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DIỄN VĂN KỶ NIỆM  

50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA (1967 - 2017) 

VÀ 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (1982 - 2017) 

 

                                                                  NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức
1
  

 

- Kính thưa các quí vị đại biểu, các vị khách quí! 

- Kính thưa các nhà giáo, cán bộ viên chức (CBVC) của nhà trường qua các thế hệ! 

- Thưa toàn thể các em học sinh, sinh viên, học viên thân mến! 

 

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ 

niệm 50 năm xây dựng và phát triển (1967 - 2017), 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(1982 - 2017) và vinh dự đón nhận Cờ thi đua Chính phủ. Trước hết, thay mặt 254 

CBVC và 4.200 học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chào 

mừng và trân trọng cảm ơn các quí vị đại biểu, các vị khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ 

niệm và dành những tình cảm tốt đẹp cho nhà trường. Tôi cũng xin nồng nhiệt chào 

mừng các thế hệ nhà giáo, CBVC, học sinh, sinh viên, học viên đã hội tụ đông đủ về 

đây nhân ngày hội trường thân yêu của chúng ta tròn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển! 

Kính thưa các quí vị đại biểu! 

Thưa các đồng chí và các bạn! 

Thanh Hóa được xem là hình ảnh thu nhỏ của cả nước, nổi tiếng là vùng đất “địa 

linh nhân kiệt”, có bề dày lịch sử - văn hóa và truyền thống hiếu học rất đáng tự hào. 

Trải qua bao thời đại, cộng đồng cư dân xứ Thanh đã tạo dựng nên một mạch nguồn văn 

hóa nghệ thuật mang bản sắc đậm nét. Hơn 50 năm trước, dân tộc ta đang trong giai 

đoạn khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cả nước dồn sức cho sự 

nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, và Thanh Hóa còn là một trọng điểm 

trong chiến tranh phá hoại do Mỹ gây ra đối với miền Bắc. Trong những năm tháng rực 

lửa chiến tranh cách mạng đầy gian khó nhưng cũng rất đỗi hào hùng ấy, văn hóa văn 

nghệ được xem là một “mặt trận” và các văn nghệ sĩ là những chiến sĩ tiên phong trên 

mặt trận ấy! Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Tỉnh ủy Thanh 

Hóa lúc bấy giờ về tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ cho sự nghiệp 

                                           
1
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cách mạng, năm 1964 một Tổ huấn luyện chuyên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hóa 

văn nghệ cơ sở trực thuộc Ty Văn hóa tỉnh ra đời do đồng chí Lê Nguyên Thành, Phó 

Trưởng Ty Văn hóa phụ trách.  

Tổ huấn luyện đã đào tạo được hàng ngàn cán bộ văn hóa cơ sở, góp phần thúc 

đẩy phong trào văn hóa văn nghệ của Tỉnh trở thành đơn vị dẫn đầu toàn miền Bắc. 

Đứng trước yêu cầu mới trong việc đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ làm công tác 

văn hóa, văn nghệ, thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị cho tỉnh nhà, theo đề nghị của 

Ty Văn hóa và Ban Tổ chức Dân chính tỉnh, ngày 9/3/1967, Chủ tịch Ủy ban Hành 

chính tỉnh đã ban hành Quyết định số 465/QĐ/TCDC thành lập Trường Sơ cấp Văn hóa 

Nghệ thuật Thanh Hóa. Và mùa thu năm 1967, cách đây đúng 50 năm, nhà trường tuyển 

sinh khóa đào tạo đầu tiên. Trụ sở của Trường lúc bấy giờ được đặt tại thôn Đồng Me, 

xã Thiệu Vân, huyện Thiệu Hóa. Thầy Lê Chí Chư được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng đầu 

tiên của Trường. Buổi đầu thành lập, nhà trường chỉ có khoảng chục giảng viên cơ hữu, 

nhiều cán bộ thỉnh giảng từ Ty Văn hóa, Thư viện tỉnh hay các Trường Văn hóa Nghệ 

thuật từ Hà Nội vào, cơ sở vật chất thiếu thốn đủ bề. Năm 1970, Trường được chuyển 

về xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương, ở một vị trí thuận lợi và ổn định hơn. Kể từ 

đây, Trường có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển vì sự nghiệp đào tạo 

văn hóa, nghệ thuật cho tỉnh nhà. Trong 10 năm trải qua giai đoạn là Trường Sơ cấp 

Văn hóa Nghệ thuật, nhà trường đã đào tạo 1.500 học sinh tốt nghiệp, cung cấp cho địa 

phương và đất nước một lực lượng đông đảo cán bộ, diễn viên làm công tác văn hóa, 

văn nghệ, thông tin cơ sở. Trong điều kiện chiến tranh phá hoại, Trường phải sơ tán qua 

nhiều địa điểm và thiếu thốn trăm bề, nhưng lớp cán bộ đầu tiên của nhà trường với bản 

lĩnh, năng lực và nhiệt huyết của mình đã lát gạch, soi đường, đặt nền móng cho việc 

xây dựng Trường Văn hóa Nghệ thuật trên quê hương Thanh Hóa - ngôi trường luôn 

được xem là tấm gương sáng, một mô hình điển hình cho khối các trường văn hóa - 

nghệ thuật ở miền Bắc trong suốt những năm 70 của thế kỷ XX. 

Điều đáng chú ý là ngay từ khi còn là trường Sơ cấp, được sự đồng ý của Bộ 

Văn hóa cũng như Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, nhà trường đã mở thí điểm 

đào tạo 03 khóa Trung cấp Âm nhạc và Thư viện. Do nhu cầu về cán bộ văn hóa, văn 

nghệ đòi hỏi phải được đào tạo cơ bản, trình độ chuyên môn cao hơn và trước sự phát 

triển của nhà trường, Ủy ban Hành chính tỉnh đã đề nghị Bộ Văn hóa, Bộ Đại học và 

Trung học chuyên nghiệp sớm nâng cấp nhà trường trở thành trường Trung cấp. Đầu 

năm 1978, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp đã ban hành công văn đồng ý công 

nhận Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa. Theo đó, ngày 10/5/1978, Chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 479-TC/UBTH chuyển Trường Sơ cấp 
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Văn hóa Nghệ thuật thành Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa. Thời kỳ 

kinh qua Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật là một chặng đường dài của nhà trường 

trải qua 2 giai đoạn. Từ năm 1978 đến năm 1992, trong bối cảnh khó khăn chung của 

đất nước và địa phương, cũng như lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đây là giai đoạn nhà 

trường gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, từ đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất kĩ 

thuật đến công tác tuyển sinh, bồi dưỡng. Từ năm 1993 đến năm 2003 là giai đoạn nhà 

trường chuyển mình đạt được sự phát triển mạnh mẽ. Đây là những năm tháng công 

cuộc đổi mới đất nước, quê hương, lan tỏa sâu rộng tới các cấp, các ngành, các lĩnh vực 

và mỗi cá nhân đều cảm nhận được. Nhà trường đã chủ động, linh hoạt mở rộng qui mô 

và nâng cao chất lượng đào tạo. Số lượng người học tăng lên nhanh chóng, có thời điểm 

tăng đến gần 300%. Có thể nói, trải qua chặng đường 27 năm, Trường Trung học Văn 

hóa Nghệ thuật Thanh Hóa đã khẳng định được vị thế của một cơ sở đào tạo chuyên 

nghiệp hệ Trung cấp. Trước nhu cầu đòi hỏi của địa phương, của xã hội và căn cứ vào 

điều kiện thực lực có được, đầu năm 2003, nhà trường đã xây dựng “Đề án thành lập 

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa”. Đề án nêu rõ “Việc nâng cấp 

Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật lên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật 

Thanh Hóa là một qui luật tất yếu khách quan trên cơ sở sự phát triển ổn định bền vững 

của nhà trường và nhu cầu bức thiết của xã hội. Việc nâng cấp trường lên bậc Cao đẳng 

nhằm tạo điều kiện pháp lý, thuận lợi cho trường thực hiện sứ mệnh giáo dục và đào tạo 

có chất lượng nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật cho xã hội”. 

Theo đó, ngày 25/8/2004, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết 

định số 4765/QĐ-BGDĐT-TCCB thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật 

Thanh Hóa. Chuyển mình thành trường Cao đẳng với quãng thời gian 8 năm trong thập 

kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI, cũng là giai đoạn mà tuyệt đại đa số học sinh sau khi tốt 

nghiệp THPT đều lựa chọn thi vào các trường đại học, cao đẳng. Vì thế, qui mô tuyển 

sinh của Trường giai đoạn Cao đẳng tiếp tục ổn định và đạt được sự phát triển vượt bậc. 

Bên cạnh đó, nhà trường cũng triển khai các giải pháp đồng bộ thúc đẩy hoạt động 

nghiên cứu khoa học. Năm 2010, được sự quan tâm và đầu tư của tỉnh, Trường đã triển 

khai Dự án xây dựng ở địa điểm mới thuộc phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

đồng thời cũng hướng tới phát triển trở thành một trường đại học. 

Bước sang đầu thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI, trước những thành tựu đạt được 

của Thanh Hóa và các tỉnh lân cận trong công cuộc đổi mới đất nước, và nhất là sự phát 

triển toàn diện của nhà trường, sau một quá trình thẩm định kỹ lưỡng, ngày 22/7/2011, 

Thủ tướng Chính phủ đã kí 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 
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Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa. Vào thời điểm thành lập và cho đến nay, nhà trường 

vẫn là cơ sở giáo dục đại học duy nhất trong cả nước có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao trên cả 3 lĩnh vực: văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch. Đồng 

thời, Trường được qui hoạch không chỉ cho xứ Thanh mà còn cho cả vùng Nam sông 

Hồng và Bắc Trung Bộ.  

Từ khi phát triển trở thành trường đại học đến nay, nhà trường đã chú trọng hơn 

công tác bồi dưỡng cán bộ. Hàng chục giảng viên của nhà trường đã bảo vệ thành công 

luận án Tiến sĩ, được Nhà nước phong tặng học hàm Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp. 

Bên cạnh một số ngành trung cấp và cao đẳng vẫn được duy trì, nhà trường đã được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo 17 ngành đại học, 01 chuyên ngành cao học, liên 

kết đào tạo 04 chuyên ngành cao học và được Tổng cục Du lịch cấp phép đào tạo cấp 

chứng chỉ Hướng dẫn viên du lịch đạt chuẩn quốc gia.  

Công tác tuyển sinh từng bước khởi sắc, mỗi năm nhà trường được tỉnh và Bộ 

Giáo dục và Đào tạo giao từ 1.500 - 1.700 chỉ tiêu. Ngoài con em Thanh Hóa là chủ 

yếu, hàng ngàn sinh viên, học viên đến từ các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, 

Hòa Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Đắk Lắk, Trà Vinh, Bạc Liêu…, hàng trăm lưu học sinh Lào đã lựa chọn nhà 

trường làm nơi học tập, tu dưỡng và rèn luyện. Cùng với việc nâng cao chất lượng đào 

tạo, Trường đã từng bước đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác 

quốc tế. Hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, hàng trăm đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp cơ sở đã được triển khai và nghiệm thu trong 5  năm qua vừa phục vụ cho 

quá trình đào tạo của nhà trường, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. Cùng với các đối tác Đại học MinsCAT (Philippines) và Đại học Nakhon 

Phanom (Thái Lan), nhà trường đã đồng chủ trì và tổ chức thành công 03 hội thảo khoa 

học quốc tế trong các năm 2014, 2015, 2016. Các giảng viên của nhà trường đã công bố 

hàng trăm bài báo khoa học trên các tạp chí có uy tín của trung ương và địa phương, 

tham gia nhiều diễn đàn khoa học, xuất bản hàng chục công trình chuyên khảo, giáo 

trình, tập bài giảng,… Giữa năm 2017, nhà trường chính thức được Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp phép xuất bản Tạp chí khoa học và ngay từ số 01 đã được Bộ Khoa 

học và Công nghệ cấp chỉ số ISSN. Nhà trường cũng đã kí kết hợp tác đào tạo toàn diện 

nguồn nhân lực chất lượng cao với các Sở Giáo dục và Thể thao Hủa Phăn, Xiêng 

Khoảng và Bolikhămxay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhà trường cũng 

được thụ hưởng Dự án hỗ trợ của EU thông qua đối tác là Trường Đại học Zielona Góra 

- Ba Lan và kí kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các đối tác mới ở Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Trung Quốc,… Nhờ đó, mỗi năm có hàng chục lượt cán bộ 
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quản lý, giảng viên, sinh viên, học viên của Trường được cử đi công tác, học tập ở nước 

ngoài. Trong những năm qua, nhà trường cũng tranh thủ sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, 

tập trung mọi nguồn lực cho cơ sở vật chất. Cuối năm 2014, 2/3 hoạt động của Trường 

được chuyển xuống cơ sở mới ở phường Đông Vệ, rộng rãi và khang trang hơn. Đến 

nay, giai đoạn 2 cũng đã được tỉnh thẩm định, phê duyệt và nhà trường đang xúc tiến 

triển khai. Hy vọng rằng, trong thời gian sắp tới cơ sở vật chất sẽ được đầu tư cơ bản, 

đồng bộ để đáp ứng các hoạt động của nhà trường. 

Kính thưa các quí vị đại biểu! 

Thưa các đồng chí và các bạn! 

Xuất phát điểm từ một trường Sơ cấp được thành lập vào năm 1967, chuyển 

mình lên bậc Trung học năm 1978, phát triển thành trường Cao đẳng năm 2004 và vươn 

lên trở thành trường Đại học năm 2011. Đó là điểm nổi bật trong quá trình xây dựng và 

trưởng thành của nhà trường và quả thật là hiếm có trường nào có đặc điểm như thế. Và 

ở bất cứ giai đoạn nào, nhà trường luôn là cái nôi đào tạo, nuôi dưỡng và chắp cánh cho 

hoài bão, tài năng văn hóa nghệ thuật của xứ Thanh và cả nước. Nửa thế kỷ qua, các thế 

hệ giảng viên, CBVC của nhà trường đã bền bỉ dạy chữ, rèn nghề, lao động nghệ thuật 

đam mê và sáng tạo, đào tạo và cung cấp cho tỉnh nhà và đất nước hàng vạn học sinh, 

sinh viên tốt nghiệp ra trường. Hầu hết, trong số đó đã và đang công tác, cống hiến gắn 

liền với chuyên môn được đào tạo, nhiều cán bộ, giảng viên của nhà trường đã trở thành 

những nhà quản lí và có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục đào tạo văn 

hóa nghệ thuật của tỉnh và đất nước như: thầy Trương Công Thụ, thầy Đỗ Hữu Thích, 

nhạc sĩ Nguyễn Trọng, NGND.PGS.TS Lê Văn Tạo, NGƯT.Nhạc sĩ Nguyễn Liên,… 

Nhiều học sinh, sinh viên của nhà trường đã thành danh, trở thành những tên tuổi nghệ 

sĩ được công chúng mến mộ như: NSND Hàn Hải, NSND Thanh Tâm, NSND Huy Thọ, 

NSUT Huy Phước; các nghệ sĩ Anh Thơ, Phương Linh, Hồ Quang Tám, Ngô Thị Thanh 

Huyền,… Các ca khúc Đường về Thanh Hóa, Khúc tình ca Thanh Hóa, Đẹp đôi trai gái 

tỉnh Thanh, Xin đừng mãi vô tình, Sầm Sơn biển quê Thanh; các công trình nghệ thuật 

Tượng đài Chiến khu Ngọc Trạo, tượng đài Nguyễn Bá Ngọc,… là những tác phẩm 

nghệ thuật của giảng viên nhà trường đã vượt qua thời gian thể hiện được dấu ấn sâu 

đậm đối với vùng đất và con người xứ Thanh. Các địa danh mà nhà trường đã đứng 

chân: xã Xuân Thành (huyện Thọ Xuân), xã Tiến Nông (huyện Triệu Sơn), thôn Đồng 

Me, xã Thiệu Vân (huyện Thiệu Hóa), xã Quảng Thịnh (huyện Quảng Xương), Lai 

Thành (phường Đông Sơn) và nay là ở phố Nguyễn Du, phường Điện Biên và đường 

Quang Trung, phường Đông Vệ đã lưu giữ biết bao kỷ niệm thân thương về một thời để 
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nhớ, về sự đùm bọc, chia sẻ của bà con nhân dân các địa phương Trường đứng chân và 

chứng kiến từng bước phát triển của thầy và trò nhà trường. 

Những năm gần đây, với phương châm làm việc “Nuôi dưỡng đam mê, khuyến 

khích sáng tạo, tôn trọng khác biệt, hợp tác phát triển”, Ban Giám hiệu và Đảng ủy chủ 

trương xây dựng một môi trường làm việc thông thoáng, đồng thuận để CBVC có thể 

phát huy năng lực của mình, góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường. Với tất 

cả sự nỗ lực không ngơi nghỉ của cả hệ thống, nhà trường đã có được một diện mạo mới 

tươi sáng và có triển vọng hơn. Đời sống vật chất và tinh thần của CBGV ngày càng 

được cải thiện. Trở thành trường đại học có số lượng người học đứng thứ hai trong cả 

nước của khối trường văn hóa nghệ thuật. Dẫu còn hết sức khiêm tốn, nhưng chúng ta 

có quyền tự hào về Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thân yêu 

của chúng ta đã có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của quê 

hương và đất nước. Và hôm nay, mỗi chúng ta, ai có điều kiện đã về dự hội trường, 

nhiều người vì những lí do khách quan mà không thể về dự được, cũng có những CBVC 

và cựu học sinh, sinh viên đã vĩnh viễn đi xa. Xin được lắng lại lòng mình trong giây lát 

để tưởng nhớ những cán bộ, học sinh, sinh viên đã yên nghỉ ngàn thu. Và chúng tôi 

cũng tin tưởng rằng ở đâu đó trên khắp mọi miền của Tổ quốc, cựu CBVC và học sinh, 

sinh viên của nhà trường giờ phút này đây cũng đang hướng về nơi mà mình đã từng 

công tác, học tập, gắn bó với biết bao kỷ niệm để cùng chia sẻ và chung vui trước sự 

phát triển của nhà trường. Tại diễn đàn trang trọng này, thay mặt lãnh đạo nhà trường 

đương nhiệm, tôi trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và xin được chia sẻ với hết 

thảy các thế hệ nhà giáo, CBVC của nhà trường suốt 50 năm qua đã nối tiếp nhau như 

những chuyến đò chở nặng phù sa “vì lợi ích trăm năm trồng người” cao cả và chúng tôi 

nguyện sẽ tiếp nối mạch nguồn để thúc đẩy nhà trường từng bước phát triển vững chắc hơn. 

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo! 

Thưa các đồng chí và các bạn! 

Truyền thống “hiếu học”, “tôn sư trọng đạo” đã trở thành nét đẹp văn hóa của 

dân tộc ta. Nghề dạy học luôn được xã hội trọng vọng là “nghề cao quí - tấm lòng 

vàng”. Năm 1982, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định lấy ngày 20/11 làm ngày Nhà 

giáo Việt Nam. Kể từ đây, ngày 20/11 hàng năm không chỉ trở thành ngày hội lớn của 

các thầy giáo, cô giáo mà còn là ngày hội văn hóa tinh thần mang ý nghĩa nhân văn sâu 

sắc và cao đẹp của toàn xã hội nhằm tôn vinh và tri ân các nhà giáo. Vào những ngày 

này, các bậc phụ huynh và học trò bằng nhiều hình thức khác nhau có điều kiện được 

thể hiện tình cảm, tri ân thầy cô. Đồng thời, đây còn là dịp để các cấp, các ngành và 

toàn xã hội vừa ghi nhận, đánh giá vai trò, vị trí quan trọng của ngành giáo dục, vừa đặt 
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trọn niềm tin và sự kỳ vọng vào đội ngũ các thầy cô giáo hãy luôn nêu cao ý thức trách 

nhiệm, giàu nhiệt huyết và đam mê, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người 

cao quí. 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa kỷ niệm 50 năm thành 

lập càng có ý nghĩa hơn vào đúng dịp tròn 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Kỷ niệm 

50 năm thành lập trường và 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, với những thành tích đạt 

được, hôm nay, nhà trường vinh dự được đón nhận Cờ thi đua Chính phủ và những 

phần thưởng cao quý khác. Nhân dịp này, tôi xin được bày tỏ sự trân quí và gửi những 

lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cựu giáo chức, các thầy cô giáo, CBVC và học 

sinh, sinh viên, học viên của nhà trường. 

Kính thưa các quí vị! 

Giáo dục đại học Việt Nam hiện nay chưa chuyển biến theo kịp sự phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước. Là trường đại học non trẻ và đặc thù về các lĩnh vực văn 

hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch, Trường chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội và 

cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Đội ngũ cán bộ còn non yếu và mỏng, 

cán bộ đầu ngành ít ỏi, cơ sở vật chất còn thiếu nhiều và chưa đồng bộ, công tác tuyển 

sinh ngày càng khó khăn, bài toán về giải thể và bố trí Trường Cao đẳng Thể dục Thể 

thao của Tỉnh vào nhà trường như thế nào cho đảm bảo sự ổn định và phát triển, rồi lộ 

trình thực hiện tự chủ đối với các trường đại học công lập Việt Nam là xu thế đang ngày 

một hiện hữu,… Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, nhà trường cần tranh thủ sự quan tâm 

chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự tạo điều kiện thuận lợi của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, sự phối hợp và giúp đỡ của các Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh, sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác. Cần phải xác định rõ tương lai của 

nhà trường phải do chính năng lực, phẩm chất và sự tâm huyết của CBVC được thể hiện 

ra bằng kết quả công việc là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Vì thế, hơn lúc nào hết, mỗi 

CBVC và người học của nhà trường phải luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực công 

tác, rèn luyện và học tập để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Định hướng phát 

triển của nhà trường trong những năm tới là: Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, chú 

trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, chăm lo cho người học, thúc đẩy hoạt động nghiên 

cứu khoa học trong cả giảng viên và sinh viên, học viên, từng bước mở rộng hợp tác 

quốc tế, tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất; và trên hết là tiếp tục tạo dựng một tập 

thể đồng thuận, chung sức chung lòng, cùng lấy sự phát triển của nhà trường gắn liền 

với công ăn việc làm và nâng cao thu nhập; kiến tạo nên một môi trường làm việc lành 

mạnh, chuyên nghiệp, động viên, khích lệ được hết thảy thầy và trò làm việc, học tập 

hăng hái thì nhất định Trường chúng ta sẽ đạt được sự phát triển nhanh và bền vững hơn. 
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Nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Trường, 35 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn 

sâu sắc tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cũng 

như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đối tác trong 

nước và quốc tế. Chúng tôi mong muốn và cũng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, nhà 

trường vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, trung ương và 

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

Với truyền thống nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, chúng ta có quyền tự hào và 

vững tin vào tương lai tươi sáng của nhà trường. Một lần nữa, xin kính chúc các quí vị 

đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên, học viên luôn mạnh khỏe, hạnh 

phúc và thành công hơn trong công tác cũng như trong cuộc sống. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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ĐÀO TẠO LĨNH VỰC ĐẶC THÙ - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN ĐỔI MỚI 

ĐỂ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN 

TS. Lê Thanh Hà
1
 

 

 

Tóm tắt: Đào tạo văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch là loại hình đào tạo 

hết sức đặc biệt. Đây là loại hình đào tạo có vai trò xã hội về phương diện nghề nghiệp 

rất cao, mức độ hưởng thụ các giá trị văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch của mỗi 

quốc gia có thể được xem là tiêu chí quan trọng trong phát triển. Trong khi những tiến 

bộ về chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch 

thời gian qua là rất đáng kể, thì việc đào tạo đối với lĩnh vực này lại còn nhiều vấn đề 

bất cập cả trong công tác quản lý và dạy học. Đã đến lúc cần phải đổi mới đến công tác 

đào tạo lĩnh vực này thỏa đáng hơn nữa trong tầm nhìn hội nhập và phát triển. 

Từ khóa: đào tạo, đặc thù, đổi mới, phát triển 

 

1. Đặt vấn đề 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, mặt trái của tiến trình toàn cầu hóa sẽ làm bản sắc 

văn hóa dân tộc bị bào mòn, đúng hơn là sự tổn thương không tránh khỏi của văn hóa 

địa phương trong dòng chảy chung của những giá trị có khuynh hướng tiến dần đến tính 

phổ quát. Đến nay, thế giới vẫn còn bị phân cực bởi toàn cầu hóa, với một bên là xu 

hướng khuyến khích, rơi vào các nước công nghiệp phát triển với bên kia là xu hướng 

cự tuyệt, rơi vào những nước chậm phát triển. Câu chuyện toàn cầu hóa vẫn còn tiếp tục 

tranh cãi nhưng nó đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành xu thế chủ yếu của nhân loại trong 

thế kỷ XXI này. Vấn đề cần luận bàn là, liệu giáo dục đại học, thậm chí hẹp hơn là đào 

tạo các lĩnh vực đặc thù có bị tác động trong xu thế này hay không? Đây là điều cần 

phải được nghiên cứu kỹ. Với bất kỳ quốc gia hay thời đại nào thì chất lượng thụ hưởng 

các giá trị về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch là thước đo về sự tiến bộ trong kinh 

tế, chính trị và xã hội. Hay nói khác đi, mức độ phát triển văn hóa, nghệ thuật, thể thao 

và du lịch của mỗi quốc gia là kết quả đa chiều, phản chiếu sự hiệu quả trong chính 

sách, chiến lược phát triển, chất lượng giáo dục - đào tạo,… Nhiều quốc gia phát triển 

trên thế giới thậm chí còn biết tận dụng văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch như là 

“sức mạnh mềm” để xác lập vị thế trên trường thế giới. Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, 

Hàn Quốc và những quốc gia phương Tây là những ví dụ tiêu biểu nhất. Tạm không bàn 

                                           
1
 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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đến các chính sách phát triển quốc gia ở tầm vĩ mô, chúng ta hãy nhìn nhận một cách 

tích cực khi cho rằng, việc đổi mới công tác đào tạo lĩnh vực đặc thù hiện nay là thực sự 

cần thiết, để thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nói chung cũng như góp 

phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. 

Trong khi những tiến bộ về chính sách của nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, 

nghệ thuật, thể thao và du lịch thời gian qua là rất đáng kể, thì đào tạo đối với lĩnh vực 

này lại còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập cả trong công tác quản lý và dạy học. Thực tiễn 

nguy cơ suy thoái, đe dọa sự tồn tại các loại hình trường văn hóa - nghệ thuật trong 

nước, đặc biệt là các trường trung cấp, cao đẳng văn hóa - nghệ thuật địa phương đang 

trở nên hiện hữu cũng như sự loay hoay của các trường đào tạo thể thao, du lịch trước 

thách thức về cạnh tranh, thu hút người học vẫn là bài toán đau đầu cho các nhà quản lý 

giáo dục. Đây là một thực tế đáng lo ngại, giải quyết bài toán phát triển đối với các cơ 

sở giáo dục lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch hiện nay là không hề dễ 

dàng, đã đến lúc cần có những giải pháp thiết thực và đồng bộ. 

2. Đào tạo đặc thù - từ nhận thức đến thực tiễn 

Đào tạo lĩnh vực đặc thù là khái niệm dùng để chỉ những đối tượng đào tạo 

không thông thường, có tính chất chuyên biệt cao về cả kiến thức, kỹ thuật và kỹ năng 

so với các loại hình đào tạo khác. Công tác đào tạo thiên về quá trình thực hành cả trong 

việc giảng dạy và học tập. Có nhiều lĩnh vực đào tạo đặc thù trong thực tế như: công tác 

đối với các nhóm yếu thế trong xã hội, giáo dục đặc biệt, y học, kỹ thuật, quốc phòng, 

an ninh,… Tuy nhiên, khái niệm đào tạo đặc thù đặt trong bài viết này là các lĩnh vực 

văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, thuộc khía cạnh khoa học xã hội nhân văn, vừa 

có chức năng xã hội về phương diện nghề nghiệp lại vừa có chức năng tâm sinh lý đặc 

thù, trong một số trường hợp như các ngành nghệ thuật và thể thao cần đến năng khiếu, 

hay thường gọi là tố chất và tài năng. 

 Hiện nay, trên cả nước có khoảng 53 cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, ngoài ra 

còn rất nhiều cơ sở đào tạo chủ yếu là các trường đại học và cao đẳng sư phạm, đồng 

thời một số trường đại học, cao đẳng tổng hợp khác cũng đang triển khai đào tạo các 

chuyên ngành như Sư phạm mỹ thuật và Sư phạm âm nhạc. Đối với lĩnh vực thể dục thể 

thao, các cơ sở đào tạo chủ yếu mang tính chuyên môn hóa cao, bao gồm 03 cơ sở đào 

tạo lĩnh vực thể dục thể thao và 01 Viện Khoa học Thể dục Thể thao trực thuộc Tổng 

cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, triển khai thực hiện đào tạo 04 

ngành ở trình độ đại học và cao đẳng, gồm: Giáo dục thể chất, Quản lý thể dục thể thao, 

Huấn luyện thể thao và Y sinh học thể dục thể thao. Ngoài ra, có 02 trường đại học sư 

phạm thể dục thể thao ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hiện nay còn có 
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các cơ sở đào tạo khác có đào tạo các chuyên ngành thể dục thể thao như Giáo dục thể 

chất, Quản lý thể dục thể thao và Sư phạm thể dục thể thao. 

