt, hội làng rườm rà, phức tạp. Nó luôn “đi kèm theo một lịch sử cách 

khăng khít và đặc thù”. Nếu không ẩn chứa những chân thực lịch sử, chân thực nghệ 

thuật thì truyền thuyết dân gian khó lòng tồn tại, khó trở thành chỗ dựa vững chắc cho 

niềm tin sâu kín của nhiều loại phong tục, tín ngưỡng qua hàng loạt hội làng ở nhiều 

miền, nhiều vùng trên đất nước ta. 

Cũng phải thấy rằng: “cái lõi là sự thật của lịch sử” trong truyền thuyết của từng 

giai đoạn lịch sử càng ngày càng đậm nét dần, càng khởi sắc thêm theo tầm vươn tới 

của trình độ nhận thức, của ý thức lịch sử, ý thức dân tộc của quần chúng nhân dân. Để 

                                           
8 Xem Bùi Quang Thanh, Mối quan hệ lâu bền giữa truyền thuyết dân gian và lịch sử dân tộc, Thông báo 
dân tộc học - Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội, 1979, tập 2. 
9 V. K. Xêcôlôva, Văn học dân gian là một nguồn tư liệu lịch sử, Dân tộc học, Tài liệu dịch của Hoàng 
Ngọc Vinh, Phòng tư liệu Dân tộc học, 1973. 
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rồi, đến một khi cái trình độ ấy, cái ý thức ấy đã già dặn, có đủ sắc cạnh thì “đôi cánh của 

sức tưởng tượng và nghệ thuật dân gian” càng mang nặng thêm những chất liệu đích thực 

của lịch sử trên mình, làm cho người đời khi kể truyền thuyết, khi nghe truyền thuyết cứ 

như kể và nghe về sự thật lịch sử với một lẽ tự nhiên và một lòng tin tưởng vậy. 

2. Cũng trong mối quan hệ như thù tạc ấy với lịch sử, truyền thuyết dân gian đã 

bộc lộ được tính hệ thống và tính phong phú của quá trình nhào nặn cả về nội dung lẫn 

hình thức nghệ thuật. Dường như mỗi hệ thống truyền thuyết về một thời đại, về một 

thời kỳ là những tập sử liệu bằng nghệ thuật ngôn từ của quần chúng nhân dân. Tư liệu 

truyện kể về các cuộc khởi nghĩa, các anh hùng chống ngoại xâm, các anh hùng văn hóa 

ở từng miền, từng vùng là những minh chứng rõ nhất cho đặc tính này. 

3. Gối sống và liên tục, truyền thuyết sinh tồn với sức sống dẻo dai chính là biểu 

hiện rõ ràng nhất cho nghị lực của một dân tộc, sức mạnh và ý chí của một cộng đồng 

người vốn có truyền thống về mọi mặt từ xa xưa. Mang cốt cách hiện thực vững chắc và 

chất “lí tưởng” thẩm mỹ đậm đà, truyền thuyết dân gian liên tục được sản sinh, liên tục 

được lưu truyền, tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác, 

từ thời đại này qua thời đại khác, để chứng minh cho tính bền chặt, tính dẻo dai của một 

thể tài văn học dân gian đặc sắc và vô giá của dân tộc. Cạnh đó, nó còn đồng thời chứng 

minh cho bản lĩnh văn hóa, bản lĩnh tồn tại của người Việt, sức sống liên tục của một 

nguồn văn hóa dồi dào do trí tuệ của ngàn vạn lớp người lao động sáng tạo ra. 

4. Từ mối quan hệ như “hình với bóng” với lịch sử, truyền thuyết dân gian còn 

bộc lộ được tính chiến đấu, tính ngợi ca, tính phê phán trước sự thật lịch sử, thông qua 

những hình tượng nghệ thuật, những chân lý nghệ thuật. Có nhiều nhân vật lịch sử, hiện 

tượng lịch sử, qua cách nhận thức, đánh giá của quần chúng nhân dân, khi vào truyền 

thuyết lại được tô đẹp hơn nhiều, được soi xét rành rõ, nghiêm ngặt, và phần lớn là chân 

xác. Chính những yếu tố này đã góp phần tạo ra một ranh giới để các nhà nghiên cứu dễ 

nhận thấy được truyền thuyết lịch sử là một thể tài văn học dân gian chứ không phải là 

lịch sử. Lịch sử luôn luôn là những bản đề cương đích thực để từ đó người dân làm ra 

lịch sử sáng tạo nên các hệ thống truyện kể của riêng mình. 

5. Từ những nguyên mẫu lịch sử được lựa chọn để trở thành những nhân vật 

đóng vai trò trung tâm trong truyện kể, đối tượng quan tâm của truyền thuyết dân gian 

qua nhận thức và lòng ngưỡng vọng của người dân đã trở thành những hình tượng nghệ 

thuật, vừa có sự hấp dẫn của giá trị lịch sử, vừa tạo ra vẻ đẹp mang giá trị của biểu 

tượng nghệ thuật. Để từ đó, khi nhập vào sinh hoạt lễ hội hoặc tín ngưỡng, sức sống của 

các hình tượng - biểu tượng nghệ thuật - lịch sử đó đã được cộng đồng thực hành sáng 

tạo một cách sinh động theo cảm quan lịch sử và thẩm mỹ của tập thể người mình, 

thông qua những người thực hành vai diễn. Và trong môi trường văn hóa nhân văn do 
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cộng đồng sáng tạo nên như vậy, truyền thuyết dân gian được tiếp nhận như một thứ 

lịch sử mang tính chân thực nhất theo cảm quan cộng đồng. 

Nhìn chung, với truyền thuyết dân gian, các đặc tính riêng biệt, độc đáo tiêu biểu 

này luôn móc nối hài hòa, đan dệt chặt chẽ và tự nhiên với nhau. Nó tạo ra một chuyện 

kể hoàn chỉnh hoặc một kịch bản cho lễ hội, và cũng dễ dàng làm nhịp cầu vô hình tạo 

ra sự gắn bó giữa truyền thuyết với lịch sử, truyền thuyết với các thể tài và loại hình văn 

hóa dân gian khác. Mà đặc biệt, nó tạo ra sự gắn bó mật thiết và bền vững giữa truyền 

thuyết dân gian với đời sống văn hóa và tâm lý cộng đồng của quần chúng nhân dân qua 

hàng loạt lễ hội, tín ngưỡng10. Nhiều khi, những lớp lang văn hóa - xã hội đó lại là “chất 

keo” tự nhiên ràng buộc mối quan hệ giữa truyền thuyết với lịch sử trong cầu trường 

văn hóa xã hội. 

Và đương nhiên, từ mối quan hệ lâu bền giữa truyền thuyết dân gian và lịch sử 

dân tộc, chúng ta có thể còn tìm thấy nhiều vấn đề nếu đứng từ những giác độ nghiên 

cứu khác nhau. Khoa học liên ngành sẽ giúp sức nhìn nhận toàn diện hơn về mối quan 

hệ truyền thuyết - lịch sử và sự tồn tại, vai trò, vị trí và giá trị của một thể tài văn học 

dân gian đã có độ tuổi 4000 trong lòng văn hóa dân tộc. 
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LEGENDS AND HISTORY IN FOLKLORE RESEARCH 

Assoc. Prof. Dr. Bui Quang Thanh 

 

Abstract:  In folklore research, clear distinction between legend and history 

often appears.  We agree that legend and history are not the same, but somewhere unity 

and confusion are sometime unavoidable. Thereby, from theoretical and practical 

knowledge, clear distinction between legend and history must be done by researchers.  

What are the relationships between legend and history? What are the different things 

among objects, models and creative principles? Considering the relationship between 

legend and history in folklore research is to verify and explain special linkage between 

the two aspects. 

Keywords: Legend, folk literature, folklore, history, country… 
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PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG GẮN VỚI BẢO TỒN       

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG NGƯỜI THÁI 

HUYỆN BÁ THƯỚC, TỈNH  THANH HÓA 

        ThS. Lê Bá Thành1 

 

Tóm tắt: Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch mang lại cho du khách những trải 

nghiệm về bản sắc cộng đồng địa phương, trong đó dân cư địa phương tham gia trực tiếp 

vào hoạt động du lịch, được hưởng lợi ích kinh tế - xã hội từ hoạt động du lịch và có 

trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường, bản sắc văn hóa cộng đồng. Với thế mạnh về 

cảnh quan sinh thái tự nhiên và giá trị văn hóa truyền thống người Thái được bảo tồn khá 

nguyên vẹn, Bá Thước là một trong 11 huyện miền núi xứ Thanh phát triển mạnh mẽ mô 

hình du lịch cộng đồng. Việc khách du lịch tham gia trực tiếp vào các hoạt động cộng 

đồng địa phương đã và đang làm cho Bá Thước phải đối mặt với nguy cơ mai một các giá 

trị văn hóa truyền thống và phá vỡ cảnh quan tự nhiên. Bài toán phát triển du lịch cộng 

đồng gắn với việc bảo tồn văn hóa truyền thống đang đặt ra cấp bách.  

Từ khóa: Du lịch cộng đồng, tài nguyên du lịch, giá trị văn hóa truyền thống, 

người Thái, Bá Thước…  

 

1. Đặt vấn đề 

Bá Thước là một trong 11 huyện miền núi ở Thanh Hóa, nằm trên độ cao 1000 m 

về phía Tây Bắc. Con sông Mã từ Lào chảy về, qua huyện Mường Lát, Quan Hóa, đến 

địa phận huyện Bá Thước dòng sông chảy vào giữa huyện, chia cắt  Bá Thước thành hai 

vùng là Bắc sông Mã và Nam sông Mã. Trong lịch sử, sông Mã là huyết mạch giao 

thông nối liền các vùng, miền, địa phương trong tỉnh. Trong tâm khảm người dân xứ 

Thanh, sông Mã còn được ví như con thuyền chở các giá trị văn hóa, là cầu nối không 

gian văn hóa các vùng, miền trong tỉnh. Dọc chiều dài sông Mã có nhiều vị trí nhập 

dòng, chia dòng, nơi ấy chính là các ngã ba sông, đồng thời cũng là những nút giao 

thông quan trọng, điểm diễn ra các hoạt động giao thương buôn bán. Và trên hết đó là 

nơi giao thoa của các dòng chảy văn hóa. Địa phận Cành Nàng, Bá Thước là một trong 

các ngã ba sông ấy. Lịch sử nhân loại đã chứng minh, các nền văn minh cổ thường có 

phát tích từ ngã ba các con sông lớn, nếu chúng ta xem ngã ba Bạch Hạc, Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ là nơi giao điểm của vùng trung du Bắc Bộ, thì ngã ba Đồng Tâm hay La Hán - 

Cành Nàng, huyện Bá Thước là giao điểm, nơi gặp gỡ, giao thoa văn hóa của ba dân tộc 

lớn nhất xứ Thanh: Mường - Thái - Kinh. Sự giao thoa này đã góp phần làm cho văn 

                                           
1 Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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hóa truyền thống của huyện Bá Thước khá đa dạng, điển hình. Có thể tìm thấy trong văn 

hóa của người Kinh có yếu tố văn hóa Mường, Thái, trong văn hóa Thái có yếu tố văn 

hóa Mường... 

Theo thống kê dân số năm 2014, Bá Thước có khoảng 96.390 khẩu, trong đó 

dân tộc Mường có 49.826 khẩu (chiếm 50,6%), dân tộc Thái 31.501 khẩu (chiếm 

32,7%), dân tộc Kinh 14.941 nhân khẩu (chiếm 15,55%). Xét về số dân, người Thái trên 

đất Bá Thước không phải là dân tộc có số dân đông nhất nhưng những gì người Thái để 

lại cho thấy họ có một đóng góp quan trọng trong việc hình thành sắc thái văn hóa địa 

phương Bá Thước, xứ Thanh và dân tộc. 

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa tìm thấy thông tin hay cơ sở khoa học chính 

xác về tổ tiên người Thái đến Bá Thước vào thời điểm nào. Hiện có hai quan điểm 

chúng ta có thể tạm chấp nhận. Quan điểm thứ nhất cho rằng, tổ tiên người Thái đã đặt 

chân đến vùng đất này hàng nghìn năm trước, minh chứng được tìm thấy trong cơ tầng 

văn hóa của người Thái như Toi ắm óc nặm đin2 nhắc lại ký ức về thời Hồng Thủy, hay 

Bá Thước là nơi phát hiện nhiều trống đồng thời kỳ Đông Sơn… phần nào cho phép xác 

định bước đầu về sự xuất hiện, phát triển liên tục của người Thái. Quan điểm thứ hai  

của một số nhà nghiên cứu về dân tộc học, điển hình trong công trình “Các tộc người ở 

Việt Nam” của tác giả Bùi Xuân Đính, tr.173 cho rằng, do các đợt thiên di xuống phía 

Nam của người Thái ở vùng Sipsxoongpànna3, đến thế kỷ X, nhóm Thái Đen vào Tây 

Bắc Việt Nam trong đó có vùng Thanh - Nghệ. Ở Bá Thước, việc phân biệt hai nhóm 

Thái Đen và Thái Trắng không rõ ràng như vùng Tây Bắc nhưng người Thái đều khẳng 

định họ có quan hệ gần gũi, chặt chẽ với người Thái ở vùng Tây Bắc. 

Quá trình tụ cư, sinh tồn và phát triển liên tục trong lịch sử, lại sinh sống trên 

một địa bàn có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn bậc nhất xứ Thanh, chính là cơ sở, điều 

kiện cho người Thái Bá Thước còn gìn giữ được khá tốt các giá trị văn hóa truyền 

thống, nhiều làng bản vẫn còn nguyên giá trị. Trong chiến lược phát triển du lịch chung 

của tỉnh được liên tục đề cập trong các nghị quyết Đại hội lần thứ X, XI và XII, Thanh 

Hóa đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển du lịch hai khu vực: Du lịch biển và du lịch 

cộng đồng ở miền núi. Thực tế cho thấy, phát triển du lịch ở hai khu vực này không đơn 

thuần chỉ đem lại lợi ích về mặt kinh tế, giúp làng bản “thay da đổi thịt” theo kịp với 

miền xuôi và thành thị, quan trọng hơn, đó chính là việc tạo ra hai lá chắn vững chắc ở 

hai mặt: Đông - Tây. Tuy nhiên, bài toán đặt ra chính là việc phát triển du lịch cộng 

                                           
2 Sử thi, truyền thuyết, huyền thoại về sự hình thành trời đất, loài người, muôn vật ở trần gian được kể 
bằng lời văn xuôi trong đời sống thường ngày và được các nghệ nhân sắp xếp thành áng văn vô cùng sinh 
động, sử dụng trong dân ca nghi lễ tang ma, thờ cúng thần linh, dài hàng vạn câu. 
3 Vùng giáp ranh Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan 
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đồng song cần thiết phải quan tâm đến vấn đề bảo tồn văn hóa truyền thống người Thái 

nơi đây. 

2. Nhìn lại tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng của người Thái, Bá Thước 

Văn hóa truyền thống của người Thái ở Bá Thước khá đa dạng, đó là nhờ quá 

trình giao lưu, tiếp biến văn hóa suốt thời gian dài trong lịch sử giữa ba dân tộc Kinh -  

Mường - Thái, góp phần tạo nên những điểm chung trong văn hóa truyền thống của ba 

dân tộc, nhưng bên cạnh đó, người Thái vẫn còn lưu giữ rất nhiều các giá trị mang sắc 

thái độc đáo, riêng có của dân tộc Thái. 

Nghiên cứu lịch sử người Thái có thể thấy, trước kia không gian sinh sống của 

người Thái ở Bá Thước xưa gồm ba Mường lớn: Mường Khòong4 (nay là các xã Cổ 

Lũng, Lũng Cao, Lũng Niêm, Thành Lâm và Thành Sơn), Mường Lau (nay là các xã 

Ban Công và bộ phận cũ của Mường Khòong là La Hán), Mường Ký (nay là các xã Văn 

Nho, Kỳ Tân). Việc đặt tên cho mỗi Mường đều mang ý nghĩa sâu sắc, có giá trị nhân 

văn cao, có thể xem đó là một giá trị văn hóa đặc trưng của người Thái nơi đây. 

Mường Khòong là một vùng đất cổ, các nhà khoa học đã tìm ra dấu vết con 

người sinh sống từ rất sớm, cách ngày nay khoảng 2 vạn năm. Sự ra đời của tên gọi 

cũng được giải thích theo nhiều nghĩa khác nhau. Thứ nhất, Khòong có nghĩa là Mường 

Của [1]; thứ hai, Mường Khòong có nghĩa là hít khong. Mường Khòong là nơi có “hít 

bán, khong mương”, tức lệ bản, luật Mường.Trong lịch sử Mường Khòong là mường 

lớn nhất nhì huyện, từng là Mường có luật lệ chặt chẽ, được dân Mường tuân thủ, quyền 

lực được đề cao, thế lực mạnh, mọi công việc được thực hiện quy củ, có nhiều Mường 

khác đã đến Mường Khòong học tập, làm theo trong quản lý mường, bản.  

Mường Lau được xem nằm ở vị trí giao thông quan trọng, đầu mối con đường 

sang nước bạn Lào hay về xuôi. Các dấu vết được tìm thấy tại hang động Pha Máy, Pha 

Ngân, Pha Chú Lú thuộc Mường Lau đã chứng minh điều đó. Đến thời Lý - Trần, có 

thêm một bộ phận dân cư tràn xuống làm cho Mường Lau ngày càng đông đúc hơn. Đến 

thời Hậu Lê, có thể một bộ phân dân cư Mường Ca Da cũng di cư về đây. Trong quan 

hệ giữa người Thái với các dân tộc khác ở Bá Thước, đặc biệt là dân tộc Mường thì 

Mường Lau có quan hệ mật thiết hơn cả, nên có một số bộ phận dân cư người Mường 

nhập cư, hòa đồng vào với người Thái. Do điều kiện địa lý thuận lợi, đất đai, đồi núi 

thoai thoải, lại có con suối Nủa và dòng sông lắm cá, nhiều tôm, nên dân cư càng đông 

đúc, bản Mường trù phú. Quá trình giao thoa, tiếp biến văn hóa giữa hai dân tộc trong 

một thời gian dài cho đến hiện nay chúng ta có thể bắt gặp nhiều nét văn hóa Mường 

trong văn hóa Thái và ngược lại, tại các địa điểm thuộc Mường Lau xưa. 

                                           
4 Còn gọi là Mường Luông hay Mường Lớn 
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Mường Ký hình thành muộn hơn, trên cơ sở một phần lớn đất đai của Mường 

Muồn5 xưa. Theo lịch sử ghi chép, Mường Ký ra đời từ thời Hậu Lê cách ngày nay 

khoảng 400 - 500 năm, do công lao của Quận công, Đô đốc Hà Công Vụ - người bị kết 

án oan sau một lần bị hãm hại và tự giải phóng cho mình, ông đã bỏ trốn tìm về vùng 

đất này. Mường Ký còn có nghĩa là Mường khung cửi, một vùng Mường lắm tiền, nhiều 

của, nhiều trâu, nghề dệt phát triển, một địa phương rất coi trọng việc học hành. Tên gọi 

Mường Ký được giải nghĩa rất cụ thể trong câu chuyện của ông Hà Công Vụ làm quan 

dưới thời nhà Hậu Lê. 

 Tổ chức xã hội truyền thống theo thiết chế mường - bản là nét văn hóa truyền 

thống tiêu biểu của người Thái. Đồng thời, là cơ sở cho việc lựa chọn các bản trong phát 

triển du lịch cộng đồng hiện nay.  

Người Thái ở Bá Thước thường chọn đất ở các thung lũng hoặc lưu vực các con 

sông, con suối để sinh sống, tiện lợi trong việc sử dụng nguồn nước sinh hoạt và canh 

tác. Nhìn vào sự lựa chọn không gian sinh sống thấy được người Thái có tư duy độc lập 

cao về địa lý, họ sống theo từng khu vực, dân cư phân bố không đồng đều, thường từ 

vài chục hộ gia đình đến trên một trăm hộ. Mỗi không gian sống có tính độc lập tương 

đối chính là cơ sở để tạo thành một Mường6. Mường là một kiểu xã hội của người Thái 

và cũng là phạm vi sinh hoạt chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của cộng đồng dân cư. 

Kiểu xã hội này được cho là hình thành từ thời thị tộc, bộ lạc và đã tồn tại khá lâu trong 

suốt thời kỳ phong kiến Việt Nam. 