Đối với lĩnh vực du lịch, cả nước hiện có khoảng 156 cơ sở tham gia đào tạo 

chuyên ngành du lịch ở trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, gồm: 

48 trường đại học; 43 trường cao đẳng (trong đó có 10 trường cao đẳng nghề); 40 

trường trung cấp (trong đó có 04 trường trung cấp nghề); 02 công ty đào tạo và 23 trung 

tâm, lớp đào tạo nghề. Trường duy nhất trực thuộc doanh nghiệp là Trường Trung cấp 

Du lịch - Khách sạn Saigontourist của Tổng Công ty Du lịch Saigontourist. Đào tạo 

chuyên ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng đã được triển khai từ những năm 1960 của 

thế kỷ trước, sau đó số lượng các cơ sở đào tạo du lịch đã tăng nhanh từ trung tâm dạy 

nghề đến các cơ sở đào tạo (trung cấp đến đại học) vào những năm sau thập niên 90 của 

thế kỷ XX, bậc sau đại học được triển khai từ sau năm 2000. Các quy định về mã 

ngành/nghề đào tạo đã được ban hành với 04 chương trình ở bậc đại học, cao đẳng 

chuyên nghiệp, 06 nghề bậc cao đẳng và trung cấp nghề và 02 ngành chủ yếu cho hệ sau 

đại học gồm Du lịch, Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch)
2
. 

Nhìn chung, trong những năm vừa qua, sức hút đối với các ngành lĩnh vực khoa 

học xã hội và nhân văn nói chung, các lĩnh vực đặc thù của lĩnh vực này như văn hóa, 

nghệ thuật, thể thao và du lịch bị suy giảm nghiêm trọng. Việc thu hút người học, đảm 

bảo quy mô tuyển sinh đối với các trường vô cùng khó khăn. Nhiều trường đào tạo lĩnh 

vực này đứng trước nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn tại. Mâu thuẫn phổ biến đang xảy ra 

là vừa giải quyết bài toán chất lượng vừa phải lo bảo vệ ngành (theo các quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) và đảm bảo số lượng người học. Thị trường đã tác động không 

nhỏ đến xu hướng lựa chọn ngành nghề hiện nay của phụ huynh và người học, nhiều 

người cho rằng các ngành đặc thù như văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch sở dĩ ít 

được lựa chọn là bởi do thị trường làm việc hẹp, tuổi đời của nghề không cao, đòi hỏi 

cần phải có tố chất (như nghệ thuật và thể thao). 

Công tác tuyển sinh vốn dĩ đã khó khăn do điều kiện khách quan, trong khi quy 

mô lớp của các ngành này thường rất nhỏ, theo đặc thù, chẳng hạn, ngoài các ngành văn 

hóa, du lịch (như Quản lý văn hóa, Văn hóa học, Việt Nam học, Quản trị du lịch,…) 

quy mô lớp thông thường theo đào tạo tín chỉ có thể đến 60 sinh viên/lớp nhưng đối với 

các ngành nghệ thuật và thể thao thì không thể vượt quá 08 sinh viên, thậm chí 01 sinh 

viên/lớp, trong khi quy định của Nhà nước là cấp kinh phí trên số lượng người học, thì 

rõ ràng để các trường chi trả chế độ lương, phụ cấp cho giảng viên theo quy định của 

                                           
2
 Nguồn: Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017 
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Nhà nước mà nguồn học phí và kinh phí cấp cho người học không thể tăng lên (do quy 

mô lớp nhỏ, tuyển sinh được ít) cũng như giải quyết được bài toán cạnh tranh là cả một 

vấn đề. 

Chương trình đào tạo đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch 

mặc dù có thể thống nhất khung về số lượng tín chỉ trong khóa học. Thông thường theo 

quy định thì khối văn hóa, du lịch giao động từ 120 - 125 tín chỉ; khối nghệ thuật và thể 

thao có thể đến 130 tín chỉ/khóa học. Tuy nhiên, với loại hình đào tạo thuần túy năng 

khiếu như nghệ thuật và thể thao thì buộc cấu trúc học phần, môn học phải hướng trọng 

tâm vào kỹ thuật, kỹ năng là chính. Đó là lý do giải thích tại sao một học phần có cùng 

tên gọi lại được đào tạo nhắc lại đến 02 - 03 lần trong khóa học bởi vì yêu cầu thực hành 

nghề mang tính thường xuyên, liên tục, nâng cao dần (như các môn Hình họa, Thanh 

nhạc, Nhạc cụ, Biểu diễn,…). Được biết, hiện nay, khung trình độ quốc gia đã được ban 

hành, việc thống nhất về chuẩn đầu ra của các cấp độ đào tạo, tính thống nhất trong 

chuẩn trình độ đối với các lĩnh vực đào tạo trên toàn quốc, định hướng liên thông liên 

kết, hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo, trong đó có đào tạo văn hóa, nghệ thuật, 

thể thao và du lịch đang được triển khai. Mặc dù vậy, không chắc rằng các trường có thể 

triển khai thực hiện đúng cam kết trong khi nguồn lực cơ sở vật chất, đội ngũ và kinh 

nghiệm đào tạo của mỗi trường là hoàn toàn khác nhau. 

Một vấn đề đặt ra nữa là, hiện nay chương trình đào tạo nói chung và các khối 

ngành văn hóa - nghệ thuật, khối ngành thể dục thể thao và khối ngành du lịch được quy 

định cụ thể bởi hai bộ quản lý chuyên môn là Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. Các quy định chỉ rõ các khối kiến thức trong chương trình đào 

tạo gồm: khối kiến thức đại cương, khối kiến thức tin học ngoại ngữ, khối kiến thức cơ 

sở ngành, khối kiến thức chuyên ngành và khối kiến thức bổ trợ. Căn cứ vào yêu cầu, 

tính đặc thù của các ngành/chuyên ngành/nghề đào tạo, các cơ sở đào tạo đã căn cứ vào 

các quy định như trên để xây dựng các bộ chương trình đào tạo phù hợp với các điều 

kiện và đặc thù của mình và triển khai giảng dạy. Tuy nhiên, như đã có nhiều đánh giá, 

các chương trình đào tạo hiện nay, còn nặng về lý thuyết, thiếu gắn kết với thực tiễn xã 

hội nghề nghiệp, thiếu nội dung thực hành rèn luyện kỹ năng, thiếu gắn kết với các 

doanh nghiệp để đảm bảo hình thành kỹ năng cho người học (rơi vào các ngành khối 

văn hóa, du lịch là chủ yếu). Hệ thống giáo trình và học liệu tuy đã có nhiều cố gắng 

biên soạn đưa vào giảng dạy tuy nhiên chất lượng biên soạn, hàm lượng kiến thức chưa 

đáp ứng được với chuẩn chung, những thay đổi của trình độ khu vực và thế giới, hệ 

thống học liệu còn thiếu, dẫn đến chất lượng đào tạo chưa cao. 
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Bên cạnh đó, phương pháp giảng dạy, cách thức kiểm tra đánh giá còn chậm đổi 

mới, chưa thích ứng được với cách thức, phương pháp giảng dạy tiên tiến, chưa khuyến 

khích thầy và trò có những tương tác mang tính gợi mở, chưa thực sự lấy người học làm 

trung tâm, vẫn còn nặng phương pháp truyền thụ kiến thức truyền thống, một chiều. 

Như đã biết, việc dạy học ở lĩnh vực đặc thù khá phức tạp, hỗn hợp giữa kiến 

thức, kỹ thuật và kỹ năng trong đó kỹ thuật có tính chất ưu tiên. Do yêu cầu đặc thù 

nghề nghiệp mà những lĩnh vực này đòi hỏi vừa có tính chất kỹ thuật, chính xác (như 

các ngành thể thao), thao tác tay nghề thành thạo (như các ngành du lịch) vừa phải có 

năng lực sáng tạo thực tiễn (như các ngành nghệ thuật). Điều đó dẫn đến tính chất 

“truyền nghề” gần như là hình thức phổ biến trong nghiệp vụ dạy học. Có những bất cập 

hiện nay là, có thể trường duy trì tốt hệ thống giảng viên đứng ngành, cơ hữu nhưng 

“tinh hoa” cho đào tạo phải dựa vào đội ngũ “thỉnh giảng”. Đây là một nghịch lý hết sức 

đáng bàn.  

Cũng từ loại hình lao động khác biệt là giảng dạy lĩnh vực đặc thù đã tác động 

không nhỏ đến thiên hướng hoạt động của người giảng viên. Trong khi quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo khá rõ ràng, giảng viên đại học bị quy chiếu bởi giờ nghĩa vụ giảng 

dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn khác là 1.760 giờ
3
. Trong đó, giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học chiếm đến 90%, tuy nhiên qua thực tế cho thấy, thành tựu 

nghề nghiệp của đội ngũ này thường không đến từ giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuần 

túy mà là các công trình sáng tạo, sáng tác tác phẩm, giải thưởng đã được công nhận. 

Cơ sở vật chất kỹ thuật dành cho đào tạo lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể thao 

và du lịch thường rất tốn kém, trong khi việc trang bị là bắt buộc. Chẳng hạn, không có 

nhạc cụ; bảng mầu, giá vẽ, tượng; dụng cụ thi đấu thể thao; hệ thống, trang thiết bị thực 

hành du lịch như buồng, bàn, bar, khách sạn thực hành, quầy lễ tân,… thì các ngành này 

không thể đào tạo được. Nếu chỉ đào tạo lý thuyết thì sinh viên ra trường không có 

nghề. Còn đầu tư cơ sở vật chất thì không phải cơ sở đào tạo nào cũng có khả năng đảm 

bảo được nếu không có sự đầu tư lớn của cấp quản lý. Đây là lý do giải thích tại sao rất 

nhiều cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch ở nước ta còn bị phê bình là 

đào tạo thiếu tay nghề, thiếu trình độ so với nước ngoài. 

3. Một số vấn đề cần đổi mới trong quản lý đào tạo đặc thù 

 Xuất phát từ các vấn đề thực tiễn như đã nêu, cũng như kinh nghiệm trong công 

tác quản lý, điều hành một cơ sở đào tạo lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du 

                                           
3
 Quyết định số 64/TT-BGD ĐT ngày 28/11/2008 quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 
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lịch. Chúng tôi cho rằng, đã đến lúc cần có một cơ chế và biện pháp đồng bộ mang tính 

tổng thể để giải quyết bài toán phát triển đào tạo thuộc các lĩnh vực này.  

Trước tiên là giải quyết vấn đề quy định mở ngành, đình chỉ ngành có liên quan 

đến tiêu chuẩn về đội ngũ giảng viên (còn gọi là quy định về tiến sĩ đứng ngành). Hiện 

nay, trong quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mặc dù đã có chuyển biến cơ bản về 

mặt nhận thức từ Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT đến Thông tư số 22/2017/TT-

BGDĐT trong quy định điều kiện, thủ tục mở ngành đào tạo như phải có đủ đội ngũ 

giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy thấp nhất 70% khối lượng của chương trình đào 

tạo, trong đó có ít nhất 01 giảng viên trình độ tiến sĩ và 03 giảng viên trình độ thạc sĩ 

đúng ngành đăng ký. Trường hợp nếu không có tiến sĩ đúng ngành thì có thể dùng tiến 

sĩ ngành gần, có công trình nghiên cứu liên quan; còn nếu không có tiến sĩ thì mỗi 

ngành phải bảo đảm có năm thạc sĩ
4
. Quy định về bằng cấp được linh động hóa trong 

Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT như có thể thay thế tiến sĩ đứng ngành bằng nghệ sĩ 

nhân dân có bằng đại học cùng ngành đăng ký đào tạo và thay thế giảng viên cơ hữu 

có trình độ thạc sĩ bằng nghệ sĩ ưu tú có bằng đại học cùng ngành đăng ký đào tạo trong 

trường hợp ngành đăng ký mở mới mà trong nước chưa có cơ sở đào tạo trình độ thạc 

sĩ, tiến sĩ đối với các nhóm ngành nghệ thuật. Mặc dù vậy, không phải trong trường hợp 

nào các trường đại học đào tạo đặc thù có thể đảm bảo được quy định này, kể cả trong 

trường hợp cho phép linh hoạt áp dụng việc thay thế. Ví như, một số ngành không thể 

áp dụng nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú như Đồ họa, Hội họa, Thiết kế thời trang, Điêu 

khắc, Nhiếp ảnh, Truyền hình, Điện ảnh, Múa,… thì những trường đào tạo các ngành 

học này nếu không có tiến sĩ đứng ngành và thạc sĩ chuyên ngành thì chắc chắn sẽ vi 

phạm quy định. Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT thực tế không quy định cho tất cả các 

ngành đặc thù mà chỉ mới cho một số đối tượng đặc thù và nếu trong các ngành thuộc 

nhóm nghệ thuật thì mới giải quyết được một phần thuộc lĩnh vực âm nhạc, sân khấu 

truyền thống. Cũng không thấy quy định ưu tiên cho lĩnh vực thể thao, trong khi chưa 

hẳn ngành nhiều có tiến sĩ, thạc sĩ thì đào tạo thể thao, nhất là thể thao tài năng, thể thao 

thành tích cao có kết quả tốt. Rõ ràng, việc phải chuẩn hóa đội ngũ giảng viên trong các 

cơ sở giáo dục đại học để nâng cao chất lượng đào tạo là điều hết sức cần thiết, song áp 

dụng với các lĩnh vực đặc thù như nghệ thuật và thể thao thì lại trở thành máy móc và 

không sát thực tế. 

                                           
4
 Trích khoản 1, điều 2, Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 quy định điều kiện, hồ sơ, 

quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, 

trình độ cao đẳng. 
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Tiếp đến là, quy định về việc cấp kinh phí đào tạo trên số lượng học sinh sinh 

viên. Trên thực tế, quy định này là tối ưu đối với các ngành đào tạo thông thường, còn 

nếu áp dụng cho các ngành đặc thù văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch thì chưa 

phù hợp. Lý do là, bản chất và đặc trưng trong đào tạo các loại hình này thường đi kèm 

với tố chất, năng khiếu và khó có thể đạt quy mô lớp học thông thường như các ngành 

khối khoa học xã hội và nhân văn nói chung. Có những lớp chỉ có thể duy trì từ 03 - 05 

sinh viên nhằm đảm bảo chất lượng (như các ngành nghệ thuật truyền thống, thanh 

nhạc, sân khấu, điện ảnh, múa,…), trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn giữ nguyên 

quy định mỗi trường phải đảm bảo ít nhất 70% khối lượng giảng dạy chính, số còn lại 

mới được mời thỉnh giảng. Cho nên để duy trì các ngành này, cơ sở đào tạo buộc phải 

có đội ngũ cơ hữu đủ 70% và vẫn phải đảm bảo chế độ lương, thưởng, chính sách thông 

thường cũng như mua sắm, bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy học thường xuyên 

(thường dụng cụ dạy học lĩnh vực này rất đắt như đàn phím, đàn violon, piano, mẫu 

phẩm, thiết bị thực hành du lịch, thể thao,…). Nếu chỉ dựa vào nguồn thu ít ỏi từ ngân 

sách cấp cho người học và thu học phí thì khó có cơ sở đào tạo nào có thể duy trì được. 

Thứ ba là, loại hình lao động của người dạy và người học ở lĩnh vực đặc thù có 

nhiều điểm không tương đồng với loại hình lao động của giảng viên thông thường. Mặc 

dù Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT quy định khá rõ về chế độ làm việc của giảng 

viên trong các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học về giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học. Tuy nhiên, quy định chưa thỏa mãn các yếu tố đặc thù nghề nghiệp, dẫn đến 

biên độ ứng xử khác biệt giữa các trường. Chỉ tính riêng về nghĩa vụ nghiên cứu khoa 

học (mức chung 600 giờ chưa quy đổi) bằng các sản phẩm nghiên cứu khoa học cơ bản 

thì đội ngũ giảng viên lĩnh vực này khó có thể thực hiện được. Lý do bởi vì, loại hình 

lao động đặc thù dẫn đến sản phẩm lao động khác biệt. Tại các trường đặc thù văn hóa -

nghệ thuật, thể thao và du lịch đều linh hoạt áp dụng quy đổi theo công trình sáng tạo, 

tác phẩm nghệ thuật, giải thưởng, thành tích chuyên ngành. Tuy nhiên, chỉ đảm bảo ở 

mức tương đối, đặc biệt đối với các trường đào tạo đa ngành, hỗn hợp thì khó có thể đạt 

được mức cân bằng chung. 

Đối với một trường đào tạo văn hóa - nghệ thuật nói chung thì đội ngũ nghệ 

nhân, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú được xem là tài sản vô giá,… Các trường đều 

muốn bồi dưỡng và phát triển đội ngũ này. Tuy nhiên, trong thực tế không phải toàn bộ 

đội ngũ giảng viên lĩnh vực này đều dành hết tâm lực để đạt được thành tựu trên. Bởi vì, 

NSND, NSƯT, nghệ nhân là danh hiệu nghề nghiệp, không phải là chức danh để hưởng 

lương, xếp ngạch bậc. Đối với một giảng viên lâu năm trong nghề, việc lựa chọn, theo 

đuổi để được công nhận NSND, NSƯT, nghệ nhân (tích lũy đủ số công trình, giải 
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thưởng, uy tín) so với các chức danh giảng viên chính, chuyên viên chính (qua thi cử, 

sát hạch), lại được củng cố bằng quyền lợi vật chất, cũng đủ làm cho họ phải cân nhắc. 

Những đòi hỏi chính đáng này cần phải được nghiên cứu kỹ, đã đến lúc cần phải tách 

biệt giữa cống hiến, ghi nhận với đãi ngộ để lực lượng giảng viên lĩnh vực đặc thù an 

tâm lao động thì chất lượng đào tạo mới được đẩy lên cao. 

Nhà quản lý giáo dục tại các cơ sở đào tạo lĩnh vực đặc thù luôn phải đứng trên 

thế ứng xử lưỡng phân, vừa phải đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động theo 

luật, trong khi vẫn phải đảm bảo chất lượng đào tạo, quy mô tuyển sinh, cạnh tranh giáo 

dục và nguồn tài chính nuôi sống bộ máy, đảm bảo toàn diện cho mọi hoạt động của cơ 

sở đào tạo. Thiết nghĩ, đã đến lúc cần phải đổi mới những quy định liên quan đến công 

tác đào tạo lĩnh vực đặc thù cho thỏa đáng hơn, phù hợp với tình hình hiện nay để nâng 

cao hơn nữa chất lượng đào tạo, phát huy năng lực sáng tạo, cống hiến của đội ngũ nhà 

giáo trong một lĩnh vực có vai trò xã hội về nghề nghiệp rất cao như lĩnh vực văn hóa - 

nghệ thuật, thể thao và du lịch.   
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RENEWING THE SPECIFIC TRAINING FIELDS TO MEET  

THE INTEGRATION AND DEVELOPMENT REQUIREMENTS 

 Le Thanh Ha, Ph.D 

Abstract: Culture, Arts, Sports and Tourism are specific training fields that play 

a very high social role in the employment. Thus, the enjoyment level of cultural, artistic, 

sports and tourism values can be considered as an important criterion in the 
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development process. The State policies on culture, arts, sports and tourism has brought 

many significant results but there exists many limitations to both the management and 

the teaching of these fields. We have to overcome the inadequacies to meet the 

integration and development requirements. 

Key words: training, specific, renew, development. 
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CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA THỜI ĐẠI “INTERNET KẾT NỐI 

VẠN VẬT” ĐỐI VỚI LĨNH VỰC ĐÀO TẠO MỸ THUẬT 

ỨNG DỤNG 

                                                                                        TS. Đoàn Dũng Sỹ
1
  

 

 Tóm tắt  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ( M N 4.0) đang diễn ra trên toàn 

cầu, trong đó một thành tố quan trọng là “Internet kết nối vạn vật”
2
 (Internet of  Things 

- IoT) đang dần có sự ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ vào tất cả các lĩnh vực. Đối với 

ngành giáo dục nói chung, đào tạo mỹ thuật ứng dụng nói riêng, xu hướng thời đại này 

đem lại cơ hội nhiều hơn là thách thức. Những người làm việc trong lĩnh vực đào tạo 

mỹ thuật ứng dụng trước hết phải có phương thức cải cách giáo dục, phương thức tư 

duy của thời đại “Internet of Things”, tiếp theo đó là n m được công cụ mạng internet, 

đào tạo cho sinh viên có khả năng d ng mạng internet để sáng tạo trong học tập, nghiên 

cứu c ng như trong ứng dụng thiết kế.  

Từ khóa: internet kết nối vạn vật, đào tạo, mỹ thuật ứng dụng, cơ hội, thách thức  

 

1. Khái niệm 

Mỹ thuật ứng dụng là khái niệm rộng dựa trên nền tảng là Thiết kế đồ họa như: 

Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Mỹ thuật đa phương tiện,... 

Trong đó, các sản phẩm quảng cáo, truyền thông, giải trí kỹ thuật số còn được làm bằng 

những phần mềm chuyên biệt khác (dựng phim, làm kỹ xảo, thiết kế web tương tác, xử 

lý âm thanh, thiết kế games, diễn họa nội thất, làm hoạt hình 3D,…) thể hiện qua các 

định dạng như: đồ họa động, video, âm thanh, text, hoạt hình, có thể là tích hợp hai hay 

nhiều định dạng này với nhau, có tính tương tác cao, để phát và truyền tải đến người 

dùng qua các kênh như internet, truyền hình, hiển thị trên các thiết bị đầu cuối như: ti vi, 

máy tính, thiết bị cầm tay, smartphone, màn chiếu,... 

Đào tạo mỹ thuật ứng dụng là đào tạo bồi dưỡng khả năng sáng tạo trong thiết kế 

của sinh viên mỹ thuật. Đào tạo mỹ thuật ứng dụng hiện đại lấy hiện thực về nội hàm 

nghệ thuật, nội hàm khoa học, nội hàm văn hóa của hoạt động thiết kế trong sản xuất 

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

2
 Internet vạn vật hay cụ thể hơn là Mạng lưới vạn vật kết nối internet hoặc là Mạng lưới thiết bị kết nối 

internet (tiếng Anh: Internet of Things, viết tắt IoT) là một liên mạng, trong đó các thiết bị, phương tiện 

vận tải (được gọi là "thiết bị kết nối" và "thiết bị thông minh"), phòng ốc và các trang thiết bị khác 

được nhúng với các bộ phận điện tử, phần mềm, cảm biến, cơ cấu chấp hành cùng với khả năng kết nối 

mạng máy tính giúp cho các thiết bị này có thể thu thập và truyền tải dữ liệu. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_m%E1%BA%A1ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_th%C3%B4ng_minh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_nh%C3%BAng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3m_bi%E1%BA%BFn
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_c%E1%BA%A5u_ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh
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công nghiệp hiện đại và sản xuất mỹ thuật công nghệ truyền thống làm chủ đạo, hoặc có 

thể nói là lấy việc bồi dưỡng khả năng sáng tạo của con người làm chủ đạo. Mục đích 

đào tạo mỹ thuật ứng dụng trong các trường đại học, cao đẳng là bồi dưỡng những con 

người có năng lực sáng tạo, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, với cảm tính và 

lý tính phát triển hài hòa. Đào tạo mỹ thuật ứng dụng cần phải chú trọng hơn nữa việc 

b i dư ng khả năng sáng tạo thiết kế nghệ thuật của sinh viên chứ không đơn thuần là 

việc b i dư ng kỹ năng về mỹ thuật. Điều này đòi hỏi nhà giáo dục phải có phương thức 

cải cách giáo dục, phương thức tư duy của thời đại “Internet of Things”, tiếp theo đó là 

nắm được công cụ mạng internet để sáng tạo trong nghiên cứu, học tập cũng như trong 

ứng dụng thiết kế, xây dựng cho sinh viên có tư duy công nghệ trong việc thiết kế. 

Đồng thời, cũng cần phải chú trọng đến phát triển năng lực sáng tạo thiết kế của sinh 

viên cũng như “cái tâm nghệ thuật” của họ.  

 2. Sự  ùng nổ  u h ớng “Internet kết nối vạn vật” trong thời đại ngày nay 

 Theo số liệu của tổ chức Internet World Stats (Thống kê Internet thế giới), các 

nước châu Á hiện chiếm đến 49,6% số người dùng internet toàn cầu
3
. Đặc biệt, 

“Internet kết nối vạn vật” (Internet of Things - IoT) sẽ là xu hướng trên toàn cầu. Không 

nằm ngoài xu hướng tất yếu này, Việt Nam cũng nhanh chóng chuẩn bị cho thời kỳ 

bùng nổ của vạn vật kết nối qua internet. 

 Các chuyên gia công nghệ nhận định rằng, trong tương lai, mọi đồ vật sẽ được 

tích hợp phần mềm, cảm biến để có thể kết nối với nhau và tương tác với con người 

nhằm tạo nên một thế giới vạn vật kết nối internet. Điều này sẽ làm thay đổi cuộc sống 

của con người, giúp cuộc sống của chúng ta tiện lợi và hữu ích hơn từ những kết nối 

thông minh. 

Ngay tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã 

lưu ý các bộ, ngành cần tăng cường nhận thức về CMCN 4.0 “Cần phải nói cho mọi 

người biết rằng CMCN 4.0 không phải là việc của riêng Chính phủ, của các viện nghiên 

cứu mà đây là việc của toàn xã hội, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội, kể 

cả chính trị, kinh tế, văn hóa, lao động, giáo dục, quốc phòng an ninh”
4
. 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, tư duy công nghệ 

thông tin và số hóa đang thay đổi toàn bộ xã hội. Đặc biệt nó có sức ảnh hưởng mạnh 

mẽ đến thế hệ 9x trở về sau, đại đa số các bạn tr  9x khi sinh ra đã sớm làm quen và 

chịu ảnh hưởng bởi các thiết bị kỹ thuật số và mạng internet, các bạn tr  lớn lên cùng 

                                           
3
 Ngọc Bích, Việt Nam không thể đứng ngoài làn sóng internet kết nối vạn vật. TTXVN/VIETNAM+. 

31/01/2017. 
4
 Nghị quyết số 34/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017, “Báo cáo chuyên đề Cách  

mạng công nghiệp lần 4”, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 7/4/2017. 
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với internet và tư duy internet được cá tính hóa. Đối tượng của giáo dục thiết kế nghệ 

thuật hiện nay chính là các bạn tr  của thời đại số hóa. Mục tiêu đào tạo chính là khiến 

các bạn tr  phân biệt được giá trị thẩm mỹ của thời đại và nhu cầu của người dùng, có 

thể có những thiết kế kiệt xuất trong thời đại mới. 

Bản chất của giáo dục là truyền bá tri thức và thông tin; bản chất của mạng 

internet cũng là truyền đạt, trao đổi tri thức và thông tin. Cái chung giữa giáo dục và 

mạng internet chính là lý do để kết hợp chúng lại với nhau. Giáo dục là nền tảng của sự 

phát triển văn minh nhân loại. Tính đến nay giáo dục đã có hàng nghìn năm lịch sử, 

trong khi đó mạng internet mới chỉ có lịch sử vỏn vẹn hơn 20 năm. Khi Khổng Tử mở 

trường dạy Nho giáo, Aristotle đưa ra vấn đề về quyền bình đẳng giáo dục thì việc đi 

học vẫn là quyền lợi mà chỉ có những số ít các bậc anh tài trong xã hội được hưởng thụ. 

Việc phát minh ra in ấn chính là tiền đề để phổ cập giáo dục trong xã hội loài người. 

Một trường đại học hiện đại với ý nghĩa thực sự chỉ bắt đầu xuất hiện trong thời kỳ cách 

mạng, phương thức giáo dục theo kiểu dây chuyền trước đây ở một mức độ nào đó đã 

thúc đẩy việc phổ cập giáo dục, nhưng đồng thời nó cũng làm mất đi cá tính, tính sáng 

tạo, tính công bằng. Cách mạng khoa học kỹ thuật mới mà mạng internet mang lại đã 

mang đến những cải cách giáo dục mới, những “thủ thuật công nghệ mới” cho giáo dục 

nhưng kèm theo đó là những yêu cầu và thách thức. 

3. Nh ng vấn đề t n tại trong đào tạo mỹ thuật ứng dụng hiện nay 

Những năm trở lại đây, ngành Thiết kế đồ họa đang rất thịnh hành ở Việt Nam, 

điều này phản ánh khi mức sống của con người nâng cao thì yêu cầu của họ đối với 

nghệ thuật cũng được nâng cao. Một cử nhân Thiết kế đồ họa ra trường có cơ hội nghề 

nghiệp vô cùng rộng mở với các vị trí thiết kế web, thiết kế games, thiết kế logo, bộ 

nhận diện thương hiệu, phim ảnh, báo chí, truyền hình,... Sự cạnh tranh ngày càng khốc 

liệt giữa các nhãn hàng khiến cho việc săn đón nhân tài thiết kế ngày càng trở nên gay 

gắt. Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu về đào tạo và ứng dụng thiết kế đồ họa cũng không 

khó để phát hiện ra một số vấn đề tồn tại trong đó. 

3.1.  Khái niệm ngành Thiết kế đồ họa còn hạn hẹp 

Sự phát triển nhanh như vũ bão của ngành quảng cáo, truyền thông và giải trí kỹ 

thuật số hiện nay đã làm cho khái niệm Thiết kế đồ họa, vốn cũng khá mới m  ở Việt 

Nam, đã trở nên chật chội và nhầm lẫn trong nhiều trường hợp. Thiết kế đồ họa là việc 

sử dụng các phần mềm xử lý ảnh, vẽ vector, dàn trang, dựa trên nền tảng mỹ thuật của 

người làm thiết kế và nhu cầu cụ thể của khách hàng, để tạo ra các file kỹ thuật số, dùng 

để in trên các bề mặt phẳng như: sách, báo, tạp chí,... các chất liệu ngoài trời như: biển 

quảng cáo, xe buýt, sân vận động,... hoặc in trên các sản phẩm gia dụng như: bàn, ghế, 
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nhãn hàng, bao bì sản phẩm, hay thời trang như: áo thun, túi xách,… Thực tế hiện nay, 

trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, các công ty, tổ chức không thể chỉ hài lòng với 

các hình thức quảng cáo 2D và “tĩnh” như in ấn, tờ rơi, báo, tạp chí, băng rôn, poster, 

biển quảng cáo ngoài trời, bao bì,... Hơn thế nữa, họ phải triển khai trên các kênh 

“động” như quảng cáo trên internet, mạng xã hội, quảng cáo cài đặt trong games, truyền 

hình, video phát trên internet,… với các ứng dụng hết sức phong phú như motion 

graphics, flash banner, TVC, Youtube clips. Các thước phim quảng cáo (TVC) cũng rất 

đa dạng, có thể chỉ bằng phim quay thông thường, với nhiều kỹ xảo hình ảnh nhằm tạo 

hiệu ứng thị giác để kích thích sự hiếu kỳ, khơi gợi cảm xúc hay lồng ghép các cảnh dàn 

dựng hoạt hình 3D (ví dụ các sản phẩm của Vinamilk), thậm chí có những quảng cáo 

chỉ dựng bằng hoạt hình 3D như của nhãn hàng Comfort. Và đây là đất diễn của những 

chuyên gia mỹ thuật đa phương tiện. Nói như vậy để thấy trong thời đại công nghệ, khả 

năng ứng dụng của ngành Thiết kế đồ họa là khá hạn hẹp, tuy rằng không thể thiếu. 

Như vậy, Thiết kế đồ họa là một chuyên ngành nhỏ nhưng cơ bản của mỹ thuật 

ứng dụng. Chính vì chưa có chuyên ngành chính thức nên một số các hình thức đào tạo 

bổ sung của các trường đại học cho sinh viên mỹ thuật để theo kịp xu thế của một số cơ 

sở đào tạo theo nhu cầu thị trường đã bị “gán ghép” vào chung một khái niệm “Thiết kế 

đồ họa”. 

3.2. Mô th        ạo mỹ thuật  ng dụng  hưa  úng hướng  ới nh       h    ư ng 

Từ khi các trường đại học của Việt Nam được mở rộng tuyển sinh, một số các 

trường thuộc khối khoa học tự nhiên, sư phạm, tổng hợp đều mở các chuyên ngành Mỹ 

thuật ứng dụng; các trường cao đẳng, trung cấp nghề, các trường văn hóa nghệ thuật ở 

địa phương cũng lần lượt được cấp phép đào tạo.   

Đào tạo Mỹ thuật ứng dụng của Việt Nam được hình thành và phát triển từ giáo 

dục mỹ thuật và lấy giáo dục mỹ thuật là cơ sở, một số nhà giáo dục không chú trọng 

mối quan hệ giữa thị trường, kỹ thuật và thiết kế nghệ thuật, cũng không xem xét đến 

quá trình phát triển của xã hội có ảnh hưởng đến thiết kế hay không. Mô thức giáo dục 

này khiến cho đào tạo Mỹ thuật ứng dụng không theo kịp với xu hướng thị trường, các bước 

dạy học và mục tiêu đào tạo sinh viên thiếu ý thức về dự án, về kinh tế và về thị trường.  

Hiện nay, mỹ thuật ứng dụng phát triển, một bộ phận giảng viên cho rằng trong 

việc dạy thiết kế chỉ cần đưa thêm một số bài giảng về ứng dụng phần mềm thiết kế đã 

là dạy học thiết kế mang tính hiện đại. Thực tế, về bản chất thì đó vẫn là việc dạy học 

chú trọng “thuật” mà coi nhẹ việc bồi dưỡng tư tưởng thiết kế hiện đại. Sự phát triển 

của nền kinh tế xã hội đã kéo theo sự thay đổi về giá trị xã hội, về cuộc sống nhưng điều 

này không được thể hiện rõ trong giáo dục. 
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3.3. T     đ       ó                                 m  t   t t     đ   t    

Hiện nay, sinh viên chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng của các trường đại học, cao 

đẳng đại đa số là các bạn trước đó theo khối ngành khoa học xã hội. Một số sinh viên 

điểm văn hóa khá thấp, chỉ được bồi dưỡng nghệ thuật trong một thời gian tương đối 

ngắn, sau đó chuyển sang các chuyên ngành Thiết kế nghệ thuật. Một số sinh viên thực 

tế không có hứng thú gì với chuyên ngành mình đang học, họ cũng thiếu những kiến 

thức nghệ thuật nhất định, thiếu năng lực sáng tạo mà thiết kế nghệ thuật cần có và thiếu 

cả tư duy về sản phẩm thiết kế. Trong quá trình dạy học thiết kế nghệ thuật trong nhà 

trường sẽ có những sinh viên thiếu tố chất nghệ thuật căn bản cần thiết, thậm chí cũng 

có những trường hợp sách hướng dẫn về thiết kế còn không được biên tập một cách 

chỉnh chu, khoa học. 

        t        ọc phầ               t             đế                t   

Nhìn một cách tổng quát về bố trí các học phần chuyên khoa Mỹ thuật ứng dụng 

trong nhà trường ở Việt Nam hiện nay bao gồm có Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, 

Tạo hình công nghiệp, Thiết kế thời trang, Hoạt hình, Thiết kế gốm, Thiết kề đồ trang 

sức,… Cùng với sự phát triển của kinh tế và sự phát triển của lĩnh vực sản xuất, những 

học phần chuyên khoa vốn có đã không còn đáp ứng được nhu cầu của xã hội, và giữa 

các trường với nhau cũng tồn tại những hiện tượng tương tự. Từ đó dẫn đến những nhân 

tài mà xã hội cần thì các trường đại học, cao đẳng không đào tạo được. Ngoài việc các 

chuyên ngành có những học phần tương tự nhau thì việc tuyển sinh quá nhiều cũng dẫn 

đến việc lãng phí nhân tài sau khi tốt nghiệp.  

                   đ    ề      t    t ễn 

Đào tạo Mỹ thuật ứng dụng của Việt Nam có nguồn gốc từ giáo dục mỹ thuật 

nghệ thuật, kết hợp với tư tưởng giáo dục thiết kế nghệ thuật của phương Tây, nhưng 

các bài giảng quy phạm, các phương pháp giáo dục cố định đã hạn chế sự phát triển 

mang đặc điểm riêng của giáo dục thiết kế nghệ thuật. Đa số các trường đều sử dụng thể 

chế giáo dục thiết kế Bauhaus
5
, luyện tập giáo dục thiết kế bố cục ba phần dài hơn là bố 

cục hình học. Phần lớn các giảng viên đều bỏ qua việc dạy về ý tưởng thiết kế tạo hình 

cụ thể, vì thế các nhân tố như xã hội, nhân tính, kinh tế, kỹ thuật rất khó được thể hiện 

trong việc dạy học thiết kế nghệ thuật.  

                                           
5
 Bauhaus là một trường dạy nghệ thuật ở Đức đào tạo về nghệ thuật thủ công và mỹ thuật, nổi tiếng với 

phương pháp tiếp cận thiết kế mà nó công bố và giảng dạy. Tại Bauhaus các sản phẩm đều phải tuân thủ 

nguyên tắc “Thẩm mỹ đi liền với công năng”. Bauhaus còn là sự thống nhất giữa nghệ thuật và thủ công 

mỹ nghệ. 

https://en.wikipedia.org/wiki/art_school
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c
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Thiết kế nghệ thuật là một chuyên ngành mang tính thực tiễn rất cao, cho dù là 

thiết kế cơ bản, thiết kế truyền thông thị giác, thiết kế sản phẩm, thì mỗi chuyên ngành 

đều yêu cầu sinh viên phải có thực tiễn để phát hiện và giải quyết vấn đề. Hiện nay, thực 

tiễn là khâu tương đối yếu trong dạy học chuyên ngành thiết kế nghệ thuật. Các bài tập 

thực tiễn của sinh viên, các đồ án thiết kế tốt nghiệp đều mang tính lý thuyết, không có 

thực tiễn, chỉ là các đề án mang tính giả thuyết, không có liên quan đến nhu cầu của 

doanh nghiệp, của xã hội. 

4. C  hội và thách thức của thời đại “ Internet kết nối vạn vật” 

So với sự ảnh hưởng của mạng internet đối với những chuyên ngành khác thì sự 

ảnh hưởng của internet đối với giáo dục mới chỉ ở bước đầu. Mô thức đào tạo mỹ thuật 

ứng dụng vốn có nếu không tiến hành đổi mới dẫn đến việc khi mạng internet ảnh 

hưởng ồ ạt thì không kịp thích ứng và hội nhập. Chỉ bằng cách đưa ý tưởng và công cụ 

của mạng internet vào trong thực tiễn giảng dạy mới có thể khiến đào tạo mỹ thuật ứng 

dụng theo kịp với thời đại. Phương pháp giáo dục và nội dung cần phải thích ứng với 

yêu cầu phát triển của thời đại internet, cần chú trọng bồi dưỡng tố chất nghệ thuật và 

năng lực sáng tạo của sinh viên, kết hợp với văn hóa vùng miền, hình thành mô thức 

giáo dục và hệ thống giáo dục độc đáo phát triển bền vững. 

               t     đ  t     t    ó  t     m     ó   ọ  

Thuật toán đám mây và kỹ thuật công nghệ thông tin đảm bảo công nghệ cho việc 

chia s  tài liệu học tập. Từ giảng dạy đa phương tiện đến thông tin hóa các khóa học, rồi 

đến sự ra đời của mô hình lớp học thông minh, lớp học trực tuyến, điều này sẽ có ảnh 

hưởng trực tiếp đến sự cải cách trên các phương diện như: vai trò của giáo viên, mô-đun 

giáo trình, cách thức quản lý. Đào tạo mỹ thuật ứng dụng trong các trường đại học, cao 

đẳng không thể chỉ trông chờ vào cải cách mô-đun giáo dục qua internet của xã hội mà 

phải lợi dụng ưu thế về nguồn tài liệu giảng dạy phong phú của chính mình, tổng hợp 

các tài liệu giảng dạy hiện có để hình thành mô thức giáo dục khép kín liên hoàn, hiệu 

quả cao. Thực hiện việc hướng dẫn chia s  các tài liệu học tập ở các lớp học offline, còn 

các lớp học trực tuyến thì ôn tập tài liệu, từ đó hình thành mô thức giáo dục khép kín 

khoa học và hiệu quả.  

Đối với bộ phận sinh viên kiến thức về nghệ thuật hạn hẹp, kiến thức văn hóa 

chưa chắc chắn, có thể phát triển những chương trình học có tính đối tượng để bổ sung 

kiến thức còn thiếu, giúp người học có thể học thông qua mạng internet, kịp thời đáp 

ứng yêu cầu mục tiêu của việc dạy học.  

 

 



QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO  

 
28 

              m t  ề  t    đ   tạ  t  ết  ế  ết              tạ  

Xây dựng nền tảng đào tạo mỹ thuật ứng dụng kết hợp sáng tạo theo cấp trường, 

cấp khu vực. Đào tạo mỹ thuật ứng dụng tại các trường chuyên nghiệp nên lợi dụng triệt 

để ưu thế của  thời đại internet để chia s  tài liệu học tập; xây dựng nền tảng mỹ thuật 

ứng dụng kết hợp với các ý tưởng sáng tạo mới theo cấp trường, cấp khu vực, hợp tác 

với các viện, các khoa khác, phù hợp với nhu cầu của xã hội, hình thành một liên minh 

công nghiệp sáng tạo, kết hợp giữa sản xuất, học tập và nghiên cứu. Tài liệu học tập 

tổng hợp, ưu thế bổ trợ, cùng phát triển sáng tạo và tạo ra sản phẩm từ những thành quả 

sáng tạo được, nâng cao sự ảnh hưởng của đào tạo mỹ thuật ứng dụng trong thành quả 

sáng tạo của cả một khu vực. 

Thông qua nền tảng này có thể đáp ứng được những dự án phát triển thị trường 

của xã hội hay của doanh nghiệp, trong các dự án phát triển sản phẩm có thể bồi dưỡng 

năng lực thiết kế sáng tạo, năng lực quản lý dự án, năng lực biểu đạt thành quả và năng 

lực giới thiệu, marketing sản phẩm của các sinh viên chuyên ngành. 

                 t            t t          tế      m ề      

Trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng, cần phải nắm được 

phương hướng phát triển kinh tế, mang tính chiến lược của quốc gia, của vùng miền. 

Xác định được mục tiêu đào tạo là phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.  

Ví dụ: Mục tiêu của các ngành đào tạo tại Thanh Hóa phải căn cứ vào quyết định 

“Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030”. Trong bản quy hoạch đó thì trọng điểm là phát triển các ngành 

công nghiệp lọc hóa dầu, may mặc, xi măng, dịch vụ văn hóa, dịch vụ du lịch nghỉ 

dưỡng,... và các ngành nông ngư nghiệp
6
. Dựa vào định hướng chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội đó, các ngành thiết kế trong khoa Mỹ thuật, Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phải tiến hành nghiên cứu dạy - học thiết kế nghệ thuật 

mang tính đối tượng. Căn cứ vào định vị đối với thành phố du lịch ven biển, có thể tiến 

hành nghiên cứu dạy học liên quan đến quảng bá du lịch, thiết kế cơ sở hạ tầng công 

cộng của thành phố, thiết kế các sản phẩm quà lưu niệm,... Căn cứ vào ngành công 

nghiệp, nông nghiệp có thể tiến hành nghiên cứu dạy học thiết kế có liên quan đến tạo 

dáng sản phẩm, đóng gói sản phẩm, quảng cáo giới thiệu sản phẩm,... Căn cứ vào lĩnh 

vực may mặc, có thể tiến hành nghiên cứu dạy học thiết kế thời trang, công nghệ may 

và các sản phẩm liên quan.  

                                           
6
 Ngày 17/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 872/QĐ-TTg, phê duyệt điều chỉnh Quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
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Đào tạo mỹ thuật ứng dụng ở các vùng miền khác nhau thì nên căn cứ vào đặc 

điểm của từng vùng miền, tìm ra những nét đặc sắc của vùng miền, hoặc ưu thế chuyên 

ngành của từng trường, bồi dưỡng những nhân tài đa phương diện, để thúc đẩy phát 

triển kinh tế. 

      T     t    t     t    đạ     t    t  ết n i vạn v t” 

Tính đa nguyên hóa của hình thức giáo dục thời đại internet mang đến cho đào tạo 

mỹ thuật ứng dụng sự thuận lợi nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức. 

Các lớp học sử dụng công nghệ khiến sinh viên dễ dàng tiếp thu kiến thức và kỹ 

năng nhưng đồng thời cũng khiến cho tính hệ thống kiến thức và mức độ hiểu sâu kiến 

thức của sinh viên giảm xuống. Tính tiện ích của mạng internet cũng dễ khiến sinh viên 

hình thành thói quen lười suy nghĩ, giảm đi tính sáng tạo. Nội dung kiến thức trên mạng 

internet là vô cùng lớn, vì vậy yêu cầu đối với giảng viên càng cao. Các giảng viên 

chuyên ngành cần có kiến thức chuyên ngành phong phú, có khả năng sáng tạo và thực 

hành chuyên ngành cao, hơn nữa cũng cần phải có cái nhìn xa, có tư duy độc đáo. Giảng 

viên cũng cần có năng lực thực hiện các khóa đào tạo, và cũng phải có ý thức và thái độ 

tương tác tích cực trong hợp tác, cộng tác với sinh viên.  

Do đó, để có được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường, các trường đại học 

cần giảng dạy những kiến thức tích hợp giữa nhiều hệ thống kiến thức, đồng thời rèn 

luyện kỹ năng làm việc nhóm, tự nghiên cứu, biết cách tìm hiểu và tra cứu tài liệu, biết 

cách xử lý thông tin để biến những tri thức nguồn trở thành tri thức của mình. Cụ thể, 

cần áp dụng mô hình giáo dục mới như phòng học ảo, giảng viên ảo, thiết bị ảo, phòng 

thí nghiệm, thư viện ảo,… dưới sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh, tạo điều kiện và 

yêu cầu sinh viên từ năm thứ 3 phải tham gia các nhóm nghiên cứu độc lập, và các đề 

tài này phải gắn liền với yêu cầu giải quyết một vấn đề cụ thể trong chuyên môn, hoặc 

trong đời sống kinh tế, xã hội,... 

5. Kết luận  

Chúng ta không thể đi ngược lại xu hướng tất yếu của thời đại “Internet kết nối 

vạn vật”. Đối với đào tạo mỹ thuật ứng dụng, xu hướng thời đại này đem lại cơ hội 

nhiều hơn là thách thức. Dù phải đối mặt với những thách thức, cơ hội sẽ còn lớn hơn 

cho những quốc gia nhận thức sớm được xu hướng chuyển đổi và ứng dụng. Khi đó, 

việc đào tạo đúng hướng về hành vi nghề nghiệp sẽ mang lại sự chiếm lĩnh cơ hội sớm 

cho các cơ sở đào tạo, cho người học, các doanh nghiệp ngành nghề và cả xã hội. Mọi 

hành vi nghề nghiệp, cách thức dạy học trong thế giới số hóa sẽ thay đổi, biến đổi hoàn 

toàn. Sẽ xuất hiện nhiều ngành nghề như tạo ra hệ thống sensor (cảm biến), đưa vào các 

hệ thống có sẵn để chuyển đổi thế giới thực sang thế giới số. 
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Khi biết được xu thế xã hội, định hướng của các quốc gia về đào tạo và định 

hướng nghề nghiệp của cá nhân thì mỗi người cũng sẽ chuyển đổi theo. Các trường đại 

học, các học viện lớn sẽ phải đặt các kế hoạch, chiến lược của mình 05 đến 10 năm tới 

trong bối cảnh thế giới thay đổi thành thế giới số để làm sao tiếp tục tồn tại và phát 

triển. Nếu chúng ta vẫn giữ cách làm cũ, sẽ phải đối diện với nguy cơ trì trệ, chậm phát 

triển, không bắt kịp thời đại, dẫn đến phá sản, đóng cửa trong thời gian không xa./. 
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“Internet of things” has a strong impact on all the areas. Education in general and 

Applied Arts in particular will be gain many opportunities. Thus, educators of Applied 

Arts have to understand the methods of education reform, thinking model about 

“Internet of things” and Internet tools and guide students to use Internet in studying, 

science research and applied design.    
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VẬN DỤNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM NHẰM PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT 

NCS. Lã Thị Tuyên
1
 

 

Tóm tắt  Trong xu hướng đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, 

giáo dục trải nghiệm trở thành một yêu cầu b t buộc. Những giá trị mà giáo dục trải 

nghiệm đem lại cho người học đã mở ra định hướng quan trọng trong giáo dục đại học 

ở Việt Nam. Bài viết phân tích các “con đường trải nghiệm” để phát triển năng lực dạy 

học cho sinh viên sư phạm nghệ thuật, từ đó đưa ra những giải pháp phát triển năng lực 

dạy học cho sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng ngu n lực giáo viên nghệ thuật. 

Từ khóa: giáo dục trải nghiệm, năng lực dạy học, sư phạm nghệ thuật 

 

Đặt vấn đề  

Giáo dục trải nghiệm là một phương thức giáo dục giúp người học có nhiều cơ hội 

trải nghiệm để vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn từ đó hình thành năng 

lực, phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân.  

Đào tạo đội ngũ giáo viên nghệ thuật đáp ứng  hương trình giáo dục phổ thông 

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

ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật - một lĩnh vực với những đòi hỏi mang tính 

đặc thù cao. 

Dạy học âm nhạc/mỹ thuật ở trường phổ thông khác hẳn với giảng dạy ở trường 

chuyên nghiệp - nơi đào tạo một số ít người có năng khiếu đã được chọn lọc, tuyển lựa 

để sau này làm nghề âm nhạc/mỹ thuật. 

Việc đưa hoạt động giáo dục trải nghiệm vào trong chương trình đào tạo giáo viên 

nghệ thuật sẽ góp phần khắc phục những tồn tại, đáp ứng những yêu cầu mới về nguồn 

nhân lực cho công tác giảng dạy nghệ thuật ở trường phổ thông.  

1. Giáo dục trải nghiệm  

Có rất nhiều tác giả đưa ra quan niệm về “trải nghiệm” (Experiential), như: 

Từ điển tiếng Việt: “trải” có nghĩa là: đã từng qua, từng biết, từng chịu đựng; 

“nghiệm” có nghĩa là: kinh qua thực tế nhận thấy điều gì đó đúng hay không đúng [5].  

Từ điển Bách Khoa Việt Nam: “Trải nghiệm” là sự trải qua, kinh qua một hoàn cảnh, 

môi trường, điều kiện nào đó để suy ngẫm, suy xét hay chứng thực một điều gì đó [4]. 

                                           
1
 Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Từ điển Tâm lý học: “Trải nghiệm là hoạt động nhằm thu nhận vốn hiểu biết từ 

cuộc sống hằng ngày qua lao động, hành nghề, giao tiếp,… hoặc những suy nghĩ được 

học từ lý luận” [3]. Trải nghiệm của cá nhân gồm: trải nghiệm nghề, trải nghiệm giao 

tiếp, trải nghiệm học tập,… Trong đó, trải nghiệm học tập rất quan trọng với người học, 

mang tính cá nhân và tính hiệu quả, tác động tới tình cảm, cảm xúc, nâng cao kiến thức 

và kỹ năng cho người học. 

John Dewey cho rằng: “Trải nghiệm là quá trình con người kết nối bản thân với 

quá khứ, hiện tại và tiến tới tương lai”. Với ông, ý nghĩa lớn nhất của trải nghiệm là tính 

biện chứng, là sự tương tác giữa con người với thế giới. Sự tương tác bao gồm cả hình 

thức và kết quả của hoạt động thực tiễn, bao gồm cả kỹ thuật và kỹ năng, cả những 

nguyên tắc hoạt động và phát triển của thế giới [6]. 

        Quan niệm của các tác giả trên đều coi “trải nghiệm” là quá trình quan sát (trải 

qua), tham gia hay tiếp xúc với sự vật, sự kiện trong thực tiễn, qua đó có được những 

hiểu biết nhất định về chúng nhằm thỏa mãn nhu cầu tự nhận thức, tự rèn luyện của cá 

nhân. Sự hiểu biết đó chính là những kinh nghiệm của mỗi cá nhân và các kinh nghiệm 

sẽ luôn khác nhau do trải nghiệm của cá nhân nảy sinh ở những môi trường, điều kiện, 

hoàn cảnh khác nhau.  

Theo đó, chúng tôi cho rằng: Trải nghiệm là những kinh nghiệm mà mỗi cá nhân 

tích l y được khi trực tiếp tham gia và trải qua các hoạt động thực tiễn của cuộc sống 

trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Ở đó, họ có cơ hội thực hành, thử nghiệm, thể 

nghiệm bản thân; tương tác, giao tiếp với sự vật, hiện tượng, con người. Thông qua đó, 

họ có thể phát hiện và chứng minh được khả năng của mình và hình thành nên những 

cảm xúc tích cực, làm động lực thúc đẩy sự tái diễn kinh nghiệm một cách liên tục, 

hướng tới phát triển năng lực cá nhân. 

Giáo dục trải nghiệm là hoạt động giáo dục tích hợp nhiều lĩnh vực học tập và 

giáo dục; đòi hỏi khả năng phối hợp lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. 

Trong đó, dưới sự định hướng, hướng dẫn, khuyến khích của nhà giáo dục, người học 

trực tiếp tham gia trải nghiệm thực tế các hoạt động của nhà trường và xã hội với tư 

cách là chủ thể của hoạt động. Giáo dục trải nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động, 

sáng tạo của người học trong các hoạt động, qua đó tăng cường hiểu biết, phát triển 

năng lực thực tiễn, phẩm chất nhân cách, phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân. 

Người học được tham gia các khâu của quá trình hoạt động; được trình bày và lựa chọn 

ý tưởng, tham gia chuẩn bị, thiết kế hoạt động, trải nghiệm, bày tỏ quan điểm, tự đánh 

giá, tự khẳng định. Học tập trải nghiệm không bó buộc trong không gian lớp học mà có 

thể ở bên ngoài lớp học với các hình thức tổ chức đa dạng. Phương pháp này giúp người 
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học có nhiều cơ hội trải nghiệm để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn từ đó hình 

thành năng lực thực tiễn cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân.  

Như vậy: Giáo dục trải nghiệm là mô hình học tập mà ở đó người dạy tập trung 

vào quá trình tạo ra các trải nghiệm và dẫn d t người học chủ động học tập bằng trải 

nghiệm thông qua những môi trường và điều kiện nhất định với sự sáng tạo của cá nhân 

trong việc kết nối kinh nghiệm học được trong nhà trường với thực tiễn của đời sống, 

của nghề nghiệp, nhờ đó các kinh nghiệm được tích l y thêm và dần chuyển hóa thành 

năng lực thực tiễn, phẩm chất và năng lực sáng tạo đa dạng của các em. 

2. Các con đ ờng trải nghiệm để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên s  

phạm nghệ thuật 

     T     q     ạt đ     ạ   ọ  

Dạy học là một con đường quan trọng để trang bị tri thức khoa học và phát triển 

năng lực dạy học cho sinh viên, dạy học không đơn thuần là “dạy chữ” mà thông qua 

“dạy chữ” để “dạy người” và “dạy nghề”. Có thể khẳng định rằng, tất cả các môn học 

trong chương trình đào tạo đều có khả năng giáo dục, nâng cao năng lực nghề nghiệp 

cho sinh viên.  

Ngay đầu khóa học, nhà trường đã có những hoạt động để định hướng nghề 

nghiệp cho sinh viên. Đầu tiên sinh viên được học nhập môn sư phạm, học chính trị. 

Những buổi này sinh viên được các giảng viên có kinh nghiệm, các thầy cô lãnh đạo 

nhà trường lên lớp nói về mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình,… của quá trình 

đào tạo nghề thầy giáo trong nhà trường.  

Trong khóa học, các em được học các môn nghiệp vụ làm cơ sở cho việc hình 

thành năng lực dạy học (Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm, Lý luận dạy học, 

Phương pháp dạy học âm nhạc/mĩ thuật, Giao tiếp sư phạm...); các môn khoa học 

chuyên ngành; tham gia các hoạt động nghiệp vụ của nhà trường,... Sinh viên được học 

môn Tiếng Việt thực hành để giao tiếp, viết và tạo lập các loại văn bản đúng ngữ pháp 

tiếng Việt,... Đây là các tri thức chuyên môn và nghiệp vụ cơ bản, đảm bảo cho sinh 

viên có cơ sở hình thành, phát triển năng lực dạy học cho bản thân. 

Thông qua hoạt động dạy học, giảng viên giúp sinh viên tự giác, tích cực, chủ 

động chiếm lĩnh tri thức chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó, năng lực sư phạm, năng lực dạy 

học của sinh viên từng bước hình thành, định hình và phát triển. 

Thực tiễn dạy học cho thấy, nhiều sinh viên chịu ảnh hưởng sâu sắc phong cách 

giảng dạy của giảng viên, đặc biệt là khối giảng viên giảng dạy phương pháp dạy học. 

Họ bắt chước phong cách giảng dạy của các thầy cô giáo như tác phong, thái độ, chữ viết, 

cách trình bày, cách diễn đạt,... Trong quá trình dạy học, thông qua việc tổ chức lớp học, 
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thông qua cách vào bài, cách đặt vấn đề, cách đặt câu hỏi, cách xử lý các tình huống trên 

lớp, cách truyền thụ,… để người giảng viên truyền nghề cho sinh viên. Trong quá trình 

học tập, sinh viên không chỉ tiếp thu các tri thức về chuyên môn và nghiệp vụ mà còn 

tiếp thu trực quan các thao tác, các kỹ năng sư phạm chuẩn mực của giảng viên. Đây là 

cơ sở để sinh viên học hỏi, bắt chước, là điều kiện ban đầu cho việc hình thành năng lực 

sư phạm của mình. Như vậy, để đảm bảo tính chất “dạy nghề” trong quá trình dạy học, 

thầy giáo phải luôn trau d i tay nghề của mình một cách mẫu mực cho sinh viên học tập, 

noi theo; thầy giáo phải là hình mẫu chuẩn mực cho sinh viên kiến tập. Trong quá trình 

dạy học, giảng viên tiến hành các thao tác một cách mẫu mực sẽ là cơ hội để sinh viên 

học tập. Đây là hình thức truyền nghề trực tiếp, sống động và tương đối hiệu quả. Song, 

phương pháp giảng dạy ở đại học có những khác biệt với phương pháp giảng dạy ở 

trường phổ thông. Do đó, sinh viên không thể bắt chước hoàn toàn cách dạy của thầy để 

vận dụng dập khuôn khi thực tập sư phạm và sau này khi giảng dạy ở trường phổ thông. Mỗi 

sinh viên cần có sự chọn lọc để thẩm thấu những điều cần thiết cho nghề nghiệp của mình.  

Như vậy, mặc dù chức năng chính của dạy học là truyền thụ tri thức khoa học và 

các kỹ năng, kỹ xảo tương ứng, xong thông qua dạy học vẫn có thể bước đầu hình thành 

các kỹ năng dạy học cơ bản cho sinh viên. Đó là thông qua sự “mẫu mực” của giáo viên 

trong khi dạy để sinh viên học tập, bắt chước. Để phát huy triệt để ưu thế của biện pháp 

này, mỗi lớp sinh viên nên có ít nhất một vài giáo viên dạy giỏi, giàu kinh nghiệm giảng 

dạy để học tập. 