Do được xem là một thiết chế xã hội, nên Mường của người Thái cũng có luật 

lệ, thể chế tổ chức khá chặt chẽ và mang tính độc lập ở một mức độ nhất định. Quy mô 

các Mường thường không đều nhau, sự lớn bé phụ thuộc vào thế lực của người tạo ra 

Mường7. Mô hình tổ chức Mường của người Thái ở Bá Thước có những điểm khác so 

với Mường người Thái ở Tây Bắc, Việt Nam. Theo nghiên cứu, người Thái ở Bá Thước 

không có mô hình hay cách gọi Mường trong Mường như người Thái vùng Tây Bắc. 

Cách gọi về đơn vị hành chính của người Thái, Bá Thước theo trật tự: Mường, Pọong, 

Bản. Như vậy có thể hiểu, trong một Mường thì có thể có một hoặc nhiều Pọong, trong 

một Pọong có thể có một hoặc nhiều Bản. Trong một Mường thường có một bản trung 

tâm gọi là bản Chiềng, đó là nơi Tạo Mường và nơi ở trực tiếp cai quản của người Tạo 

hoặc có một số bản lệ thuộc gọi là bản Thín, nhưng bản theo mô hình này không lệ 

thuộc vào Pọong mà trực tiếp do Mường quản lý. 

                                           
5 Muồn:  có nghĩa là tròn. 
6 Một khu vực lãnh địa riêng do một nhà tạo cai quản 
7 Người Thái gọi là người Tạo 
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Trong xã hội Mường của người Thái được phân chia thành hai đẳng cấp chính là 

tạo và páy. Tạo: được xác định là chủ cai quản cả Mường và có quyền lực nhất trong tất 

cả các lĩnh vực từ đối nội, đối ngoại, đất đai, tài nguyên, dân cư, toàn quyền cai quản, 

sai khiến. Đối với người Thái, người/ dòng họ được xem là Tạo họ phải là người có 

đóng góp lớn, đứng đầu trong việc tạo ra Mường. Và sau đó, họ phân chia anh em, họ 

hàng trong nhà tạo tiếp tục kiến tạo, đứng đầu cai quản các bản, người Thái gọi là quan 

bản. Bộ máy giúp việc cho các nhà Tạo được phân chia chức danh rất cụ thể: Cai quản 

Mường gọi là quyền Mường, mụ Mường, mo Mường; cai quản Pọong gọi là ông Mụ, 

ông Chá, ông Ngan; cai quản Bản gọi là Chá bản, quan phe. Páy: là cách gọi đối với 

người dân thường gồm cả người làm ruộng và làm các nghề khác như thầy cúng, săn 

bắn, đánh cá... Páy thường phải đi làm công cho nhà tạo, hoặc trong trường hợp sa cơ lỡ 

vận, bị phạt vạ phải làm tôi tớ trong nhà tạo gọi là khau khói.  

Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, trong xã hội người Thái ở Bá Thước 

chia thành ba tầng lớp: (1) Quý tộc là các tạo mường, tạo bản là người Thái, (2) Bình 

dân là nông dân tự do người Thái, cày ruộng công của mường và chịu đóng góp lao 

dịch, cống nạp cho tạo mường, làm lao dịch để tu bổ hệ thống thủy lợi của toàn mường, 

(3) Cuông, nhốc, pụa là người thuộc các tộc khác chịu sự quản lý của chúa mường, 

những người Thái mắc nợ, những đôi trai gái yêu nhau không được bố mẹ chấp thuận 

phải bỏ sang mường khác làm thân phận tôi tớ của chúa mường. Có thể thấy, thiết chế 

xã hội người Thái trước cách mạng tháng Tám năm 1945 là xã hội mang dáng dấp của 

một nhà nước, dựa trên bóc lột công hữu và phân hóa đẳng cấp, vận hành theo phong 

tục và luật tục. Luật tục là cơ sở quan trọng để cai quản các mường, các quy định trong 

luật tục gần giống như các hương ước của làng xã người Việt, và bản luật lệ đó gọi là 

Hít khong. Nội dung được chép thành văn, hoặc sắp xếp thành những bài ca để khuyên 

dạy con cái. Người dân trong mường sống hay, sống tốt và có những vấn đề gì được đưa 

ra để cả cộng đồng cũng bàn bạc, thảo luận và cuối cùng là chấp thuận để cùng nhau 

thực hiện, dần dần trở thành tục, lệ riêng của bản, của mường, cao hơn nó còn quy định 

hành vi đạo đức xã hội đến những công việc chung của toàn thể cộng đồng, các thủ tục 

về tín ngưỡng, lễ hội. Trong xã hội phong kiến Việt Nam, thường “phép vua, thua lệ 

làng”, bởi “quan thì xa, nha thì gần”, vì thế trong một thời gian dài Hít khong đã trở nên 

quan trọng trong việc ổn định xã hội của các mường. Cùng với thời gian Hít khong giờ 

đã trở thành một nét văn hóa rất riêng, rất độc đáo của người Thái nơi đây. 

Nếu tạo bản, tạo mường là truyền thống tốt đẹp, lâu đời của người Thái trong 

việc tạo dựng đời sống dân cư ngày một đông đúc hơn thì nhà sàn người Thái “hướn 

hạn phủ táy” là một điểm nhấn văn hóa và là trung tâm của mọi hoạt động. Nhà sàn 

người Thái là một công trình kiến trúc tài hoa, hòa đồng với thiên nhiên, đất trời cùng 
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vạn vật, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nơi hội tụ các giá trị vật chất và tinh thần. 

Từ kiến trúc xây dựng đến nghệ thuật trang trí đều bắt nguồn từ thực tế cuộc sống khách 

quan được cách điệu hóa đạt tới trình độ thẩm mỹ cao. Nhà sàn người Thái Bá Thước 

mang những nét rất riêng. Nếu người Thái, Tây Bắc đặt khau cút trên ngôi nhà, hay mái 

nhà bẻ khum khum hình con rùa thì nhà sàn người Thái ở Bá Thước lại đặt hình nộm 

đầu cọp, gọi là xong meo, mái nhà thẳng, không bẻ khum khum. Cách bố trí sinh hoạt 

trên nhà sàn cũng khác với người Thái Đen Tây Bắc. Quanh bếp lửa hồng, đã bao lần 

gia đình họ tộc quây quần nghe người già hát, ngâm, kể - "khắp" những điều răn dạy về 

đạo lý làm người - "Quámk son cốn"; Chuyện bản mường - "Quámk tố mướng", Bước 

đường chinh chiến của cha ông - "Táy púk sấc", Tiễn dặn người yêu - "Xống chụ xon 

xao", cùng nồng say trong các điệu "xòe" ngày mừng cơm mới, lên nhà mới, hội cưới, 

ngày xuân. Nơi con trai đan lát, thổi khèn, pí, con gái quay xa, dệt vải, thêu thùa... đã 

được khái quát trong câu thơ: Trai biết đan chài/ gái biết dệt vải -"nhinh hụ tháp phải/ 

trái hụ san he". Nhà sàn là nơi chứng kiến buồn vui của bao thế hệ để rồi mỗi người 

hiểu thêm về quá khứ, hiện tại và tương lai, trân trọng, nâng niu những tài sản vô giá cả 

về vật chất và tinh thần đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người Thái bao đời nay. 

Tất cả làm nên một vẻ đẹp trong sáng đậm tình như một bức tranh sơn thủy, dân dã 

nguyên sơ của một nền văn hóa. 

Trong quan niệm về thế giới, người Thái chia thế giới thành ba tầng: (1) Trời 

(Phạ), đứng đầu là Pó Then, có uy quyền bao trùm lên cả các thế giới, (2) mường Lúm 

(Hạ giới), do các thần cai quản; dưới mặt đất, (3) có phần nước do Long vương quản lý, 

phần đất có thế giới người lùn và âm ti. Người Thái cho rằng, Thần có sức mạnh vô 

biên, tồn tại trong cõi hư không để bảo vệ cuộc sống cho người Thái. Cũng như người 

Việt, Thần trong suy nghĩ của người Thái có hai loại: nhiên thần và nhân thần. Nhiên 

thần có bảy vị: thần hang sâu, núi cao, thủy thần, thổ công, ông táo, cây cổ thụ, thần mái 

nhà. Nguồn gốc các vị thần thường được kể trong các buổi lễ cúng các vị thần, bắt 

nguồn từ bảy Anh em Ằm Ệch. Nhân thần là những người được cộng đồng kính trọng, 

tôn thờ. Nhân thần được phân thành ba loại: Thần lớn là những người có công với nước 

như Vua Lê, Tư Mã Hai Đào, Thái úy, quận công Hà Thọ Lộc... Thần bản Mường, có 

đặc điểm như Thành hoàng làng của người Việt, là người có công dựng bản, tạo mường. 

Thần dòng họ, là người có danh giá trong dòng tộc. Nếu ở Tây Bắc tục thờ thần diễn ra 

chủ yếu dưới dạng xin bản, xin mường, thì ở Bá Thước, Thanh Hóa một loạt các nơi thờ 

tự: nhà thờ thần của mường, của Poọng, của Bản hay dòng họ. Miếu thờ là điểm thờ khá 

phổ biến, được người Thái rất coi trọng. Hiện tại, Mường Khoòng có 3 điểm thờ thần 

mường là nhà Phủ, Xộp Ngài và mó Nủa, 2 điểm thờ nhân vật lịch sử (Hươu Hang, thờ 

Khăm Oanh tại bản Đốc và Nong Tiếu thờ nàng Mứn tại Eo Điếu)... Ngày tế thần 
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thường diễn ra rất long trọng, xem như ngày hội của toàn dân, thời gian diễn ra trong 

vòng vài ba ngày. Các lễ hội diễn ra trong tháng Tám âm lịch và ở tất cả các mường: 

mường Ca Da, mường Ký hay mường Khoòng, gọi là lễ hội Căm Mương, thời gian này 

trùng với ngày Quốc giỗ “hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi”. Do vậy, trong lễ hội 

thường được người Thái kết hợp giữa lễ hội truyền thống, cầu mùa và Quốc lễ. 

Trong kho tàng văn hóa truyền thống của người Thái Bá Thước, không thể bỏ 

qua tục cầu mưa, một nét đẹp văn hóa và là sản phẩm tinh thần độc đáo còn được lưu 

giữ vẹn nguyên đến tận ngày nay. Tục cầu mưa của người Thái hình thành từ nhu cầu 

sản xuất. Tục cầu mưa là lễ tế bách thần: từ thần sông suối, núi rừng... cầu mong giao 

hòa trời đất để sự sống con người, vạn vật được sinh sôi nảy nở. Có thể nói, tục cầu mưa 

là một tín ngưỡng gắn bền chặt với đời sống tinh thần và vật chất của người lao động.  

  Bên cạnh các giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất vùng 

đã góp phần cho Bá Thước trở thành địa phương đầu tiên lựa chọn mô hình phát triển 

du lịch cộng đồng. Nhắc đến Bá Thước là nhắc đến Pù Luông - một dãy núi kéo dài từ 

Tây Bắc xuống Đông Nam kỳ vĩ, sự kiến tạo về địa chất không chỉ đem lại sự trùng 

điệp của núi non, mà còn tạo ra những hang động, thác nước hấp dẫn, điển hình: Hang 

Dơi, Thác Hươu, thác Muốn, suối Nủa, suối cá thần Chiềng Ban, hay “Sapa” xứ Thanh 

- vùng Son – Bá - Mười, bản Đôn, Kho Mường.  

3. Một số giải pháp phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa của 

người Thái huyện Bá Thước, Thanh Hóa  

Du lịch kể từ khi hình thành đã được coi là “sự mở rộng không gian văn hóa của 

con người”. Bởi vậy, lâu nay cụm từ “du lịch văn hóa” ngay từ khi xuất hiện đã được coi 

như một loại hình du lịch, mà điểm đến là những nơi chứa đựng giá trị văn hóa lâu đời 

như: những công trình kiến trúc nghệ thuật, phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng… 

Tuy nhiên, du lịch khi thâm nhập vào cộng đồng lại dễ làm tổn thương, thương 

mại hóa những giá trị văn hóa bản địa thuần túy. Và trong khi bản sắc chưa được sử 

dụng sao cho thật hiệu quả để quảng bá, giao lưu văn hóa trong du lịch thì các hình thức 

pha tạp văn hóa lại lên ngôi. Chính vì vậy, sản phẩm quan trọng của du lịch là du lịch 

văn hóa. Một khi yếu tố văn hóa trong du lịch được coi trọng hàng đầu thì kinh tế cũng 

theo đó mà phát triển theo cách "xuất khẩu tại chỗ". Chính vì vậy, để khai thác tốt tiềm 

năng du lịch nhưng không làm mai một, ảnh hưởng đến những giá trị văn hóa của người 

Thái tại Bá Thước thì cần có những giải pháp sau: 

- Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp: Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch có sự 

khác biệt lớn so với các loại hình du lịch khác vì có sự tham gia của cộng đồng địa 

phương trong các hoạt động du lịch. Khách du lịch được cùng ăn - cùng ở - cùng sinh 

hoạt với người dân, được trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực của cộng đồng. Nó 
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có thể gây ra tác động rất lớn đối với đời sống và nền văn hóa bản địa của cộng đồng 

người Thái. Bởi vậy, loại hình du lịch cộng đồng cần được tổ chức và quản lý một cách 

cẩn thận với một chính sách quản lý phù hợp, đòi hỏi sự hợp tác, đồng thuận của tất cả 

các bên có liên quan trong đó vai trò của cộng đồng là vô cùng quan trọng, tránh những 

tác động xấu không cần thiết đến cuộc sống của cộng đồng địa phương. 

- Tổ chức quy hoạch hợp lý: Vì loại hình du lịch cộng đồng là loại hình du lịch nhạy 

cảm với cuộc sống hiện tại và văn hóa truyền thống của người dân bản địa nên cần có sự 

nghiên cứu, cân nhắc, lựa chọn cẩn trọng những khu vực có thể phát triển du lịch cộng 

đồng. Trong quy hoạch nhất thiết phải có sự tham gia đóng góp ý kiến của người dân địa 

phương và ý kiến của họ phải được tôn trọng. Chúng ta không nên và không cần thiết phải 

phát triển du lịch cộng đồng ở tất cả các bản mà chỉ nên phát triển ở những bản có thế 

mạnh. Làm được điều này chúng ta vừa hạn chế được những tác động của hoạt động du lịch 

tới cuộc sống và văn hóa của cộng đồng vừa bảo tồn được bản sắc địa phương.  

- Nâng cao nhận thức cho cộng đồng: Phải tuyên truyền cho cộng đồng gìn giữ 

và khôi phục đời sống văn hóa, nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội, kiến trúc nhà ở, 

các nghề thủ công truyền thống của dân tộc mình. Cộng đồng phải hiểu sâu sắc rằng 

những yếu tố này mới chính là những yếu tố thu hút khách du lịch đến với cộng đồng. 

Là những yếu tố cần được bảo vệ vì lợi ích lâu dài không chỉ cho phát triển du lịch mà 

còn vì các lợi ích văn hóa khác nữa. Nếu không lưu giữ và khôi phục lại thì không thể 

phát triển và phát triển một cách bền vững được. 

- Nâng cao năng lực của cộng đồng trong các hoạt động du lịch: Đây  là vấn đề then 

chốt nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc và có chất lượng từ đó tạo ấn tượng 

tốt để thu hút khách du lịch, đồng thời từ đó kéo dài ngày lưu trú, tăng mức chi tiêu của du 

khách tại địa phương nhằm tối đa hóa doanh thu cho cộng đồng. Cụ thể, nâng cao năng lực 

của cộng đồng bao gồm: 

+ Nâng cao năng lực về tổ chức quản lý hoạt động du lịch cho cộng đồng. 

+ Nâng cao các kỹ năng cung cấp các dịch vụ du lịch cơ bản như dịch vụ lưu trú, 

dịch vụ ăn uống, dịch vụ hướng dẫn. 

+ Nâng cao khả năng về tài chính để phát triển sản phẩm du lịch tại điểm đến. 

- Phát triển nguồn nhân lực: Dựa vào thực trạng và nhu cầu của hoạt động kinh 

doanh du lịch cộng đồng mà chúng ta đưa ra kế hoạch để đào tạo đội ngũ nhân lực phục 

vụ cho loại hình du lịch này. Để chương trình đào tạo thu được kết quả tốt thì phải có sự 

liên kết của nhiều tổ chức như sự kết hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, 

chính quyền địa phương, người dân địa phương và các tổ chức phi chính phủ, cơ sở đào 

tạo, công ty lữ hành… Nội dung của chương trình học nên bao gồm ba phần: một là, kỹ 

năng cơ bản (giao tiếp, ứng xử,…); hai là, nghiệp vụ chuyên ngành (nghiệp vụ buồng, 
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nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ hướng dẫn, nghiệp vụ đón tiếp khách, nghiệp vụ chế 

biến món ăn,…); ba là, ngoại ngữ trong đó ưu tiên tiếng Anh và tiếng Pháp. Ngoài ra, 

một phần không thể thiếu trong chương trình học, đó chính là việc giáo dục người dân ý 

thức bảo vệ môi trường và đặc biệt là văn hóa bản địa. 

- Khai thác kết hợp với bảo tồn tài nguyên du lịch: Vốn dĩ chưa có mặt của ngành 

kinh tế du lịch thì nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân văn của địa phương cũng đang dần 

bị xâm phạm bởi sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, nếu không có kế 

hoạch bảo vệ ngay từ bây giờ thì e rằng không còn kịp nữa. Một khi du lịch phát triển 

mạnh, số lượng khách du lịch tăng lên, trong khi không có kế hoạch bảo vệ tài nguyên 

sẽ để lại hậu quả khó lường. Để tránh tình trạng này xảy ra cần phải thực hiện một số 

biện pháp sau: 

+ Cấm chặt phá rừng bừa bãi, cấm săn bắt động thực vật quý hiếm. Thực hiện 

trồng rừng và quản lý rừng. 

+ Bảo vệ nghiêm ngặt các nguồn nước, tránh xả rác và các chất thải sinh hoạt, 

chất thải sản xuất ra suối, ao, hồ. 

+ Xem xét, nghiên cứu, thực thi và tôn trọng sức chứa của vùng và từ đó đưa ra 

kế hoạch đón khách phù hợp nhằm phát triển bền vững. Sức chứa tối đa nên là 2 

khách/1 người dân. 

+ Giáo dục khách du lịch và cộng đồng ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường. 

Chương trình tuyên truyền giáo dục phải được thực hiện liên tục, có hệ thống đến từng 

nhà, từng người. 

+ Nghiên cứu, khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đã bị mai 

một như các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ... 

+ Phục dựng các ngôi nhà sàn cổ của người Thái với vật liệu phù hợp cảnh quan, 

môi trường. 

+ Khôi phục lại các sinh hoạt văn nghệ truyền thống hàng ngày, các lời ca, điệu 

múa cổ của người Thái. 

+ Sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống trong các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. 

+ Giáo dục cộng đồng địa phương có ý thức xây dựng và giữ gìn nét sinh hoạt 

văn hóa truyền thống của cộng đồng người Thái. 

+ Có những quy định cụ thể đối với khách du lịch, giúp cho khách du lịch tôn 

trọng và cùng có trách nhiệm với nhân dân địa phương trong việc bảo vệ các giá trị văn 

hóa truyền thống cộng đồng. Đặc biệt, khi khách du lịch trong suốt quá trình trải nghiệm 

du lịch đều cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với người dân địa phương, nên khách du lịch 

cũng là một nhân tố góp phần không nhỏ cho sự thành công và bảo tồn giá trị điểm đến. 
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Nếu như các giải pháp trên được thực hiện đồng bộ, chắc chắn rằng du lịch cộng 

đồng ở Bá Thước - Thanh Hóa sẽ phát triển, đem lại hiệu quả đa chiều, hoàn thành mục 

tiêu bản tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng người Thái nơi đây. 