     T     q     ạt đ     è     ệ      ệ   ụ      ạm t      x      

Khi sinh viên đã tiếp thu hệ thống tri thức về chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết, 

họ phải biến những tri thức đó thành năng lực thực tiễn ngay từ khi còn học ở trường sư 

phạm, bằng cách thông qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên như: 

Soạn giáo án, tập giảng, qua các hình thức tổ chức hoạt động, điều khiển một buổi sinh 

hoạt tập thể, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội thảo khoa học, xêmina, hội thi 

nghiệp vụ sư phạm,… Đây là một trong những con đường nâng cao chất lượng lĩnh hội 

các kiến thức sư phạm, rèn luyện khả năng ứng dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế, tạo 

nên thái độ “nghi vấn tích cực” về kiến thức đã học. Qua đó, sinh viên có cơ hội vận 

dụng tri thức chuyên môn, nghiệp vụ để giải quyết các bài tập thực tiễn, nhờ đó mà kỹ 

năng nghề nghiệp được hình thành và có điều kiện rèn luyện, củng cố. Cũng chính 

thông qua các loại hình hoạt động mà sinh viên có điều kiện gắn lý luận với thực tiễn, 

làm cho việc nắm tri thức được vững chắc hơn, tạo cho họ cơ hội “hiểu sâu, nhớ lâu, 

vận dụng tốt”. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên là quá trình chuẩn bị cho 
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sinh viên những kỹ năng nghề nghiệp cơ bản để họ thực hành nghề ở trường phổ thông 

trong các đợt kiến tập, thực tập sư phạm. 

     T     q     ạt đ    t    tế,   ế  t  , t    t        ạm 

Thực tế, kiến tập, thực tập sư phạm là một hình thức đào tạo có tác dụng kiểm tra, 

đánh giá kết quả đào tạo của người giáo viên tương lai. Qua đó, đòi hỏi sinh viên vận 

dụng tổng hợp vốn hiểu biết, những thủ thuật, phương pháp, biện pháp cụ thể để triển 

khai hoạt động thực tập một cách độc lập, sáng tạo, tích cực. Đây còn là một dịp tốt để 

sinh viên thể hiện toàn bộ năng lực và phẩm chất nghề nghiệp của mình một cách rõ 

ràng và chính xác. 

Hoạt động thực tế, kiến tập, thực tập sư phạm ở trường phổ thông là con đường 

gần gũi với hoạt động thực tiễn của sinh viên sau này. Hoạt động này có tác dụng tạo ra 

hứng thú nghề nghiệp trực tiếp cho sinh viên, giúp sinh viên thích nghi với các yêu cầu 

của hoạt động sư phạm, khắc phục thiếu sót trong quá trình đào tạo ở trường sư phạm từ 

đó có kế hoạch, biện pháp rèn luyện, hoàn chỉnh tay nghề của bản thân. Đây là cơ hội 

tốt nhất trong chương trình đào tạo để sinh viên thể hiện những gì họ có được trong quá 

trình học tập, là điều kiện để họ rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, bộc lộ phẩm chất và 

năng lực bản thân.  

Qua các đợt thực tế, kiến tập, thực tập sư phạm, sinh viên được dự giờ dạy giỏi 

của giáo viên phổ thông. Qua đó, giúp sinh viên tri giác trực tiếp hình mẫu chuẩn để 

luyện tập các kỹ năng dạy học chuẩn mực của giáo viên dạy giỏi, vừa rèn luyện kỹ năng 

vừa có tác dụng bổ sung kiến thức phổ thông cho sinh viên. Sinh viên sẽ học được các 

kỹ năng dạy học của giáo viên dạy giỏi trong quá trình giảng dạy trên lớp, học được 

cách lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học trong các bài cụ thể, 

rút ra bài học cho bản thân. 

Như vậy, để có năng lực dạy học sinh viên phải được rèn luyện trong các hoạt 

động thực tiễn giáo dục. Ngay cả các bài tập tình huống, các giờ thảo luận, giờ 

xêmina,… nhiều lắm chỉ mới khuôn sinh viên vào việc củng cố kiến thức bằng các tình 

huống giả định rất hình thức, sinh viên không thể tự biết tính đúng sai của biện pháp xử 

lý do bản thân mình đưa ra. Do vậy, các định hướng lý luận có ở sinh viên không thể 

chuyển thành các kỹ năng nghề nghiệp và năng lực nghề nghiệp nếu không thông qua 

hoạt động thực tập, thực tế ở trường phổ thông, nơi họ sẽ làm việc sau này. Có thể 

khẳng định: con đường chủ yếu để phát triển năng lực là tập luyện, vai trò của tập luyện 

là đặc biệt quan trọng. Song quá trình tập luyện phải có biện pháp phù hợp, theo một 

quy trình hợp lý, có tổ chức, có kế hoạch, có phương pháp,… 
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3. Biện pháp phát triển năng lực dạy học cho sinh viên s  phạm nghệ thuật 

dựa vào giáo dục trải nghiệm 

     Đổ  m          t     ạ   ọ  t                ụ  t        ệm   ằm    t 

t               ạ   ọ                

3.1.1. Dạy học lấy người học làm trung tâm 

Hoạt động dạy học phải lấy việc tự học, tự rèn luyện của sinh viên làm gốc, sự 

hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá của giảng viên mang tính quyết định. Qua dạy học, giúp 

sinh viên có thái độ sẵn sàng tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề khó khăn gặp trong 

thực tiễn nghề nghiệp. Giảng dạy phải hướng đến hình thành cho sinh viên phương pháp 

tư duy, phát triển kỹ năng học tập để thực hiện công việc của mình,… Mặt khác, là giáo 

viên tương lai, sinh viên phải được đào tạo để trở thành chuyên gia về việc học của bản 

thân và tự học của học sinh. 

Năng lực dạy học của sinh viên được phát triển trong giờ thực hành, nhất là thực 

hành nghiệp vụ. Để thực hiện được phương thức này, phần thực hành các môn nghiệp 

vụ trong đào tạo sư phạm có thể được tổ chức như sau: 

- Triệt để thực hiện giờ thực hành hiệu quả, không dùng giờ thực hành để dạy lý 

thuyết. Học xong bài nào phải có kế hoạch thực hành ngay bài đó, dạy lý thuyết đến đâu 

thực hành đến đó. Tổng kết môn học phải bao gồm cả điểm lý thuyết và điểm thực hành 

theo tỉ lệ hợp lý. 

- Phần thực hành Lí luận dạy học cần phát triển một số năng lực dạy học cơ bản 

như: xác định loại bài; thiết kế bài dạy; xác định mục đích, yêu cầu; xác định phương 

pháp, hình thức dạy học phù hợp; tập diễn đạt, đặt câu hỏi; tập viết bảng; thực hành các 

bước lên lớp…  

- Phần thực hành Phương pháp dạy học âm nhạc/mĩ thuật: Giảng viên phải dạy 

mẫu cho sinh viên quan sát, cho sinh viên xem băng giờ giảng mẫu, xem thiết kế bài 

dạy mẫu, đồ dùng dạy học mẫu,... Hướng dẫn sinh viên thiết kế bài dạy; thiết kế đồ 

dùng dạy học; hướng dẫn cách ghi biên bản dự giờ, biên bản rút kinh nghiệm sau dự 

giờ. Tổ chức cho sinh viên tập giảng, rèn luyện các bước lên lớp, tập diễn đạt, trình bày 

vấn đề. Tổ chức góp ý giờ giảng tập: sinh viên khác góp ý, giảng viên góp ý; không chỉ 

góp ý về nội dung, phương pháp mà còn uốn nắn cả tư thế, tác phong, thái độ, ngôn 

ngữ, cách thị phạm mẫu,…  

- Phần thực hành Tâm lí học đại cương, Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, 

Giao tiếp sư phạm,…giảng viên cần hướng dẫn sinh viên tập nghiên cứu và phân tích 

biểu hiện tâm lý của học sinh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Trong các giờ lên lớp, giảng 

viên phải làm mẫu cho sinh viên về phong thái, cách tiếp xúc, cách trò chuyện,… tăng 
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cường đối thoại với sinh viên, tăng cường xêmina, thảo luận, tạo điều kiện cho sinh viên 

phát biểu xây dựng bài nhằm rèn luyện ngôn ngữ, kỹ năng diễn đạt ý nghĩ của mình,… 

3.1.2. Dạy học theo phương thức nghiên cứu 

Đào tạo theo phương thức nghiên cứu đã được khẳng định qua ưu điểm với người 

học do phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc xây dựng kiến thức, rèn 

luyện kỹ năng, tư duy phê phán và hiểu biết thực tế. Việc đào tạo giáo viên theo phương 

thức nghiên cứu xuất phát từ các nguyên do sau: 

Thứ nhất, học sinh phổ thông đang ở lứa tuổi phát triển và trưởng thành với đặc 

điểm riêng về ngôn ngữ, văn hóa và phương pháp học tập,... với những tình huống sư 

phạm khác nhau. Điều này đòi hỏi giáo viên phải hiểu sâu sắc nền tảng kiến thức về hoạt 

động dạy học, giáo dục ở mỗi đối tượng học sinh. Giáo viên phải nâng cao hơn nữa kỹ 

năng chẩn đoán để định hướng chính xác cho quyết định của mình trong công tác giảng 

dạy. Ngoài ra, giáo viên phải không ngừng học tập để đủ năng lực giải quyết các vấn đề 

thực tiễn đặt ra, đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày càng đa dạng của học sinh. 

Thứ hai, giáo viên phải có trách nhiệm trong việc học tập của bản thân nhằm đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp. Do đó, chương trình đào tạo giáo viên phải giúp họ 

có thái độ sẵn sàng tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề sẽ gặp phải trong quá trình dạy 

học, phát triển kỹ năng học tập từ thực tiễn để thực hiện công việc của mình - tức là có 

năng lực tự học để phát triển chuyên môn, nghiệp vụ. 

Thứ ba, chương trình được xây dựng không chỉ để trang bị cho sinh viên kiến thức 

mà còn giúp họ tìm hiểu cách thức để bổ sung kiến thức và vận dụng vào thực tiễn công 

việc. Kỹ năng giám sát lớp học, thái độ cởi mở, thấu hiểu, tinh thần trách nhiệm với 

việc học tập của học sinh cũng cần trang bị cho giáo viên tương lai. Ngoài ra, sự đa 

dạng về phương pháp học tập, tu dưỡng của đối tượng học sinh đòi hỏi giáo viên phải 

không ngừng tăng cường sự thích nghi trong công tác dạy học của mình. 

Như vậy, việc đào tạo phải giúp sinh viên trở thành những nhà nghiên cứu tại lớp, 

những chuyên gia công tác có thể học hỏi lẫn nhau. Bởi vì bất kì giáo viên nào cũng 

không thể làm chủ nội dung kiến thức ngày một rộng lớn về dạy học, giáo dục, mà phải 

luôn tự học, nghiên cứu để phát triển nghề nghiệp bản thân. Mặt khác, đào tạo bằng 

phương pháp nghiên cứu để sinh viên có năng lực nghiên cứu khoa học. Đây vừa là chìa 

khóa của sự phát triển nghề nghiệp, vừa là nội dung, phương pháp, mục tiêu dạy học, 

giáo dục ở trường phổ thông. 

Định hướng trong đào tạo giáo viên theo phương thức nghiên cứu: 

Thứ nhất, sinh viên được tham gia vào quá trình cải tạo trường phổ thông với vai 

trò khác nhau, từ thực hiện nhiệm vụ đơn giản đến phức tạp, sự hướng dẫn, trợ giúp đến 
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tiến hành độc lập. Chính thực tiễn phổ thông là kho tài liệu học tập, nghiên cứu phong 

phú, định hướng để sinh viên tư duy và hành động trong bối cảnh sư phạm thực, qua đó 

không chỉ áp dụng kiến thức đã học mà nhiều vấn đề thực tiễn được khái quát hóa làm 

phong phú lý luận, thúc đẩy nghiên cứu tạo ra những khoa học sư phạm. 

Thứ hai, các vấn đề của thực tiễn trường học, các tình huống giáo dục điển hình ở 

phổ thông phải trở thành đối tượng để nghiên cứu, phân tích, lý giải, xác nhận và tác 

động; phải trở thành nội dung học tập về nghề, tức là gắn kết, tích hợp kiến thức lý luận 

với thực tiễn, gắn học lý thuyết với thực hành,…  

Thứ ba, sinh viên được tham gia vào cộng đồng nghề để phát triển năng lực nghề 

nghiệp. Tham gia nghiên cứu đòi hỏi sự cộng tác giữa giáo viên, học sinh, cán bộ quản 

lý, nhân viên trường thực tập, sinh viên, giảng viên và có thể cả thành phần khác trong 

cộng đồng. Quá trình cùng nhau nghiên cứu và giải quyết vấn đề thực tiễn, sự chia s  ý 

kiến, quan điểm và kinh nghiệm cá nhân vì mục đích chung sẽ gắn kết các thành viên và 

kích thích sự học tập lẫn nhau một cách tự nhiên và tích cực.  

 3.1.3. Dạy học tích hợp hướng vào phát triển năng lực sư phạm 

Sự tách bạch trong nội dung nghiệp vụ sư phạm thuộc chương trình đào tạo giáo 

viên là rất khó vì nghiệp vụ sư phạm được tích hợp trong tất cả các lĩnh vực nội dung, 

đặc biệt trong nội dung các môn khoa học cơ bản và tất cả các hoạt động diễn ra trong 

môi trường sư phạm cơ sở đào tạo. Vì thế, đào tạo nghiệp vụ sư phạm cần tích hợp 

trong toàn bộ nội dung, phương thức, kiểm tra, đánh giá và các hoạt động khác trong 

đào tạo giáo viên. 

Bản chất của phương thức này là: Đào tạo không chỉ được thiết kế theo logic nội 

dung mà thiết kế theo logic năng lực nghề nghiệp. Năng lực nghề nghiệp của giáo viên 

không đơn thuần là tổng các đơn vị nội dung kiến thức mà là sự tích hợp ba khối tri thức 

tạo nên cấu trúc năng lực giáo viên: tri thức chuyên ngành, tri thức nghiệp vụ sư phạm, 

tri thức văn hoá - xã hôi đạo đức, trách nhiệm, giá trị nghề nghiệp. Đào tạo bằng 

phương thức tích hợp được thực hiện theo định hướng sau: 

- Thiết kế chương trình, giáo trình, tổ chức đào tạo phải có sự quản lý, phối hợp 

chặt chẽ hoạt động giữa các giảng viên, giữa giảng viên với giáo viên phổ thông, giữa 

các đơn vị tham gia đào tạo. Mỗi chủ thể cần tập trung các khía cạnh của chương trình 

và mô hình tổng thể năng lực giáo viên tương lai. 

- Các học phần giảng dạy cần có hệ thống bài tập, chủ đề tích hợp được xây dựng 

dựa vào nội dung chương trình, sách giáo khoa và các hoạt động giáo dục của trường 

phổ thông. Đó là các bài tập yêu cầu sinh viên vận dụng kiến thức để giải quyết các tình 

huống dạy học, giáo dục xảy ra trong thực tiễn.  
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- Tích hợp vai trò đối với giảng viên và giáo viên phổ thông. Trong đó, giảng viên 

đảm nhiệm hướng dẫn giáo sinh thực tập, tham gia giảng dạy học sinh và giáo viên 

trường thực hành. Ngược lại, giáo viên phổ thông giảng dạy thực hành cho sinh viên ở 

trường đại học và hướng dẫn giáo sinh thực tập,... 

- Tận dụng tối đa giờ học lý thuyết gắn với hoạt động thực tiễn. Lấy tình huống 

thực tiễn phổ thông để tổ chức hoạt động học lý thuyết.  

- Cần có cơ chế, phương thức liên kết trách nhiệm sư phạm - phổ thông. 

- Nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cần trải đều trong khóa học, sinh viên 

cần sớm tiếp cận thực tiễn giáo dục phổ thông, chậm nhất là học kì II của khóa học. 

3.1.4. Dạy học theo phương thức tổ chức người học trải nghiệm thực hành các 

hoạt động nghề nghiệp trong thực tiễn  

Dạy học được khẳng định là nghề nghiệp mang tính thực tiễn cao. Các nghiên cứu 

cho thấy, với những trải nghiệm thực tế tốt, các giáo viên tương lai thể hiện khả năng 

kết nối kiến thức lý luận đã học với thực tiễn tốt hơn, tự tin hơn trong giảng dạy và giáo 

dục. Rất nhiều thông tin giáo viên cần có để ra quyết định hiệu quả đều nảy sinh từ ngữ 

cảnh thực tiễn. Ví dụ, thông tin về việc học sinh hiểu đúng hay sai nội dung bài dạy như 

thế nào, học sinh khác nhau học tốt nhất khi nào, phương pháp giáo dục nào hiệu quả,... 

xảy ra trong công việc thực tế của người giáo viên. Xem xét các tiêu chuẩn năng lực 

nghề nghiệp cũng cho thấy, tất cả các tiêu chuẩn đó đều cần và chỉ có thể rèn luyện cho 

sinh viên ở trường phổ thông qua các tình huống sư phạm trong thực tiễn, qua sự tương 

tác với học sinh, với thành phần và mức độ phát triển khác nhau. Kiến thức môn học có 

thể được giảng dạy hiệu quả ở giảng đường nhưng hiểu biết về dạy như thế nào và các 

bước giảng dạy ra sao thì học hiệu quả nhất vẫn là ở bối cảnh thực tế với học sinh và 

các giáo viên phổ thông giỏi, có kinh nghiệm. 

Thông qua thực tiễn trường phổ thông, sinh viên còn được học cả lý thuyết. Dựa 

trên việc phân tích sản phẩm hoạt động của học sinh, những kế hoạch và bài tập của 

giáo sinh, băng ghi hình của giáo viên và học sinh, những tình huống dạy - học đều có 

thể giúp giáo viên rút ra mối liên hệ giữa lý luận với những trường hợp cụ thể của hoạt 

động dạy học. 

     Đổ  m          t    đ   tạ      ệ          ạm t    đị              

t                 ề 

Năng lực nói chung, năng lực sư phạm nói riêng là kết quả của một quá trình đào 

tạo lâu dài, liên tục với nhiều hoạt động thực hành, thực tập. Không có thực hành thì 

không thể có kỹ năng, không có năng lực. Vì vậy, để sinh viên có được hệ thống năng 

lực sư phạm cần thiết được mô tả trong chuẩn đầu ra, khi triển khai chương trình đào 
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tạo, cần bắt đầu rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và cho sinh viên "đắm mình" vào nhà 

trường phổ thông sớm; nên bắt đầu ngay từ học kì II năm thứ nhất với những nội dung 

tìm hiểu nhà trường và nghề giáo. 

Để các hoạt động thực hành có hiệu quả, cần chú ý một số vấn đề sau đây: 

- Thời lượng thực hành các môn nghiệp vụ cần 50% lí thuyết, 50% thực hành. Các 

giờ thực hành, cần biên chế sinh viên thành nhóm nhỏ (10-15 sinh viên/ nhóm), có góp 

ý, đánh giá của giảng viên kết hợp với tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau giữa sinh viên. 

- Khoa/bộ môn phải có bộ phận chuyên trách việc: tổ chức triển khai các hoạt 

động thực hành sư phạm, học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; xây dựng kế hoạch; 

tổ chức, chỉ đạo, triển khai tại cơ sở đào tạo và trường phổ thông; đánh giá rèn luyện 

nghiệp vụ sư phạm; phối hợp giảng viên bộ môn nghiệp vụ sư phạm với giảng viên các 

bộ môn có liên quan đến giáo dục phổ thông; gắn kết nội dung thực hành của các học 

phần Nghiệp vụ sư phạm thuộc chương trình khung với học phần Rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm thường xuyên... 

- Nhà trường phải có phòng thực hành nghiệp vụ để người học rèn luyện trong 

môi trường thực hành nghề mang tính hệ thống chuyên môn sâu theo chương trình đào 

tạo, quy trình và môi trường chuẩn mực nhất định. Phòng thực hành nghiệp vụ sư phạm 

phải được trang bị phương tiện dạy học hiện đại, tư liệu về các phương pháp dạy học và 

giáo dục mới, các tư liệu tham khảo cần thiết khác về nghiệp vụ sư phạm (mẫu kế hoạch 

bài học, kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục, các giáo án điện tử, 

các băng hình…), tranh ảnh, trang thiết bị nghe nhìn như video, băng nhạc,... Đây là nơi 

sinh viên có thể đến để tự rèn luyện hay cùng nhau thảo luận, nghiên cứu, phân tích bài 

học trong băng hình,... 

- Xây dựng đội ngũ giáo viên thực hành từ đội ngũ giáo viên giỏi ở các trường 

phổ thông. Đó là những giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, có đủ năng lực 

chuyên môn và nghiệp vụ, phẩm chất và tư cách tốt, là tấm gương về mọi mặt cho sinh 

viên. Mời các giáo viên này về báo cáo, dạy mẫu hoặc hướng dẫn thực hành,... vừa có 

tác dụng như bài thực hành, vừa như một hoạt động giúp sinh viên hiểu thêm thực tế 

phổ thông, gắn trường sư phạm với trường phổ thông. Phải coi lực lượng cộng tác viên 

này như đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm của trường sư phạm, đội ngũ thực hành về 

nghiệp vụ sư phạm. Phải tổ chức đội ngũ này thành một lực lượng, có sinh hoạt, có bồi 

dưỡng về các nhiệm vụ, về chuyên môn, về phương pháp hướng dẫn sinh viên thực 

hành nghề với định mức kinh phí phù hợp. 

- Quy định bắt buộc giảng viên sư phạm phải thâm nhập thực tế, đặc biệt giảng 

viên tr , giảng viên nghiệp vụ. Hiện nay, theo quy chế đào tạo nghiệp vụ sư phạm trong 
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hoạt động đào tạo giáo viên phổ thông được đề xuất bởi Dự án phát triển giáo viên trung 

học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi giảng viên dạy các học phần liên quan đến phổ thông 

phải có ít nhất 10 tiết dự giờ tại trường phổ thông để hiểu biết về thực tiễn giáo dục.  

Việc tổ chức tập luyện cho sinh viên trong quá trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

thường xuyên được tiến hành như sau: 

- Tổ chức rèn luyện cho sinh viên đi từ dễ đến khó, tập từ các kỹ năng đơn giản 

đến các kỹ năng phức tạp, từ các kỹ năng cơ bản đến các kỹ năng chuyên sâu. 

- Tổ chức tập luyện chung cho cả lớp, sau đó chia nhóm cho sinh viên tập luyện 

và khuyến khích cá nhân sinh viên tự tập luyện. Các giảng viên phương pháp có thể lên 

lịch tập luyện cho các nhóm để kiểm tra, và phải có báo cáo kết quả tập luyện.  

- Phối hợp chặt chẽ giữa bộ môn Phương pháp giảng dạy, bộ môn Tâm lý giáo 

dục,... với Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên về chuyên môn, về tổ chức và kiểm tra đánh 

giá trong quá trình rèn luyện. Nhờ sự phối hợp này mà hoạt động rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm thường xuyên của sinh viên có tính liên tục, nề nếp và hiệu quả cao hơn. 

- Tổ chức cho sinh viên xem các băng hình dạy mẫu của giáo viên phổ thông dạy 

giỏi. Biện pháp này cũng có hiệu quả cao trong việc phát triển năng lực dạy học cho 

sinh viên. Kết quả thống kê cho thấy, nhóm sinh viên được xem băng dạy mẫu bài nào 

thì kết quả giảng dạy cao hơn nhóm sinh viên không được xem khi dạy lại các bài đó. 

Ngay trong cùng một nhóm, bài nào sinh viên được xem băng dạy mẫu thì dạy cũng tốt 

hơn bài chưa được xem. Trong quá trình tổ chức cho sinh viên xem, giảng viên phương 

pháp phân tích các kỹ năng cụ thể cho sinh viên, chỉ ra sự hợp lý và chỗ chưa hợp lý. 

Có thể dừng lại để phân tích, cho sinh viên thảo luận. Sau khi xem xong yêu cầu sinh 

viên tự rút ra bài học kinh nghiệm bằng phiếu dự giờ. 

- Mời giáo viên phổ thông dạy giỏi đến dạy mẫu ở trường sư phạm cho sinh viên 

quan sát. Chức năng của biện pháp này cũng giống với biện pháp trước, nhưng nó có 

nhiều ưu điểm hơn. Thứ nhất, sinh viên được trực quan sinh động hơn, hấp dẫn hơn. 

Thứ hai, sinh viên được giao lưu, tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với giáo viên phổ thông, 

qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Sau khi giáo viên dạy xong, giáo viên 

phương pháp tổ chức cho sinh viên trao đổi, phỏng vấn thêm những điều họ chưa rõ 

hoặc còn băn khoăn,… 

     Đổ  m     ạt đ    t    tế,   ế  t  , t    t        ạm 

 3.3.1.  ần hiểu đúng về mục đích và hình thức thực tập sư phạm 

Thực tập sư phạm là thực tập công tác giảng dạy và công tác giáo dục tại trường 

phổ thông, gồm thực tập giai đoạn 1 (kiến tập) và thực tập giai đoạn 2. Trọng tâm trong 

thực tập sư phạm là sinh viên tập làm, thử làm các công việc của giáo viên liên quan 
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đến dạy học và giáo dục. Trong xu hướng đào tạo giáo viên dựa vào giáo dục trải 

nghiệm, đòi hỏi sinh viên phải được học nghề trong thực tiễn trường phổ thông. Qua 

đó, sinh viên không chỉ vận dụng kiến thức đã học ở trường sư phạm vào tập làm công 

việc của người giáo viên, mà còn học được kiến thức mới từ thực tế nhà trường và thực 

tiễn công việc của bản thân. 

 Nhà trường nên biên chế nhóm sinh viên và người hướng dẫn cố định theo nhóm 

về cùng một trường phổ thông trong các đợt kiến tập, thực tập sư phạm. Điều này tạo sự 

ổn định trong phối hợp, cộng tác giữa sinh viên cũng như với trường phổ thông và giáo 

viên hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng thực tập sư phạm. Theo đó, giáo viên phổ 

thông và giảng viên sư phạm trở thành ê kíp trong công tác đào tạo giáo viên. Những ê 

kíp đó, nếu được xây dựng hợp tác lâu dài, chắc chắn sẽ có đóng góp hiệu quả vào việc 

đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, phát triển chương trình, triển khai nghiên cứu khoa học. 

Đây là bài học kinh nghiệm từ các nước tiên tiến và cũng đã có tiền lệ ở nước ta. Ê kíp 

sư phạm - phổ thông là cầu nối sư phạm - phổ thông và với các bên liên quan khác, 

cùng giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong đào tạo giáo viên, giáo dục phổ thông, tạo 

cơ hội để các bên cùng phát triển chuyên môn. 

 3.3.2. Tổ chức học nghề cho sinh viên ở trường phổ thông qua nghiên cứu bài học 

Nghiên cứu bài học bản chất là xây dựng cộng đồng học tập lẫn nhau trong từng 

đơn vị trường học, học qua làm, qua trải nghiệm dựa vào minh chứng diễn biến đơn vị bài 

học. Việc cùng nhau bình luận, tìm cách tối ưu trong tổ chức bài học phải trở thành chuỗi 

sinh hoạt học thuật, chuyên môn thường xuyên của nhà trường. Bằng hoạt động trải 

nghiệm sẽ tích hợp được kỹ năng, tri thức, thái độ, giá trị nghề nghiệp, làm xóa nhòa 

“biên giới” lý luận và thực hành.  

Nghiên cứu bài học là cách tổ chức học nghề cơ bản của sinh viên tại trường phổ 

thông. Qua đó, tạo cơ hội cho sinh viên xem xét việc dạy học một cách khách quan 

thông qua quan sát trực tiếp hoặc gián tiếp hoạt động dạy học diễn ra trong lớp học. 

Nghiên cứu bài học, sinh viên đồng thời thực hiện vai trò của người nghiên cứu, cải tạo 

thực tiễn và họ trở nên vững vàng hơn về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tự tin hơn 

trong giải quyết vấn đề thực tiễn để nâng cao chất lượng dạy học của mình. 

 3.3.3. Đổi mới đánh giá thực tập sư phạm  

Kinh nghiệm cho thấy, việc đánh giá thực tập sư phạm cần có sự tham gia của 

giảng viên bộ môn và nghiệp vụ, giáo viên hướng dẫn thực tập và đại diện Ban giám 

hiệu trường phổ thông. Ngoài ra, xu hướng hiện nay là sử dụng tiếp cận năng lực trong 

đánh giá kết quả cuối cùng - sản phẩm đầu ra của quá trình đào tạo. Cần xây dựng các 

tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ ràng, minh bạch, có thể đo đạc được nhằm giúp đánh giá 
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khách quan, công bằng và thống nhất giữa các trường, giữa các giáo viên hướng dẫn. 

Các tiêu chí phải được đánh giá qua minh chứng là hồ sơ thực tập của sinh viên, nhật ký 

thực tập, kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch hoạt động giáo dục và qua dự giờ. Ý kiến đánh 

giá từ nhiều nguồn khác nhau như giáo viên hướng dẫn, các giáo sinh cùng nhóm, học 

sinh lớp thực tập và ý kiến tự đánh giá của sinh viên,... 

3.3.4. B i dư ng giáo viên phổ thông tham gia hướng dẫn sinh viên 

Đội ngũ giáo viên phổ thông tham gia hướng dẫn sinh viên được chuẩn bị tốt là cơ 

sở đảm bảo sự thành công của thực tập sư phạm. Do đó, họ phải là người yêu nghề, tận 

tâm và có trách nhiệm cao với nghề; kiến thức chuyên môn vững; phương pháp sư 

phạm tốt; có kinh nghiệm đứng lớp và làm chủ nhiệm; đã đạt danh hiệu “giáo viên dạy 

giỏi” (theo tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên); họ phải có kỹ năng hỗ trợ việc học của 

giáo sinh với tư cách là những người lớn, người trưởng thành. Trên cơ sở đội ngũ giáo 

viên được lựa chọn, các cơ sở đào tạo giáo viên cần tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên 

sâu để họ thực sự là những đối tác, cộng tác viên của cơ sở đào tạo tại trường phổ thông.  

4. Kết luận 

Việc chuyển đổi đào tạo giáo viên dạy nghệ thuật từ dạy học theo việc làm - dạy 

học thực hành sang phương thức dạy học trải nghiệm đã nhấn mạnh việc học từ thực 

tiễn, trong thực tiễn và vì sự phát triển của thực tiễn trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu 

cấp thiết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Phương thức đào tạo giáo viên như vậy sẽ 

mang đến những kết quả tích hợp “3 trong 1”, đó là cả chất lượng đào tạo giáo viên, cả 

sự tiến bộ của nghiên cứu khoa học lẫn sự cải thiện thực tiễn dạy học nhà trường. 
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EDUCATION  
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Abstract: The experiential education  has become a mandatory requirement. The 

values of experiential education gained by students have opened up an important 

orientation for higher education in Vietnam. The paper analyzes “experiential ways”  

and proposes the solutions to develop the teaching competence to Art student in the 

hope of improving the quality of Art techers.  
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NGHỆ THUẬT KIẾN TRÖC, CHẠM KHẮC GỖ TIÊU BIỂU 

Ở MỘT SỐ ĐỀN THỜ CỦA THANH HÓA 

          TS. Trần Việt Anh

 

Tóm tắt: Theo “Thanh Hóa chư thần lục” toàn tỉnh Thanh Hóa có 3.561 phủ, 

nghè, đền, miếu thờ các vị thần (trong đó nam thần là 3.078 vị và nữ thần là 432 vị), 

mỗi cơ sở thờ tự thông thường thì thờ một vị thần, tuy nhiên cũng có nơi thờ nhiều thần. 

Qua đó cho thấy số công trình kiến trúc lập trên cơ sở thờ tự cũng tương ứng với số 

thần. Trải qua biến cố lịch sử, điều kiện tự nhiên, số công trình kiến trúc không còn 

nhiều, nhưng những di vật còn lại đến nay đã chồng lắng nhiều lớp văn hóa, tín ngưỡng 

của cư dân xứ Thanh. 

Từ khóa: đền thờ, kiến trúc, điêu khắc, chạm khắc  

 

1. Đặt vấn đề 

Xứ Thanh là một vùng đất “địa linh nhân kiệt”, trải qua dòng chảy lịch sử, giá 

trị văn hóa truyền thống được kết tinh ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó phải nói đến 

nghệ thuật kiến trúc và chạm khắc gỗ. Tuy nhiên, do đặc tính về chất liệu mềm, dễ mối 

mọt, dễ hỏng do môi trường tự nhiên, khí hậu tác động,... nên các công trình nghệ thuật 

kiến trúc và chạm khắc gỗ ở xứ Thanh qua thời gian đã bị hư hại đi khá nhiều, thậm chí 

nhiều công trình không còn tồn tại nữa, nhất là từ thế kỷ XVI trở về trước. Trong dòng 

chảy lịch sử xã hội xứ Thanh, các công trình kiến trúc, chạm khắc gỗ trải dài với mật 

độ tương đối dày đều, tuy nhiên giai đoạn chiến tranh Nam Bắc triều (thế kỷ XVI) xứ 

Thanh chìm trong binh đao khói lửa đã làm gián đoạn sự xuất hiện của những công 

trình kiến trúc gỗ để lại “khoảng trắng” cho các nhà nghiên cứu trong giai đoạn này. 

Ngay khi chiến tranh chấm dứt - đầu thế kỷ XVII, các công trình kiến trúc gỗ được xây 

dựng nhiều, một số công trình kiến trúc gỗ nổi tiếng, hiện còn để lại dấu tích, đó là hậu 

cung của đền Trần Khát Chân (Vĩnh Lộc), đền Lê Hoàn (Thọ Xuân), đền Độc Cước 

(Sầm Sơn), đền Lý Thường Kiệt (Hà Trung). Phần lớn các đền thờ này có phần hậu 

cung bảo lưu được nhiều dấu vết, di vật của thế kỷ XVII - XVIII, nhưng phần nhà Tiền 

tế thường là sản phẩm được tu bổ ở thế kỷ XIX và muộn hơn nữa. 

Về chạm khắc, các nhà nghiên cứu đã tìm được ở đây những mảng chạm trau 

chuốt, dày đặc, với một kỹ thuật điêu luyện, qua sự thao diễn của nghệ thuật chạm 

lộng, bong kênh, nổi, chìm,... Chủ đề các mảng chạm khắc phản ánh không khí náo nức 
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của đời sống cũng như khát vọng tâm linh của người đương thời. Theo nhiều nhà 

nghiên cứu, tư duy kiến trúc chạm khắc gỗ truyền thống xứ Thanh không vượt ra ngoài 

tư duy nông nghiệp chung của nền văn hóa Bắc Bộ (theo cố Giáo sư Từ Chi thì: văn 

hóa Bắc Bộ chiếm một không gian rộng lớn, bao gồm cả châu thổ Bắc Bộ vào đến hết 

Thanh Nghệ Tĩnh). Và chỉ khi tiếp cận với đền Trần Khát Chân, đền Lê Hoàn, đền Độc 

Cước,... chúng ta mới sớm có thể đưa ra một giả thiết để làm việc: xứ Thanh là một 

trong những đỉnh cao của điêu khắc gỗ dân tộc ở thời quá khứ.  

2. Nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc gỗ tiêu biểu ở một số đền thờ của 

Thanh Hóa  

Mối quan hệ giữa kiến trúc và chạm khắc gỗ truyền thống rất đặc biệt. Khi kiến 

trúc giản lược thì chạm khắc gỗ cần bổ sung che lấp những nhược điểm. Hoặc do kiến 

trúc phát triển về quy mô khiến bộ khung trở nên thô kệch thì rất cần vai trò trang trí 

của chạm khắc gỗ. Một kiến trúc tâm linh đặt nơi thôn dã, dân chúng chỉ quen với sự 

nhìn nhận cảm tính, nhận thức trực quan, giản đơn thì hình tượng trang trí lại có sức 

dẫn dắt, gợi mở cảm thức to lớn. Kết cấu kiến trúc của phần lớn các cơ sở thờ tự ở 

Thanh Hóa vốn là một phức hợp, chồng lấn, thay thế chức năng theo lịch sử. Trên 

phương diện giá trị của kiến trúc nghệ thuật, các di tích kiến trúc gỗ ở Thanh Hóa có 

thể bàn đến một số công trình tiêu biểu sau: 

- Đền Trần Khát Chân  

Đền thờ Trần Khát Chân ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, 

bên cạnh đền thờ còn có chùa Hoa Long, đây là cụm di tích vệ tinh phía Đông Nam di 

sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Di tích này nằm trong sự bao bọc của dãy núi 

Mông Cù, Hùng Lĩnh, Cô Sơn, Kim Sơn, Kim Âu tạo nên thế tựa vững chắc.  

Trần Khát Chân là một tướng quân có nhiều công lao ở thời Trần, nhất là với 

người xứ Thanh, nên ông đã được thờ ở nhiều nơi (tương truyền có 72 nơi thờ). Theo 

chúng tôi, có lẽ đây chỉ là con số phiếm chỉ, mang ý nghĩa biểu trưng, gợi về số nhiều, 

và là con số thiêng có ý nghĩa đặc biệt trong tâm linh người Việt. Mặc dù được thờ ở 

nhiều nơi, nhưng ở quê hương, người xứ Thanh đã dành cho ông một tình cảm đặc biệt, 

với ngôi đền to lớn và cũng đặc biệt cả về giá trị nghệ thuật mà khó có thể tìm thấy ở 

nơi khác.  

Về nghệ thuật kiến trúc, ngôi đền được làm theo kiểu thức "tứ thủy quy đường" 

với tòa Tiền bái, hành lang và nhà Hậu ôm lấy nơi thờ tự chính. Đặc biệt, người đương 

thời đã tạo nên hai “mái bẩng” của mái hành lang nhô cao trên mái của tòa Tiền bái gốc, 

có lẽ chủ yếu để lấy sự thông thoáng. Kiểu thức này còn lại rất ít trong các kiến trúc 

Việt Nam, mà hiện nay chúng ta có thể thấy tương đồng ở gác chuông chùa Ngăm (Ứng 
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Hòa, Hà Nội), chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội). Tại vị trí này của đền Trần Khát Chân, 

vẫn còn các mảng chạm của thế kỷ XVII, thậm chí cả hình tượng con người. Đó là một 

đặc điểm riêng mà hầu như chỉ ở ngôi đền này mới có.  

Kiến trúc của tòa đền gốc, chúng ta không thấy kiến trúc có xu hướng vươn theo 

chiều cao. Phải chăng, đó là hiện tượng bắt nguồn từ việc chưa đẩy thần linh lên cao mà 

như có ý dàn trải theo tư duy nông nghiệp. Kết cấu này tạo ra không gian hết sức ấm 

cúng trong mạch chảy "muốn hòa với thiên nhiên, vũ trụ để tồn tại". Tòa Tiền bái gốc 

có lòng nhà rất hẹp, khoảng cách giữa hai cột cái chỉ xấp xỉ trên hoặc dưới 2 m, với kiến 

trúc 4 hàng chân cột. Có lẽ, do lòng nhà quá hẹp nên về sau đã dựng thêm một tòa Tiền 

bái khác như đã trình bày ở phần trên? Và cũng có lẽ, do lòng nhà hẹp như vậy, khiến 

các mảng chạm trở nên đặc kín (ở vì nóc và đặc biệt ở các vị trí ván gió mặt trước). 

Chúng ta cũng đã thấy một thành phần kiến trúc được coi như sớm nhất trong hệ thống 

kiến trúc của người Việt là chiếc xà lòng ở hai đầu hồi, để cùng với xà đai tạo nên một 

bộ khung kiến trúc vững chắc. Chủ nhân tạo tác ngôi đền này không muốn phơi ra dưới 

con mắt của kẻ hành hương những kết cấu kiến trúc bào trơn đóng bén (kể cả kẻ xoi và 

những cột nhỏ) mà đã dùng thủ pháp chạm khắc lộng, bong kênh, nổi, thủng để che đi.  

Về nghệ thuật chạm khắc gỗ, có thể nói đền Trần Khát Chân là một tác phẩm 

nghệ thuật khá hoàn chỉnh, bởi sự thao diễn kỹ thuật điêu luyện của người đương thời. 

Trong "không gian" ấy, chúng ta tìm được hầu hết mọi đề tài chạm khắc đã từng bắt gặp 

ở nhiều ngôi đình, đền, chùa trên đất Bắc. Đó là các vũ nữ thiên thần ngồi trên đầu rồng 

hay cưỡi rồng, những chim phượng tạo tác theo lối dân gian, những con thú leo trèo trên 

đao rồng, khi thì con thú lớn cắn con thú nhỏ, hoặc một dạng con mồi khác là cá, rồi 

cảnh voi cùng quản tượng, hạc ngậm cành hoa,... Tất cả những hình tượng ấy, tầng tầng 

lớp lớp được diễn ra trong phương thức đồng hiện, dưới một bố cục có vẻ như tự do mà 

rất chuẩn mực. Có thể kể ra một điển hình như sau: ở ngay phía mặt trước của tòa Tiền 

bái, được chạm đặc kín những hình tượng như nêu trên. Song, đáng quan tâm là, ở trung 

tâm mặt ngoài gian giữa đã có 4 cột trang trí. Hai cột giữa là vũ nữ đứng trên đầu rồng 

đang múa, mà một vài nhà nghiên cứu dân tộc học mỹ thuật ngờ rằng đó là những thiên 

thần đang múa trên mây, phần nào còn ngỡ như đó là thần mưa, mang đậm tính dân 

gian. Ở một cột khác, có hình thức trúc hóa long, bố cục với không gian bên trên là một 

con đại bàng đứng, nhìn chính diện, ở phía bên dưới có hai con hổ đang lấp ló ở bên gốc 

trúc (lúc này đã hóa rồng), khiến chúng ta như ngờ rằng, chim là tượng trưng cho tầng 

trên, hổ tượng trưng cho tầng dưới và gạch nối giữa âm dương (trên dưới) chính là cây 

trúc (mang tư cách là thân rồng). Đương nhiên, các đề tài khác cũng mang tính náo nức 

và giá trị nghệ thuật rất cao.  
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Ở đền Trần Khát Chân còn một hình tượng nghệ thuật đặc biệt đó là hình gà 

trống được chạm khắc ở trên cửa vào hậu cung, đây là vị trí "thiêng liêng", diễn tả tín 

ngưỡng truyền thống, ước vọng về sự an lành và trừ tà; nghệ nhân sử dụng hình tượng 

gà trống được thể hiện trong tư thế một chân co lên, một chân trụ, chạm khắc hình 

tượng gà ở tư thế nghiêng, xong lại chạm hai cánh cho chúng ta cảm giác như tượng gà. 

Toàn bộ tượng gà cao 5cm, được chạm ở trung tâm của hình mặt trời tỏa ra các đao lửa, 

phía ngoài là các vân mây kích thước lớn, hai bên là rồng chầu, phong cách nghệ thuật 

thế kỷ XVIII. Theo nhà nghiên cứu Trần Quốc Vượng, hình tượng chạm khắc gỗ gà 

trống được đưa vào đền thờ là một biểu hiện của tín ngưỡng thờ “...Thái đen theo dòng 

mẹ Rồng và cha Chim, ngược lại Thái trắng theo dòng mẹ Chim và cha Rồng. Từ đó, có 

thể thấy được trong môtip văn hóa phân chia thành hai ngành Đen và Trắng...”. Theo 

nghiên cứu mới đây của tiến sĩ Hoàng Minh Tường giúp bổ sung về di cư tộc người 

cũng như tiếp biến văn hóa tộc người ở Thanh Hóa, người Thái cư trú trên miền đất 

phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Họ tụ cư thành những mường lớn như Mường Ca Da (Quan 

Hóa), mường Khoòng (Bá Thước), mường Trịnh Vạn (Thường Xuân),… dọc theo đôi 

bờ sông Mã, sông Chu và những con suối lớn, họ sống và gắn bó với sông nước. Nước 

là nguồn gốc của sự sống, vì vậy từ chỗ sùng bái nước họ đã thiêng hóa nước và họ thờ 

thần nước, thờ thần mặt trời - thần ánh sáng.  

Đền Trần Khát Chân luôn được người dân các thời quan tâm, vì thế, dấu ấn nghệ 

thuật muộn cũng đã xuất hiện, cụ thể như, có những bộ vì ván mê được chạm hoàn toàn 

bởi một mặt hổ phù lớn ngậm chữ Thọ. Đây là một hình tượng gắn với ước vọng cầu no 

đủ, nhưng ở lĩnh vực nghệ thuật, thì phải nói rằng, đây là một bức chạm hổ phù rất đẹp 

của thế kỷ XIX mà hiếm thấy ở các nơi khác. Cũng có thể, ở lĩnh vực chạm khắc ít 

nhiều chịu ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo nên trên một mảng chạm đã có hình tượng 

rùa trong hồ sen, với mai đồng nhất với cánh sen úp, trong đó, các gân lá sen như nói về 

tám vạn bốn ngàn pháp môn chảy về một cuộng, đó là dòng nước cam lồ, giải thoát mọi 

khổ đau. Từ đây liên hệ đến một hình tượng tương tự là hiện vật của Bảo tàng Lịch sử 

Việt Nam, với búp sen đang tái sinh ra một con người... Ý nghĩa của hình tượng này 

(như ảnh hưởng từ Tịnh Độ Tông) để nói về Phật tử với khả năng tu chứng cao thấp 

khác nhau mà sẽ được tái sinh qua các bông sen to, nhỏ khác nhau. 

- Đền Độc Cước 

Vùng cửa sông Mã (cửa Hới) có đền thờ Độc Cước (làng Núi, Sầm Sơn), một 

ngôi đền nằm trên mõm núi Trường Lệ, ở đây yếu tố Malayo, thể hiện rất rõ và gần như 

duy nhất là ở thần Độc Cước. Trên nước ta không nơi nào thần Độc Cước lại được thờ 

phụng nhiều như ở Thanh Hóa. Sầm Sơn là nơi hình thành huyền thoại vị thần này (còn 
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gọi là thánh Độc Cước), thần Độc Cước được đưa vào thần điện Phật giáo với tư cách 

như là đệ tử của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đồng thời, thần điện Đạo giáo Việt Nam còn 

coi Độc Cước như là một vị thần cùng Ngộ Không, làm trợ thủ cho Huyền Đàn (một tổ 

phù thủy). Do vậy, có thể coi đây như là một hình thức tôn giáo tín ngưỡng, pha trộn 

giữa tín ngưỡng dân gian với Phật giáo và Đạo giáo. 

Về nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc: hiện nay công trình đã qua nhiều lần trùng 

tu, những dấu tích kiến trúc xưa không còn. Thông qua một vài di vật còn sót lại trong 

kiến trúc, chạm khắc cho thấy những chuẩn mực của kiến trúc truyền thống và chạm 

khắc tinh xảo tới mức tối đa, như đầu bẩy của ngôi đền trước đây chỉ cao hơn bề mặt đá 

bó vỉa khoảng 1.2m, rồi bộ vì nóc được chạm kín đặc, với rồng và những linh vật khác 

cùng cả một rừng đao mác như sự hội tụ của sấm chớp đẩy trời, gọi mưa, gọi mùa sinh 

sôi, phong cách nghệ thuật thế kỷ XVII. Ở kiến trúc này, một trong những Hậu cung 

sớm nhất của người Việt ra đời và mặt nào cũng thấy sự đồng điệu với nhiều kiến trúc 

ở Nam Định và Hà Tây cũ, chúng đã khẳng định về dòng nghệ thuật dân gian chiếm thế 

thượng phong và đồng nhất trên các vùng thôn quê ở nước ta. 

Theo như tiến sĩ Hoàng Minh Tường, sưu tầm của ông đã cho chúng ta hiểu 

thần Độc Cước phân thân lấy một nửa để bảo vệ ngư dân ngoài biển, nửa kia bảo vệ 

nhân dân đồng ruộng trong đất liền. Song, đối với chúng tôi, những người làm nghệ 

thuật đều hiểu rằng hầu như mọi hình tượng mỹ thuật (các linh vật, mọi biểu tượng) thể 

hiện sự khuyết thiếu như hổ phù, thần Độc Cước (hình người chỉ có một nửa theo chiều 

dọc)... là biểu tượng của mặt trăng hoặc ít nhiều có liên quan đến mặt trăng, vì trong 

một tháng mặt trăng khuyết nhiều hơn tròn, vì thế hổ phù cũng có lúc tự nó là biểu 

tượng của mặt trăng (trường hợp đôi rồng chầu hổ phù) và mặt trăng thì liên quan đến 

thủy triều ảnh hưởng tới những con thuyền ra khơi. Mặt trăng được nhân cách hóa đó là 

thần Độc Cước có nghĩa con người muốn đồng nhất với tinh cầu này để hòa vào thiên 

nhiên vũ trụ, mong được yên ổn khi ra biển và ít nhiều cầu cho thủy triều bớt hung dữ. 

Ở lĩnh vực nông nghiệp, người xưa từng coi mặt trăng gắn bó rất nhiều với sự sinh sôi 

nảy nở, ánh trăng vàng làm cho trai gái yêu nhau, cho âm dương hòa hợp để muôn loài 

và nhất là cây trồng phát sinh phát triển; rõ ràng mặt trăng vừa có tác động đến cư dân 

nông nghiệp, cư dân biển cả. Và có lẽ thần Độc Cước, phân thân là một sáng tạo khá 

riêng của cư dân xứ Thanh ở vùng cửa sông Mã này, và sự phân làm hai nửa chỉ là sản 

phẩm muộn khi huyền thoại gốc bị tàn phai. 

- Đền Lê Hoàn 

Đền thờ Lê Hoàn (xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân) niên đại năm Hồng Đức (đời 

vua Lê Thánh Tông) thứ 15 (1484), và tu bổ lần 2 vào năm Vĩnh Tộ thứ 8 (1626), gồm 
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ba tòa liên kết với nhau thành chữ Công (工), tọa ở đầu nét giữa của chữ Vương (王 ), 

nhà Tiền đường gồm ba gian, hai trái; nhà Trung đường ba gian; Hậu điện ba gian hai 

trái, các tòa nhà liên kết với nhau thành một khối kiến trúc vững chắc. Đặc biệt về kiến 

trúc ở đây đó là độ cao giọt gianh chưa quá 1.5m gần như kiểu chùa Mui ở Bắc Bộ và 

đền Độc Cước, đây là dạng kiến trúc cổ truyền với quan niệm chưa đẩy thần linh lên cao 

mà dàn trải theo tư duy nông nghiệp. Các đồ án chạm khắc gỗ trang trí phủ kín các đầu 

dư, hoành, vì nách, kẻ hiên với hình tượng long, ly, quy, phượng được biểu đạt thông 

qua kỹ thuật chạm bong, kết hợp chạm lộng nổi khối cao đến 10cm, tạo nên những giai 

điệu khỏe khoắn, diễn đạt các giá trị anh hùng của ngôi đền thiêng. 

Trong một mảng chạm lớn, ở bộ vì trước Hậu cung, phong cách nghệ thuật thế 

kỷ XVII, được phủ bởi các hình tượng rồng, hoa văn đao mác, trong đó có hai hình 

tượng người được tạc ở vị trí trung tâm, qua đó chúng ta thấy vai trò con người ở đây 

như một điểm nhấn cho mảng chạm. Đó là hình tượng người cưỡi hổ, với hai tay đang 

giơ lên cao, trang phục đóng khố, bụng phệ, ngực nở, đầu đội mũ chữ Đinh, phía trước 

người cưỡi hổ cũng có một con hổ đang ẩn mình trong các đao mác và dưới một đầu 

rồng lớn, phía sau là một hình người thứ hai quay lưng vào người cưỡi hổ, trong tư thế 

cưỡi rồng, dáng người và trang phục giống như người cưỡi hổ, nhưng tay phải đang 

nắm một chân của một con hổ khác. Hai hình tượng người này chưa tìm thấy sự tương 

đồng ở các di tích cùng thời khác. Hình người ngồi trên lưng rồng, lưng hổ tỉ lệ lớn hơn 

hình tượng rồng, hổ cùng các cánh tay giơ múa săn chắc,... Qua đó cho thấy, các chi 

tiết miêu tả những bộ phận của cơ thể người, giữa tỷ lệ của con người so với các con 

vật linh, động vật như rồng, hổ,... cũng lệ thuộc theo chủ đề của hình tượng mà được 

kéo dài hoặc rút ngắn hơn, được phình to hoặc nhỏ lại; và nhiều khi, không phải bao 

giờ, sự kéo dài, phình to, teo lại, rút ngắn của những hình tượng nghệ thuật cũng đều 

nhau. Thực tế, việc làm này hoàn toàn không phải do trình độ hạn chế của nghệ nhân 

mà chính là do sự nhấn mạnh mang tính chủ ý ẩn chứa những điều cốt lõi mà không 

phải phô diễn hình thức và những chi tiết phụ trợ. Sự xuất hiện của đề tài này không 

chỉ nói về sức mạnh của con người trong việc chinh phục tự nhiên, mà còn như muốn 

nhấn mạnh về “bảng rồng” (biểu tượng tiến sĩ) và “bảng hổ” (biểu tượng cử nhân) 

trong nhận thức “phi trí bất hưng”. 

Ngoài các mảng chạm khắc, hiện còn hai bức đại tự; một bức treo ở gian giữa 

Tiền đường, có hai chữ “Thánh Minh” và một bức treo ở Trung đường có bốn chữ “Đại 

lược đế vương”, bức này hiện đã hư hỏng.  

 - Đền thờ Lý Thường Kiệt 

Đền được khởi dựng từ thế kỷ XI (theo văn bia Ngưỡng sơn Linh Xứng Tự bi 
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minh, thế kỷ XI), tu tạo Giao Long năm thứ 13 (1814). Bố cục kiểu chữ Đinh (丁), bao 

gồm bên ngoài là Tiền đường nằm ngang và bên trong là một Hậu cung kiểu chuôi vồ. 

Nhà Hậu cung vốn là một nhà thờ nhỏ có trước, dần dần tu bổ, cơi nới làm thêm 

nhà Tiền đường to hơn thường có bộ vì nóc với 2 hàng cột chính (chỉ có cột cái, không 

có cột quân) không có cốn, dưới quá giang là chiếc bẩy tỳ lực lên đầu cột, vươn ra trực 

tiếp đỡ mái hiên, không gian của Hậu cung tương đối nhỏ, hẹp về bề rộng. Để mở rộng 

không gian thờ, nối thêm nhà Tiền đường với Hậu cung nghệ nhân xưa khéo léo làm 

thêm các ống máng đục bằng đá nối mái sau với mái trước của hai nhà Hậu cung và nhà 

Tiền đường làm cho sự liên kết khá hoàn hảo. Trong kiến trúc đền thờ Lý Thường Kiệt, 

đền thờ Trần Khát Chân thì phương án kết nối nhà Hậu cung với nhà Tiền đường lại là 

kèo “bắt quyết” ở ngay chính gian giữa. Vai trò chạm khắc trên vì kèo “bắt quyết” hay 

đồ án chạm trổ trước bộ khung diềm cửa nối hai nhà là rất quan trọng, để che giấu sự gá 

lắp, nghệ nhân tha hồ chạm hình tượng trang trí ở tiếp giáp trên vì kèo này, hay võng 

cửa nối hai nhà. 

Khác với vì kèo “bắt quyết” ở đền Trần Khát Chân, ở đền Lý Thường Kiệt nghệ 

nhân đã chạm một bức hổ phù khá to, gây cảm giác choáng ngợp bởi vị trí của bức 

chạm này nằm ngay gian giữa Tiền đường. Hình hổ phù khối nổi cao, miệng ngậm chữ 

thọ, các đao mác trên đầu như những ngọn lửa bay ra phía sau, mũi như mũi sư tử, mắt 

tròn xếch, hai chân xòe rộng theo đường biên ôm lấy mảng chạm hình tam giác, mỗi 

chân có 5 móng. Điểm đặc biệt ở di tích này là hầu hết chân rồng và chân hổ phù được 

tạc 5 móng (theo quan niệm, đặc biệt ở thời Lê sơ, rồng 5 móng gắn với vua). Giải thích 

về hiện tượng rồng 5 móng xuất hiện ở di tích này, nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền cho 

rằng đó có thể là một trong những sáng tạo có phần “biến cải” của nghệ nhân. Ngoài ra, 

trong đền có hình tượng hổ phù ở hai đầu vì nóc nhà Tiền đường cũng tương đồng như ở 

vì kèo “bắt quyết”. Ở các vì nách, bẩy hiên chạm dày đặc hình tượng rồng, nghê, phượng, 

trúc hóa long,… Các mảng chạm khắc ở di tích này khối căng, mang phong cách nghệ thuật 

thế kỷ XIX. 

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi tạm đưa ra một số công trình nghệ thuật 

mang tính chất tiêu biểu, chắc chắn để làm rõ hơn cần có các công trình chuyên khảo 

sâu hơn nữa. 

3. Tạm kết 

  Đền thờ xứ Thanh là nơi cộng đồng cư dân bản địa thực hành tín ngưỡng, với 

hàng trăm vị nhân thần, nhiên thần, nam nữ được thờ. Nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc 

gỗ góp phần không nhỏ, phản ánh những nét đặc trưng riêng trong ý tưởng và cách thể 

hiện, sự phong phú về nội dung đề tài, sự đa dạng về các thủ pháp tạo hình cũng như kỹ 
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thuật thể hiện,... đã cho chúng ta hình dung rõ hơn về quá trình phát triển nghệ thuật 

truyền thống của xứ Thanh, mà thế kỷ XVII, XVIII là thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của 

nghệ thuật điêu khắc gỗ trên vùng đất này. 

Thông qua một số đền thờ cho chúng ta nhận thức, những di tích này vượt ra 

khỏi không gian của làng xã, trở thành di sản văn hóa của quốc gia không chỉ bởi niềm 

tin tôn giáo của nhân dân hay công trạng to lớn của nhân vật được thờ, mà còn ở những 

giá trị nghệ thuật tự thân mang tính điển hình của một thời, ẩn chứa những tư tưởng, 

triết lý cao đẹp, rất cần được tuyên truyền giáo dục đúng mức để phát huy có hiệu quả 

kho tàng văn hóa mà ông cha đã để lại.  
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WOOD CARVING ARCHITECTURE OF SOME TYPICAL 

TEMPLES IN THANH HOA 

          Tran Viet Anh, Ph.D  

Abstract: According to the documents, there are 3.561 temples and shrines of 

the Gods (3.078 Gods and 432 Goddesses) in Thanh Hoa province. A worshiping 
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institution usually worships a God. However, a worshiping institution can worship 

many Gods. Thereby, the number of worshiping structures must also correspond to the 

number of Gods. After the ups and downs of historical changes and natural conditions, 

a few architectural works still exist and contain many cultural and religious values of 

local people. 