Tóm lại, phát triển du lịch cộng đồng tại vùng cao Thanh Hóa nói chung và Bá 

Thước nói riêng phải làm sao mà du khách đến các bản dân tộc Thái ở nơi đây, du 

khách sẽ có dịp tham gia các sinh hoạt thường ngày cùng người dân (cấy lúa, đan lát, 

dệt thổ cẩm); thưởng thức những món ăn dân dã, mang hương vị núi rừng, được chế 

biến cầu kỳ như: cá nướng, thịt gói lá nướng, măng rừng... cùng những gia vị chỉ có ở 

vùng Tây Bắc như: chẳm chéo, mắc khén… Khi màn đêm buông xuống, bên ánh lửa 

bập bùng, du khách lại được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với những lời 

hát, điệu xòe đặc trưng của dân tộc Thái. 
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DEVELOPING COMMUNITY-BASED TOURISM ASSOCIATED 

WITH TRADITIONAL CULTURE PRESERVATION OF THAI 

ETHNIC GROUP IN BA THUOC DISTRICT, THANH HOA 

PROVINCE 

        Le Ba Thanh, M.A 

Abstract: Community-based tourism provides visitors with experiences on the 

local community identity, in which local communities directly involve in tourism 

activities, gaining social-economic benefits from tourism activities society and taking 

responsibility of protecting environmental resource protection as well as community 

culture identity. With the advantages of natural ecological landscape and traditional 
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cultural values of Thai ethnic group which are preserved in good conditions, Ba Thuoc 

is one of eleven mountainous districts of Thanh land with strong development of 

community-based tourism. Tourists’ direct participation in activities of local 

communities has created many risks of reducing traditional cultural values and 

destroying natural landscapes. Thus, developing community-based tourism associated 

with traditional culture preservation is becoming an urgent issue.  

Key words: community-based tourism, tourism resource, traditional culture values 

of Thai ethnic groups, Ba Thuoc district… 
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MỘT SỐ NGHI THỨC GỢI Ý THẦN LINH  

TRONG HỘI CỔ TRUYỀN VIỆT 

TS. Lê Thị Thảo1 

 

Tóm tắt: Hội cổ truyền kết tinh nhiều giá trị văn hóa của cộng đồng làng xã, 

trong đó các nghi thức giao tiếp, ứng xử với thần linh là một trong những nội dung chủ 

yếu, tạo nên yếu tố “thiêng” của hội. Bài viết đề cập đến một số nghi thức gợi ý thần 

linh trong hội cổ truyền Việt, nhận diện khái quát đặc điểm của tín ngưỡng thờ thần 

trong làng xã và những ước vọng chung của cộng đồng, từ đó gợi mở hướng bảo tồn và 

phát huy giá trị.  

Từ khóa: Hội cổ truyền, lễ hội, tín ngưỡng, văn hóa dân gian. 

 

1. Nhận thức chung về hội cổ truyền 

Khi lần theo ký ức dân gian và các hương ước, tục lệ của làng xã Việt Nam còn lưu 

giữ được, chúng tôi thấy rằng, những sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà hiện nay gọi là lễ 

hội thường được định danh là hội (hội Dâu, hội Phù Đổng, hội Gióng, hội làng La, hội 

làng Đông Sơn, hội chùa...) hay đám (vào đám, đóng đám, giã đám, hội hè đình đám). 

Bên cạnh đó là các hoạt động mang tính chất trò (trò Chụt, trò Trám, trò Thủy, trò múa 

lân...), tục lệ (tục chơi chợ...). 

Tất cả những tên gọi hội, đám, trò, hay tục lệ... tuy sắc thái, cấp độ khác nhau, 

nhưng đều có đặc điểm chung là những sinh hoạt cộng đồng ở làng xã cổ truyền. Thông 

qua đó, người dân với niềm tin vào thần linh, cùng hướng tới ước vọng chung được mưa 

thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, đã thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của gia đình tiểu nông 

nhỏ bé để tăng cường sự gắn kết, hòa mình vào cộng đồng và cả đất trời. 

Hiện nay, trong các văn bản của nhà nước đều định danh những hoạt động như 

trên là lễ hội. Có lẽ cách hiểu này xuất phát từ đặc điểm của lễ hội có phần nghi lễ cúng 

tế thần linh và các trò chơi, trò diễn, diễn xướng. Ở đây hội được hiểu một cách đơn 

giản là cuộc vui tổ chức chung cho đông đảo người dự2, và lễ hội được định nghĩa là 

cuộc vui tổ chức chung, có các hoạt động lễ nghi mang tính văn hóa truyền thống của 

dân tộc3. Với cách hiểu này, người ta đã tách lễ hội thành phần lễ và phần hội một cách 

"thô sơ". Từ đó, trong việc tổ chức lễ hội hiện nay, tuy có cố gắng khôi phục lại truyền 

thống, song chỉ mới được "phần ngọn", thiên về hình thức. Nhiều vấn đề mang ý nghĩa 

                                           
1 Trung tâm Nghiên cứu phát triển văn hóa & Nguồn nhân lực, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa 
2 Hoàng Phê (chủ biên) (2003), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, tr 459. 
3 Hoàng Phê (chủ biên) (2003), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, tr 561. 



TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU  

 
95 

tâm linh sâu xa (các tục lệ, hèm...) bị bỏ qua, dẫn tới tình trạng "kịch bản hóa lễ hội", 

"sân khấu hóa lễ hội", "giảm lễ, tăng cường hội", coi lễ chỉ đơn giản là cúng bái và hội 

chỉ là trò chơi mang tinh thần thể thao, thượng võ. Như nhiều nhà nghiên cứu văn hóa 

nhận xét: tức là mới chỉ quan tâm đến cái "thể" thực dụng chứ chưa chú ý tới cái "mật" 

và "dụng" của hội cổ truyền.  

Thực chất, hội là một hiện tượng phức tạp hơn nhiều. Hội tức là hội tụ, hợp lại 

để thực hiện những điều cần thiết. Trong hội cổ truyền, cư dân làng xã cùng hợp lại để 

tổ chức một chuỗi các hoạt động liên tiếp, trong một không gian, thời gian thiêng liêng, 

nhằm tiếp cận với những thế lực siêu nhiên, gợi ý những thế lực này đáp ứng ước vọng 

của cả cộng đồng. Như vậy, nếu chấp nhận cách gọi hội cổ truyền là lễ hội, thì cần phải 

hiểu: trong lễ có hội, trong hội có lễ, đây là hai mặt của một cặp phạm trù thống nhất, 

lấy lễ làm tín hiệu.  

Trong bài viết này, chúng tôi tạm xác định, hội cổ truyền là những hội truyền 

thống, lưu truyền từ đời này sang đời khác, ít nhất có trước năm 1945, đã ăn sâu bám rễ 

vào/ở làng quê, vẫn còn được duy trì đến ngày nay.   

2. Một số nghi thức gợi ý thần linh trong hội cổ truyền Việt 

Trong quan niệm của người Việt, thần linh là những siêu lực kết tinh sức mạnh 

của thiên nhiên/vũ trụ và đại diện cho thiên nhiên/vũ trụ4. Tuy nhiên, người Việt trước 

đây thường không có ý thức đẩy thần linh lên quá cao, trong một chừng mừng nào đó, họ 

coi thần linh như một thứ công cụ linh thiêng, vì con người mà tồn tại và cũng vì con 

người mà ban phát sức mạnh để mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, đảm bảo hạnh 

phúc cho con người (ước mơ truyền đời của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước). Nhưng 

thần linh thường cần có sự nhắc nhở và cần phải được cung cấp "phương tiện" để về trần 

gian thực thi nhiệm vụ mà con người mong chờ. Chính vì vậy, các nghi thức giao tiếp với 

thần linh trong lễ hội phải được tiến hành trong một không gian thiêng (thường gắn với 

các kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng), thời gian thiêng (vào một số ngày nhất định trong năm 

tùy theo cộng đồng. Và siêu lực của thiên nhiên/vũ trụ ở từng cộng đồng sẽ hiển hiện ở 

những vị thần khác nhau theo tinh thần "trống làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng 

ấy thờ", tuy nhìn chung đều có chức năng bảo trợ cho làng xã, truyền sinh lực cho muôn 

người, muôn vật. Nhìn ở góc độ tín ngưỡng, có thể đó là một vị Thành Hoàng làng, là một 

Phúc Thần hoặc một vị Thánh Mẫu, thậm chí là một loài vật (cá Ông)... 

Bởi quá trình lịch sử hóa và huyền thoại hóa các vị thần được thờ phụng đã gắn 

bó mật thiết với cảnh quan từng vùng quê, di tích và điện thần, lại diễn ra khác nhau 

                                           
4 Bia chùa Bối Khê, Hà Nội, thế kỷ XV có ghi: "Anh tú của đất trời là sông núi, anh tú của sông núi là 
thần linh". 
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giữa các vùng văn hóa nên cách gợi ý đối với thần linh được biểu hiện vô cùng phong 

phú. Có thể kể đến một số hình thức sau: 

2.1. Nghi thức gợi ý về sự phát triển liên tục và phồn thịnh của cộng đồng  

Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền trong các bài nghiên cứu đã nhiều lần đề 

cập đến hội cổ truyền ở khía cạnh là sự quay lại với thời hỗn mang5 - giai đoạn khởi đầu 

của lịch sử loài người6. Có lẽ, đây là lớp văn hóa cổ xưa nhất của hội cổ truyền được lắng 

đọng, trao truyền qua các thế hệ. Ảnh xạ của thời hỗn mang trong hội cổ truyền được nhìn 

thấy ở những tục, trò có vẻ hỗn độn, mất trật tự như: hội Chen (Nga Hoàng, Bắc Ninh), 

tục cướp hoa tre ở hội Sóc Sơn (Hà Nội), tục tung bông ở hội Bạch Trữ7 (Mê Linh, Vĩnh 

Phúc), tục ẩu đả trong hội chợ Chuộng (Triệu Sơn, Thanh Hóa), tục cướp phết ở hội Hiền 

Quan (Tam Nông, Phú Thọ), tục ném đá chùa Hương giữa người Yến Vĩ và Đục Khê, tục 

cướp cầu, vật cầu ở nhiều địa phương, hiện tượng Dô Ông Đám ở làng Đồng Kỵ, tục ông 

Đúc - bà Đúc (Thiệu Hóa, Thanh Hóa)8. Điều đáng lưu ý là sự hỗn độn đó không diễn ra 

lâu, mà đến thời khắc nhất định lại đi vào trật tự, như một gợi ý: thời hỗn mang đã qua, 

xin các thần linh hãy đưa thiên nhiên/vũ trụ đi vào trật tự, để mưa thuận gió hòa, mọi vật 

sinh sôi phát triển. Ngay tiếp sau đó là hàng loạt các hoạt động diễn tả cuộc sống và sản 

xuất với nội dung và hình thức biểu hiện vô cùng phong phú. 

Ở vùng đất Yên Định của Thanh Hóa xưa có tục kéo trò Chụt tại làng Thiết Đanh. 

Theo tư liệu của ông Lê Huy Trâm9, trò này không được tổ chức thường niên mà chỉ tổ 

chức khi trong làng không có cố ông nào vào tuổi 60 (tức là đường dây lên cõi thọ bị 

đứt), nhằm giải hạn, cầu mong cho sự sống phát triển liên tục. "Chụt" là tên gọi một loài 

trai nước ngọt "tầm hập như hai bàn tay úp lại". Xưa dân gian có nhiều hình ảnh ví von 

để gọi âm vật của người phụ nữ như con gà bổ đôi, con cá diếc, cái lá đa (sự đời như 

cái lá đa) hoặc cái hến, cái ngao. Con trai, con chụt cũng được dùng để gọi âm vật như 

thế. Ở Nghệ An có nơi nếu sinh được một cháu gái thì người ta gọi là sinh được một 

Chụt cũng như sinh được cái hĩm. Do vậy, có thể thấy lễ tục trò Chụt mang đậm dấu ấn 

phồn thực, là lớp văn hóa có lẽ từ thời nguyên thủy của dân tộc.  

                                           
5 Theo Từ điển Tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên, Nxb Đà Nẵng): hỗn mang là trạng thái mọi thứ đều đang 
còn hỗn độn, mờ mịt (thường nói về thế giới ở thời nguyên thủy).  
6 Trần Lâm Biền với bút danh Hương Nguyên trong Một thoáng về lễ hội dân gian cổ truyền, Tạp chí Di 
sản văn hóa, số 2(43) năm 2013, tr 21, và Đình làng Việt (châu thổ Bắc Bộ) (Nxb Thế giới, 2014, tr 217).  
7 Sau lễ rước Thành Hoàng, làng tổ chức tung bông tại đình. Bông được làm bằng một đốt tre non được 
tước thành các sợi mỏng, trắng xốp, xoắn tròn lại như mây trời (tượng cho bầu trời hay thế giới hỗn 
mang). Chủ tế đứng trên bục cao tung bông cho người dân xô đẩy nhau cướp.  
8 Tục ông Đúc - bà Đúc ở Kẻ Trịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa diễn tả cảnh ông Đúc, bà Đúc cứ 
thấy đám đông người thì ào tới xô đẩy, chen lấn.  
9 Lê Huy Trâm - Hoàng Anh Nhân (2001), Lễ tục, lễ hội truyền thống xứ Thanh, Nxb Văn hóa Dân tộc, tr 
88 - 101. 
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Tham gia trò Chụt thường là trai chưa vợ, gái chưa chồng, tùy điều kiện từng năm 

mà số lượng nhiều ít khác nhau (các con trò). Đêm trước hội (mồng 5 Tết), các con trò 

tụ tập trong nghè - nơi thờ Thành Hoàng làng. Cửa nghè đóng kín, nội bất xuất, ngoại 

bất nhập. Đêm tối như bưng, trong nghè không được thắp đèn đuốc gì cả, không ai được 

nói với ai. Nghè tối và kín tượng cho bào thai mẹ hay suy tư sâu hơn có thể hiểu đó 

chính là thế giới hỗn mang ở buổi đầu của lịch sử loài người. Các con trò, cả nam lẫn nữ 

chen lấn, sờ soạng trong đêm như những vận động ban đầu của đất trời, và các yếu tố 

âm, dương khởi nguyên ấy đụng chạm, kết hợp với nhau để chuẩn bị ra đời một sự sống 

mới. Các cụ trong làng cho biết, từ sau đêm mồng 5 Tết ở trong nghè đóng kín ấy, tính 

đủ tháng đủ ngày, nếu người nào "không chồng mà chửa" thì không bị làng phạt vạ.  

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuất hiện (như xua tan sự tăm 

tối của thời hỗn mang), cửa nghè được mở ra. Từ trong nghè còn tối mịt mùng, dòng 

người kéo ra, cuộc sống từ đây không dứt, hòa vào ánh sáng ban ngày sôi động và phát 

triển. Dòng người cứ cuồn cuộn kéo đi trên đường làng, các con trò diễn các động tác 

sinh hoạt đời thường, đùa nghịch, vui vẻ. Trong chuỗi diễu hành ấy bắt gặp đủ các nhân 

vật trong xã hội mà người bình dân thường tiếp xúc, như: hai anh lính dẹp đường, hai 

con bò, hai vợ lính, một léo mõ, một anh câu ếch, bốn con chơi, tám o trống quân, sáu 

anh kéo lưới, một ông thần rừng, một con khỉ, một thầy học, một thầy địa lý, một bà cốt, 

một thầy bói ma..., cuối cùng là một chú khách, một chú mường. Có thể có từ vài ba 

chục đến hàng trăm con trò tay cầm đạo cụ diễn tả các động tác liên quan đến nghề 

nghiệp của mình, vừa đi vừa trêu ghẹo, đối đáp dí dỏm với các bạn trò và bà con dân 

làng. Đoàn diễu hành kéo đến tất cả các địa điểm quan trọng của làng (thường là các 

điểm thiêng: cây đa, giếng nước, đình làng...). Đến đoạn cuối làng, các con trò lần lượt 

tự trút bỏ hóa trang, trở lại người bình thường, hòa cùng những người đi xem trò. Sự kết 

thúc đột ngột khiến nhiều khi người đi xem bị "hẫng", vì thế có người gọi đây là trò 

"tụt" (tụt bỏ các hóa trang), cũng có người gọi là trò "tuột" (kéo đi tuồn tuột từ đầu đến 

cuối) thay cho cách gọi trò Chụt, tuy nhiên, cách gọi trò Chụt là phổ biến. Ở đây, từ 

"kéo" trong "kéo trò" chứa đựng ý nghĩa sâu xa, diễn tả một sự phát triển đi lên không 

ngừng với sự giúp sức của các siêu lực thiêng liêng.  

Một trường hợp khác, là tục cướp hoặc vật cầu ở nhiều hội miền Bắc. Tuy hình 

thức tổ chức rất phong phú nhưng đều biểu đạt một số ý nghĩa chung. Đầu tiên là biểu 

đạt cho một bầu trời chuyển động để tạo ra sinh khí, mà có sinh khí sẽ tạo ra sự sống, 

làm cho muôn loài, muôn vật tươi tốt, sinh sôi nảy nở. Ở hội đền Thượng Thọ (Bạch 

Hạc, Phú Thọ), cầu gồm một bộ 9 quả bên trong nhồi bông, bên ngoài may bằng vải ngũ 

sắc thêu chỉ màu. Mỗi quả cầu đều có dải buông thõng, dải hoặc khâu bằng lụa màu, 

hoặc kết bằng chỉ sặc sỡ. Bộ cầu được buộc ở cành tre. Khi làm lễ tế xong, chủ tế tung 3 
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quả một để dân làng xô đẩy nhau cướp cầu tạo nên một cảnh hỗn độn. Số lượng 9 (quả 

cầu) biểu đạt cho số nhiều và sự phát triển. Các quả cầu sặc sỡ tượng cho các tinh tú mà 

quả cầu mẹ tượng cho mặt trời. Các dải lụa màu như ánh sáng chiếu xuống nhân gian. 

Nghi thức tung cầu gợi về sự vận động của bầu trời. Cảnh xô đẩy, tranh cướp cầu gợi về 

buổi hỗi mang trong lịch sử loài người (có lẽ ban đầu trò này chỉ có việc tranh cướp cầu 

để tạo ra sự lộn xộn, nhằm đồng nhất sự phát triển của lịch sử, sau này mới được khoác 

thêm những nghi thức mang ý nghĩa mới). Rất nhanh sau đó, khi người dân nào đó cướp 

được cầu thì mọi việc lại trở về với trật tự, chuyển sang một trình tự ổn định để phát triển.  

Cảnh hỗn độn trong tục vật cầu, cướp cầu còn bao chứa hình ảnh về sự vận động 

thường hằng nhất của bầu trời từ ngàn xưa: sự vận động của trời, đất và các vị tinh tú. 

Trong tục cướp cầu ở hội đình làng Thăng Núi (Hiệp Hòa, Bắc Giang), người ta đào hai 

lỗ vuông ở hai đầu Đông và Tây của sân đình (hướng mặt trời mọc và lặn). Hai đội chơi 

tranh cướp quả cầu được sơn đỏ (mặt trời - tròn - dương) để đặt vào lỗ (mặt đất - vuông 

- âm) của đội mình. Hội làng Yên Xá (Ninh Bình) còn quy định lỗ phía Đông là lỗ 

Chiêm, lỗ phía Tây là lỗ Mùa, nếu quả cầu được đặt nhiều vào lỗ phía Đông thì năm ấy 

sẽ được vụ Chiêm, còn nếu được đặt nhiều vào lỗ phía Tây thì năm ấy sẽ được vụ Mùa. 

Trò chơi cầu ở xã Lương Lỗ (Thanh Ba, Phú Thọ) là trò ném cầu rọ. Chiếc rọ tre thủng 

tròn được treo trên một cây tre ở sân đình. Đội có nhiều cầu bỏ vào rọ sẽ thắng cuộc. 

Trong các hội làng ở trung du Bắc Bộ có trò đánh cầu bằng gậy tre cong gọi là trò chơi 

hất phết. Cái gậy và quả cầu được gọi là gậy phết và quả phết. Đất và trời là hai yếu tố 

đối đãi, hợp với nhau khi quả cầu được bỏ vào hố đất. Cũng có nơi quả cầu là quả bưởi, 

hoặc quả dừa. Trong lễ “đảo vũ” ở xã Thanh Trực (Lập Thạch, Vĩnh Phúc), người cướp 

được cầu nhanh chóng ra ném xuống ao đình với ước vọng cầu mưa. Dân làng có câu: 

“Cướp bưởi cầu mưa, cướp dừa cầu nước”. Nếu bóc tách những yếu tố có lẽ được bồi 

đắp thêm vào ở các thời kỳ sau khi xã hội loài người đã phát triển đến một trình độ nhất 

định (phía Đông - vụ Chiêm, phía Tây - vụ Mùa…), thì có thể thấy những nghi thức gợi 

về sự vận động của vũ trụ là lớp ý nghĩa cổ xưa của hội còn được ảnh xạ đến ngày nay 

(mặc dù theo thời gian đã được khoác thêm nhiều màu sắc mới). 