Key words:  temple, architecture, sculpture, carvings 
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VAI TRÕ CỦA ĐÀN BẦU TRONG ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN 

VIỆT NAM 

                                           ThS. Phạm Ngọc Đỉnh
1
 

 

Tóm tắt: Đàn bầu là nhạc cụ dân tộc của người Việt, có sự độc đáo về tính năng, 

đa dạng trong thể hiện. Tuy chỉ có một dây với cấu trúc đơn giản, nhưng đàn bầu có thể 

tạo ra những âm thanh độc đáo và có sức quyến rũ kỳ lạ với âm sắc đặc thù, phản ánh 

được nhiều trạng thái, cung bậc của tình cảm. Đàn bầu xuất hiện trong rất nhiều thể 

loại âm nhạc từ cổ truyền như dân ca, hát xẩm, chèo, tuồng, cải lương,…đến những 

sáng tác mới hiện diện đầy đủ với các hình thức diễn tấu từ độc tấu, song tấu, tam tấu, 

hòa tấu; từ thính phòng đến sân khấu; được người Việt Nam ưa chuộng và nhiều bạn bè 

trên thế giới yêu thích.  

Từ khóa: đàn bầu, phường bát âm, hát xẩm, chèo, cải lương, âm nhạc truyền 

thống Việt Nam 

 

Dẫn nhập 

Đàn bầu đã góp mặt từ rất lâu trong đời sống âm nhạc của người Việt và mỗi khi 

nghe âm thanh thánh thót, chứa chan tình cảm từ những cung bậc giai điệu du dương 

của cây đàn, người Việt dù ở đâu cũng thấy hồn quê ngập tràn trong tâm trí. 

Với kỹ thuật uốn cần đàn, làm chùng dây đàn của nghệ nhân, nghệ sĩ chơi đàn, 

đàn bầu có thể phát ra nhiều cao độ khác nhau, tạo nên các âm thanh với âm sắc trong 

trẻo, quyến rũ. Thậm chí, chỉ một lần gẩy, đàn bầu có thể phát ra một âm cơ bản hoặc 

nhiều âm bồi với biên độ cao thấp có thể lên tới một quãng 5.  

Đàn bầu là nhạc cụ không thể thiếu trong dàn nhạc cổ truyền dân tộc, đồng thời 

đàn bầu cũng có thể hòa tấu với các nhạc cụ hiện đại. Ở trong mọi hình thức nghệ thuật, 

sân khấu hóa, đàn bầu luôn nằm ở vị trí quan trọng trong các dàn nhạc.  

Xuất phát từ trong lao động sản xuất và gắn liền với sinh hoạt văn hóa dân gian từ 

xa xưa, đàn bầu đã trở thành nhạc cụ diễn đạt tình cảm, tâm tư của người Việt trong hầu 

hết các loại hình âm nhạc cổ truyền Việt Nam như: hát xẩm, tuồng, chèo, cải lương... 

1. Đàn bầu trong phƣờng bát âm  

Phường bát âm là dàn nhạc thường dùng trong các đám hiếu, đám rước lễ tại 

Việt Nam. Bát âm là tám chất liệu âm thanh đồng thời gọi chung cho tám loại  nhạc 

cụ khác nhau, đó là: thạch, thổ, kim, mộc, trúc, bào, ti, cách.  

                                           
1
 Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

http://spnttw.edu.vn/DigiwebCms/fckeditor/editor/%22nh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%A5
http://spnttw.edu.vn/DigiwebCms/fckeditor/editor/%22nh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%A5
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Ngày nay, phường bát âm không còn đầy đủ như ngày xưa, nó thay đổi linh hoạt 

hơn tùy theo từng nhóm nhạc, mỗi nhóm nhạc từ năm đến bảy người, các nhạc cụ đi 

cùng có thể là trống, kèn bóp, thanh la, tiêu, ghi ta phím lõm và đặc biệt là luôn có mặt 

của cây đàn bầu. Dù số lượng người và nhạc cụ trong nhóm nhạc có thay đổi như thế 

nào thì phường bát âm cũng không thiếu được cây đàn bầu. Với những âm thanh giống 

với giọng nói của người Việt, réo rắt, da diết đến nao lòng, cùng những kỹ thuật nhấn, 

vuốt, chặn dây,... trên một làn điệu chậm tạo nên những âm thanh như tiếng nấc, tiếng 

nức nở khóc than, mang lại cảm giác buồn, đau thương, rất phù hợp với cảm xúc trong 

khung cảnh tiễn đưa người đã khuất với một số bài bản mang đậm chất ai oán như: 

Trường tương tư, Nam ai, Đêm đông, Tình cha, Tình mẹ,... 

 Ví dụ: Bài “Trường tương tư” [6] 

 

2. Đàn bầu trong hát xẩm 

Hát xẩm là một loại hát sinh hoạt nghệ thuật dân gian, mang tính kể chuyện, phổ 

biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Xẩm được xem là một hình thức mưu sinh của 

những người dân nghèo khổ, đặc biệt là người khiếm thị. Xẩm thường được biểu diễn ở 

ngoài chợ, trên đường phố, nơi đông người qua lại chứ rất ít được biểu diễn ở những sân 

khấu lớn, tuy vậy, ở nước ta (đặc biệt là miền Bắc) có không ít người biết đến và yêu 

thích loại nhạc truyền thống này. 

Đàn bầu được gắn liền với sự ra đời của nghề hát xẩm, nên còn gọi là đàn xẩm. 

Hẳn vì thế mà kiểu dạng đàn bầu khá phổ biến ở các nhóm xẩm cho đến cuối thế kỷ 

XIX, đầu thế kỷ XX vẫn được gọi là “đàn song”[3]. Cây đàn bầu dạng này vẫn bảo lưu 

cái vòi đàn (cần đàn) dạng hình cây song với dây đàn được mắc khá cao so với mặt đàn. 

Bên cạnh đó, kiểu dạng đàn bầu có quả bầu cộng hưởng với lối mắc dây ở sát mặt đàn 

cũng dần được xẩm sử dụng, lưu hành đến tận ngày nay. Trên thực tế, đàn bầu vốn là 

nhạc cụ khó sử dụng. Thế nên, một nhóm xẩm được xem là mẫu mực thường không thể 

thiếu nhạc cụ này. Người đứng đầu nhóm vừa chơi đàn bầu vừa hát. 

Ví dụ:  “Lưu không”  [6]  

 

3. Đàn bầu trong dân ca ba miền 

Trong nền âm nhạc truyền thống của các dân tộc Việt Nam có các thể loại khác 

nhau như dân ca, dân nhạc, âm nhạc thính phòng, âm nhạc cung đình, âm nhạc sân khấu 

http://spnttw.edu.vn/DigiwebCms/fckeditor/editor/%BB%87t_Nam%22B%E1%BA%AFc%20B%E1%BB%99
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cổ truyền,… Dân ca là một bộ phận cấu thành nền văn hóa Việt Nam, giàu bản sắc dân 

tộc, chính vì vậy, diễn tấu dân ca rất quan trọng trong nghệ thuật biểu diễn đàn bầu. 

Ví dụ: Bài “Người ở đừng về " [6] Dân ca quan họ. 

 

                  Người                  ơi người  ở ớ  đừng         về        người            ới       người         

ở           đừng .... 

 

Diễn tấu dân ca 3 miền là bước quan trọng đối với người biểu diễn, đặc biệt là 

học sinh mới học đàn, vì các bài dân ca luôn có giai điệu đẹp, tiết tấu đơn giản, làm cho 

học sinh dễ nhớ, dễ thuộc. Càng học thời gian lâu, người chơi đàn càng có cơ hội tiếp 

xúc, tìm hiểu với nhiều bài bản dân ca, từ đó họ sẽ càng ngấm chất, bén hơi và biết cách 

xử lý bài bản, khiến cho người biểu diễn càng thể hiện được cái hồn của dân ca ấy, tiếng 

đàn của họ sẽ càng trở nên sâu lắng. 

Ví dụ: Bài “Lý thương nhau” [6] Dân ca liên khu 5 

 

  

Nếu như ở đồng bằng Bắc Bộ có quan họ Bắc Ninh thì khi nói đến Nam Bộ, ta 

không thể không nhắc đến các điệu lý. Sau khi được du nhập thì một số bài bản lý được 

thay đổi cho phù hợp với phong tục tập quán, nét sinh hoạt của vùng đất mới như Lý 

ngựa ô, Lý con sáo... 

 Ví dụ: Bài “Lý ngựa ô” [6] 

 

                    Có con ngựa ngựa ô....                      có con ngựa ngựa ô ngựa  ô anh    

khớp anh khớp ngựa ô.. 

   

Lý ngựa ô mang tính chất vui vẻ sôi nổi, giục giã, sử dụng tiết tấu nhanh, ở đây 

tay phải sử dụng các kỹ thuật nhanh chuẩn từng nốt, tay trái kết hợp nhấn rung nhanh ở 

các nốt A-D. 

 Ngoài ra, còn xuất hiện rất nhiều các bài lý khác nhau với sự phong phú về nội 

dung và tính chất. Tuy nhiên, đa số các bài lý đều mang tiết tấu nhanh, vui, tính chất âm 
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nhạc trữ tình, trong sáng như các bài: Lý cây bông, Lý dĩa bánh bò, Lý con sáo gò Công, 

Lý cây xanh, Lý đất giồng….. 

 Ví dụ: Bài “Lý cây bông” [6] 

 

                             Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơ người ơi. Bông lê cho bằng 

bông lựu ớ người ơi..      là    đố í      a  đô     bạn…  

 4. Đàn bầu trong nghệ thuật chèo 

Là loại hình nghệ thuật lấy sân khấu và diễn viên làm phương tiện giao lưu với 

công chúng, phương pháp nghệ thuật biểu hiện tính cách nhân vật của chèo bao gồm 

yếu tố kịch tính, tự sự, tính chất ước lệ và cách điệu. Các tích trò của Chèo chủ yếu lấy 

từ truyện cổ tích, truyện Nôm; ca vũ nhạc từ dân ca dân vũ; lời thơ dân gian,... và âm 

nhạc chèo là một trong những bộ phận cốt lõi tạo nên nghệ thuật sân khấu chèo. Âm 

nhạc chèo gồm hai phần: hát và đàn. Trong đó, phần hát có nhiều làn điệu, được chia 

thành các hệ thống khác nhau, như: xẩm, sắp, sa lệch, đường trường, sử, hề, văn, hát 

cách, bài ca lẻ,...  

Ví dụ: Điệu “Tò vò” [6] 

 

                     ấy  mấy hỡi  con    tò vò....           i         i    ì      i     i    í      í     i  i    ì     

(Xuyên tâm...) 

 

Âm nhạc trong chèo giữ một vị trí đặc biệt, nó là một thủ pháp quan trọng nhất 

để biểu hiện tính cách nhân vật, tâm tư, sự việc và tạo kịch tính. Trong biểu diễn, mỗi 

nhạc công là một chủ thể sáng tạo không ai giống ai. Tùy theo tính năng và âm sắc của 

mỗi cây đàn mà người đàn trước kẻ đàn sau, quan trọng nhất là dựa vào tiết tấu và lòng 

bản chính của làn điệu mà mỗi cây đàn tự ngẫu hứng theo cách riêng của mình.  

Cùng với một làn điệu chèo tuy đã được soạn ở các cây đàn khác nhau nhưng 

vẫn không làm thay đổi tính chất âm nhạc vui tươi, trong sáng của bài. Chúng ta dễ 

thấy, trong khi diễn tấu, các cây đàn như đàn tranh, đàn tam thập lục, đàn nhị có nhiều 

nốt nhạc được biến hóa hơn. Còn phong cách biểu diễn đàn bầu rất giống ca hát, nốt 

nhạc đàn bầu đơn giản tùy theo lời ca, các âm chỉ cần gẩy một nốt tay phải rồi sử dụng 
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các kỹ thuật luyến láy của tay trái, hai tay phối hợp linh hoạt, tạo ra những âm thanh 

hiệu quả giống như một người đang hát. 

 5. Đàn bầu trong đờn ca tài tử 

Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. 

Đây là loại hình nghệ thuật kết hợp giữa đàn (người Nam Bộ gọi là đờn) và ca. Dàn 

nhạc tài tử gồm các nhạc cụ: thập lục, nhị, gáo, nguyệt, bầu, tiêu... sau này có thêm 

guitar phím lõm và violon. 

Cũng như trong các dàn nhạc tuồng, chèo..., trong đờn ca tài tử, đàn bầu không 

chỉ hiện diện một cách đơn thuần mà nó còn khẳng định là một nhạc cụ chính trong dàn 

nhạc. Trong đờn ca tài tử, đàn bầu như sợi dây kết nối giữa những âm thanh gãy gọn 

của đàn nguyệt, thánh thót của thập lục, linh hoạt của guitar phím lõm,... Với những âm 

thanh mượt mà, mềm mại, da diết, đàn bầu đã kết nối các nhạc cụ lại với nhau, khiến 

tổng thể âm sắc dàn nhạc trở nên hòa quyện, đó là điều ít nhạc cụ dân tộc có thể làm 

được. Trong hầu hết các hình thức hòa tấu của đờn ca tài tử, từ song tấu đến tam tấu, tứ 

tấu,... hầu như đều thấy sự góp mặt của đàn bầu. 

Ở những bản nhạc mang tính chất vui tươi (các bản nhạc Bắc), nhạc công thuộc 

bộ dây gảy với những kỹ thuật điêu luyện thể hiện chạy ngón nhanh nhạy,... Lúc này 

nhạc công chơi đàn bầu cũng diễn tấu không hề thua kém: lúc khoan, lúc nhặt, điềm 

đạm ở âm khu thấp, vút lên bay bổng ở âm khu cao, rồi cùng hòa quyện với những âm 

thanh của các nhạc cụ khác, tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy màu sắc sống động, thu 

hút người nghe... 

 Ví dụ: Bài “Nam đảo” [6] 

 

Ở các bản nhạc oán hay ai, bằng những kỹ thuật nhấn, vuốt, luyến, láy,... vừa 

sâu vừa chậm, cây đàn bầu đã mang lại những cảm giác nao lòng, nỉ non, u buồn,... 

cùng với tiếng đàn nguyệt thổn thức, tiếng thập lục rì rào,... đã tạo cảm xúc trọn vẹn cho 

người nghe khi thưởng thức. 

 Ví dụ: Bài “Nam xuân” [6] 
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6. Đàn bầu trong tác phẩm mới 

6.1. Tác phẩm mang âm hưởng dân ca 

Sử dụng những kỹ thuật mới khi chơi các bài dân ca, nhạc cổ mang lại phong 

cách mới phù hợp với nhu cầu của dân chúng, của thời đại, mang lại hiệu quả là người 

nghe dễ tiếp thu, đồng thời cũng thêm màu sắc cho việc biểu diễn âm nhạc truyền thống 

trên sân khấu. 

Nghệ thuật biểu diễn tác phẩm mới (âm nhạc có tác giả) có sự khác biệt với các 

loại hình dân ca và nhạc cổ cả về cách xử lý âm thanh lẫn phong cách biểu diễn.  

Nội dung chi tiết Dân ca, nhạc cổ Tác phẩm mới (âm nhạc có tác giả) 

Về bản phổ 

Lòng bản cố định 

nhưng có nhiều dị 

bản khác nhau 

Bản phổ cố định 

Về âm chuẩn 
Theo hơi và điệu 

của bài 

Theo điệu thức trưởng thứ  châu Âu, các 

thang âm ngũ cung, nhưng khi chơi các tác 

phẩm phát triển từ nhạc cổ, cũng cần ứng 

dụng hơi và điệu của bài. 

Về kỹ thuật tay 

phải 
Bồi âm 

Bồi âm, thực âm, hai chiều, vê, chặn dây, bồi 

âm kép, tiếng chuông, gỗ bồi âm,… 

Về kỹ thuật tay 

trái 

Nhấn, luyến, 

rung, vỗ, vuốt, 

láy, giật 

Cùng với các kỹ thuật cải biên dân ca, nhạc 

cổ, bên cạnh đó, chơi tác phẩm phải rõ ràng 

và sắt nét theo âm chuẩn. 

 

Bài “Buổi sáng sông Hương” của nhạc sĩ Xuân Khải được khai thác chất liệu âm 

nhạc Huế, vì vậy rung ở hai âm nốt Fa và Si, rung rộng và nốt Fa hơi cao hơn so với nốt 

Fa của âm nhạc phương Tây.  

Ví dụ : Bài “Buổi sáng sông Hương” [6] (Xuân Khải) 

 

Tác phẩm nước ngoài chuyển soạn cho đàn bầu như “Chèo thuyền” của 

P.I.Tchaikovsky viết cho piano. Với tính chất êm dịu, không có nhiều luyến láy, khi 

chuyển soạn cho đàn bầu thường rung những âm dài như ở trên chỉ rung một âm nốt D, 

gẩy âm vang của nốt D xong rung rất nhẹ nhàng. Ở đây cần phải chú ý khi chơi những 

tác phẩm nước ngoài chuyển soạn cho đàn bầu không nên lạm dụng kỹ thuật rung nếu 

không sẽ trở thành hơi của âm nhạc dân tộc Việt Nam.  
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Ví dụ : Bài “Chèo thuyền” [6] (P.I.Tchaikovsky ) 

 

Các sáng tác mới của Việt Nam và những bài hát chuyển soạn cho đàn bầu 

thường được các nghệ sĩ diễn tấu bằng các kỹ thuật rung nhẹ, luyến, vỗ, vuốt của tay 

trái và việc tăng cường hàng loạt thủ pháp diễn tấu cho tay phải thể hiện được tâm tư và 

tình cảm của tác phẩm. 

6.2. Tác phẩm ngẫu hứng (Improvisation) 

Tác phẩm ngẫu hứng đi theo hai phương pháp khác nhau: một là tác phẩm ngẫu 

hứng trên cơ sở hòa thanh, hai là tác phẩm có chủ đề mang tính ngẫu hứng. 

Nhìn chung, hai phương pháp trên đều có những đặc điểm chung, đó là không có 

nốt nhạc cụ thể ghi rõ trên bản phổ cho đàn bầu, người biểu diễn phải tự suy nghĩ và 

sáng tác theo các yêu cầu khác nhau. Sự khác biệt ở đây là khi chơi tác phẩm ngẫu hứng 

trên cơ sở hòa thanh người chơi phải tự sáng tác và tuân thủ theo đúng vòng hòa thanh 

có sẵn của tác phẩm. Còn tác phẩm có chủ đề mang tính ngẫu hứng lại càng linh hoạt và 

phức tạp hơn, người chơi phải tự sáng tác giai điệu theo ý tưởng, những tiêu đề và yêu 

cầu của tác giả. 

Những năm qua, nhiều tiết mục đàn bầu cùng các nghệ sĩ Việt đã đi biểu diễn 

khắp các châu lục trên thế giới và nhiều người nước ngoài đã đánh giá họ hiểu người 

Việt Nam qua tiếng đàn bầu. Đặc biệt trong thời gian gần đây, đàn bầu đã được các 

nghệ sĩ Việt sử dụng để biểu diễn các tác phẩm âm nhạc quốc tế. Trong đó có cả những 

tác phẩm đặc biệt như Phiên chợ Ba Tư (Albert Ketelby); Sakura (Dân ca Nhật Bản), 

Hotel California (Ban nhạc Eagles)… 

Có thể nói, đàn bầu như là hiện thân của đất nước và dân tộc Việt Nam. “Giọt 

đàn bầu” mềm mại, thon thả như hình dáng đất nước; “Thanh âm đàn bầu” da diết, sâu 

lắng như hành trình bôn ba đầy thăng trầm của lịch sử dựng nước và giữ nước; “Âm 

điệu đàn bầu” như tiếng nói thâm trầm, giàu ngữ điệu của con người Việt Nam chân 

phương, đằm thắm. Từ một nhạc cụ dân gian cấu trúc đơn sơ, cây đàn bầu đã chiếm một 

vị trí độc tôn trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc và trong tâm hồn mỗi người con Việt. 

Trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI, công tác đào tạo và biểu diễn đàn bầu đã 

bước sang một giai đoạn mới. Trong giai đoạn này, nghệ thuật biểu diễn và đào tạo đàn 

bầu được phát triển mạnh do yêu cầu của xã hội. Trong quá trình phát triển, phong cách 

biểu diễn và kỹ thuật diễn tấu đàn bầu có quan hệ mật thiết với nhau. Nhìn chung, khi 

diễn tấu phong cách dân ca và nhạc cổ cần phải nắm vững được phong cách từng 

vùng miền, từng thể loại âm nhạc. Trong kỹ thuật diễn tấu, tay trái của người chơi đàn 

phải rất chú ý mới có thể xử lý đúng phong cách; trong lĩnh vực biểu diễn những tác 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI  

 
61 

phẩm mới thì phải nắm được nội dung tác phẩm, đặc điểm âm thanh, từ đó người nghệ 

sĩ phải phối hợp nhuần nhuyễn giữa hai tay để thể hiện được cái đẹp của tác phẩm. Với 

những sáng tạo của cộng đồng, sự tồn tại xuyên thời gian, gắn bó cùng nhiều giai đoạn 

lịch sử, đàn bầu ngày càng đi vào quần chúng và đời sống tinh thần của người Việt, 

giống như một biểu tượng về âm nhạc của Việt Nam bên cạnh chiếc nón lá, áo dài,… 

Tuy cấu tạo đơn giản nhưng hình dáng đẹp, cùng kỹ thuật gảy bồi âm cũng như âm sắc 

quyến rũ, đàn bầu xứng đáng trở thành một trong những cây đàn đặc sắc đại diện cho 

tâm hồn, bản sắc văn hóa Việt Nam. 
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THE ROLE OF MONOCHORD IN VIETNAMESE TRADITIONAL 

MUSIC 

      Pham Ngoc Dinh, M.A 

Abstract: Monochord is one of traditional musical instrument with unique 

functions and varied expressions. Despite having only one simple string, monochord 

can create unique sounds and strange charms with unique tones that reflect the different 

levels of emotion. People use the monochord to perform many types of traditional music 

such as folk music, tuồng, chèo, cải lương.... and modern music works because 

monochord can present many forms of performance such as solo, duet, trio,… 

Monochord is much loved by the Vietnamese and people around the world.  

Key words: monochord, Vietnamese traditional music, instrument   

 

(Người phản biện: Nhạc sĩ Nguyễn Liên; ngày nhận bài: 05/9/2017; ngày gửi phản biện 

15/9/2017; ngày duyệt đăng 30/12/2017) 
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PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC ĐỀN THỜ CẤP QUỐC GIA 

PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH THANH HÓA 

NCS. Hà Đình Hùng

 

 

Tóm tắt: Trong số các kiến trúc mang tính thờ tự tại xứ Thanh, có lẽ đền thờ 

được xem là loại hình có tính tiêu biểu, tập trung nhiều hơn cả. Không ít các đền thờ ở 

Thanh Hóa còn được xem là những công trình nghệ thuật kiến trúc - chạm khắc gỗ 

truyền thống hội tụ nhiều giá trị như đền thờ Lê Hoàn (Thọ Xuân), đền thờ Thái úy Lý 

Thường Kiệt (Hà Trung), đền thờ Tô Hiến Thành, đền thờ Triệu Việt Vương, nghè 

Nguyệt Viên (Hoằng Hóa), nghè Giáp (Triệu Sơn), đền thờ Trần Khát Chân (Vĩnh 

Lộc),... Những công trình kiến trúc này, đặc biệt là hệ thống các đền thờ cấp quốc gia, 

đã được nhà nước xếp hạng, còn vẹn nguyên giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ 

thuật là những nguồn liệu rất đáng quý để khai thác, phát triển du lịch. 

Từ khóa: xứ Thanh, đền thờ, giá trị, phát triển du lịch 

 

Đặt vấn đề 

Thanh Hóa là một tỉnh lớn, với số lượng di tích dày đặc, theo thống kê cho thấy 

có trên 1.535 di tích thuộc đủ các loại hình, trong đó số di tích đền thờ chiếm số lượng 

đáng kể. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ thì hiện nay tại Thanh Hóa có khoảng 70 

đền thờ cấp quốc gia được nhà nước xếp hạng
2
. Có thể nói, số các di tích được xếp hạng 

cấp quốc gia luôn rất ít và quý giá trên nhiều bình diện, lẽ dĩ nhiên đây là nguồn lực có 

thể tham gia tốt vào hoạt động du lịch. 

1. Hệ thống đền thờ cấp quốc gia ở Thanh Hóa 

 Số liệu thống kê dựa trên các đền thờ ở Thanh Hóa được xếp hạng tạm tính đến 

tháng 12/2016, toàn tỉnh Thanh Hóa có 249 đền thờ được nhà nước xếp hạng thì có 

khoảng 70 đền thờ cấp quốc gia. Theo Luật Di sản văn hóa và phân cấp di tích thì di 

tích cấp quốc gia là những công trình, địa điểm có giá trị lịch sử - văn hóa, khoa học và 

thẩm mỹ tiêu biểu toàn quốc, được xếp hạng nhằm gìn giữ, phát huy đúng mức phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Tại Thanh Hóa, trong số 27 

huyện, thị, thành phố thì mới có 15 địa phương có di tích đền thờ cấp quốc gia, gồm: 

Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn, Tĩnh Gia, Hà Trung, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hậu Lộc, 

                                           

 Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

2 Thống kê số liệu dựa trên hồ sơ đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị lịch 

sử - văn hóa của hệ thống đền thờ ở Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay” do Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa chủ trì 
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Bỉm Sơn, Nông Cống, Yên Định, Quảng Xương, Sầm Sơn, Đông Sơn và thành phố 

Thanh Hóa. Trong số 70 đền thờ cấp quốc gia tại Thanh Hóa thì số đền có thờ nhân vật 

lịch sử chiếm đại đa số với các nhân vật tiêu biểu mang tầm quốc gia trải dài từ thời kỳ 

Bắc thuộc đến phong kiến tự chủ cho đến thời kỳ cận đại như: An Dương Vương, Bà 

Triệu, Lê Hoàn, Lê Lợi, Lê Lai, Triệu Việt Vương, Tô Hiến Thành, Lê Phụng Hiểu, 

Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Trần Khát Chân, Đào Duy Từ, Quang Trung, Tống 

Duy Tân, Cao Bá Điển, Nguyễn Quán Nho,... Một số ít các đền thờ cấp quốc gia có 

nguồn gốc thờ thần tự nhiên, chiếm số lượng tương đối ít ỏi như đền Lạch Bạng, đền Du 

Xuyên ở Tĩnh Gia; Nghè Vích ở Hậu Lộc; đền Trung, đền Thượng ở Nga Sơn; đền 

Sòng, đền Chín giếng, đền Cây vải ở thị xã Bỉm Sơn; đền Đồng Cổ ở Yên Định; đền 

Độc Cước, Cô Tiên ở thành phố Sầm Sơn,... 

 Từ những phân tích trên cho thấy, số lượng các đền thờ cấp quốc gia có giá trị 

cao về mặt lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật ở Thanh Hóa chủ yếu là thờ các nhân 

vật lịch sử, phổ biến từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ thứ XIX. Trong đó đặc biệt lưu ý, số 

đền thờ thần linh nam giới chiếm đại đa số và gần như toàn bộ, ngoại trừ một số ngoại 

lệ như Bà Triệu và các thần mẫu được huyền thoại hóa trong dân gian như Cô Tiên, 

Thánh Mẫu,... 

 Các đền thờ có quy mô kiến trúc lớn như đền Bà Triệu (Hậu Lộc), đền Lê Hoàn 

(Thọ Xuân), Thái miếu nhà Hậu Lê (thành phố Thanh Hóa), đền Sòng (Bỉm Sơn), đền 

Nưa (Triệu Sơn) hoặc có giá trị kiến trúc nghệ thuật độc đáo như đền Trần Khát Chân 

(Vĩnh Lộc), Nghè Vích (Hậu Lộc), đền thờ Nguyễn Văn Nghi (Đông Sơn), Phủ Trịnh - 

Nghè Vẹt (Vĩnh Lộc), đền Độc Cước (thành phố Sầm Sơn), đền thờ Hoàng Bùi Hoàn 

(Quảng Xương), đền Lạch Bạng (Tĩnh Gia), đền Đồng Cổ (Yên Định), đền thờ Mãn 

Quận Công (thành phố Thanh Hóa),... 

 Rõ ràng với giá trị lịch sử - văn hóa tiêu biểu, có ý nghĩa lớn trong việc giáo dục 

truyền thống cũng như giá trị thẩm mỹ của công trình kiến trúc, cảnh quan, sinh thái, 

môi trường, các đền thờ cấp quốc gia tại Thanh Hóa có khả năng lớn để hòa vào dòng 

chảy đương đại, phục vụ tốt hoạt động du lịch, góp phần không nhỏ đưa ngành du lịch 

của tỉnh đi lên. 

2. Thực trạng khai thác các đền thờ cấp quốc gia phục vụ phát triển du lịch 

ở Thanh Hóa 

Xác định được vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, 

Thanh Hóa đã có nhiều chủ trương, quyết sách nhằm phát huy lợi thế vị trí địa lý, các 

giá trị văn hóa - lịch sử của địa phương để phát triển ngành “công nghiệp không khói”. 

 y ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2218/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt 
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dự án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2020”; Quyết định số 492/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt “Chiến lược phát triển du 

lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đây là những cơ sở pháp 

lý quan trọng để thúc đẩy du lịch Thanh Hóa phát triển thành khu du lịch trọng điểm 

quốc gia. 

Nhận thức, trách nhiệm và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa để 

phát triển du lịch của các tầng lớp nhân dân ngày càng nâng cao, góp phần xây dựng 

môi trường du lịch thân thiện. Nhiều kết cấu hạ tầng quan trọng phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội gắn với phát triển du lịch được triển khai thi công mới hoặc sửa chữa. Một số 

di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, các lễ hội văn hóa truyền thống trên địa 

bàn tỉnh được đầu tư tôn tạo, nâng cấp, tổ chức mở rộng,... Thanh Hóa cũng liên kết, 

phối hợp với các tỉnh trong khu vực để phát triển du lịch; từng bước hình thành các 

tuyến, điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Trong 7 tháng đầu 

năm 2016, Thanh Hóa đón được 4.879.000 lượt khách, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 

2015, đạt 78,1% kế hoạch năm 2016; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 5.207 tỷ đồng, 

tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 83,3 % kế hoạch năm 2016. Chỉ tiêu kế hoạch 

5 tháng cuối năm 2016 đề ra với tổng lượt khách đón là 1.371.000 lượt khách, tăng 

7,1% so với cùng kỳ năm 2015; tổng thu từ du lịch là 1.043 tỷ đồng, tăng 7,6% so với 

cùng kỳ năm 2015
3
.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc khai thác tiềm năng lợi thế các di tích 

lịch sử, văn hóa, danh thắng để phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian 

qua còn một số hạn chế, tốc độ còn chậm, thiếu tính bền vững; lượng khách du lịch đến 

tham quan các di tích lịch sử, văn hóa còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng 

hiện có; việc kêu gọi thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, công tác quản lý bảo vệ các di 

tích lịch sử, văn hóa, danh thắng tại các địa phương trong tỉnh còn nhiều bất cập; nhiều 

di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng có tiềm năng lớn về du lịch chưa được đầu tư khai 

thác. Thanh Hóa có số lượng di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng lớn, nhiều di tích có 

giá trị lịch sử, văn hóa nhưng việc lập hồ sơ khoa học đề nghị cấp thẩm quyền công 

nhận xếp hạng tiến hành còn chậm; chưa có sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên giữa 

tỉnh, huyện và các địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

nên tình trạng lấn chiếm đất đai, xâm hại di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng vẫn còn 

xảy ra ở nhiều địa phương. Công tác thanh kiểm tra còn bất cập nên chưa có biện pháp 

                                           
3
 Nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Thanh 

Hóa.http://thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2016-8-12/Hop-Ban-chi-dao-Phat-trien-du-lich-tinh-4nffcw.aspx 
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xử lý để chấm dứt tình trạng vi phạm này. Các thủ tục hành chính liên quan đến hợp tác 

đầu tư xây dựng và phát triển du lịch theo hướng bền vững còn gặp nhiều khó khăn. 

Trong thời gian qua có thể thấy một số đền thờ cấp quốc gia được khai thác tốt 

phục vụ du lịch do nằm trong không gian tổ chức ở 6 điểm du lịch lớn gồm: Khu du lịch 

biển Sầm Sơn, Vườn quốc gia Bến En, Lam Kinh, đền Bà Triệu, Thành Nhà Hồ và 

Không gian văn hóa du lịch Hàm Rồng thuộc quy hoạch điều chỉnh phát triển tổng thể 

du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. Mặc dù, tỉnh Thanh Hóa đã quy hoạch các tuyến 

du lịch nội tỉnh theo địa lý, phương tiện nhưng khả năng để các đền thờ cấp quốc gia 

thâm nhập vào hệ thống tuyến du lịch cố định và có tính hiệu quả cao hầu như chưa 

được hiệu quả. 

Có nhiều nguyên nhân trong đó hạ tầng giao thông là hạn chế chủ yếu, ngoài ra, 

sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch, xét theo khía cạnh sự hiếu kỳ, lôi cuốn do chính di 

tích tạo nên vẫn chưa được chú trọng. Đơn cử như một số di tích quốc gia thuộc hệ 

thống di tích vệ tinh của 6 tổ chức du lịch điểm của tỉnh ở Sầm Sơn, Vĩnh Lộc, Thọ 

Xuân, Hậu Lộc, Nông Cống, thành phố Thanh Hóa như đền Độc Cước, đền thờ Lê Thái 

Tổ, đền Trần Khát Chân, đền Nưa, Nghè Vích ở các địa phương kể trên, việc phát triển 

du lịch ở các di tích này hoàn toàn chưa chủ động, nặng tính tự phát, chưa tạo ra được 

sản phẩm du lịch độc đáo, du khách chủ yếu dừng chân tham quan do nằm trong quần 

thể của tổ chức không gian du lịch, có nơi du khách hoàn toàn không dừng chân như 

đền Nưa (đi Bến En) hay Nghè Vích (đi đền Bà Triệu),... 

Tại một số khu điểm di tích ở Huế, khả năng kết nối và tự tạo sự hấp dẫn, độc 

đáo riêng cho điểm di tích là rất cao. Ngoài bản thân công trình di tích (gồm đơn nguyên 

kiến trúc, di vật, đồ thờ, văn tự, cổ thụ,...) thì những huyền thoại, giai thoại, chuyện kể 

có liên quan (hoặc có sẵn từ tư liệu lịch sử hoặc truyền ngôn) đều được lồng ghép khéo 

léo để tăng sức hấp dẫn cho di tích. Những điểm này, hầu như các di tích nói chung ở 

Thanh Hóa còn chưa được chú trọng, riêng hệ thống đền thờ cấp quốc gia ở Thanh Hóa 

thì việc tạo ra sản phẩm du lịch hỗ trợ từ các huyền tích, huyền thoại, chuyện kể còn rất 

mờ nhạt. Đây là một thiếu sót rất đáng bàn. Bởi lẽ, với công trình kiến trúc được gìn giữ 

tương đối nguyên vẹn, có giá trị cao về thẩm mỹ (vẻ đẹp kiến trúc, sự hấp dẫn giữa tổng 

thể kiến trúc, cảnh quan và môi trường), nhân vật được thờ có tính tiêu biểu mang tầm 

vóc quốc gia thì tại sao di tích lại ít người biết đến, chưa trở thành điểm du lịch hấp dẫn, 

lôi cuốn. Nhìn sang một số địa phương trong nước như Ninh Bình, Huế, Nghệ An ta 

thấy rằng, để di tích trở thành điểm du lịch thì bản thân sự nguyên vẹn của công trình là 

chưa đủ, nó còn cần sự sáng tạo của người làm văn hóa và người làm du lịch, thổi hồn 

vào để di tích được “sống”. 
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Trong số khoảng 70 đền thờ cấp quốc gia ở Thanh Hóa hiện nay, số đền thờ 

đang trở thành điểm du lịch đúng nghĩa không nhiều, thậm chí rất ít so với số lượng 

hiện có và có sự mâu thuẫn lớn giữa giá trị to lớn, nhiều mặt và khả năng khai thác thực 

tế trong du lịch. Có thể kể đến một số di tích như đền Độc Cước, đền Cô Tiên, đền Tô 

Hiến Thành, đền Bà Triệu, đền Nưa, đền Sòng, đền Lê Lợi, Thái miếu nhà Lê,... có số 

lượng người thăm viếng đông do nằm trong không gian du lịch nổi tiếng hay hoạt động 

hành hương, tâm linh của nhân dân hằng năm. Khả năng để trở thành điểm du lịch độc 

lập hầu như không khả thi. 

Ngoài những thực trạng trên, sự quảng bá các di tích đền thờ cấp quốc gia này 

tại Thanh Hóa cũng chưa được chú trọng. Mặc dù nhân vật được thờ mang tầm vóc 

quốc gia, di tích đền thờ được giới nghiên cứu đánh giá cao về các mặt lịch sử, văn hóa, 

nghệ thuật, tâm linh,... nhưng hầu như chỉ người địa phương biết, chưa có sự quảng bá 

rộng rãi để du khách trong nước quan tâm tìm đến, đây là một hạn chế. Qua khảo sát các 

đền thờ cấp quốc gia phục vụ nghiên cứu đề tài, thực trạng chung cho thấy, chính quyền 

các địa phương trong tỉnh, địa bàn có di tích đền thờ cấp quốc gia mới chú trọng nhiều 

đến công tác bảo vệ (cử người địa phương trông coi, gìn giữ; duy trì tế lễ, lễ hội và các 

nghi thức tâm linh liên quan đến di tích...), chưa có biện pháp, chính sách cụ thể để 

quảng bá di tích hay xây dựng sản phẩm du lịch từ di tích. Dẫn đến nhiều nơi hoạt động 

du lịch còn “ngủ yên” chưa được đánh thức. 

3. Đề xuất một số giải pháp góp phần phát huy giá trị các đền thờ cấp quốc 

gia tại Thanh Hóa phục vụ phát triển du lịch 

Để phát huy giá trị các đền thờ cấp quốc gia tại Thanh Hóa phục vụ phát triển du 

lịch tỉnh, thời gian tới Thanh Hóa cần thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2218/QĐ-UBND năm 2009 

phê duyệt dự án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thanh Hoá đến 

năm 2020”; Quyết định số 492/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt “Chiến lược phát triển 

du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đây là cơ sở pháp lý 

quan trọng để các cấp, ngành chức năng và chính quyền địa phương có kế hoạch bảo 

tồn, tôn tạo, khai thác thế mạnh, tiềm năng của di tích cho phát triển du lịch. Làm tốt 

công tác tổng kết đánh giá, kiến nghị cấp thẩm quyền kịp thời giải quyết, điều chỉnh 

những tồn tại, hạn chế, vướng mắc khi triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật của  y ban Nhân dân tỉnh về phát triển du lịch tại địa phương.  

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân 

về giá trị của các đền thờ cấp quốc gia và vai trò của nó trong công tác giáo dục truyền 

thống cũng như trong hoạt động khai thác, phát triển du lịch. Tăng cường hoạt động 
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quảng bá về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, tâm linh của hệ thống đền thờ 

cấp quốc gia ở Thanh Hóa trên các phương tiện truyền thông, các hội chợ, triển lãm du 

lịch lớn trong tỉnh, khu vực và toàn quốc. Các hoạt động quảng bá này phải hướng tới 

tính chuyên nghiệp cao. 

Ba là, tập trung triển khai thi công mới, sửa chữa một số kết cấu hạ tầng quan 

trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển du lịch. Đầu tư tôn tạo, nâng 

cấp một số đền thờ cấp quốc gia có giá trị tiêu biểu, thẩm mỹ cao, đủ yếu tố cấu thành 

trọn vẹn sản phẩm du lịch độc đáo gồm vật thể và phi vật thể (tức là công trình kiến trúc 

nguyên vẹn, thẩm mỹ và các huyền tích, huyền thoại độc đáo có liên quan).  

Bốn là, triệt để phát huy yếu tố huyền thoại, huyền tích độc đáo thuộc các đền 

thờ cấp quốc gia trong tỉnh như đền thờ Lê Lợi trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc 

biệt Lam Kinh ở Thọ Xuân gắn với công nghiệp khai sáng vương triều Lê sơ và đánh 

đuổi giặc Minh của nghĩa quân Lam Sơn thế kỷ XV. Đền Độc Cước ở Sầm Sơn gắn với 

huyền thoại về dấu chân người khổng lồ bảo vệ dân biển; đền thờ An Dương Vương về 

tính bi tráng cha - con; chồng - vợ gắn với biến cố, cơ đồ quốc gia; sự bi thương trong 

vụ án đảo chính bất thành ở thành Tây Đô gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp anh dũng 

của Thượng tướng Trần Khát Chân; huyền thoại về giấc mộng thần trống Đồng ở đền 

Đồng Cổ. Tái hiện sức mạnh vô song của người anh hùng “thác đao” Lê Phụng Hiểu 

hay những suy tư, tâm sự thời thế của người anh hùng tha phương Đào Duy Từ,... Có 

thế mới làm cho di tích tăng sức hấp dẫn, lôi cuốn khách du lịch. 

Năm là, từ thực tế quản lý và khai thác tiềm năng, thế mạnh các di tích lịch sử, 

văn hóa, danh thắng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; các cấp chính quyền địa 

phương và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách, 

kinh phí đầu tư kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, giải pháp bảo vệ các di tích đền thờ cấp 

quốc gia thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Đã đến lúc, cấp ban ngành của tỉnh và chính 

quyền các địa phương trong tỉnh phải nhìn nhận, đánh giá đúng đắn, thực chất, nếu coi 

hệ thống di tích là xương sống để quy hoạch, khai thác du lịch thì các di tích cấp quốc 

gia, trong đó có hệ thống đền thờ cấp quốc gia phải được coi là báu vật di sản cần bảo 

vệ ưu tiên. 

Sáu là, chú trọng thu hút nguồn lực từ công tác xã hội hóa hoạt động du lịch để 

đầu tư, khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế từ các đền thờ cấp quốc gia nhằm phát triển 

các sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa địa phương, tăng cường sức quảng bá, 

làm đòn bẩy phát triển du lịch toàn tỉnh. 

Xã hội hóa hoạt động du lịch tại Thanh Hóa là xu thế tất yếu, nhưng để hoạt 

động này có hiệu quả và được tiến hành nhanh chóng phải khơi dậy sức dân. Để nguồn 
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lực trong dân trở thành hiện thực phải phổ biến rộng rãi việc quy hoạch phát triển du 

lịch trên địa bàn tỉnh, phải làm rõ giá trị nhiều mặt của các đền thờ cấp quốc gia cho 

nhân dân biết, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của 

phát triển du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp đến là sự 

hướng dẫn và quản lý hoạt động du lịch của ngành chức năng phải xuất phát từ điều kiện 

cụ thể, hoàn cảnh cụ thể mà chế định các quy tắc rõ ràng, phù hợp với quy hoạch chung 

của tỉnh và điều kiện thực tế của vùng, miền. Khuyến khích người dân gìn giữ, sưu tầm, 

bảo vệ các giá trị văn hóa phi vật thể có liên quan đến các đền thờ cấp quốc gia này, bởi 

chúng góp phần làm trọn vẹn hơn nữa hình ảnh và giá trị nhiều mặt của di tích. 

4. Kết luận 

 Hệ thống đền thờ cấp quốc gia ở Thanh Hóa là tài sản tinh thần, nhân văn to lớn, 

thể hiện truyền thống lịch sử văn hóa đáng quý và tự hào của địa phương. Trên thực tế, 

hệ thống các đền thờ này tập trung nhiều giá trị và nếu thực hiện đồng bộ công tác bảo 

tồn, gìn giữ cũng như sưu tầm bổ sung các giá trị liên quan, chủ yếu là giá trị phi vật thể 

gắn với di tích, được quy hoạch phát triển du lịch rõ ràng, khoa học trên cơ sở giải quyết 

hài hòa giữa bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch thì hiệu quả khai thác, phát huy trong 

hoạt động du lịch sẽ rất bền vững; vừa góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho nhân 

dân, vừa góp phần quảng bá hình ảnh xứ Thanh trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế. 
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PROMOTING THE VALUES OF NATIONAL TEMPLES 

TO SERVE TOURISM DEVELOPMENT IN THANH HOA 

Ha Dinh Hung, Ph.D student 

Abstract: Among the worshiping structures in Thanh land, temples are 

considered the most typical. Many temples such as Le Hoan Temple (Tho Xuan), Ly 

Thuong Kiet Temple (Ha Trung), To Hien Thanh Temple, Trieu Viet Vuong Temple 

(Hoang Hoa), Giap Temple (Trieu Son), Tran Khat Chan Temple (Vinh Loc), etc… are 

considered as architectural works with traditional wood carvings. These buildings, 

especially national temples, which have been ranked by the State, still have their 

historical, cultural, architectural and artistic values as very valuable sources for 

tourism development. 

Key words: Thanh land, temple, value, tourism development 
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DU LỊCH TRẢI NGHIỆM GÓP PHẦN LÀM 

PHONG PHÖ HƠN CHO DU LỊCH BIỂN THANH HÓA 

NCS. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
1
 

 

 Tóm tắt: Du lịch biển được xác định là sản phẩm du lịch mũi nhọn của tỉnh 

Thanh Hóa. Trong những năm qua ngành du lịch Thanh Hóa luôn chú trọng đầu tư cho 

du lịch biển và đã có được những thành công nhất định. Tuy nhiên, du lịch biển vẫn 

chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế vốn có của mình, hệ thống sản phẩm du lịch còn 

đơn điệu, dịch vụ nghèo nàn, trùng lắp,... Để du lịch biển thực sự là sản phẩm mũi 

nhọn, đa dạng hóa sản phẩm du lịch là một trong những giải pháp được đưa ra. Trong 

phạm vi bài viết này, tác giả xin đưa ra một loại hình sản phẩm du lịch để cùng bàn luận, 

góp phần làm phong phú hơn cho du lịch biển Thanh Hóa - đó là du lịch trải nghiệm.  

 Từ khóa: sản phẩm, du lịch biển, trải nghiệm 

  

 1. Đặt vấn đề 

 Trong lịch sử nhân loại, du lịch đã được ghi nhận như là một sở thích, một hoạt 

động nghỉ ngơi tích cực của con người. Ngày nay, du lịch đã trở thành một nhu cầu 

không thể thiếu được trong đời sống văn hóa, xã hội ở các nước. Nếu như trước đây, du 

lịch đơn thuần được xem là một cuộc dạo chơi đến những vùng đất mới, thì ngày nay 

cùng với sự phát triển của xã hội, tri thức và nhu cầu khám phá thì việc trải nghiệm cuộc 

sống, trải nghiệm những phong tục, tập quán của những địa danh đó mới đang là xu 

hướng được nhiều khách du lịch quan tâm, lựa chọn. Với loại hình du lịch này khách du 

lịch sẽ được đi sâu vào tìm hiểu, khám phá những giá trị độc đáo của điểm đến, họ sẽ 

được trực tiếp làm, trực tiếp tham gia trải nghiệm những điều đó chứ không chỉ còn là 

những người bên ngoài đứng và quan sát. Mặt khác, du lịch trải nghiệm còn giúp cho 

khách du lịch chủ động trong lịch trình của mình, du khách có thể chọn những điểm đến 

mình yêu thích, phù hợp với nhu cầu của bản thân thay vì phải đi theo một lịch trình 

được kế hoạch sẵn từ các hãng tour. Du lịch trải nghiệm đang trở thành loại hình du lịch 

hấp dẫn nhiều du khách tại Việt Nam.  

 2. Quan niệm về du lịch trải nghiệm 

 Du lịch trải nghiệm được coi là một sản phẩm du lịch văn hóa, gắn kết chặt chẽ 

việc bảo tồn văn hóa, không gian sinh hoạt truyền thống với việc giữ gìn và phát triển 

các sản vật địa phương. Với du lịch trải nghiệm, du khách không còn “cưỡi ngựa xem 

                                           
1
 Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI  

 
71 

hoa”, đứng bên ngoài chiêm ngưỡng, quan sát mà họ sẽ được đắm chìm vào đời sống 

văn hóa, những phong tục, lễ nghi của địa danh đó, được trò chuyện, sinh hoạt cùng với 

người dân bản địa,… từ đó sẽ hiểu hơn về văn hóa, con người, cảnh vật của mỗi địa 

danh mà họ được sống, được tìm hiểu và khám phá. Trong những năm gần đây, du lịch 

trải nghiệm đang trở thành một xu hướng lựa chọn của khách du lịch.   

 Vậy du lịch trải nghiệm là gì? Có rất nhiều những quan niệm khác nhau về du 

lịch trải nghiệm, nhưng chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản nhất: “Du lịch trải 

nghiệm là loại hình du lịch dành cho những du khách thích khám phá, trải nghiệm và 

tìm hiểu phong tục, tập quán của nhiều nền văn hóa của mọi dân tộc khác nhau tại nơi 

họ đến. Trong chuyến đi của mình, khách du lịch thay vì ở khách sạn thì lưu trú ngay tại 

nhà dân. Trong quá trình ở, du khách sẽ hiểu hơn về cuộc sống và con người ở vùng đất 

đó bởi họ được: cùng ăn ở, cùng làm với gia đình chủ nhà trong không khí ấm cúng và 

thân thiện”
2
. 

 3. Cơ sở xây dựng loại hình du lịch trải nghiệm ở vùng biển Thanh Hóa 

 3.1 Cơ sở pháp lý 

 - Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 25/4/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa phát 

triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, thực hiện Chương trình hành động quốc gia 

về du lịch; 

 - Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030”. 

 - Quyết định số 290-QĐ/TU ngày 27/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVIII về việc ban hành Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 

2016 - 2020; 

 - Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về 

triển khai Quyết định số 290-QĐ/TU ngày 27/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa XVIII về ban hành Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020; 

 - Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị 

về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

 - Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt đề án “Phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, 

tầm nhìn 2030”. 

 

                                           
2 http://lienketviet.net/tang-thu/wiki/khai-niem-ve-du-lich-trai-nghiem/ 
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 3.2 Cơ sở thực tiễn 

 * Nhu cầu khách du lịch 

 Hiện nay, các du khách đang có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm gần gũi 

với địa phương, gần với cuộc sống của người dân hơn. Điều này có thể cho phép họ kết 

nối được với người dân địa phương và những địa danh độc đáo không có trên tấm "bản 

đồ tour" đã được định sẵn bởi các công ty du lịch. Thay vì nghe theo các hướng dẫn 

viên và thăm quan vội vàng những địa danh điển hình trên một chiếc xe, khách du lịch 

có thể trò chuyện với những người bán hàng ven đường và mặc cả giá một món đồ chưa 

từng nghe tới, thử một món ăn với tên gọi không thể hiểu, trải nghiệm những khoảnh 

khắc không được định trước và có thêm nhiều người bạn bản địa trong chuyến đi của 

mình. Loại hình du lịch trải nghiệm này đang trở thành “mốt” đối với nhiều khách du 

lịch.  Một khảo sát mới nhất trên 300 người ở nhiều quốc gia cho thấy có tới 32,9% 

người khảo sát cho biết họ đi du lịch với mục đích học hỏi, trang bị kỹ năng mới. Quá 

nửa trong số đó muốn được tham gia vào đời sống bản địa để có những trải nghiệm 

khác biệt và thú vị. Tại Việt Nam, SocialHead thu thập số liệu từ tháng 3 đến tháng 

5/2016 cho thấy có 28% người trả lời cho biết họ đi du lịch vì muốn khám phá, trải 

nghiệm, giải tỏa căng thẳng và tìm niềm vui. Số liệu này chứng minh rằng khi đời sống 

ngày càng đi lên, nhu cầu tận hưởng những kỳ nghỉ của người Việt Nam cũng trở nên 

tinh tế, yếu tố trải nghiệm và cảm xúc được đặt lên hàng đầu
3
. 

 * Điều kiện xây dựng loại hình du lịch trải nghiệm ở vùng biển Thanh Hóa 

 - Điều kiện về tài nguyên du lịch biển 

 Vùng biển Thanh Hóa nằm ở khu vực ven biển vịnh Bắc Bộ, vị trí tọa độ 19
0
18’ 

- 20
0
30’ vĩ độ Bắc và 105

0
30’- 107

0
30’ kinh độ Đông, đường bờ biển trên 102 km. 

Vùng biển Thanh Hóa sở hữu nhiều bãi tắm đẹp và nổi tiểng như: Sầm Sơn, Hải Tiến, 

Quảng Lợi, Hải Hòa, Nghi Sơn,... Ngoài ra, biển Thanh Hóa còn hội tụ được những 

điều kiện tự nhiên lý tưởng: biển nóng ấm quanh năm, vào mùa đông nhiệt độ nước biển 

ít khi xuống dưới 20
0
C, vào mùa hè nhiệt độ nước dao động ở mức 25

0
C - 27

0
C. Độ 

mặn trung bình của nước biển khoảng 3,2%. Đáy biển Thanh Hóa kéo dài ra xa với địa 

hình tương đối bằng phẳng, ít có rãnh sâu hoặc đảo núi như vịnh Hạ Long. Biển nông so 

với biển của các tỉnh lân cận như Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam ở phía Bắc và Nghệ 

An, Hà Tĩnh ở phía Nam.  

  Là vùng biển được khai thác từ rất sớm, nơi đây hiện đang lưu giữ nhiều giá trị 

văn hóa mang tính đặc trưng riêng của vùng biển Thanh Hóa: Các hình thức sinh hoạt 

                                           
3
 http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tu-du-lich-trai-nghiem-den-xu-huong-so-huu-second-home-

398524.html 
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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 từ thế kỷ XVI (văn bia trên đền Đức  ng 

tại xã Quảng Thái - Quảng Xương); tục thờ Tứ Vị Thánh Nương ở các cửa biển của xứ 

Thanh, tục thờ Quan Sát Hải Đại Thần… Đặc biệt nhiều huyền thoại, linh thần, nhân 

thần phản ánh tiến trình lịch sử phát triển biển Thanh Hóa như: huyền thoại Mai An 

Tiêm (khai phá biển và mở mang thương mại biển), Độc Cước (khai thác ngư trường), 

Bà Triều (bán nông, bán ngư); ngoài ra còn có các nhân thần lịch sử như: Tô Hiến 

Thành, Quang Trung… 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 

chèo chải... Những phong tục tập quán trong đời sống sinh hoạt hàng ngày như: tang 

ma, cưới hỏi, kiêng kỵ, tập tục truyền thống trong nghề... Những nghề thủ công truyền 

thống với sắc thái riêng trong từng cách thức và phương thức chế biến 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 để đoán định thời tiết ra khơi; xem sóng, gió, thời tiết mà 

xác định bãi cá, bãi tôm... 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... Kho tàng văn học 

dân gian về ca dao, tục ngữ, hò vè phản ánh cuộc sống hiện thực của cư dân trước biển, 

và độc đáo nhất chính là Bài ca về lịch con nước
4
 và Nhật trình người đi biển

5
 của cư 

dân biển Thanh Hóa. 

- Điều kiện về cộng đồng dân cư 

Vùng biển Thanh Hóa đại đa số là người Kinh sinh sống từ bao đời nay. Phương 

thức mưu sinh chủ yếu của họ là ngư nghiệp, nông nghiệp, diêm nghiệp, nông - ngư - 

diêm kết hợp đã tạo cho cộng đồng cư dân nơi đây những nét đặc thù văn hóa vừa mang 

tính đặc trưng của vùng biển, nhưng cũng ảnh hưởng của văn hóa vùng đồng bằng. 

Những nét đặc trưng văn hóa này được biểu hiện qua lối sống, phong tục, tập quán, tôn 

giáo tín ngưỡng, phương thức mưu sinh... tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách khi đến 

tìm hiểu khám phá vùng biển Thanh Hóa. 

Mặt khác, khi hoạt động du lịch tại các khu vực biển của Thanh Hóa phát triển, 

một bộ phận cộng đồng dân cư đã tham gia vào chuỗi cung cấp dịch vụ du lịch cho 

                                           
4 Lịch con nước là một vấn đề khá quan trọng và phức tạp đối với những người làm nghề biển. Nước lên 

hay nước xuống sẽ ảnh hưởng đến đi lại và đánh bắt hải sản trên biển. Lúc nước lên thì có loại hải sản gì 

và đánh bắt bằng ngư cụ gì cho phù hợp? Lúc nào nước xuống cũng vậy, đó là hai thái cực đối lập nhau. 
5 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.  
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khách du lịch. Đây chính là điều kiện thuận lợi để triển khai mô hình du lịch trải 

nghiệm, bởi họ đã là người trực tiếp tham gia và biết được những lợi ích cũng như bất 

cập từ hoạt động du lịch mang lại cho bản thân và địa phương mình. Trên cơ sở này, 

cộng đồng có ý thức hơn trong tham gia các hoạt động du lịch tại địa phương. 

- Điều kiện về hạ tầng cơ sở 

+ Cơ sở hạ tầng: hiện nay hệ thống giao thông đi đến các vùng biển Thanh Hóa, 

cụ thể là các khu vực có hoạt động du lịch phát triển rất thuận lợi. Nhiều hệ thống 

đường giao thông đã được làm mới, mở rộng và nâng cấp như: đại lộ Nam sông Mã, 

đường Voi - Sầm Sơn; tuyến đường từ quốc lộ 1A đi Khu du lịch sinh thái biển Hải 

Tiến... Hệ thống thông tin liên lạc được phổ rộng, đảm bảo nhu cầu của người dân địa 

phương và khách du lịch.  

+ Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: Xác định là sản phẩm mũi nhọn của du lịch 

Thanh Hóa, trong những năm qua tỉnh và ngành đã rất chú trọng đầu tư nâng cấp hệ 

thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ, vui chơi giải trí của 

du khách. Theo số liệu thống kê của các huyện ven biển phát triển hoạt động du lịch có 

582 cơ sở lưu trú (thành phố Sầm Sơn  410 cơ sở; huyện Hoằng Hóa 57 cơ sở và huyện 

Tĩnh Gia 115 cơ sở)
6
 đảm bảo phục vụ nhu cầu nghỉ của khách du lịch; hệ thống nhà 

hàng đa dạng với nhiều hình thức đáp ứng nhu cầu ăn và thưởng thức ẩm thực. Ngoài 

ra, tăng cường sự đa dạng trong hoạt động du lịch, các khu vực biển Thanh Hóa cũng rất 

chú trọng đầu tư hệ thống các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của du khách như 

năm 2017 khu du lịch Hải Tiến của huyện Hoằng Hóa đã khai trương khu vui chơi giải 

trí cảm giác mạnh; hệ thống các chợ hải sản phục vụ nhu cầu mua sắm của khách. 