Tục vật cù ở làng Vạc (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) lại có phần khác biệt. Cũng theo 

tư liệu của Lê Huy Trâm, lệ làng Vạc vật 3 keo, keo đầu dành cho quan viên chức sắc 

và 12 chàng trai trẻ. Keo thứ hai dành cho người làng. Keo thứ ba dành cho người ngoài 

làng, xã, tổng. Đến keo cuối cùng này, quả cù bị làng khác cướp đem về làng mình để 

vật, làng nào giành được cù thì điềm năm ấy làng xóm làm ăn phát đạt, có khi quả cù bị 

chuyển sang huyện khác. Dân làng Vạc phải cử 2 người đi theo, một người cầm mõ, 

một người cầm thanh la vừa đi theo vừa gõ "Cốc - Phèng". Nhưng dù đi xa đến đâu, người 

làng Vạc cũng phải mang được cù về trước nửa đêm để làm lễ tất. Như vậy, sinh khí của 
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trời đất được dẫn truyền đi khắp nơi, làm cho mọi vật sinh sôi nảy nở, mùa màng tươi tốt. 

Cuộc sống con người do vậy được phát triển liên tục (từ khởi đầu - thời hỗn mang, đến hiện 

tại - có trật tự, quy củ) và luôn phồn thịnh. 

2.2. Nghi thức gợi ý cầu mùa  

Người Việt là cư dân sản xuất nông nghiệp, ước vọng cao nhất là được no đủ, 

phồn thịnh. Trong hội cổ truyền, tất cả hoạt động dường như đều xoay quanh việc cầu 

mùa. Đặc trưng trong canh tác lúa nước của người Việt là sử dụng nguồn nước tại chỗ: 

(nước mưa) đọng trong các ao, hồ, đầm, ít sử dụng mương phai. Chính vì vậy, mong 

ước mưa thuận gió hòa đã trở thành nỗi ám ảnh ngàn đời trong tâm thức cộng đồng, 

người nông dân luôn phải trông (mong, canh chừng): trông trời, trông đất, trông mây, 

trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm... Việc cầu mùa được biểu hiện qua vô số 

nghi thức trong hội cổ truyền ở khắp các vùng miền. Người ta có thể cảm nhận tiếng 

trống hội, tiếng pháo rền vang làm rung động bầu sinh khí ở tầng trên, như tiếng sấm 

gọi cơn mưa hay múa rồng, múa sư tử biểu hiện về sự vần vũ của mây trời, hướng tới 

ước vọng cầu mùa... 

Việc cầu mưa còn ẩn tàng trong những nghi lễ, trò diễn riêng. Ở nhiều làng ven 

sông vùng châu thổ Bắc Bộ đều tổ chức rước nước với nghi thức có nhiều nét tương 

đồng. Những người tham gia cho 3 chiếc thuyền (số lẻ - số của sự sống) ra giữa dòng 

sông (thường ở vị trí thiêng như ngã ba hoặc trước cửa đình, đền...). Vị trí lấy nước 

được xác định bằng cách cắm cọc giữ một vòng tròn đỏ (hình tượng bầu trời - màu đỏ - 

sinh khí - mầm sống của muôn loài, muôn vật). Khi nghi thức lấy nước bắt đầu, ba 

thuyền cùng chèo chống nối nhau chạy ba vòng (ngược chiều kim đồng hồ). Sau đó, 

người chủ lấy gáo đồng hoặc gáo dừa sơn đỏ múc nước sông đổ vào chóe (được phủ 

miệng bằng vải đỏ). Có thể thấy, nước được lấy về không còn là nước sông đơn thuần, 

qua những lần được thiêng hóa (lấy ở không gian thiêng, trong thời gian thiêng, bằng 

dụng cụ thiêng và đựng trong vật dụng thiêng), vì thế nước được lấy về có sức linh vô 

bờ, giúp cho muôn loài, muôn vật được tươi tốt.  

Vào những năm trời hạn hán, nhiều làng còn tổ chức tục "ngự dội" để cầu mưa. 

Đền thánh Tến ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa thờ Lê Phụng Hiểu (sau chuyển hóa thành 

Thánh Tến, Thánh Bưng). Trong truyền thuyết dân gian, biểu tượng của ông Bưng là 

đám mây. Trong truyện còn kể: ông Bưng có bình nước mưa nên giỏi việc làm mưa. 

Khi trời hạn, dân làng làm lễ rước tượng Thánh trong đền ra sông Mã, múc nước tắm 

cho tượng. Nước dội đến đâu dùng khăn điều lau sạch đến đấy. Sau đó khiêng kiệu lên 

bờ và rước về làng. Không biết việc này linh nghiệm đến đâu, chỉ biết một số cụ già 

trong làng còn kể: có năm, rước về chưa đến làng, mưa đã ập xuống như trút nước. 
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Nghi thức cầu mưa còn được tiến hành bằng những cuộc đua thuyền trên sông. 

Đây là một "trò" không chỉ có ở Việt Nam mà khá còn phổ biến ở nhiều nơi thuộc Đông 

Nam Á. Ngày nay, hội đua thuyền chỉ được hiểu ở phương diện tiếp nối truyền thống 

thượng võ của tổ tiên. Song, có thể suy đoán ý nghĩa ban đầu của nó chính là một nghi 

thức cầu nước. Trong khi đua thuyền, các tay chèo đã ra sức bổ mạnh xuống nước tạo 

vận tốc tối đa cho thuyền đua để giành chiến thắng cho đội mình, đồng thời đó cũng tạo 

sự nổi sóng cho lòng sông. Trên bờ tiếng chiêng, tiếng trống khuấy tựa như tiếng sấm. 

Những lá cờ phất dọc, phất ngang như gợi sự vận động của bầu trời tạo ra những trận 

gió lớn. Nước bị mái chèo khua bắn tung tóe như mây tuôn... Tất cả tạo thành khung 

cảnh liên quan tới cơn mưa. Trong hội đua thuyền ở Đào Xá (Thanh Thủy, Phú Thọ) chỉ 

có hai thuyền được định danh là thuyền đực (đầu hình chim) và thuyền cái (đầu hình 

cá). Như vậy âm (cái - cá - dưới - ướt) và dương (đực - chim - trên - khô) hòa hợp, 

khuấy động nước (đánh thức thủy thần) để cầu nước. Ngoài đua thuyền trên sông, trong 

nhiều hội ở miền Bắc tổ chức diễn xướng chèo chải (chèo thuyền cạn) cũng với ý nghĩa 

cầu nước này. 

Ngược lại, còn có nhiều nghi thức cầu tạnh để lúa chắc hạt. Một trong những hình 

thức phổ biến là hội thả diều, thả chim câu. Muốn thả được diều hoặc chim câu thời tiết 

phải khô ráo, bầu trời quang đẵng, vì vậy hội thả diều gắn với mong ước "phong đăng hòa 

cốc". Hội thả diều trước đây có ở làng Nguyễn (Đông Hưng, Thái Bình), làng Bá Giang 

(Đan Phượng, Hà Nội), làng Vũ Đại (Lý Nhân, Hà Nam)... Ngày nay, ý nghĩa cầu mùa 

của hội thả diều đã phai nhạt, phủ lên trên đó là ca ngợi sự khéo léo, tinh thần thượng võ. 

Nghi lễ cầu tạnh còn có thể thấy ở một số nghi thức khác như tục phất cờ tổng ở hội đền 

bà Tấm vào những năm trời âm u để xua tan mây ám cho trời quang mây tạnh.  

Mùa màng bội thu (hay không) còn phụ thuộc rất nhiều vào các con sông (mà 

sông ở miền Bắc thường được đắp đê). Vì vậy, trong hội cổ truyền còn có những trò 

diễn gợi ý cho dòng sông xuôi chiều yên ả, tránh ứ đọng dâng nước làm lụt lội. Kéo co 

là một trò chơi diễn tả dòng chảy của sông. Ở đền Trấn Vũ (Long Biên, Hà Nội) ven 

sông Hồng, có trò kéo co ngồi bằng thân cây song, mà phe mạn Đường (xóm gốc - vùng 

trũng) thường thắng phe mạn Chợ (xóm ngọn - vùng cao), tượng cho dòng sông chảy 

xuôi dòng. Hình thức kéo co ngồi khá đặc biệt khiến ta liên tưởng tới con rắn, vì vậy trò 

chơi này mang đậm ý nghĩa trị thủy. Ở một số nơi khác lại kéo theo chiều Đông - Tây. 

Dân làng tin rằng nếu đội phía Đông thắng thì năm đó được mùa, đội phía Tây nhiều khi 

phải giả vờ nhường cho đội phía Đông thắng.  

Việc cầu mùa còn thường gắn với mặt trời. Trò vật cầu với quả cầu sơn đỏ như 

đã nêu trên chính nó là hình ảnh "mô phỏng" của mặt trời. Người ta còn thoáng thấy tục 

thờ mặt trời trong trò chọi gà (bởi gà gọi mặt trời dậy nên nhiều khi được đồng nhất với 
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mặt trời, chọi gà là hình thức vận động của mặt trời để đem sinh khí cho cây trồng, vật 

nuôi và con người sinh sôi, phát triển). 

Nỗi ám ảnh về mong ước mưa thuận gió hòa của người Việt mạnh mẽ đến nỗi 

một số tôn giáo du nhập vào nước ta đã được biến cải cho phù hợp với tâm thức người 

Việt. Trong hội chùa (gắn với Phật giáo) chúng ta bắt gặp nhiều nơi các sư lập đàn cầu 

mưa, nhất là những năm trời hạn. Hiện tượng độc đáo này được thấy rõ trong hội chùa 

Dâu (Thuận Thành, Bắc Ninh). Bà mẹ Man Nương (bóng dáng xã hội mẫu hệ của người 

Việt cổ) đã nhanh chóng nhập vào Phật điện (ở Luy Lâu - một mảnh đất khởi nguyên 

của đạo Phật ở Việt Nam), trở thành Phật Mẫu, và sinh ra (bằng phương pháp kết thai 

thần kỳ) Tứ pháp: Pháp Vân (mây), Pháp Vũ (mưa), Pháp Lôi (sấm, sét), Pháp Điện 

(chớp). Hội Dâu trở thành hội chung của 5 làng thờ 5 mẹ con Man Nương. Trọng tâm 

của hội là các đám rước để Tứ Pháp hội tụ và hội cùng Phật Mẫu Man Nương. Hình 

thức bên ngoài như một cuộc thăm rước giữa các thần đúng như tôn ti trật tự và sự hiếu 

thuận (các em đến thăm chị và thăm mẹ), song cái cốt lõi bên trong không khó nhận ra 

chính là biểu tượng của sự hội tụ, giao hòa các yếu tố quan trọng trong thời tiết, giúp 

cho mưa thuận gió hòa. Ý nghĩa đó được phụ họa bằng nhiều tục trò mang ý nghĩa cầu 

mưa, cầu mùa: trò đánh gậy, trò cướp nước, dâng nước, múa sưa tử, múa trống, đấu vật, 

đốt cây bông... 

Trong hội cổ truyền còn phổ biến những nghi thức mang tính phồn thực, cụ thể như: 

Hội đền Suối Mỡ (Lục Nam, Bắc Giang) có tục giã bánh dày vắt cặp đôi để dâng 

thờ Thánh Mẫu trong ngày hội. Tục này diễn ra rất nhộn nhịp, người ta vừa giã bánh 

vừa nói hát: “Của bà thì méo/ Của tôi thì tròn/ Giã trật hai hòn/ Thờ Cô Tích Mễ”. Theo 

tư liệu của Hoàng Minh Tường, ở làng Trường Lệ (Sầm Sơn, Thanh Hóa) có tục thờ Bò 

Nan. Bò Nan được đan bằng tre cật, có phết giấy bên ngoài, được để trong đền thờ. Khi 

tế thần, có mô tả lại các động tác "hèm" trong tục thờ. Người chủ lễ xướng "nán bò đeo" 

(cách nói lái), tiếp theo người được giao nhiệm vụ thực hành diễn xướng cầm cái dùi dài 

làm bằng cây dứa dại dụi vào đít bò nan ba lần theo lời hô của ông chủ lễ. Động tác này 

miêu tả sự giao phối giữa bò đực và bò cái, để đàn bò không ngừng được sinh sôi, nảy 

nở, con người từ đó cũng được no đủ10.  

Tục bắt chạch trong chum cũng là một trò chơi mang đậm tính phồn thực có ở 

nhiều hội vùng Bắc Bộ. Từng cặp nam nữ, trai tay trái, gái tay phải cùng nhau thọc tay 

vào chum bắt chạch, tay còn lại người nọ ôm người kia. Con chạch trơn trượt nên thực 

chất đôi trai gái thường chỉ bắt được tay nhau rất tình tứ. Ở hội Bạch Trữ (Mê Linh, Vĩnh 

Phúc) có trò bắt vịt dưới sông, mà theo quy định chỉ có nam giới mới được tham gia.  

                                           
10 Hoàng Minh Tường, Tìm hiểu tín ngưỡng phồn thực ở Thanh Hóa, Tạp chí Di sản Văn hóa, số 4 (21) 
năm 2007, tr 55. 
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Những nghi lễ phồn thực trong hội cổ truyền đã được khá nhiều công trình đề cập 

đến, chúng tôi chỉ xin điểm qua để thấy rằng một ước vọng lớn lao của người nông dân 

Việt - ước vọng cầu mùa đã được thể hiện thành nhiều lớp lang chồng lấn trong hội cổ 

truyền, như một tiếng cầu khẩn thiết của cả cộng đồng tới thần linh và cũng là yêu cầu 

đặt ra cho thần linh thực hiện (nếu cầu được thì thần đó mới thiêng).  

2.3. Nghi thức dâng tặng thần linh những thứ quý giá để mong được che chở 

Việc nhà nông luôn phụ thuộc khá nhiều vào thiên nhiên, mà trời đất nhiều khi 

không thuận lòng người. Trong lịch sử đã ghi lại nhiều trận lụt lớn, nhiều năm hạn hán 

khiến dân làng phải xiêu tán. Khi không đủ sức thay đổi hoàn cảnh nhưng không chịu 

chấp nhận sự khổ cực đó, người ta lại cho đó là do thần linh không "vừa lòng". Chính vì 

vậy, họ phải tìm đủ mọi cách để "chiều" thần linh, và phải chiều bằng thứ quý giá nhất 

mới có hiệu quả. Mà thứ quý giá nhất chính là sinh mạng (người hay động vật). Nghi lễ 

hiến sinh ra đời như một nghi thức đỉnh cao để "trao đổi" với thần linh, nhằm được "che 

chở", có được những điều may mắn, thuận lợi.  

Trong lịch sử, chúng ta đã từng thấy rất nhiều dấu vết của tục hiến sinh ở Việt 

Nam và thậm chí những tục lệ này còn rơi rớt đến tận ngày hôm nay. Câu chuyện 

Nguyễn Thị Bích Châu, cung phi của Trần Duệ Tông, trở thành vật cúng thần biển, khi 

đoàn quân của vua gặp bão khi đánh Chiêm Thành11, hay công chúa Huyền Trân suýt 

chút nữa bị hỏa thiêu theo cái chết của vua Chiêm Thành Chế Mân vẫn truyền tụng đến 

tận ngày nay. Trong quá trình nạo vét sông Tô Lịch cách đây khoảng chục năm, người 

ta đã phát hiện nhiều bộ xương và đồ tùy táng sinh hoạt, mà các nhà khoa học đã đưa ra 

giả thiết về một sự hiến sinh để trấn yểm long mạch thành Đại La thuở trước. 

Hiện nay, chúng ta có thể tìm thấy dấu vết của tục hiến sinh ở một số hội cổ 

truyền. Hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) là một ví dụ. Trong hội độc đáo này, có nghi 

lễ con trâu bị giết, đầu, đuôi, một nhúm lông và bát tiết được dâng cúng rồi sau đó đổ 

xuống cửa sông. Có thể hiểu, đây là nghi lễ hiến sinh cho thần biển. Con trâu là thứ rất 

quý giá với người dân Việt (con trâu là đầu cơ nghiệp), như vậy, người Việt đã dâng 

thần linh những thứ quý giá nhất của mình để cầu mong thần linh ban tặng cho sự thuận 

hòa trong mùa màng… 

Trong lễ tế hội làng của người Dao Thanh Y xã Bằng Cả (huyện Hoành Bồ, tỉnh 

Quảng Ninh), vật hiến sinh được chọn là một con gà trống. Theo quan niệm của người 

dân nơi đây, con gà trống khi ấy được coi là biểu hiện của những điều không may mắn. 

                                           
11 Tương truyền theo truyện dân gian, khi Trần Duệ Tông mang quân tới cửa biển Quảng Bình, gió thổi 
ngược khiến thuyền quân Trần không tiến được. Ông làm lễ cầu thần biển. Đêm đó thần biển báo mộng 
cho ông, đòi phải nộp một mỹ nhân mới cho thuận gió để quân đi qua. Hôm sau, Duệ Tông thuật lại 
chuyện cho mọi người nghe. Mọi người sợ hãi, chỉ có bà cung phi Nguyễn Thị Bích Châu tình nguyện 
hiến thân cho thần biển. Bà lao mình xuống biển chết và quân Trần đi qua được. 
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Trong tiếng nhạc ngũ âm, những thầy mo nhảy trước ban thờ Bàn vương, một trong số 

thầy mo ôm con gà trống trước ngực. Bất thình lình, thầy mo này dừng lại nhanh như 

cắt vặn cổ con gà, vứt xác vào chiếc mẹt ở giữa chiếu - điều ấy đồng nghĩa những xui 

xẻo sẽ bay đi. Cũng dùng gà làm vật hiến sinh, tuy nhiên người Sán Dìu lại dùng gà 

trong lễ an táng. Trước khi an táng, thầy cúng ôm con gà trống lầm rầm cúng, sau đó 

ném con gà xuống huyệt mộ, đầu gà quay về hướng nào thì đặt người chết quay về 

hướng ấy. Trong lễ hội đình Lục Nà, xã Lục Hồn (Bình Liêu, Quảng Ninh), dân bản tế 

thần bằng một con lợn sống. Khi giết thịt, thay vì chọc tiết bằng dao như cách thông 

thường, người ta dùng một đoạn sắt tròn đâm ngang cổ con vật12. 

Chúng ta cũng gặp một số nghi lễ hiến sinh khác trong hội đâm trâu (Tây 

Nguyên), tục chém lợn (Bắc Ninh) và nhiều địa phương khác, phổ biến trong các tộc ít 

người. Họ tin tưởng rằng, thần linh sẽ vui vẻ nhận lấy những vật hiến tế quý giá này, và 

trong một số nghi lễ, dòng máu đỏ của con vật bị hiến tế chính là những dòng sinh lực 

tinh túy nhất, được nhân lên bởi sức mạnh của thần linh, tưới khắp nhân gian đem lại 

mùa màng bội thu, nhân khang vật thịnh. Theo sự phát triển của khoa học, các nghi lễ 

hiến sinh đã có nhiều biến đổi: từ chỗ hiến sinh người (mà dấu tích của nó còn in đậm 

trong các câu chuyện dân gian và được ghi trong sử sách) đến hiến sinh bằng động vật, 

hoặc làm đồ mã thay thế cho người bị tiến tế. Tuy nhiên, những nghi lễ hiến sinh còn 

rơi rớt lại đến nay đang vấp phải nhiều sự phê phán, coi đó là dã man, phản cảm. 

3. Thay cho lời kết 

Bàn về hội cổ truyền là để hiểu thêm một di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Chỉ 

khi hiểu được một cách sâu sắc ý nghĩa của từng nghi thức, hoạt động trong hội chúng ta 

mới thấy tính thiêng liêng trong "thời điểm mạnh của sinh hoạt cộng đồng13", từ đó gạt bỏ 

được những xô bồ, thực dụng, để hướng con người tới những giá trị Chân - Thiện - Mỹ. 

Thay cho lời kết, tôi muốn trích lại lời của Hippolyte Le Breton - một học giả người Pháp, 

đã nói cách đây gần 100 năm: "Vì hiểu, nên mới yêu, và càng yêu thì càng hiểu hơn, cả 

hai tiếng ấy đều trợ lực cho nhau, nên cần phải biết kết hợp với một bàn tay mạnh mẽ và 

khéo léo"14, và "Cái gọi là sự tiến bộ chỉ là truyền thống đang đi lên. Nếu không có những 

truyền thống tốt đẹp, con người sẽ bị lôi cuốn theo bản năng xấu"15.  

 

 

                                           
12baoquangninh.com.vn/van-hoa/dien-anh/200911/Tuc-hien-sinh-trong-tin-nguong-mot-so-dan-toc-o-
Quang-Ninh-2122896/ 
13 Chữ dùng của GS. Đinh Gia Khánh 
14 Hippolyte Le Breton (2014), An Tĩnh cổ lục, Nxb Văn hóa Thông tin, tr 23. 
15 Hippolyte Le Breton (2014), An Tĩnh cổ lục, Nxb Văn hóa Thông tin, tr 39. 
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SOME GOD WORSHIPING CEREMONIES IN VIETNAMESE 

TRADITIONAL FESTIVALS  
Le Thi Thao, Ph.D 

 

Abstract: Traditional festivals converge many cultural values of local 

communities, in which God worshiping ceremonies are main parts that create 

supernatural characteristic of the festival. The paper refers to some God worshiping 

ceremonies in Vietnamese traditional festival and identifies general characteristics of 

God worshiping belief of in local communities associated with common aspiration. And 

then, some solutions to preserve and promote values of the festivals are also proposed 

in this paper. 

Keywords: Traditional festival, festival, belief, folk culture 
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DI VẬT, CỔ VẬT ĐIỂN HÌNH VÙNG HÀM RỒNG 

Ở THANH HÓA 

TS. Nguyễn Thị Thục1 

 

Tóm tắt: Góp phần làm nên một Hàm Rồng “danh giá” trong lịch sử và vẫn còn 

nguyên giá trị cho đến ngày nay là sự “chồng dầy” và “hiện tồn” của rất nhiều loại 

hình di sản văn hóa. Trong đó, di vật, cổ vật là những di sản văn hóa tiêu biểu, điển 

hình và có những giá trị mang tính đại diện cho xứ Thanh, cho dân tộc. Nghiên cứu 

bước đầu về di vật, cổ vật vùng Hàm Rồng nhằm làm sáng tỏ những giá trị độc đáo, và 

bổ sung vào kho tàng di sản văn hóa xứ Thanh nói riêng và cả nước nói chung. Đồng 

thời, làm cơ sở cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị trong thời kỳ hội nhập một cách 

hiệu quả. 

Từ khóa: Di vật, cổ vật, di sản văn hóa, trống đồng Đông Sơn, bia ký, Hàm Rồng… 

 

 1. Mở đầu 

 Hàm Rồng là một vùng văn hóa linh thiêng của xứ Thanh, được xem là hạt nhân 

để định hình diện mạo cho văn hóa sông Mã. Không nên nhìn nhận Hàm Rồng là một 

địa danh có địa lý và lịch sử biệt lập mà phải đặt Hàm Rồng trong tổng thể trục dọc và 

chiều ngang gắn liền với sông Mã như vậy mới đánh giá hết được vị trí của Hàm Rồng 

trong diễn trình lịch sử văn hóa của xứ Thanh.  

Dựa vào lý thuyết sinh thái văn hóa, chúng ta có thể thấy phạm vi của vùng văn 

hóa Hàm Rồng được xác định là tương đối rộng, ranh giới có thể dài từ làng Dương Xá, 

với các mạch núi chạy men sông Mã đến làng Nam Ngạn (theo hướng Tây - Đông), 

theo trục Bắc - Nam, có thể lấy điểm giới hạn từ Bến Ngự kéo dài đến tận làng An 

Hoạch (vùng Nhồi). 

Trong tiến trình lịch sử của xứ Thanh, Hàm Rồng là khu vực có sự tích tụ đậm 

đặc các giá trị và biểu tượng văn hóa. 

 Theo đánh giá của các nhà khoa học, và bằng số liệu thống kê cho thấy, 70% số 

lượng các di sản văn hóa của xứ Thanh có đặc điểm là phân bố tập trung ở vùng hạ lưu 

sông Mã, trong đó đậm đặc và liên tục là ở chính vùng Hàm Rồng, với điểm nhấn là 

hàng chục ngọn núi và hàng trăm di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng. Có rất nhiều quan 

điểm để lý giải nguyên nhân trên, song quan điểm cho rằng, sông Mã là ngọn nguồn 

nuôi dưỡng chính, định hình diện mạo cho vùng Hàm Rồng nhận được khá nhiều quan 

điểm đồng thuận. 

                                           
1 Trưởng phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Có thể nói, lịch sử văn hóa của xứ Thanh chịu ảnh hưởng khá đậm nét từ bước 

đi và dòng chảy của con sông Mã. Bắt nguồn từ Điện Biên, chảy qua Sơn La, qua đất 

Lào, vào địa phận Thanh Hóa ở xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, sông Mã chảy qua các 

huyện: Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Thành phố 

Thanh Hóa, Hoằng Hóa, Sầm Sơn. Nhìn vào bản đồ hành chính Thanh Hóa, sông Mã 

như một con đường thiên lý Tây Bắc xuống Đông Nam, chia tỉnh Thanh Hóa ra đôi bờ 

tả, hữu. Khi chảy đến các huyện đồng bằng, sông Mã xòe ra như cánh quạt với sự chia 

dòng ở hai vị trí quan trọng. Đó là vị trí chia dòng Ngu Giang ở ngã Ba Bông chảy qua 

Hà Trung, Hậu Lộc và đổ ra cửa Lạch Sung, sau đó, đến ngã Ba Đầu (Thiệu Hóa) đón 

dòng sông Chu chảy từ phía Tây xuống nhập dòng, tạo ra một lòng sông rộng lớn. Đến 

Hàm Rồng, thay vì chảy về cửa Lạch Trường, sông Mã đổi dòng chảy len qua hai ngọn 

núi ở Hàm Rồng đổ về Lạch Hới. Như vậy, Hàm Rồng chính là điểm tích tụ cuối cùng 

của sông Mã trước khi đổ ra biển. Cùng với các yếu tố khác như “nhất cận thị, nhị cận 

giang, tam cận lộ”, Hàm Rồng đã trở thành “chứng nhân” với nhiều dấu mốc, sự kiện 

lịch sử rất đáng tự hào. Với những yếu tố trên, đã góp phần làm nên một vùng Hàm 

Rồng đậm đặc các di sản văn hóa, trong đó có sự góp mặt của nhiều loại hình di vật, cổ 

vật với giá trị hết sức đặc biệt. Nghiên cứu, giải mã giá trị của các loại hình di sản văn 

hóa này, sẽ góp phần tôn vinh giá trị di sản văn hóa nói chung và loại hình di sản di vật, 

cổ vật nói riêng, đồng thời, là cơ sở quan trọng để công tác quy hoạch, bảo vệ vùng Hàm 

Rồng đạt hiệu quả; đẩy mạnh khai thác, phát triển du lịch tại Hàm Rồng theo hướng bền 

vững và nêu cao vai trò giáo dục truyền thống từ các loại hình di sản văn hóa. 

2. Loại hình di vật, cổ vật điển hình 

Di vật, cổ vật được xem là hiện vật của thời gian và nhân chứng của quá khứ. 

Với sự đa dạng, phong phú về loại hình và niên đại, rất khó có thể tiếp cận hết các di 

vật, cổ vật vùng Hàm Rồng. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả đề cập đến một số di vật, 

cổ vật điển hình cho loại hình di sản này là bộ sưu tập đồ đồng và bia ký.  

   2.1. Bộ sưu tập đồ đồng Đông Sơn  

Địa bàn phân bố đồ đồng ở Đông Sơn, Thanh Hóa được xác định chủ yếu nằm 

trên lưu vực sông Mã, sông Chu, đặc biệt là những địa danh tiếp xúc giữa hai dòng sông 

(ngã Ba Đầu), hay các điểm sông Mã chia dòng: ngã Ba Bông, ngã ba Tào Xuyên. 

Những kết quả nghiên cứu cũng như các địa điểm khảo cổ học đã được khai quật càng 

làm sáng tỏ nhận định trên là đúng. Trong một số công trình nghiên cứu về đồ đồng 

Đông Sơn đã được công bố, các nhà nghiên cứu đã nhận định: “Nếu như chúng ta lấy 

nơi hợp lưu giữa sông Mã và sông Chu làm tâm điểm và quay bán kính 10 - 15 km, thì 

hầu hết các di tích văn hóa Đông Sơn nằm trong vòng bán kính đó. Đây là đất của 

huyện Đông Sơn, một phần phía Đông Nam huyện Thiệu Hóa, phía Tây huyện Hoằng 



TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU  

 
107 

Hóa, thành phố Thanh Hóa và vùng phía Bắc của huyện Nông Cống. Vùng đất này nằm 

trong đồng bằng cao của châu thổ sông Mã. Những công cụ lao động như: lưỡi cày, các 

loại hình rìu tập trung ở đây khá cao, gợi ý về những vùng canh tác nông nghiệp thời đó 

khá trù phú ở đôi bờ sông Mã, nhất là phía Nam chỗ hợp lưu sông Mã và sông Chu. Nơi 

đây cũng có số lượng khá lớn của đồ dùng sinh hoạt như: thạp, thố, bát; các loại vũ khí 

như: rìu chiến, giáo, lao; các loại hình nhạc khí như: trống đồng Đông Sơn,… Tất cả 

những đặc điểm đó đã gợi ý rằng, vùng Hàm Rồng không chỉ là một trung tâm sản xuất 

nông nghiệp thời Đông Sơn, mà còn là một trung tâm văn hóa, quân sự thời đó, không 

loại trừ khả năng là trung tâm chính trị của cộng đồng cư dân Việt cổ”2. 

Những bộ nông cụ lao động, vũ khí, nhạc khí và đồ trang sức còn phát hiện lẻ tẻ 

ở ngoài vùng Hàm Rồng như: sưu tập đồ đồng ở Mã Mè, Phà Công xã Xuân Lập, huyện 

Thọ Xuân, một số xã phía Nam huyện Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Nông Cống gần đây là bằng 

chứng xác nhận sự lan tỏa rộng rãi của cư dân, văn hóa Đông Sơn đương thời. Dưới góc 

nhìn của khảo cổ học cộng với địa điểm phân bố di vật, cổ vật, ít nhiều giúp chúng ta 

hình dung phần nào vị trí các loại hình hiện vật đồ đồng Đông Sơn trong tổng thể hệ 

thống di sản văn hóa Đông Sơn vùng Hàm Rồng mà trước đó có rất ít các công trình đề 

cập, hoặc có đề cập vẫn chưa đầy đủ.  

Trong sưu tập đồ đồng văn hóa Đông Sơn vùng sông Mã, nhóm công cụ lao 

động 33,18%, vũ khí 38,18% chiếm tỷ lệ cao nhất, đồ dùng sinh hoạt 11,71%, nhạc khí 

7,70%, đồ trang sức 6,61%. Số liệu thống kê cho thấy, sự phát triển đồ đồng văn hóa 

Đông Sơn ở Thanh Hóa tập trung vào công cụ lao động sản xuất và vũ khí dùng bảo vệ 

cộng đồng, bên cạnh người Việt cổ rất coi trọng những dụng cụ thiết yếu phục vụ đời 

sống thường nhật, đời sống văn hóa, âm nhạc và tinh thần con người. 

Bảng tổng hợp các sưu tập đồ đồng văn hóa Đông Sơn ở Thanh Hóa 

TT 
Loại hình 

 hiện vật 

Nông 

Cống 

Đông 

Hưng 

Đông 

Tiến 

Bảo tàng 

Thanh 

Hóa 

Tổng 

cộng 

1 
Công cụ sản 

xuất 

57 

(32,02) 

43 

(30,28) 

56 

(29,16) 

150 

(36,58) 

306 

(33,18) 

2 Vũ khí 
92 

(51,68) 

57 

(40,14) 

86 

(44,79) 

117 

(28,54) 

352 

(38,17) 

                                           
2 Lê Thị Sáu, Đông Sơn vùng văn hóa, Tập san Thông tin Khoa học, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ 
thuật Thanh Hóa, số 6/2008, tr 106 - 108 và số 8/2009, tr 65 - 68. 
 



TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU  

 
108 

3 
Đồ dùng sinh 

hoạt 

5 

(2,80) 

11 

(7,74) 

15 

(7,81) 

77 

(18,78) 

108 

(11,71) 

4 Nhạc khí 
7 

(3,93) 

6 

(4,22) 

15 

(7,81) 

43 

(10,49) 

71 

(7,70) 

5 Đồ trang sức 
17 

(9,55) 

5 

(3,52) 

20 

(10,41) 

22 

(5,36) 

64 

(6,61) 

6 Các di vật khác 
 20 

(14,08) 

 1 

(0,25) 

21 

(2,27) 

 Tổng cộng 
178 

(100%) 

142 

(100%) 

192 

(100%) 

410 

(100%) 

922 

(100%) 

 

Trong tổng số những di vật đặc biệt quý giá này, số lượng, chủng loại các đồ 

đồng Đông Sơn phân bố và được phát hiện ở vùng Hàm Rồng là tương đối lớn với 

nhiều giá trị. Mỗi nhóm di vật đồ đồng không đơn giản chỉ thể hiện số liệu mà còn cho 

phép chúng ta có thêm những suy nghĩ mới về văn hóa Đông Sơn vùng lưu vực sông 

Mã nói chung và vùng Hàm Rồng nói riêng. 

Về công cụ lao động, rìu xòe chân và rìu xéo gót tròn bao giờ cũng chiếm tỷ lệ 

cao. Lưỡi cày ở đây khá nhiều, chủ yếu là loại lưỡi cày hình cánh bướm, hình dáng này 

được cho là khác rất nhiều so với lưỡi cày ở lưu vực sông Hồng và được xem như loại 

hình lưỡi cày đặc trưng của vùng sông Mã. 

Về vũ khí, giáo có họng tra cán, thân hình tam giác bao giờ cũng chiếm tỷ lệ áp 

đảo. Trong đó, loại giáo thân hình lá mía có chuôi tra cán, các nhà khảo cổ chỉ tìm thấy 

duy nhất ở lưu vực sông Mã. Loại dao găm đốc hình củ hành, chắn tay hình sừng trâu 

tạo nên nét riêng biệt của loại hình sông Mã. Tất cả vũ khí được biết ở Đông Sơn đều là 

bạch khí (chưa thấy hỏa khí), trong đó chủ yếu là vũ khí đánh gần (như giáo, dao găm), 

rất ít vũ khí đánh xa (như mũi tên, lao) và hầu như ít thấy vũ khí phòng ngự (như bao 

tay, tấm che ngực như các nơi khác). Điều này gợi ý rằng, vũ khí thời Đông Sơn ở 

Thanh Hóa thiên về tiến công hơn là phòng thủ, phát huy mạnh hiệu quả ở việc đánh 

gần và đánh xa. Cũng xin nói thêm, có một số vũ khí được trang trí hoa văn hoặc tạo 

hình người trên cán, gợi ý thêm về chức năng biểu tượng cho quyền uy của thủ lĩnh, 

ngoài chức năng quân sự đơn thuần. 

Về đồ dùng sinh hoạt, thạp và thố chiếm số lượng lớn, nồi chậu không nhiều, ít 

bát, đĩa. Thạp và thố ở đây có dáng và phong cách trang trí rất riêng, ngoài chức năng 

đồ đựng, một số dùng làm quan tài (có xương người bên trong). Cũng cần nói thêm về 
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thạp, thố, minh khí với số lượng đáng kể và kiểu dáng riêng biệt cũng là nét đặc sắc 

trong sưu tập đồ đồng vùng sông Mã. 

Về nhạc khí, trống đồng Đông Sơn ở Thanh Hóa có số lượng lớn nhất, chủ yếu 

là loại B và C, hiếm loại A và D (số liệu chưa đầy đủ: 35 trống ở Bảo tàng và 27 trống ở 

nơi khác). Với số lượng trống đã đề cập cũng đủ nói lên Thanh Hóa là một trong những 

trung tâm lớn về trống đồng Đông Sơn ở Việt Nam. Điểm lý thú ở đây chính là, trống 

đồng Đông Sơn không chỉ hàm chứa những giá trị sử học vô cùng quý giá, mà phân tích 

những dữ liệu liên quan đến trống đồng sẽ thấy rõ những đặc điểm đa diện về đời sống 

văn hóa, kinh tế, xã hội của thời Lạc Việt. Việc phát hiện ra những lưỡi cày đồng và 

những hình bò được khắc trên thân trống chứng tỏ thời kỳ này con người đã biết sử 

dụng sức kéo động vật vào canh tác nông nghiệp. Các nghề đánh cá, săn bắn, chăn nuôi 

gia súc và sản xuất thủ công cũng rất phát triển. Ngoài ra, sự phân bố những hiện vật tùy 

táng ở các ngôi mộ giàu nghèo thuộc thời đại đồ đồng cho thấy trong xã hội Lạc Việt 

còn tồn tại sự bất bình đẳng trong phân chia tài sản. 

Không chỉ phản ánh đời sống kinh tế, xã hội, trống đồng Đông Sơn còn phản ánh 

khá rõ đời sống tâm linh của người Việt cổ. Với những biểu hiện gắn hình ngôi sao ở 

trung tâm mặt trống là biểu tượng của tục thờ thần Mặt Trời. Những hình người hóa trang 

lông chim trên mặt trống đồng có thể lý giải trên ba bình diện: tự nhiên học, totem học và 

sinh học. Dưới góc độ tự nhiên học, thời kỳ nguyên thủy con người sống hòa mình và phụ 

thuộc phần lớn vào tự nhiên, có khát vọng chinh phục, làm chủ tự nhiên, biểu hiện rõ nhất 

con người thời kỳ này là dùng đất thổ ban bôi lên cơ thể như một cách thể hiện sống hòa 

cùng tự nhiên. Dưới góc nhìn sinh học, việc hóa trang lông chim trên đầu như muốn gửi 

gắm khát vọng chinh phục những điều mà con người chưa thể vươn tới. Dưới góc nhìn 

totem học, việc hóa trang ấy chính như con người đang lấy thiên nhiên làm thiêng hóa 

chính mình, hòa nhập thiên nhiên để chống lại thú dữ. Suy đến cùng, con người hóa trang 

là biểu tượng thiêng hóa mình, gắn mình với tự nhiên một cách sâu sắc, bày tỏ sức mạnh 

của họ với khát vọng vươn tới làm chủ trời đất. Từ những cảnh sinh hoạt trên trống đồng, 

nhiều nhà nghiên cứu đã cho rằng, đó là "lễ khánh thành trống đồng", "lễ chiêu hồn", 

"đám tang" hoặc "lễ cầu mùa"... của người Việt cổ được biểu tượng hóa trên mặt trống. 

Nhiều nhà nghiên cứu nhận định, cấu trúc trên trống đồng có thể cho ta biết về 

triết lý, nhân sinh quan và niềm tin của chủ nhân sáng tạo. Theo cố GS Trần Quốc 

Vượng, quan niệm sống của chủ nhân trống đồng đã được ghi và kết tinh trong các hình 

tượng và mô típ trên tang trống. Ông đã dùng kết quả nghiên cứu liên ngành từ dân tộc 

học, xã hội học để nhận thấy quan niệm lưỡng hợp và lưỡng phân trong đời sống tâm 

linh của người Đông Sơn. Còn N.I. Nicolin trong bài “Trống đồng Đông Sơn và quan 

niệm cây thế giới” tác giả đã có sự so sánh rất lý thú về truyền thuyết người Mường và 
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biểu tượng trống đồng Đông Sơn. Dựa vào các khám phá và nhiều ý kiến về biểu tượng 

trên trống đồng của các nhà khảo cổ Việt Nam như PGS Lê Văn Lan cho rằng: trống 

đồng Đông Sơn biểu hiện mô hình thế giới, mặt trống phía trên là thế giới và trần giới, 

phần tang trống là thủy quốc và mặt dưới là âm phủ. N.I. Nicolin cho rằng: có sự liên hệ 

mật thiết giữa trống đồng, biểu tượng trên mặt trống và truyền thuyết của người Mường 

- một dân tộc rất gần với người Việt. 

Trống đồng Đông Sơn còn phản ánh một nền nghệ thuật độc đáo, tinh xảo của cư 

dân Lạc Việt. Nghệ thuật tạo hình trên trống đồng khá độc đáo bởi kỹ thuật khắc chạm 

trên khuôn, tạo ra những hình ảnh khắc chìm chủ yếu trên mặt trống, còn trên thân trống 

thì là hình khắc hơi nổi. Nghệ nhân đã xây dựng hình ảnh trong những bố cục tròn trên 

mặt trống và ô chữ nhật trên thân trống, bên trong loại bố cục này hình ảnh được sắp 

xếp rất cân đối. Hình ảnh con người luôn được diễn tả theo tư thế động: múa, giã gạo, 

đánh trống, bơi chải... Về mặt bố cục, tất cả người, động vật đều diễu hành quanh ngôi 

sao giữa mặt trống. Đặc biệt, phần tạo hình ở đây hơi giống kiểu tạo hình Ai Cập, có thể 

nhận biết qua tốp người múa trên mặt trống, ngực hướng thẳng về phía khán giả, chân 

và đầu theo lối nhìn nghiêng. Còn trong hình chim bay thì thân cánh và đuôi được tả 

theo hình nhìn từ trên xuống, còn đầu thì theo lối nhìn nghiêng.   

Trống đồng không những là cổ vật mà còn là bảo vật quốc gia, được nhà nước đặc 

biệt quan tâm gìn giữ. Hiện nay Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đang lưu giữ một bộ sưu tập 

trống đồng gồm 500 chiếc. Đây là niềm tự hào của văn hóa Việt Nam, trong đó có một số 

lượng không nhỏ trống đồng tìm thấy ở di chỉ Đông Sơn thuộc vùng Hàm Rồng. Trống 

đồng cùng với bộ sưu tập đồ đồng Đông Sơn hiện nay cho phép xác định sự ra đời của 

một nền nông nghiệp trồng lúa nước, dùng cày với sức kéo của trâu bò trên địa bàn bộ 

Cửu Chân xưa, đồng thời là bằng chứng khẳng định kỹ thuật luyện kim, đúc đồng của 

người Đông Sơn đã đạt đến trình độ điêu luyện và là bằng chứng khẳng định đời sống 

vật chất, tinh thần phong phú của cư dân vùng sông Mã xưa.  

2.2. Bia ký 

Bia ký không chỉ là di vật mà còn là di sản tư liệu quan trọng bởi bia ký là một 

thể loại biểu tượng văn hóa đặc biệt. Vượt ra khỏi ý nghĩa thuần tuý về chức năng 

chuyển tải giá trị thông tin, bia ký được coi như một “biểu tượng thiêng” của người 

Việt. Người ta đã “tín ngưỡng hóa” nhờ khả năng “biểu tượng hóa” cao độ các linh vật 

qua các hoạ tiết thiêng liêng trên bia ký. Biểu tượng thiêng hóa trên bia ký mang tính 

quy luật tất nhiên, khi chất liệu đá vốn có thuộc tính “thiêng” trong tâm thức con người. 

Mặt khác, với tư cách tư duy có tính “hình nhi hạ” của người Việt, thì việc sẵn sàng làm 

cho bề mặt bia ký trở nên dày đặc họa tiết như gấm, như hoa, với những đề tài rất khác 
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nhau thấm đẫm tinh thần văn hóa dân gian, là một đam mê rất đáng trân trọng của người 

đương thời. 

Bia ký ở Thanh Hóa có mật độ phân bố đậm đặc ở các vùng ven hạ lưu sông Mã, 

sông Chu, khu vực đồng bằng - nơi từng là lỵ sở, trung tâm chính trị, tôn giáo, văn hóa, 

kinh tế qua các thời kỳ và cả những nơi có danh thắng đẹp. Đặc biệt, vùng Hàm Rồng 

có nguồn nguyên liệu đá quý, đội ngũ thợ đục đá tài hoa ở vùng An Hoạch (Nhồi) vốn 

nổi danh từ nhiều thế kỷ trước. Việc hội đủ các yếu tố trên đã lý giải tại sao vùng Hàm 

Rồng còn hiện tồn hệ thống bia ký nhiều nhất tỉnh Thanh. Bia ký Hàm Rồng đủ thể loại, 

với nhiều niên đại khởi dựng khác nhau. Qua khảo sát thực tế cho thấy, nhóm bia ký ở các 

chùa chiếm số lượng lớn, nội dung bia chủ yếu ghi lại việc khởi dựng các ngôi chùa, cúng 

tiến của các vua, quan; nhóm bia ghi chép về các sự kiện dân sinh như làm chợ, đền, 

chùa, đình làng; nhóm bia ghi chép về việc đỗ đạt, khoa bảng; nhóm ghi chép về việc suy 

tôn các nhân thần, linh thần và các bia ghi mốc giới ruộng đất, mốc giới đình đền.  

Đặc trưng của bia ký thường ở cách thức bố cục, tạo hình thông qua bố cục của 

trán bia, thân bia và đế bia. Ở mỗi bộ phận trên, thường mỗi thời lại có những đồ án 

trang trí khác nhau, biểu hiện quan niệm nhân sinh, tư tưởng đương thời. Trán bia là 

điểm tập trung chạm khắc biểu tượng “tầng trên”, đó là mặt trời và tinh tú, tâm trán bia 

thường chạm hình chim phượng, hoa cúc, mặt trời, tượng trưng cho nguồn sáng. Các 

hình hoa cúc được thu lại trong các góc của hai bên trán bia như những tinh tú. Thân bia 

thường ghi chép sự kiện gắn với nhân sinh. Đế bia thường là tượng rùa, con vật huyền 

thoại ở thời Phục Hy, mang trên mình là Hà Đồ và Lạc Thư như một tinh thần và tinh 

hoa của Trời - Đất. Một số ý kiến của các nhà nghiên cứu dân tộc học, mỹ thuật học cho 

rằng, bia ký được coi như một “biểu tượng”, như một trục thông tam giới, liên quan đến 

“tam - tài” (Thiên - Địa - Nhân). 

Theo con số điều tra chưa đầy đủ, đến nay trên đất Hàm Rồng đã phát hiện đến 

hơn 100 văn bia các loại, phân bố hầu khắp các xã, phường trong vùng. Có xã, phường 

hiện đang quản lý 40 đến 50 văn bia, đây quả là số lượng bia ký rất đáng kể so với quy 

mô của một đơn vị hành chính như cấp xã. Tấm bia sớm nhất vùng Hàm Rồng phải kể 

đến An Hoạch sơn Báo Ân tự bi ký, dựng tại chùa Báo Ân. Hiện bia đã mòn chữ, không 

đọc được, GS Hoàng Xuân Hãn cho rằng: bia dựng năm Canh Thìn niên hiệu Hội 

Phong thứ 9 (1100) [1, tr 134]. 

Bia Trùng tu Phúc Hưng tự bi cũng là tấm bia điển hình trong vùng, đang đặt 

trong khuôn viên đền thờ Dương Đình Nghệ, làng Giàng, xã Thiệu Dương (ngoài ra, ở 

đây còn 4 tấm bia triều Nguyễn khác). Bia được làm bằng một tấm đá nguyên khối đặt 

trên cái bệ hộp chữ nhật hình hoa sen, bệ cao 0,30 m, bia rộng 1,2 m, cao 1,5 m, dày 

0,25 m. Bia dựng hướng Tây, trán tạo hình vòng cung khắc lưỡng long chầu nhật, diềm 
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khắc hoa cúc cách điệu, xen lẫn chim, thú; đáy bia chạm hình cánh sen. Bia được dựng 

vào mùa hạ năm Đinh Tỵ niên hiệu Vĩnh Trị thứ 2 (1670) đời Lê Hy Tông. Tiến sĩ khoa 

Bính Thân (1656) đời Lê Thần Tông - Lê Vinh quê thôn Thượng, xã An Hoạch soạn. 

Người viết chữ là Nguyễn Thê Hiển, tên tự là Đào Lục, quê xã Từ Minh, huyện Hoằng 

Hóa, trụ trì chính chùa Phúc Hưng. Việc lập bia để ghi công đức và ca ngợi cảnh chùa 

Phúc Hưng ở vào vị trí có nước sông chảy uốn khúc phía sau, tụ phía trước mặt, ngũ 

nhạc chầu về, tứ sơn trấn thủ, phía Bắc có quần long tụ hội, vạn mã tiến chầu, thật là 

một nơi đệ nhất thắng địa, đệ nhất linh tích. Bia cũng ghi các bậc quan viên: Quản Thị 

hầu uy, Trung đội chánh đội trưởng đô chỉ huy sứ, Ty đô chỉ huy sứ, Tả hiệu Điềm tước 

An Khê hầu Nguyễn Văn Quản và Quản Thị Hầu Kiên tả đội, Chánh đội trưởng chỉ huy 

sứ, Ty đô chỉ huy sứ, Hữu hiệu Điềm tước Điều Dương hầu Dương Đình Khoa cùng các 

bậc quan khác, xã dân trên dưới… đóng góp vàng ngọc, thóc gạo tu sửa chùa. 

Hàm Rồng là vùng đất có nhiều hang động, phong cảnh hữu tình, lại là vùng đất 

quý nên bia được khắc trên vách đá khá nhiều (bia ma nhai). Đặc điểm của loại bia ma 

nhai là khắc trên độ cao của vách đá, du khách dễ nhìn thấy khi ngước nhìn lên. Điển 

hình là các bia khắc ở động Long Quang, núi An Hoạch, núi Bàn A… Nội dung bia ca 

ngợi cảnh sắc của vùng Hàm Rồng được thiên nhiên, tạo hóa ban tặng hiếm nơi nào 

sánh được.  

Bia ký vùng Hàm Rồng không chỉ nhiều về số lượng, phong phú về thể loại và 

phong cách nghệ thuật mà còn có giá trị lịch sử với những phản ánh hiện thực một cách 

rõ nét về xã hội đương thời. Bia ký còn là một hiện vật nghệ thuật khá đặc trưng, chịu 

ảnh hưởng sâu sắc các giá trị tư tưởng, văn hóa, tín ngưỡng của một thời kỳ lịch sử nhất 

định. Đây là một loại hình di sản văn hóa có tính liên tục và hiện diện xuyên suốt chiều 

dài lịch sử của người Việt. Bản thân bia ký là các hiện vật gốc của lịch sử, văn hóa. Mặc 

dù là loại hình phản ánh đặc trưng nhưng không phổ quát. Bia ký rất quý giá vì tính 

chân thực lịch sử, tính nguyên gốc và tính chọn lọc, tập trung phản ánh thông tin đa 

chiều thể hiện trong văn tự, trong kiểu thức trang trí và nghệ thuật chạm khắc trên bia. 

3. Kết luận 

Hàm Rồng là một vùng văn hóa tích hợp nhiều giá trị lịch sử rất đáng tự hào. Hệ 

thống di sản văn hóa, đặc biệt là các loại hình di vật, cổ vật như đồ đồng và bia ký. Đến 

nay, mặc dù được ngành văn hóa thường xuyên kiểm kê, phân loại hàng năm nhưng 

công tác nghiên cứu chuyên sâu để có được sự nhìn nhận và đánh giá đúng mức đối với 

hệ thống di vật, cổ vật quý giá này vẫn còn chưa được quan tâm thỏa đáng. Điều này 

dẫn đến nguy cơ hủy hoại, mất mát và làm biến dạng đi không ít các di vật, cổ vật quý 

trong vùng Hàm Rồng theo thời gian. Vì vậy, công tác nghiên cứu và giáo dục cộng 

đồng là rất quan trọng. Di sản sống trong cộng đồng, cùng cộng đồng phát triển là quan 
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hệ cộng sinh, hãy làm cho di sản vùng Hàm Rồng hòa vào dòng chảy đương đại, vững 

bước tiến lên, để không gian văn hóa du lịch Hàm Rồng trở thành khu du lịch quốc gia 

đến năm 2020 như tỉnh Thanh kỳ vọng. 
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TYPICAL ANTIQUES AND ARTIFACTS OF HAM RONG 

HISTORICAL CULTURAL RELICS IN THANH HOA PROVINCE 

Nguyen Thi Thuc, Ph.D 

 

Abstract: Many forms of existing cultural heritages full of intact values have 

contributed to build up a famous historical cultural relic like Ham Rong area. Among 

them, antiques and artifacts are typical cultural heritages imbued with representative 

values of Thanh land and our country. The paper studies initially antiques and artifacts 

of Ham Rong area to discover unique values, contributing to enrich cultural heritages 

of Thanh land in particular and the whole country in general and effectively promoting 

new values of the integration period. 

Keywords: Artifact, antique, cultural heritage, Dong Son bronze drum, 

inscription, Ham Rong area… 
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TÁC ĐỘNG CỦA DI CƯ LAO ĐỘNG ĐẾN CÁC HỘ GIA ĐÌNH 

Ở NÔNG THÔN THANH HÓA THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA,  

HIỆN ĐẠI HÓA 

(Nghiên cứu trường hợp tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

                                                  NCS. Đoàn Văn Trường1 

Tóm tắt: Di cư giữ một vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa và 

hiện đại hóa nông thôn ở nước ta. Cùng với nhịp độ tăng trưởng và đa dạng hóa các 

loại hình dịch vụ, các hoạt động kinh tế, sự phát triển không đồng đều giữa các vùng 

miền đã thúc đẩy quá trình di cư lao động (DCLĐ), cơ cấu lại dân số giữa các khu vực, 

quốc gia. Nhìn nhận tác động của DCLĐ cần được xem xét ở cả hai khía cạnh: tích cực 

và hạn chế, bởi tác động của DCLĐ không chỉ giới hạn ảnh hưởng trong gia đình mà 

còn ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cộng đồng. 

Từ khóa: Di cư,  di cư lao động,  nông thôn,  công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

 

1. Đặt vấn đề   

Hiện nay, DCLĐ trên địa bàn huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa đã và đang tác 

động tích cực và sâu sắc đến mọi lĩnh vực đời sống người dân nông thôn, đặc biệt là quá 

trình biến đổi cơ cấu lao động trong nông nghiệp... Tác động của di cư lao động có thể 

xem xét ở các cấp độ khác nhau, từ cấp độ bản thân người di cư, gia đình, bạn bè, cộng 

đồng nơi đi, nơi đến cho đến các cấp độ cao hơn như khu vực hay quốc tế. Trong bài 

viết này, tác giả tập trung xem xét tác động của DCLĐ đến các hộ gia đình ở khu vực 

nông thôn tỉnh Thanh Hóa thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua đó, làm rõ những 

tác động tích cực và hạn chế của quá trình DCLĐ đến phát triển kinh tế hộ gia đình 

nông thôn huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa hiện nay, nghiên cứu sử dụng phương pháp 

nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng từ dữ liệu điều tra của đề tài “Biến đổi 

cơ cấu lao động nông thôn dưới tác động của DCLĐ hiện nay - Nghiên cứu trường hợp 

tại huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa” năm 2015.  

2. Các khái niệm sử dụng trong nghiên cứu  

Di cư: Là hiện tượng các cá nhân hay một cộng đồng người di chuyển nơi cư trú từ 

đơn vị hành chính, lãnh thổ này tới một đơn vị hành chính, lãnh thổ khác, thông thường 

trong một khoảng thời gian tương đối dài, gắn liền với việc tìm kiếm một điều kiện sống, 

công việc làm ăn tốt hơn [2].  

                                           
1 Khoa Quản lý Nhà nước và Công tác xã hội, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Di cư lao động: Là việc di chuyển sức lao động ra một khu vực địa lý khác để 

làm việc cho người sử dụng lao động tiếp nhận theo hợp đồng lao động hoặc để cung 

cấp dịch vụ cho người tiêu dùng tại nhập khẩu dịch vụ theo hợp đồng cung cấp dịch vụ 

trong một thời hạn nhất định [4, tr 267].  

Hộ gia đình: Là khái niệm chỉ một hình thức tồn tại của một kiểu nhóm xã hội 

lấy gia đình làm nền tảng. Hộ gia đình trước hết là một tổ chức kinh tế có tính chất hành 

chính và địa lý [1].  

Nông thôn: Là phần lãnh thổ của một nhà nước hay một đơn vị hành chính nằm 

ngoài lãnh thổ đô thị, có môi trường tự nhiên, hoàn cảnh kinh tế xã hội, điều kiện sống 

khác biệt với thành thị và dân cư chủ yếu làm nông nghiệp [5].  

3. Phương pháp nghiên cứu   

Nghiên cứu sử dụng các phương pháp: phân tích tài liệu, phỏng vấn sâu, phỏng vấn 

bán cấu trúc, phỏng vấn cấu trúc, phương pháp thảo luận nhóm tập trung. Trong đó, phương 

pháp chủ đạo là phỏng vấn cấu trúc (điều tra bảng hỏi). Trong nghiên cứu, chúng tôi thực 

hiện lựa chọn mẫu: phân tầng theo cụm chia theo nhiều bước. Đối với vùng nghiên cứu, 

dựa trên vùng sinh thái, căn cứ vào sự phát triển kinh tế của các vùng, chúng tôi tiến hành 

lựa chọn 2 cụm xã: cụm xã Trung tâm và cụm phía Nam để nghiên cứu. Tiếp đó, căn cứ 

vào tỷ lệ DCLĐ tại địa phương chúng tôi lựa chọn 2 xã đại diện cho từng cụm xã có DCLĐ 

tiêu điểm, đây là các xã điển hình nhất về số lượng người DCLĐ trên địa bàn nghiên cứu 

gồm: xã Hợp Lý và xã Hợp Thắng. Theo hộ nghiên cứu, đối tượng điều tra cũng được lựa 

chọn dựa theo danh sách hộ và đảm bảo đủ các hộ thuộc 3 nhóm: nghèo, trung bình và khá. 

Đồng thời, hộ nghiên cứu phải mang tính đại diện cho các hộ trong vùng và các xã đã được 

chọn, đó là 385 người trong các hộ gia đình có DCLĐ và các hộ gia đình không có DCLĐ 

trong thời gian 5 năm trở lại đây.  

 Toàn bộ thông tin thu được từ bảng hỏi sẽ được tổng hợp, làm sạch, mã hóa, xử 

lý qua phần mềm SPSS. Version 17.0 theo các thống kê cơ bản, có tính đến ý nghĩa 

thống kê. Kết quả của các phân tích sau đó được giải thích theo những vấn đề cụ thể của 

nghiên cứu.  

4. Kết quả nghiên cứu và phân tích  

4.1. Tác động tích cực của DCLĐ đến kinh tế hộ gia đình  

4.1.1. Tác động của DCLĐ đến xóa đói giảm nghèo 

Cùng với sự biến đổi nhanh chóng của xã hội, người ta thấy mối liên hệ nông 

thôn - đô thị đã trở nên thường xuyên hơn và đặc biệt dòng chảy của những người 

DCLĐ từ khu vực nông thôn vào thành thị kiếm việc làm đã tăng lên nhanh chóng. 

Không chỉ vậy, DCLĐ nông thôn - đô thị dưới nhiều hình thức khác nhau giờ đây đã trở 

thành một phần quan trọng trong chiến lược sinh tồn của nhiều hộ gia đình nông thôn.  
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Hiện nay, có rất nhiều nguyên nhân DCLĐ tại địa bàn nghiên cứu, trong đó 

nguyên nhân cơ bản là muốn thoát khỏi cảnh đói nghèo tại quê hương chiếm 92,2%, 

tiếp đó là do kiếm việc ở quê khó khăn chiếm 87,5%; kiếm tiền xây dựng, sửa sang nhà 

cửa chiếm 82,3%; mua sắm dụng cụ trong gia đình chiếm 75,3%; nuôi con ăn học 

chiếm 67,0%; do không có vốn chiếm 60,8%; có tiền chữa bệnh cho người thân 56,1%; 

cuối cùng là do thiếu hoặc đất canh tác chiếm 49,4% (Xem bảng 1).  

Bảng 1.  Nguyên nhân của DCLĐ 

Nhận định (%) 

Đồng ý 
Không 

 đồng ý 
Nguyên nhân 

N (%) N (%) 

Tổng 

(N)2 

Tổng 

(%) 

Thoát cảnh đói nghèo 355 92,2 30 7,8 385 100,0 

Kiếm việc ở quê khó khăn  337 87,5 48 12,5 385 100,0 

Kiếm tiền xây dựng, sửa 

sang nhà cửa 

317 82,3 68 17,7 385 100,0 

Mua sắm dụng cụ trong gia 

đình 

290 75,3 95 24,7 385 100,0 

Nuôi con ăn học 259 67,0 126 33,0 385 100,0 

Chữa bệnh cho người thân 216 56,1 169 43,9 385 100,0 

Thiếu/mất đất canh tác 190 49,4 195 50,6 385 100,0 

Không có vốn 234 60,8 151 39,2 385 100,0 

  Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra 2015 

Như vậy, có rất nhiều nguyên nhân khiến người DCLĐ trên địa bàn huyện Triệu 

Sơn phải rời bỏ quê hương lên các khu đô thị, thành phố lớn trong nước và nước ngoài 

để kiếm sống. Nghèo đói chính là động lực thúc đẩy quá trình DCLĐ từ nông thôn ra đô 

thị, nhằm tạo ra nhu cầu và lối sống mới ở làng quê, góp phần vào công cuộc xóa đói 

giảm nghèo cho hộ gia đình, cũng như sự nghiệp đổi mới và phát triển nông thôn. So 

với thu nhập một nắng hai sương từ ruộng đồng thì việc xác định DCLĐ nhằm kiếm 

thêm thu nhập, trang trải chi phí cuộc sống, lo toan con cái học hành, có tiền chăm sóc 

sức khỏe cho người thân, đã và đang trở thành động lực chính dẫn đến việc DCLĐ hiện 

nay tại huyện Triệu Sơn.   

 

                                           
2 (N) là tổng số mẫu các hộ gia đình được điều tra.  
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Bảng 2: So sánh thu nhập của hộ gia đình trước và sau khi DCLĐ 

Đơn vị: Triệu đồng/tháng  

Trước khi DCLĐ Sau khi DCLĐ 
Thu nhập 

Tổng (N) Tổng (%) Tổng (N) Tổng (%) 

Dưới 2 triệu 98 25,5 44 11,4 

Từ 2 đến 4 triệu 168 43,6 132 34,3 

Trên 4 triệu  119 30,9 209 54,3 

Tổng cộng 385 100,0 385 100,0 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra 2015  

 

Trước khi trong gia đình có người DCLĐ, số hộ có thu nhập dưới 2 triệu chiếm 

tỷ lệ là 25,5%, khi có người DCLĐ thì các hộ này đã có sự thay đổi đáng kể, tỷ lệ hộ gia 

đình có thu nhập dưới 2 triệu giảm xuống chỉ còn 11,4%. Số hộ có thu nhập từ 2 đến 4 

triệu cũng có xu hướng giảm (từ 43,6% xuống tới 34,3%). Thay vào đó là số hộ có thu 

nhập trên 4 triệu đồng tăng lên rõ rệt (từ 30,9% lên tới 54,3%). Qua phân tích ở trên cho 

thấy, nhờ có tiền gửi về từ người di cư mà số hộ có thu nhập thấp đã giảm đi đáng kể. 

Đồng thời, số hộ có thu nhập cao đã được tăng lên. Chính điều này đã làm cho nhiều hộ 

thoát nghèo, số lượng hộ gia đình khá giả ngày một chiếm tỷ lệ cao hơn.  

4.1.2. Tác động từ thu nhập DCLĐ đến kinh tế hộ gia đình  

Tiền gửi là một phần thu nhập của người di cư kiếm được tại nơi đến, vì vậy tiền 

gửi cần được nhìn nhận như một phần không thể tách rời trong chiến lược sinh kế hộ gia 

đình. Việc gửi tiền và việc sử dụng tiền gửi là một số chỉ báo về đóng góp của người di 

cư trong nước vào phát triển kinh tế của địa phương có người DCLĐ gần đây ở Việt 

Nam. Những dòng thu nhập như vậy được chuyển từ những nơi có nhiều cơ hội việc 

làm tới các vùng nông thôn với ít cơ hội việc làm. Điều này góp phần vào việc xóa đói 

giảm nghèo cho những khu vực kém phát triển hơn. Dòng tiền của người DCLĐ cho 

thấy quyết định di cư không chỉ dựa vào mục đích và các nhu cầu chưa được đáp ứng 

của cá nhân người DCLĐ mà các quyết định này có thể bị tác động bởi các chiến lược 

của hộ gia đình muốn nâng cao tối đa thu nhập hoặc giảm thiểu rủi ro bằng cách phân 

tán các nguồn thu nhập. 

Bảng 3: Tỷ lệ đóng góp của tiền gửi vào tổng thu nhập của các loại hộ gia đình 

Bất kể tỷ lệ nào Ít nhất 50% 100%       Nhận định 

 

Loại hộ 

Tổng 

(N) 

Tổng 

(%) 

Tổng 

(N) 

Tổng 

(%) 

Tổng 

(N) 

Tổng 

(%) 
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Nghèo 112 29,1 198 51,4 318 82,6 

Trung bình 98 25,5 75 19,5 62 16,1 

Khá  89 23,1 60 15,6 5 1,3 

Giàu  86 22,3 52 13,5 0 0,0 

Tổng số 385 100,0 385 100,0 385 100,0 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra 2015 

Từ bảng 3 có thể nhận thấy, tỷ lệ đóng góp của tiền gửi vào tổng thu nhập của hộ 

gia đình nghèo luôn cao nhất so với các hộ gia đình còn lại, đặc biệt ở mức đóng góp 

tuyệt đối (trong thang 100%) chiếm tỷ lệ cao nhất: 82,6%.  

Bảng 4: Mục đích sử dụng tiền gửi của hộ gia đình có người DCLĐ 

Nhận định (%) 

Đồng ý Không đồng ý 

 

Mục đích sử dụng tiền gửi  

N (%) N (%) 

Tổng 

(N) 

Tổng 

(%) 

Mang lại ngành nghề mới  369 95,8 16 4,2 385 100,0 

Giúp đỡ kinh tế cho gia đình 358 93,0 27 7,0 385 100,0 

Tạo cơ hội làm ăn mới  346 89,8 39 10,2 385 100,0 

Mở rộng các mối quan hệ 337 87,5 48 12,5 385 100,0 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra 2015  

Từ số liệu bảng 4 có thể nhận thấy, hầu hết các hộ gia đình nhận được tiền gửi và 

sử dụng tiền đó để tạo ra ngành nghề mới chiếm tỷ lệ đồng ý trên 95,8%. Ưu tiên thứ 2 

là giúp đỡ kinh tế cho gia đình 93,0%. Mục đích thứ ba và thứ tư của việc sử dụng tiền 

gửi là để sử dụng, tạo ra cơ hội làm ăn mới chiếm 89,8% và mở rộng các mối quan hệ 

xã hội chiếm 87,5%… nhằm làm tăng địa vị của gia đình trong cộng đồng. Như vậy, các 

số liệu trên đã cho thấy tiền gửi chủ yếu được dùng cho việc tạo ra ngành nghề mới. 

Điều này đã góp phần vào việc đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng 

chuyển lao động nông nghiệp thuần túy sang các lĩnh vực kinh tế khác và đa dạng hóa 

các chiến lược sinh kế hộ gia đình theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

4.2. Tác động tiêu cực của DCLĐ đến kinh tế hộ gia đình  

Nhìn nhận các tác động tiêu cực của DCLĐ cần được xem xét và đánh giá trên các 

phương diện về kinh tế hộ: trong đó có các yếu tố về phân công lao động theo giới trong gia 

đình, giáo dục và chăm sóc con cái trong các hộ, cũng như các yếu tố về sản xuất... Trong 

nghiên cứu, khi được hỏi về đánh giá các tác động tiêu cực của DCLĐ, nhìn chung các đối 

tượng điều tra đều nhận định DCLĐ gây ra sự thiếu hụt lực lượng lao động vào mùa vụ 
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chính trong năm chiếm 97,7%; thay đổi sự phân công lao động trong gia đình người di cư 

chiếm 96,4%; cơ cấu lao động trong gia đình bị thay đổi chiếm 91,9%; biến đổi các vai trò 

trong gia đình chiếm 87,8%; thiếu người gánh vác trách nhiệm trong gia đình chiếm 

86,2%;... nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc gia đình chiếm 79,5% (Xem bảng 5).   

Bảng 5:  Các nhận định về tác động tiêu cực của DCLĐ 

Nhận định (%) 

Đồng ý Không đồng ý 
Tác động tiêu cực 

của DCLĐ 
N (%) N (%) 

Tổng 

(N) 

Tổng 

(%) 

Thiếu lực lượng sản xuất 

chính vào mùa vụ trong năm 

377 97,7 8 2,3 385 100,0 

Thay đổi phân công lao động 371 96,4 14 3,6 385 100,0 

Cơ cấu lao động trong gia 

đình bị thay đổi 

354 91,9 31 8,1 385 100,0 

Biến đổi các vai trò trong 

gia đình 

338 87,8 47 12,2 385 100,0 

Thiếu người gánh vác các 

trọng trách trong gia đình 

332 86,2 53 13,8 385 100,0 

Không chăm sóc, giáo dục 

được con cái 

314 81,6 71 18,4 385 100,0 

Nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc 

gia đình 

306 79,5 79 20,5 385 100,0 

Thiếu thốn tình cảm, chỗ 

dựa tinh thần 

294 76,4 91 23,6 385 100,0 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra 2015  

Không thể phủ nhận hết được những tác động tích cực mà DCLĐ mang lại, song 

bên cạnh đó, DCLĐ đã và đang có những ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình biến đổi cơ 

cấu lao động nông thôn tại địa bàn nghiên cứu. Đa phần những người DCLĐ đều nằm 

trong độ tuổi lao động trẻ (18 - 35 tuổi), vào các mùa vụ chính trong năm, khi lực lượng 

này đi làm ăn xa sẽ gây ra tình trạng thiếu người sản xuất nông vụ. Mặt khác, khi trong 

gia đình có người chồng hoặc người vợ, cá biệt có những hộ gia đình cả vợ và chồng đều 

DCLĐ, việc chăm sóc con cái trong gia đình sẽ thiếu vắng, để lại cho ông bà chăm sóc. 

Điều này rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ, nhiều trường hợp con cái học hành 

sa sút, dễ rơi vào tệ nạn xã hội khi không có cha mẹ định hướng và kiểm soát.  

Một số gia đình có bố mẹ đi làm ăn xa, con cái thường bỏ học giữa chừng hoặc 

học hành sa sút. Do vậy, việc chăm sóc giáo dục con cái ở các gia đình có người DCLĐ 
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cũng là một vấn đề trở ngại. Trong nghiên cứu “Di cư mùa vụ của lao động nữ nông thôn 

- Thực trạng và những tác động” cũng cho thấy, di cư của phụ nữ có ảnh hưởng tiêu cực 

đến trẻ em nhiều hơn là tích cực. Số người cho rằng, con cái học “tốt hơn” ở các cấp 1,2,3 

đều thấp hơn rất nhiều so với số người cho rằng “kém hơn”. Cụ thể, chỉ có 6,3% cho biết 

trẻ em cấp 1 học tốt hơn, trong khi đó tỷ lệ cho rằng “kém hơn” chiếm 25,5% và tỷ lệ này 

cũng cao nhất trong tất cả các cấp. Mặt khác, DCLĐ còn tác động đến người già ở lại quê 

hương, đa phần những người DCLĐ đều nằm trong độ tuổi 18 - 60, do vậy phần đông các 

hộ gia đình chỉ còn lại người già. Vào những lúc ốm đau không có người thân ở bên cạnh 

lo toan, chăm sóc. Mặc dù, người DCLĐ có gửi tiền về để trang trải kinh tế, quà, thuốc 

men để khám chữa bệnh cũng như động viên, chia sẻ qua điện thoại, song đa phần người 

già vẫn cảm thấy thiếu vắng tình cảm trong gia đình [3, tr 35].  

Mặt khác, các hộ gia đình có chồng hoặc vợ DCLĐ, điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn 

tới việc xáo trộn trách nhiệm và phân công gánh vác công việc trong gia đình, nguy cơ đổ 

vỡ hạnh phúc, cấu trúc gia đình bị thay đổi. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng 

cuộc sống của các hộ gia đình có người DCLĐ hiện nay tại địa bàn nghiên cứu.  

Bảng 6:  Đánh giá về mức độ tham gia của phụ nữ vào các công việc gia đình 

Công việc gia đình (%) 
Mức độ tham gia 

của phụ nữ 3 
Công việc 

nội trợ 

Công việc 

sản xuất 

Dạy dỗ, chăm sóc 

 con cái và người thân 

Mức 1 1,4 8,9 1,8 

Mức 2 2,6 6,5 3,3 

Mức 3 8,0 14,1 6,1 

Mức 4 12,0 16,7 8,6 

Mức 5 76,0 53,8 80,2 

Tổng 100,0 100,0 100,0 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra 2015  

Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số phụ nữ vẫn đảm nhận công việc nội trợ 

chiếm 76,0%. Đối với những công việc sản xuất, phụ nữ đã tham gia vào hoạt động này 

chiếm một tỷ lệ cao là 53,8% và chỉ có 6,5% ý kiến cho rằng sự tham gia của phụ nữ ở 

mức thấp nhất. Việc dạy dỗ, chăm sóc con cái và người thân, phụ nữ tham gia với tỷ lệ 

cao nhất chiếm 80,2%.  

Như vậy, kết quả nghiên cứu lại một lần nữa khẳng định, tại các gia đình khi có 

người chồng đi làm ăn xa, thì hầu hết các công việc ở quê đều do người vợ đảm đương, 

                                           
3 Với điểm 1 là sự tham gia của phụ nữ thấp nhất, điểm 5 là sự tham gia của phụ nữ cao nhất 
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lo toan. Gánh nặng trong gia đình lại một lần nữa đè nặng lên người phụ nữ. Phân công 

lao động trong gia đình bị thay đổi, phụ nữ phải làm việc nhiều hơn. Trong khi vẫn phải 

tham gia các hoạt động khác trong xã hội. Điều này sẽ kéo theo các tác động về sức 

khỏe và tâm sinh lý, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tham gia phát triển kinh tế hộ 

gia đình ở nông thôn huyện Triệu Sơn hiện nay.  

5. Kết luận và giải pháp  

DCLĐ có tác động đa chiều, vừa tích cực và tiêu cực đến quá trình phát triển nông 

thôn hiện nay trên địa bàn huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa. Không thể phủ nhận hết 

được những tác động tích cực mà DCLĐ đã và đang mang lại cho quá trình phát triển 

kinh tế hộ gia đình nói riêng và cộng đồng nói chung, song những mặt hạn chế của DCLĐ 

cũng đang là một vấn đề gây ảnh hưởng lớn đến DCLĐ trong các hộ gia đình hiện nay 

trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Nghiên cứu này đề xuất ba nhóm giải pháp chính:  

Thứ nhất, tỉnh Thanh Hóa cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và phát triển ngành nghề ở các vùng ở nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đây là giải pháp 

tích cực, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động trong khu 

vực nông nghiệp sang các ngành phi nông nghiệp. Trong đó, cần ưu tiên phát triển các 

làng nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp với quy mô hộ gia đình mà địa phương có 

ưu thế. Đi đôi với việc khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, có thể mở ra 

các ngành nghề mới phù hợp với nhu cầu thị trường, giải quyết lao động tại chỗ cho 

nông thôn như: nghề nuôi tằm, nuôi cá hồ, nuôi ếch đồng… mà hiện nay trên địa bàn 

huyện Triệu Sơn đang có ưu thế để phát triển.  

Thứ hai, địa phương cần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động 

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, cần chú ý thu hút nguồn nhân lực 

sẵn có để phát triển những ngành nghề lợi thế. Chú trọng đến việc thúc đẩy, tăng tỷ 

trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông 

nghiệp nhằm tạo ra cơ cấu kinh tế có khả năng tạo thêm nhiều việc làm mới cho người 

dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại huyện Triệu Sơn, nơi có những lợi thế nhất định 

trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

Thứ ba, chính sách nâng cao và phát triển nguồn nhân lực. Giải pháp này nhấn 

mạnh tới việc tăng cường năng lực của người lao động nông thôn, nhằm đáp ứng nhu 

cầu công việc tại chỗ và nhu cầu di chuyển lao động nội bộ ngành, ra khỏi ngành và di 

chuyển giữa các vùng. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa cần tập trung nâng cao chất lượng đào 

tạo nghề cho người lao động nông thôn bằng cách mở rộng quy mô đào tạo các lớp tập 

huấn ngắn hạn và trung hạn về kỹ thuật nuôi ếch giống, nuôi cá hồ xuất khẩu mà địa 

phương đang có, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm, nâng cao thu 

nhập cho hộ gia đình.  
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IMPACTS OF LABOUR MIGRATION IN RURAL FAMILIES IN 

THANH HOA PROVINCE DURING THE PROCESS  

OF INDUSTRIALIZATION AND MODERNIZATION 

(A case study at Trieu Son district, Thanh Hoa province) 

Đoan Van Truong, Ph.D student 

 

Abstract: Migration plays an important role in rural industrialization and 

modernization process in our country. In accordance with the pace of growth and 

diversification of services, economic activities, uneven development among regions has 

promoted labour migration that has affected the population structure among regions 

and countries. Labour migration not only impacts in families but also community 

development, therefore, it should be considered in both positive and negative aspects.  

Keywords: Migration; labour migration; rural; industrialization; modernization.  
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HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2015 - 2016 

 

Ngày 26 tháng 4 năm 2016, Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 

2015 - 2016. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí 

trong Ban giám hiệu; các trưởng phòng, 

ban, khoa, trung tâm; đại diện các tổ bộ 

môn; các giảng viên và đông đảo sinh 

viên các chuyên ngành đang học tập tại 

Trường. TS. Lê Thanh Hà - Phó Hiệu 

trưởng nhà trường, đại diện Ban giám 

hiệu chủ trì hội nghị. 

 

 

TS. Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng  

nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Mở đầu hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác Quốc tế đã 

trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 

2016 và phương hướng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017. Báo cáo 

đã nhìn nhận và đánh giá thẳng thắn thực trạng tình hình nghiên cứu khoa học của sinh 

viên trong năm học vừa qua, đồng thời nêu lên tầm quan trọng của công tác sinh viên 

nghiên cứu khoa học cũng như kỳ vọng của nhà trường về chất lượng sinh viên nghiên 

cứu khoa học trong thời gian tới. 

Hội nghị đã lắng nghe phần trình bày các tham luận của sinh viên chia sẻ những 

khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị về hoạt động nghiên cứu khoa học tại 

trường cũng như những ý kiến trao đổi của giảng viên giúp sinh viên hiểu hơn để tham 

gia nghiên cứu khoa học, lựa chọn đề tài, lựa chọn chuyên gia, nhóm nghiên cứu… 

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, TS. Lê Thanh Hà đã phát biểu tổng kết tại hội nghị 

thể hiện quyết tâm và định hướng căn bản của Ban giám hiệu về việc đổi mới công tác 

quản lý, chỉ đạo và cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh hơn nữa chất lượng hoạt động 

sinh viên nghiên cứu khoa học trong những năm học tới. 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, có ý nghĩa tích cực nhằm động viên, khuyến khích, 

khơi dậy hứng thú trong học tập, đam mê trong nghiên cứu khoa học của sinh viên. 
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ĐOÀN CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,  

THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA SANG THĂM, LÀM VIỆC 

VÀ XÚC TIẾN HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI CÁC TỈNH HỦA PHĂN, 

XIÊNG KHOẢNG VÀ BÔLYKHĂMXAY  

NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 

 

Nhận lời mời của Sở Giáo dục và 

Thể thao các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng 

Khoảng và Bôlykhămxay nước Cộng 

hòa Dân chủ Nhân dân Lào; được sự 

đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh 

Hóa, từ ngày 19/4/2016 đến 

ngày 26/4/2016, đoàn cán bộ quản lý 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa do TS. Lê Thanh Hà 

- Phó Hiệu trưởng dẫn đầu đã đến 

thăm và làm việc tại các tỉnh Hủa 

Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay 

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

 
TS. Lê Thanh Hà đại diện đoàn cán bộ  

nhà trường trao quà lưu niệm cho lãnh đạo  

Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Bôlykhămxay 

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

Tại các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay đoàn công tác đã làm việc 

với lãnh đạo các Sở Giáo dục và Thể thao, Sở Ngoại vụ của 3 tỉnh thống nhất ký 

kết chương trình hợp tác giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung vào đào tạo lưu học 

sinh Lào ở các chuyên ngành có thế mạnh của nhà trường. Tại buổi làm việc, TS. Lê 

Thanh Hà đã đánh giá các kết quả của chương trình hợp tác năm 2015 và triển vọng hợp 

tác giai đoạn 2016 - 2020. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao, Sở Ngoại vụ 3 tỉnh đánh 

giá cao sự quan tâm của nhà trường trong hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh 

Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay, mong muốn được nhà trường tạo điều kiện 

thuận lợi nhiều hơn nữa trong công tác đào tạo lưu học sinh thời gian tới. 

Kết thúc chương trình làm việc, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa và lãnh đạo các sở Giáo dục và Thể thao, Sở Ngoại vụ 3 tỉnh Hủa Phăn, 

Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay đã thống nhất chương trình hợp tác giai đoạn 2016 - 

2020, mở ra triển vọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đối tác 

tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của 

nhà trường trong giai đoạn tới. 
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CỬ TRI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

THANH HÓA THAM GIA BỎ PHIẾU BẦU CỬ QUỐC HỘI  

KHÓA XIV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

Đúng 7 giờ sáng ngày 22/5/2016, 

cử tri Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa đã tập trung 

tại điểm bỏ phiếu số 13, số 561 đường 

Quang Trung 3, phường Đông Vệ, 

thành phố Thanh Hóa để tham gia bỏ 

phiếu bầu cử Quốc hội khóa XIV và 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự lễ khai 

mạc có các đồng chí trong Đảng ủy, 

Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường, 

cán bộ, giảng viên, người lao động và 

toàn thể sinh viên Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

 

Cử tri Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa tham gia bỏ phiếu 

tại khu vực bầu cử 

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Vũ Văn Bình -  Tổ trưởng tổ bầu cử, Phó Hiệu 

trưởng nhà trường đã nêu rõ ý nghĩa, tầm quan của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí 

nhấn mạnh đây là một sự kiện chính trị xã hội trọng đại của nhân dân cả nước, là ngày 

hội toàn dân để cử tri thể hiện và phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân 

trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý 

chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân các cấp. Đồng chí đề nghị toàn thể cử tri toàn trường tham gia bỏ phiếu đầy đủ, bầu 

đúng, bầu đủ số lượng theo quy định. 

Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại khu vực bỏ phiếu số 13, Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã kết thúc trong không khí phấn khởi của tất cả cử tri 

tham gia, thể hiện quyền lợi và trách nhiệm của tập thể nhà trường nói chung, các cử tri 

bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 13 nói riêng. 
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CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG,  

KHOA DU LỊCH VỚI TỔNG CỤC DU LỊCH VỀ KIỂM TRA  

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH 

 

Chiều ngày 05/7/2016, đại diện 

Ban giám hiệu Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 

tập thể cán bộ, giảng viên khoa Du 

lịch đã có buổi đón tiếp và làm việc 

với đoàn công tác của Tổng cục Du 

lịch do đồng chí Phạm Lê Thảo - Vụ 

phó Vụ Lữ hành dẫn đầu về kiểm tra 

hoạt động đào tạo ngắn hạn cấp chứng 

chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch. 

 
Đại diện lãnh đạo nhà trường  

và giảng viên khoa Du lịch làm việc  

với đoàn công tác Tổng cục Du lịch Việt Nam 

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban giám hiệu, TS. Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng 

nhà trường giới thiệu khái quát những nét chính về hoạt động giáo dục đào tạo của 

Trường trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả đào tạo ngành Du lịch trong năm học 

2015 - 2016. Bên cạnh những lợi thế về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, lãnh đạo nhà 

trường cũng nêu rõ một số mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất Tổng cục Du lịch 

tạo điều kiện cho trường trong công tác đào tạo ngành du lịch nói chung, công tác đào 

tạo ngắn hạn nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch nói riêng. 

TS. Nguyễn Thị Thục - Trưởng khoa Du lịch báo cáo với đoàn công tác kết quả đào 

tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch của Trường trong thời gian 

qua. Báo cáo nêu rõ ngành nghề, quy mô đào tạo, quy trình quản lý đảm bảo chất lượng 

đào tạo, những lợi thế về giảng viên, cơ sở vật chất và những khó khăn trong đào tạo 

ngắn hạn cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch tại Trường. 

Thay mặt đoàn công tác của Tổng cục Du lịch, đồng chí Phạm Lê Thảo đã ghi nhận 

những kết quả đáng khích lệ của nhà trường, đặc biệt là công tác đào tạo ngắn hạn 

nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch. Qua kiểm tra, đoàn công tác cũng đã có biên bản kết luận 

về công tác đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch của nhà 

trường đảm bảo đầy đủ các quy định đã đề ra. Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch cam kết 

sẽ hỗ trợ và sát cánh cùng nhà trường trong việc duy trì và đảm bảo chất lượng đào tạo 

các chuyên ngành du lịch tại Trường trong thời gian tới. Đồng thời, yêu cầu nhà trường cần 

tăng cường gắn kết hơn nữa với Tổng cục Du lịch trong công tác đào tạo đội ngũ giảng 

viên, hợp tác giao lưu với các tổ chức, doanh nghiệp du lịch trong nước và nước ngoài. 
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KÝ KẾT HỢP TÁC VÀ KẾT NGHĨA 

GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

THANH HÓA VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ THỂ THAO 

TỈNH HỦA PHĂN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 

Sáng ngày 06/6/2016, tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

đã diễn ra lễ ký kết hợp tác và kết nghĩa giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào. 

Tham dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa có các đồng chí trong Ban giám hiệu, Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, 

ban, khoa, trung tâm, cán bộ giảng viên và đông đảo học sinh sinh viên trong nhà 

trường. Về phía Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Môn Thoong 

Lientikhun - Giám đốc Sở, các đồng chí lãnh đạo các phòng chức năng và các chuyên 

viên của Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn. 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà 

trường nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của đoàn công tác Sở Giáo dục và Thể thao 

tỉnh Hủa Phăn. Đồng chí khái quát đôi nét về hiệu quả của các chương trình hợp tác 

giữa Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn với Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa trong những năm gần đây; khẳng định thiện chí và nỗ lực hợp tác 

giữa Trường với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn là bước đi tích cực, đem lại lợi 

ích to lớn cho hai bên cũng như hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn. 

Đáp lại, đồng chí Môn Thoong Lientikhun cũng khẳng định, việc ký kết hợp tác và 

tổ chức lễ kết nghĩa giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn sẽ là tiền đề quan trọng nhằm thúc đẩy hợp 

tác toàn diện và sâu sắc giữa hai đơn vị trong hợp tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn 

nhân lực lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch cho tỉnh Hủa Phăn, đồng thời 

bày tỏ mong muốn hiện thực hóa những cam kết của hai đơn vị trong thời gian tới. 

Buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp, khẳng định một lần nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, bền 

vững giữa hai đơn vị đã được nâng lên một tầm cao mới. 
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HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT  

VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

TOÀN QUỐC LẦN XII CỦA ĐẢNG 

 

Sáng ngày 14/7/2016 tại trụ sở 2, số 20, đường Nguyễn Du, phường Điện Biên, 

thành phố Thanh Hóa, Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên nhà trường. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy, 

Ban giám hiệu và toàn thể đảng viên, cán bộ, người lao động trong nhà trường. Phát 

biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà 

trường đã nêu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 

thực hiện tổ chức học tập, quán triệt thông qua 3 chuyên đề có ý nghĩa bao quát toàn bộ 

những nội dung lớn của Nghị quyết.  

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa, đồng chí Vũ Văn Bình - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường 

đã thông qua dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ về việc thực 

hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

Tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Tỉnh lần thứ XIV. 

Đồng chí Phạm Hoàng Hiền - Chủ tịch Công đoàn Trường đã tổ chức phát động phong 

trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công đoàn viên nhằm tiến tới thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thức yêu cầu các chi bộ, đơn vị tiếp tục 

tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, viên chức, người lao động và toàn thể 

HSSV về quan điểm, chủ trương và các nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XII của 

Đảng, đồng thời xây dựng chương trình hành động một cách cụ thể, sát thực, có tính 

khả thi nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng 

các cấp đã đề ra. 
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LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN  

CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 1  

VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 

 

 

Chiều ngày 22/07/2016, 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa trang trọng tổ 

chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên các lớp đại học 

chính quy khóa 1 và tổng kết năm 

học 2015 - 2016 tại cơ sở 2, số 20 

Nguyễn Du, phường Điện Biên, 

thành phố Thanh Hóa. 

 
Ban giám hiệu trao bằng tốt nghiệp  

cho các Tân cử nhân  

Đến dự buổi Lễ, có các đồng chí trong Ban giám hiệu, Ban chấp hành Đảng ủy, các 

cán bộ, công chức, người lao động và đại diện HSSV của trường. 

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS. TS. Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà 

trường biểu dương sự nỗ lực học tập, rèn luyện của các sinh viên trong toàn khóa học, 

đặc biệt chúc mừng các tân cử nhân tốt nghiệp đạt loại xuất sắc, loại giỏi, sinh viên có 

nhiều thành tích trên các mặt hoạt động và gửi gắm sự kỳ vọng đến các tân sinh viên về 

việc làm sau khi ra trường cũng như kế hoạch học tập nâng cao chuyên môn của các em 

trong tương lai. 

Thay mặt Ban giám hiệu, đồng chí Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác 

đào tạo và hợp tác quốc tế báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm học 2016 - 2017. Báo cáo đã nhìn nhận và đánh giá thẳng thắn những kết quả đạt 

được cũng như những mặt còn tồn tại trong công tác năm học 2015 - 2016 của Trường. 

Đáp lại tình cảm và sự kỳ vọng của lãnh đạo, giảng viên nhà trường, đại diện cho 

các sinh viên tốt nghiệp năm 2016, tân cử nhân Tăng Thị Linh, sinh viên ngành Quản lý 

văn hóa đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc gửi tới các thầy, cô, cán bộ nhà trường đã tận 

tâm, tận tụy trong công tác đào tạo, giúp đỡ, dìu dắt và động viên để sinh viên có được 

kết quả ra trường ngày hôm nay. Đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ tiếp tục phấn đấu 

vươn lên, xứng đáng với truyền thống của sinh viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa. 
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Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 1 và 

tổng kết năm học 2015 - 2016 đã kết thúc tốt đẹp. Ngay sau buổi lễ, đại diện Tập đoàn 

FLC đã có mặt tại trường để phỏng vấn, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp vào các vị trí 

lao động của tập đoàn FLC. Đây là tín hiệu rất đáng mừng trong công tác đào tạo của 

nhà trường. 

 

ĐOÀN CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,  

THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA SANG THĂM, LÀM VIỆC 

VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ KỸ THUẬT 

MINDORO, PHILIPPINES 

 

Nhận lời mời của Trường Đại học Nông nghiệp và Kỹ thuật Mindoro, Philippines; 

được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 20/8/2016 đến 

ngày 28/8/2016, đoàn cán bộ quản lý Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa do TS. Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm 

việc tại Trường Đại học Nông nghiệp và Kỹ thuật Mindoro, Philippines.  

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Philippines, đoàn công tác đã có 

chương trình làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Nông nghiệp và Kỹ 

thuật Mindoro, Philippines về các chương trình hợp tác trong các năm tiếp theo. Tại 

buổi làm việc, TS. Lê Thanh Hà đã tổng kết lại các kết quả của chương trình hợp tác 

năm 2015 - 2016 và triển vọng hợp tác giai đoạn 2016 - 2020. Lãnh đạo Trường Đại 

học Nông nghiệp và Kỹ thuật Mindoro, Philippines cũng chia sẻ mong muốn hai bên 

làm sâu sắc hơn nữa các chương trình hợp tác, đặc biệt là hợp tác nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công nghệ. Kết thúc chương trình đàm phán, hai bên đã thống nhất ký 

kết biên bản hợp tác, tập trung vào các nội dung: Tiếp tục hợp tác trong trao đổi giảng 

viên - sinh viên, đặc biệt chú trọng hợp tác nghiên cứu khoa học với phương châm hợp 

tác hiệu quả, đa dạng và hai bên cùng có lợi. Hai bên đã thống nhất đồng tổ chức Hội 

thảo khoa học quốc tế tại Thanh Hóa vào tháng 11/2016 với chủ đề “Giáo dục đại học 

trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)”. 

Trong thời gian chuyến thăm, đoàn đã đến thăm, khảo sát tại 3 cơ sở của 

Trường Đại học Nông nghiệp và Kỹ thuật Mindoro, Philippines; tham dự các chương 

trình chào mừng 65 năm ngày thành lập Trường Đại học Nông nghiệp và Kỹ 

thuật Mindoro, Philippines; trồng cây lưu niệm; diễu hành mô tô; hội thi tài năng văn 



BẢN TIN  

 
131 

hóa nghệ thuật, hội thi hoa khôi MinSCAT… Các chương trình được tổ chức hoành 

tráng, trang trọng và ý nghĩa đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho đoàn công tác. 

 

Chuyến công tác của đoàn cán bộ quản lý Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa tại Trường Đại học Nông nghiệp và Kỹ thuật Mindoro, Philippines 

 

LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÁN BỘ QUẢN LÝ SỞ GIÁO DỤC  

VÀ THỂ THAO TỈNH HỦA PHĂN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ 

NHÂN DÂN LÀO VÀ TIẾP NHẬN CÁN BỘ, LƯU HỌC SINH LÀO 

SANG NHẬP HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017 

 

Tiếp nối những kết quả tốt đẹp của chương trình hợp tác quốc tế giữa Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn 

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, vào sáng ngày 22/9/2016, tại Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã diễn ra buổi làm việc và tiếp nhận đoàn cán 

bộ cùng các lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn sang nhập học tại trường năm học 2016 - 2017. 

Thành phần tham dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa có các đồng chí trong Ban giám hiệu, lãnh đạo các phòng, ban, khoa và 

trung tâm. Về phía Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Xẻng Thong 

Sẻng Su Lin - Phó Giám đốc Sở, các đồng chí lãnh đạo phòng chức năng, các chuyên 

viên của Sở Giáo dục và Thể thao, Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn và đặc biệt là 82 cán bộ 

và lưu học sinh sang nhập học năm học 2016 - 2017. 

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng nhà trường gửi lời 

chào đón nồng nhiệt đến đoàn cán bộ quản lý cùng 82 cán bộ và lưu học sinh của tỉnh 
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Hủa Phăn sang nhập học. Thay mặt Ban giám hiệu, TS. Lê Thanh Hà đã giới thiệu tổng 

quát về tình hình phát triển, quy mô, đội ngũ cán bộ giảng viên và điều kiện cơ sở vật 

chất… của Trường, khẳng định thế mạnh và khả năng đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

phục vụ học tập cho cán bộ và lưu học sinh Lào. 

Các đồng chí đại diện cho các phòng chức năng trong trường đã phổ biến chi tiết 

các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo, quy chế, nội quy học tập cho cán bộ và 

lưu học sinh Lào khóa mới trong thời gian học tập tại Việt Nam. 

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Xẻng Thong 

Sẻng Su Lin gửi lời cảm ơn chân thành về sự tiếp đón thân tình, nồng hậu mà Trường đã 

dành cho Đoàn. Đồng thời, đồng chí cũng tin tưởng vào kết quả tốt đẹp trong quá trình 

hợp tác lâu dài, bền vững giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Thanh 

Hóa với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn. 

Chương trình làm việc với đoàn cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa 

Phăn và buổi lễ tiếp nhận cán bộ, lưu học sinh Lào năm học 2016 - 2017 đã thành công 

tốt đẹp, hứa hẹn mở ra một triển vọng mới trong hoạt động hợp tác để đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Hủa Phăn của nhà trường. 

 

 

Cán bộ lãnh đạo quản lý Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

chụp ảnh lưu niệm với đoàn cán bộ Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn và cán bộ, 

lưu học sinh Lào nhập học năm học 2016 - 2017 
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HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016 - 2017 

Ngày 23/9/2016, Trường Đại học Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức 

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016 - 2017. Đây là hoạt động thường 

niên nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ giảng viên trong nhà trường, hướng đến 

thực hiện thành công các nhiệm vụ trong năm học mới.             

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám hiệu cùng lãnh đạo các phòng, 

ban, khoa, trung tâm và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang làm 

việc, công tác tại Trường. Đồng chí Phạm Thị Hoàng Hiền - Chủ tịch Công đoàn Trường 

thay mặt đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do khai mạc Hội nghị. 

Thay mặt Ban giám hiệu, TS. Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày 

báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 

năm học 2016 - 2017. Mặc dù nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đã đạt những chỉ tiêu cao 

so với kế hoạch đề ra song báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế trong 

công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện về hoạt động chuyên môn của nhà trường trong 

năm học vừa qua và dự báo những khó khăn, thách thức trong năm học mới. Trong năm 

học 2016 -2017, tập thể lãnh đạo và cán bộ giảng viên toàn trường đặt trọng tâm nâng cao 

hơn nữa về chất lượng các chuyên ngành đào tạo; hiệu quả nghiên cứu khoa học; đổi mới 

công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành theo hướng linh hoạt, hiệu quả và thiết thực… 

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và cầu thị, hội nghị đã được lắng nghe nhiều ý kiến 

tham luận của cán bộ công chức và người lao động. Các ý kiến tập trung vào lĩnh vực đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất,… Đa số các phát biểu đều 

thẳng thắn, mang ý nghĩa đóng góp, xây dựng nhà trường để các hoạt động quản lý, điều 

hành được hiệu quả hơn, sớm đưa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa trở thành một địa chỉ có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Văn hóa, Nghệ 

thuật, Thể dục Thể thao và Du lịch của địa phương và khu vực. 

PGS.TS Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã giải đáp trực 

tiếp các ý kiến chất vấn của công chức, viên chức và người lao động. Đồng chí nêu rõ, sự 

đồng thuận, tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của toàn thể công chức, viên chức 

trong Trường là điều kiện, nền tảng để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong năm học 

mới, tạo đà vững chắc để xây dựng nhà trường phát triển bền vững về mọi mặt. 

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đã kết thúc tốt đẹp, 100% cán bộ công chức, 

viên chức và người lao động cùng thống nhất thông qua bản Nghị quyết của hội nghị, thể 

hiện sự đồng thuận, nhất trí và quyết tâm cao về các chủ trương, kế hoạch hành động 

trong năm học mới. Hi vọng với năng lực điều hành phát huy tính dân chủ, cởi mở, minh 

bạch, kỷ cương và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo nhà trường cùng với sự nỗ lực, cống 
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hiến của tập thể cán bộ giảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn trường, 

công tác năm học mới sẽ được thực hiện nghiêm túc, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

 

 

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 

 

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017 

Sáng ngày 04/10/2016, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2016 - 2017 và công bố quyết định đào tạo 

chuyên ngành Quản lý Văn hóa, trình độ Thạc sĩ. Tham dự Lễ khai giảng có các đồng chí 

đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc khối cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh; các trường đại 

học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan thông tấn báo chí, Ban Giám 

hiệu, Ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng Nhà trường cùng đông đảo cán bộ giảng viên, 

HSSV Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

Tại buổi Lễ, TS Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đọc thư của Chủ 

tịch nước Trần Đại Quang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2016 - 

2017. Trong bài diễn văn khai giảng, PGS.TS. Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu 

trường nhà trường đã nhấn mạnh năm học 2016 - 2017 là năm học có vị trí đặc biệt đối 

với lịch sử nhà trường, đánh dấu 5 năm trưởng thành và phát triển của Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Đây cũng là năm học chứng kiến nhiều thành 

tựu trên mọi mặt hoạt động của nhà trường về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp 

tác quốc tế, phát triển đội ngũ, xây dựng cơ bản và tạo dựng uy tín, thương hiệu giáo dục. 

Đồng chí Trần Văn Thức cũng nêu các định hướng trọng tâm của năm học 2016 - 2017 và 

chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo của nhà trường, bày tỏ mong muốn trong 

năm học mới 2016 - 2017, toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên, người lao động và 
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HSSV toàn trường cùng đồng lòng, chung sức vì sự phát triển bền vững của Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

Năm học mới 2016 - 2017, cũng là năm học đầu tiên nhà trường được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo cấp phép đào tạo ngành Quản lý Văn hóa trình độ thạc sĩ. Tiến sĩ Nguyễn 

Văn Dũng - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo đã long trọng công bố quyết định và cam kết 

thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định của Nhà nước. 

Hòa trong không khí phấn khởi xen lẫn tự hào, sinh viên Đinh Thị Minh Anh, tân 

sinh viên khoa Văn hóa - Thông tin, đại diện cho sinh viên khóa mới và hàng ngàn sinh 

viên đang theo học tại trường đã phát biểu cảm tưởng, bày tỏ tình cảm, sự tin tưởng vào 

chất lượng đào tạo của nhà trường, sự nhiệt tình, tận tâm của các giảng viên, đồng thời 

hứa sẽ cố gắng học tập, tu dưỡng và rèn luyện tốt để góp phần làm giàu thêm truyền thống 

học tập của sinh viên Trường. 

Tại buổi Lễ, Trường cũng đã biểu dương, khen thưởng 15 sinh viên đạt thành tích 

cao trong học tập năm học 2015 - 2016 và các tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi 

tuyển sinh đại học năm 2016. Đại diện các đơn vị tài trợ đã trao các xuất học bổng ý nghĩa 

cho các sinh viên tiêu biểu. 

Lễ khai giảng khép lại trong không khí vui mừng, phấn khởi, hân hoan chào đón 

5 năm thành lập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, quyết tâm 

đồng lòng thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trong năm học mới. 

 

TS. Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc thư của 
Chủ tịch nướcTrần Đại Quang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 
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