 - Điều kiện về thị trường khách 

Du lịch biển xứ Thanh đã được biết đến từ rất lâu và là điểm đến của nhiều 

khách du lịch khi lựa chọn loại hình du lịch biển. Hàng năm, du lịch biển Thanh Hóa 

thu hút hàng triệu lượt khách đến để nghỉ dưỡng. Theo số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa và số liệu báo cáo của các huyện có phát triển du lịch biển trong 

năm 2017 có hơn 5 triệu lượt khách đến với các vùng biển Thanh Hóa (trong đó thành 

phố Sầm Sơn 3,8 triệu lượt; huyện Hoằng Hóa 1,2 triệu lượt và huyện Tĩnh Gia 395 

nghìn lượt). Nhìn chung, thị trường khách du lịch đến với du lịch biển Thanh Hóa chủ 

yếu là khách nội địa và khách ở các tỉnh phía bắc. Đối với khách quốc tế có xu hướng 

tăng gần đây. Đây là cơ sở quan trọng để du lịch biển Thanh Hóa đa dạng loại hình sản 

phẩm du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. 

 

                                           
6
 Số liệu báo cáo của các huyện Tĩnh Gia, Hoằng Hóa và thành phố Sầm Sơn 
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 4. Đề xuất một số mô hình du lịch trải nghiệm tại vùng biển Thanh Hóa 

Nhằm đa dạng hơn nữa sản phẩm du lịch biển Thanh Hóa và xây dựng thương 

hiệu điểm đến cho du lịch biển, đồng thời thực hiện được mục tiêu đưa du lịch tỉnh nhà 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới. Xin được đề xuất một vài mô hình du 

lịch trải nghiệm trên cơ sở khai thác những điều kiện sẵn có của các vùng biển xứ Thanh: 

Tên sản 

phẩm 
Mục đích Mô tả 

Yêu cầu  cơ bản 

về cơ sở vật chất/ 

năng lực 

Tôi là 

một ngư 

dân 

Khách du lịch được 

tham gia trực tiếp 

cùng với người dân 

vào các công việc 

hàng ngày của họ. 

Cùng ngư dân tham gia kéo 

rùng, câu mực, đi đánh cá 

lộng, đan lưới, sửa chữa tàu 

thuyền, thu hoạch cá, chế 

biến các món ăn từ những sản 

phẩm mà họ đánh bắt được  

- Thành lập một đội 

thuyền đánh bắt cá 

tham gia phục vụ 

khách du lịch. 

- Có đủ hệ thống 

các phương tiện 

đảm bảo an toàn để 

du khách tham gia 

trải nghiệm.  

- Ngư dân được tập 

huấn các kỹ năng 

cần thiết trong ứng 

xử, phục vụ khách. 

Một ngày 

ở làng 

nghề 

Khách được thăm 

quan và trải nghiệm 

quy trình sản xuất 

các loại mắm  

Được trực tiếp tham gia vào 

các quy trình sản xuất, chế 

biến các loại mắm. Từ việc 

chọn cá, ướp cá, ủ cá... đến 

khi quy trình cuối cùng là rút 

nỏ (thành sản phẩm). 

- Quy hoạch khu 

vực sản xuất và chế 

biến các loại mắm. 

- Có hệ thống cơ sở 

vật chất đáp ứng yêu 

cầu cơ bản của khách 

du lịch (ăn, nghỉ). 

- Tập huấn cho 

những hộ dân tham 

gia vào mô hình 

những kỹ năng trong 

giao tiếp ứng xử 

cũng như các quy 

trình phục vụ khách. 
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Ra khơi 

với chiếc 

bè mảng 

Khách du lịch sẽ có 

những trải nghiệm 

thú vị trên biển với 

chiếc bè mảng  

Được ra khơi bằng chiếc bè 

mảng truyền thống mà không 

có sự hỗ trợ của phương tiện 

và máy móc hiện đại.  

- Phục hồi lại 

những chiếc bè 

mảng truyền thống 

và thành lập một 

nhóm chuyên trách 

hoạt động này.  

- Tập huấn cho ngư 

dân hoặc những 

người trực tiếp phụ 

trách hoạt động trải 

nghiệm những kiến 

thức và kỹ năng cần 

thiết khi ra khơi, kỹ 

năng sơ cấp cứu khi 

trên biển. 

- Có các thiết bị 

bảo đảm sự an toàn 

cho khách du lịch. 

Diêm ngư 

chuyên 

nghiệp 

Du khách sẽ được trải 

nghiệm những điều 

thú vị để làm ra muối  

Được tham gia vào các quy 

trình để làm ra muối.  

- Quy hoạch vùng sản 

xuất muối để du 

khách có thể trải 

nghiệm. 

- Tập huấn cho người 

dân những kiến thức 

và kỹ năng cơ bản để 

hướng dẫn khách. 

- Có hệ thống cơ sở 

vật chất đáp ứng nhu 

cầu cơ bản của khách. 

Nông dân 

vùng biển 

Cùng với các hoạt 

động của du lịch 

biển, du khách sẽ 

được tham gia vào 

các hoạt động của 

những người nông 

- Du khách sẽ trải nghiệm các 

hoạt động trồng trọt của 

người nông dân: từ làm đất, 

trồng cây, tỉa hạt, chăm sóc 

và thu hoạch. 

 

- Quy hoạch vùng sản 

xuất nông nghiệp. 

 - Có hệ thống cơ sở 

vật chất nhằm đáp 

ứng nhu cầu cơ bản 

của khách. 
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dân vùng biển. Từ 

những trải nghiệm 

này du khách sẽ 

khám phá ra được 

sự khác biệt giữa 

làm nông nghiệp ở 

vùng đồng bằng và 

vùng biển  

 

 5. Đề xuất giải pháp triển khai mô hình du lịch trải nghiệm tại vùng biển 

Thanh Hóa 

 Để những mô hình du lịch trải nghiệm trên được ứng dụng vào thực tế tại các 

vùng biển Thanh Hóa, chúng ta cần: 

 Một là: Xác định thị trường mục tiêu 

 Thị trường mục tiêu (target market) là phân đoạn khách hàng nhất định mà 

doanh nghiệp hướng tới, hay nói cách khác, thị trường mục tiêu là phần thị trường gồm 

có tất cả các khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp và nhiệm vụ của doanh nghiệp 

chính là thu hút và làm thỏa mãn khách hàng từ phần thị trường đó
7
. Như vậy, để có thể 

phát triển được một sản phẩm mới, việc đầu tiên chúng ta phải xác định được thị trường 

khách hàng mục tiêu hướng đến của sản phẩm đó là ai? Sản phẩm của chúng ta thỏa 

mãn được những đối tượng nào? Để từ đó có được kế hoạch, chương trình xây dựng 

những sản phẩm, có chiến lược quảng bá, giới thiệu nhằm thu hút khách đến với sản 

phẩm của mình. 

 Đối với du lịch biển Thanh Hóa hiện nay chủ yếu vẫn là khách du lịch nội địa có 

cơ cấu rất đa dạng, thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần nghề nghiệp khác nhau, có 

thể đi lẻ, đi theo đoàn hoặc cùng gia đình...; mục đích đi du lịch cũng khác nhau, nhưng 

chủ yếu là tắm biển, tham quan và trải nghiệm những điểm độc đáo của địa phương. Thị 

trường khách chủ yếu là Hà Nội và các tỉnh phía bắc. Thị trường khách quốc tế đến du 

lịch biển Thanh Hóa nói riêng và du lịch Thanh Hóa nhìn chung chưa cao và chủ yếu là 

châu Âu, sản phẩm du lịch hấp dẫn họ là du lịch trải nghiệm với cộng đồng, du lịch di 

sản và du lịch kết hợp công vụ
8
. 

 Qua đây có thể thấy, đa phần khách du lịch đến với vùng biển Thanh Hóa đều có 

nhu cầu muốn được trải nghiệm những giá trị văn hóa độc đáo của địa phương. Vấn đề 

                                           
7
 http://www.vinalink.com/2016/01/target-market-la-gi 

8
 Đề án xây dựng thương hiệu du lịch Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn 2030 
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đặt ra ở đây là chúng ta cần phải có những kế hoạch, phương án để thu hút khách biết 

đến và sử dụng những sản phẩm du lịch trải nghiệm của chúng ta. 

 Hai là: Lựa chọn và xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm cho từng khu vực   

  Cần điều tra, đánh giá một cách toàn diện về tiềm năng, thế mạnh, đặc trưng 

cũng như điều kiện của từng khu vực biển Thanh Hóa. Trên cơ sở đánh giá phân loại, sẽ 

xác định thế mạnh loại hình du lịch trải nghiệm cho từng khu vực. Từ đó có chương 

trình tổng thể cho cả vùng biển Thanh Hóa nhằm tránh sự trùng lắp, na ná giống nhau 

trong sản phẩm du lịch trải nghiệm. Đồng thời, sẽ giúp mỗi khu vực biển Thanh Hóa  

phát huy được đặc điểm riêng và thế mạnh của mình, tạo sự phong phú trong sản phẩm 

du lịch biển. Ví dụ như cũng sản phẩm du lịch trải nghiệm "Tôi là một ngư dân" nhưng 

ở mỗi khu vực biển lại có những trải nghiệm khác nhau: Ở Hoằng Hóa sẽ cho du khách 

trải nghiệm phương thức đánh bắt cá bằng những chiếc bè tre truyền thống của cư dân 

vùng biển; ở Sầm Sơn du khách sẽ được trải nghiệm một trong những phương thức khai 

thác hải sản của ngư dân nơi đây là kéo rùng; đối với khu vực vùng biển huyện Tĩnh 

Gia du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên biển vào ban đêm để câu 

mực và thưởng thức món mực nhảy tươi ngon của người dân biển... 

 Sản phẩm du lịch trải nghiệm từng khu vực biển cần phát triển có trọng tâm và 

tập trung, tránh tình trạng “trăm hoa đua nở” chỗ nào cũng có, nhà nào cũng có. Muốn 

làm được điều này cần có quy hoạch cụ thể cho từng khu vực và những nơi triển khai 

mô hình phải có đủ điều kiện để thực hiện mô hình sản phẩm này như: phương tiện, con 

người, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu cơ bản của khách du lịch, sự đảm bảo an toàn cho 

khách trải nghiệm... 

 Trong xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc biệt là các sản phẩm du lịch 

trải nghiệm văn hóa, du lịch sinh thái cần đặt mục tiêu bảo tồn, gìn giữ phát huy giá trị 

văn hóa đặc trưng của địa phương - yếu tố tạo nên sự khác biệt. Có trách nhiệm với môi 

trường và xã hội, có sự tham gia tích cực của cộng đồng... 

 Đa dạng và nâng cao hệ thống dịch vụ du lịch nhằm làm phong phú hơn chương 

trình cho khách du lịch tại mỗi điểm đến. 

 Ba là: Sự sẵn sàng của cộng đồng dân cư tham gia vào hoạt động du lịch trải nghiệm 

 Địa phương cần có các chương trình nâng cao nhận thức cho cộng đồng cư dân 

về lợi ích của việc đưa các sản phẩm du lịch trải nghiệm vào khai thác phục vụ du 

khách. Từ đó cộng đồng dân cư hiểu được vị trí, vai trò, trách nhiệm và lợi ích của mình 

trong xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm. Đồng thời, tạo cho họ một 

tư thế sẵn sàng trong cung ứng sản phẩm du lịch trải nghiệm. Điều này rất quan trọng 

bởi họ chính là hạt nhân trong việc tạo ra các sản phẩm du lịch trải nghiệm.  



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI  

 
79 

 Các cơ quan quản lý, cụ thể là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; 

Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa; UBND tỉnh, các huyện có phát triển du lịch biển và các cơ 

sở đào tạo du lịch cần xây dựng các chương trình tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng 

cho người dân tham gia trực tiếp vào quy trình tạo ra sản phẩm du lịch trải nghiệm để 

đảm bảo chất lượng sản phẩm một cách tốt nhất, đáp ứng được nhu cầu của khách du 

lịch. Đồng thời, trang bị cho họ những hiểu biết về những mặt trái mà sự phát triển này 

có thể mang lại, nhằm giảm bớt những nguy cơ và hậu quả không mong muốn. Địa 

phương cũng cần có các chương trình thăm quan, học tập kinh nghiệm các địa phương 

có triển khai mô hình sản phẩm tương tự để qua đó người dân sẽ học hỏi những việc 

làm hay, làm tốt của các mô hình đó; rút kinh nghiệm những điểm còn thiếu sót khi 

triển khai mô hình sản phẩm này tại địa phương. 

   Bốn là: Cơ chế chính sách hỗ trợ  

 Song song với việc tập trung nguồn lực cho các sản phẩm du lịch truyền thống 

của vùng biển, cần có sự tập trung nguồn lực cho phát triển sản phẩm du lịch trải 

nghiệm nhằm hướng đến việc nâng cao đẳng cấp của sản phẩm du lịch và kết hợp với 

du lịch sinh thái, cộng đồng, du lịch di sản tạo sự đồng bộ và đa dạng cho sản phẩm du 

lịch biển nói riêng và du lịch tỉnh Thanh Hóa nói chung. 

 Chính sách ưu tiên trong đào tạo, phát triển người dân địa phương tham gia vào 

quá trình xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch trải nghiêm theo hướng đạt chuẩn. 

 Cần có cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế, vốn, các điều kiện cho người 

dân tham gia và thực hiện mô hình du lịch trải nghiệm để người dân có thể đầu tư hệ 

thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đáp ứng những nhu cầu của khách khi tham gia trải 

nghiệm (nhà vệ sinh, khu vực nghỉ ngơi, các phương tiện để khách trải nghiệm, các dịch 

vụ hỗ trợ...). 

 Năm là: Tuyên truyền quảng bá sản phẩm  

 Tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá, thực hiện đồng bộ và nhiều giải 

pháp với chiến lược cụ thể, cả chiều sâu lẫn chiều rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa với sự 

phong phú đa đạng của các hình thức tổ chức như: tập gấp, tờ rơi, pano quảng cáo tại 

điểm đến, qua các phương tiện thông tin đại chúng, những bộ phim ngắn giới thiệu về 

các hoạt động trải nghiệm... Trong công tác quảng bá du lịch hiện nay đặc biệt chú ý 

đến những ứng dụng từ cuộc cách mạng khoa học 4.0 mang đến cho du lịch.   

 Xây dựng rõ ràng thông điệp xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch trải nghiệm. 

Nội dung thông điệp về sản phẩm du lịch trải nghiệm ở vùng biển Thanh Hóa cần ấn 

tượng, tạo được sức hút với khách du lịch, ví dụ như “Không phải tất cả những chuyến 

du lịch thú vị đều diễn ra đúng như kế hoạch của bạn. Những điều thú vị sẽ luôn đến bất 
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ngờ không theo cách bạn muốn trong suốt chuyến đi” hoặc “Bạn sẽ không bao giờ biết 

đến sự khác biệt của một nơi nào khác cho đến khi bạn thực sự đã ở đó và trải nghiệm 

chúng” hay như “Du lịch thực sự không phải là có bao nhiêu những chuyến đi sang 

trọng, mà là rút ra được trải nghiệm gì từ những điểm đến khác nhau và những nền văn 

hóa khác nhau”; “Đừng ở mãi trong vùng an toàn của bạn, hãy thử đến những nơi kỳ lạ, 

nơi bạn có thể học được những cách nhìn mới về cuộc sống”...   

 Tập trung kinh phí thực hiện công tác xúc tiến quảng bá, phát triển thương hiệu 

một cách chuyên nghiệp, bài bản, theo chiến lược, kế hoạch, chiến dịch xúc tiến quảng 

bá, truyền thông chung của du lịch biển. Định kỳ nghiên cứu thị trường để rà soát thông tin 

về nhận diện của thị trường đối với sản phẩm du lịch trải nghiệm để điều chỉnh phù hợp. 

 Sáu là: Liên kết loại hình du lịch trải nghiệm với các loại hình du lịch khác của 

địa phương.  

Cùng với việc trải nghiệm những phong tục tập quán, những nét sinh hoạt của cư 

dân bản địa, du khách cũng muốn được tìm hiểu, khám phá, thưởng thức những giá trị 

khác của điểm đến như cảnh quan, các di tích ghi lại dấu ấn của thời gian, lịch sử...  

Liên kết các tour du lịch, các chương trình, các loại hình du lịch khác nhau ngay 

tại địa phương như ở Hoằng Hóa cùng với loại hình du lịch trải nghiệm, du lịch nghỉ 

dưỡng tắm biển, chúng ta có thể cho khách du lịch đi thăm quan các di tích lịch sử văn 

hóa: Bảng Môn Đình (xã Hoằng Lộc); đền thờ cụ Nguyễn Quỳnh (Trạng Quỳnh) xã 

Hoàng Lộc; chùa Vĩnh Gia (xã Hoằng Phương); chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh)... 

hay như Tĩnh Gia cùng với loại hình du lịch trải nghiệm, du lịch nghỉ dưỡng tắm biển, 

chúng ta có thể cho khách du lịch đi thăm quan các di tích lịch sử văn hóa như: cụm di 

tích Lạch Bạng; hay Mỏm đá Mặt Trời. Nếu du khách thích chúng ta có thể lên thuyền 

và ra đảo Mê... 

 Liên kết với các điểm du lịch trong tỉnh và ngoài tỉnh để làm phong phú hơn cho 

lịch trình chuyến đi của khách du lịch.  

 6. Kết luận 

 Du lịch trải nghiệm đang là một xu hướng mới trong phát triển du lịch và trở 

thành loại hình du lịch hấp dẫn nhiều du khách tại Việt Nam. Việc xây dựng loại hình 

du lịch trải nghiệm sẽ làm phong phú hơn cho du lịch biển Thanh Hóa. Không chỉ vậy, 

việc xây dựng các tour du lịch trải nghiệm là một mũi tên trúng nhiều đích: không chỉ 

làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch biển của Thanh Hóa, khai thác được các tiềm 

năng du lịch, tạo thêm công ăn việc làm cho lao động nông dân, ngư dân mà nó còn góp 

phần hữu hiệu vào việc bảo tồn các giá trị của di sản vùng biển xứ Thanh. 
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ROLE OF EXPERIENTIAL TOURISM TO MARINE TOURISM  

IN THANH HOA 

Nguyen Thi Truc Quynh, Ph.D student 

Abstract: Marine tourism is considered as a key tourism product of Thanh Hoa 

province. In the past years, Thanh Hoa tourism has paid much attention to marine 

tourism and achieved certain achievements. However, potential and inherent 

advantages of marine tourism has not been exploited and tourism product system is still 

in a poor condition,... Diversification of tourism products is one of the solutions offered 

to develop marine tourism as a key product. The paper displays experiential tourism to 

enrich marine tourism in Thanh Hoa.  

Key words: product, marine tourism, experience 
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ĐỀN THỜ THẦN Ở THANH HÓA 

NƠI LƢU GIỮ NHỮNG GIÁ TRỊ VỀ TƢ LIỆU LỊCH SỬ 

                                                                 TS. Lê Ngọc Tạo
 

 

Tóm tắt: Hệ thống đền thờ thần ở Thanh Hóa vốn là chủ đề hấp dẫn không chỉ 

đối với giới nghiên cứu nghệ thuật mà còn đối với các nhà sử học. Mỗi đền thờ, thông 

qua quá trình hình thành, tồn tại và phát triển, đều có những “câu chuyện lịch sử”. Giá 

trị của hệ thống di tích đền thờ được nhìn nhận dưới nhiều chiều khác nhau, nổi bật là 

giá trị văn hóa - nghệ thuật, giá trị tâm linh và giá trị lịch sử. Trong công tác nghiên 

cứu lịch sử, nếu biết đào sâu khai thác các thông tin gắn với di tích thì đây cũng là một 

nguồn tài liệu đáng quý cho sử học. 

 Từ khóa: đền thờ, thần linh, lịch sử, Thanh Hóa 

 

Đặt vấn đề 

Trong tâm thức người Việt, nói đến đền thờ là nói tới tín ngưỡng thờ một vị thần 

mang tính tâm linh thông qua một kiến trúc vật chất có tên là ngôi đền được lưu truyền 

từ xưa và còn hiện diện trong đời sống hôm nay. Trên thực tế tại Thanh Hóa, trong khi 

rất nhiều loại hình di tích khác ít được hưng công tôn tạo, thậm chí bị xóa sổ theo thời 

gian và nhận thức hạn chế của con người qua nhiều biến động thăng trầm của lịch sử, 

thì ngôi đền vẫn được người dân chú trọng tôn tạo, gửi gắm, cầu mong những điều tốt 

lành. Theo nguồn tài liệu hiện lưu trữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản tỉnh Thanh Hóa, tính 

đến tháng 7 năm 2017, cả tỉnh Thanh Hóa có 822 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 

01 di sản thế giới, 03 di tích quốc gia đặc biệt, 141 di tích quốc gia và 677 di tích cấp 

tỉnh. Trong tổng số 822 di tích đã nói có 245 ngôi đền (không kể miếu, nghè, phủ... 

cũng có chức năng thờ thần) trong đó có 01 di tích quốc gia đặc biệt và 30 di tích quốc 

gia. Như vậy, số lượng đền thờ được nhân dân tôn vinh, Nhà nước công nhận đã chiếm 

gần 1/3 số lượng di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh. Điều đó nói 

lên giá trị nhiều mặt của đền thờ, đặc biệt là giá trị về tư liệu lịch sử. 

 Cùng với kết quả xếp loại đã được Nhà nước công nhận, kết hợp với nhiều 

nguồn tư liệu khác nữa, chúng ta có một bức tranh phác thảo rằng: Đền thờ ở Thanh 

Hóa được phân bố khắp nơi từ miền biển, đồng bằng, trung du đến miền núi. Tuy nhiên, 

đậm đặc nhất là vùng đồng bằng ven biển được chi phối bởi đặc trưng về cơ cấu kinh tế 

                                           

 Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa 
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truyền thống, với nông nghiệp lúa nước là trọng tâm. Bước đầu nghiên cứu hệ thống đền 

thờ ở Thanh Hóa chúng ta nhận thức giá trị về tư liệu lịch sử của đền thờ biểu hiện như sau: 

1. Nơi nhận diện những vị thần đƣợc thờ tự 

Khác với tôn giáo, tục thờ thần là tín ngưỡng bản địa của người Việt đã có mặt 

từ lâu đời trước khi các tôn giáo du nhập vào. Cùng với sự phát triển của xã hội, ban đầu 

ngôi đền chỉ là một địa điểm cầu cúng giản đơn sau dần cần phải có một kiến trúc được 

hoàn chỉnh cho phù hợp với một chỗ thờ cúng mang tính linh thiêng được dân gian gọi 

là nghè, miếu, đền... Tùy theo tên gọi của mỗi địa phương, song phổ biến là đền thờ. Tín 

ngưỡng thờ thần là một trạng thái tâm lý quan hệ đến các hiện tượng tự nhiên, xã hội mà 

con người cảm thụ nhưng chưa được nhận thức đầy đủ. Đó là một dạng tín ngưỡng 

nguyên thủy, thể hiện sự sợ hãi và kính trọng nhằm cầu mong cho cuộc sống yên vui ở 

một xã hội phụ thuộc nhiều vào thế giới tự nhiên. 

 Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng, tín ngưỡng thờ thần gắn với ngôi đền 

của người Việt cũng như người Thanh Hóa là đã có trước khi tục thờ thành hoàng cũng 

như kiến trúc đình làng ra đời. Theo sách Trung Quốc thần bí văn hóa
2
 của Chu Lập 

Phương giải thích: Thành hoàng tức Thành hào, hào có nước gọi là trì, không có nước 

gọi là hoàng, là vị thần bảo vệ thành trì cho quốc gia, phủ, châu, huyện, xã trong một 

thành trì. Phan Kế Bính trong sách Việt Nam phong tục cũng nói về tục thờ thành hoàng 

có nguồn gốc từ bản địa kết hợp với việc du nhập từ Trung Hoa như sau: “Xét về cái tục 

thờ thần hoàng này từ đời Tam quốc trở về đã có, nhưng ngày xưa thì nhà vua nhân có 

việc cầu đảo gì mới thiết đàn cúng tế mà thôi... Nước ta thuở bấy giờ đang lúc nội 

thuộc, tục Tàu truyền sang đến bên này, kể đến Đinh, Lê thì việc thờ quỷ thần đã thịnh 

hành rồi. Nhưng xét cái chủ ý lúc trước, thì mỗi phương có danh sơn, đại xuyên, triều 

đình lập miếu thờ thần sơn xuyên ấy để làm chủ tế cho việc ấm tý một phương mà thôi. 

Kế sau triều đình tính biểu những bậc trung thần nghĩa sĩ và những người có công lao 

cũng lập đền cho dân xã ở gần đâu thờ đấy... tổng chi là dân ta tin rằng: đất có thổ công, 

sông có hà bá, cảnh thổ nào phải có thành hoàng ấy, vậy phải thờ phục để thần ủng hộ 

cho dân, vì thế mỗi ngày việc thần một tịnh”
3
. Cũng ở sách này, Phan Kế Bính căn cứ 

vào vị trí các thần được ban sắc phân thành 3 loại:  

 Thượng đẳng thần là những thần danh sơn đại xuyên và những bậc thiên thần 

như: Đổng Thiên Vương, Sóc Thiên Vương, Chữ Đồng Tử, Liễu Hạnh công chúa, các 

vị ấy có sự tích linh dị mà không rõ tung tích ẩn hiện thế nào cho nên gọi là Thiên thần. 

Hai là các vị nhân thần như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo... các bậc ấy đều có sự 

                                           
2
 Dẫn theo Nguyễn Văn Hải, Thần tích thần sắc Thanh Hóa, tập I, Nxb Thanh Hóa, 2015, tr.10 

3
 Phan Kế Bính (2003), Việt Nam phong tục, Nxb Văn hóa Thông tin, tr.110 
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tích, công trạng hiển hách và họ tên rõ ràng, lịch triều có mỹ tự bao phong là Thượng 

đẳng thần. 

Trung đẳng thần là những vị dân làng thờ đã lâu, có họ tên mà không rõ ràng 

công trạng, hoặc có quan tước mà không rõ họ tên, hoặc những thần có chút linh dị, tới 

khi nhà vua sai kỳ tinh đảo võ, cũng có ứng nghiệm thì triều đình liệt vào tự điển mà 

phong làm Trung đẳng thần. 

 Hạ đẳng thần là những vị thần dân xã thờ phụng mà không rõ sự tích ra sao, 

nhưng cũng thuộc về bực chính thần, thì triều đình cũng theo lòng dân mà phong cho 

làm Hạ đẳng thần. 

 Sự xếp loại mang tính quy định ấy của triều đình phong kiến được Phan Kế Bính 

chỉ ra, không ngoài tình hình chung của Thanh Hóa khi chúng ta nghiên cứu về hệ thống 

đền thờ được bao bọc bên trong là những vị thần vốn là linh hồn của một ngôi đền. 

 Với tư cách là những sử liệu, sự có mặt của các vị thần được thờ ở Thanh Hóa 

giúp chúng ta hiểu khái quát về xã hội Thanh Hóa qua các thời kỳ lịch sử. Ngoài những 

ngôi đền được Nhà nước công nhận, một nguồn tư liệu hết sức quý giá được ghi chép về 

các vị thần thờ ở Thanh Hóa phải kể đến cuốn Thanh Hóa chư thần lục. Đây là cuốn 

sách được công bố vào ngày 15 tháng 10 năm Thành Thái thứ 15 (1903), được “phụng 

biên” tức biên soạn theo lệnh vua, một văn bản nghiêm túc trong hệ thống “quan bản” 

của triều đình Huế, có lượng thông tin cao và đáng tin cậy. Trong một nghiên cứu của 

mình, nhà nghiên cứu Lê Huy Trâm
4
 căn cứ vào văn bản của Thanh Hóa chư thần lục  

đã phân chia các thần được thờ ở Thanh Hóa thành hai loại:  

 - Nhất tính hạt phụng tự dương thần liệt vị thần hiệu (tức nam thần) với 770 vị thần. 

 - Nhất tính hạt phụng tự âm vị liệt vị thần vị (tức nữ thần) với 173 vị thần. 

 Căn cứ vào sách Thanh Hóa chư thần lục (Bản dịch và phụ chú hiện lưu trữ tại 

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thanh Hóa) chúng ta biết cho đến khoảng đầu thế kỷ XX, 

toàn tỉnh có 3.561 phủ, nghè, đền, miếu là cơ sở thờ tự 804 thần nam và 171 thần nữ. 

Thông thường mỗi cơ sở thờ một vị thần nhưng cũng có nơi thờ nhiều thần. Việc phân 

bậc nam thần hay nữ thần là mang tính tương đối vì có những loại thần không thể phân 

biệt như: thần sấm, thần sông do đó đây là hạn chế của sách Thanh Hóa chư thần lục 

trong cách phân loại. Theo chúng tôi, các đền thờ ở Thanh Hóa chỉ thờ hai loại thần: 

nhiên thần và nhân thần, tiêu biểu là: 

 Nhiên thần gồm: Thần núi: thờ Cao sơn tôn thần, Thái sơn tôn thần; Thần sông: 

Long vương tôn thần, Long uyên tôn thân,... thần sấm: Thiên hóa lôi công, Thiên lôi 

                                           
4
 Lê Huy Trâm (2003), Nhìn lại cuốn Thanh Hóa chư thần lục, trong Thanh Hóa thời kỳ 1802 - 1930 (Kỷ 

yếu Hội thảo khoa học), Nxb Thanh Hóa, tr.347 
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linh ứng; Thần biển: Đông hải tôn thần, Áp lãng chân nhân tôn thần; Thần mây: Đông 

phương linh ứng tôn thần; Thiên thần: Đại càn quốc gia Nam Hải, Thượng ngàn sơn 

tinh công chúa tôn thần,... 

 Nhân thần chiếm số lượng chủ yếu trong các vị thần được thờ ở hệ thống đền 

thờ ở Thanh Hóa. Đó là các bộ tướng của Hùng Vương như Phan Tây Nhạc tôn thần, 

Hưng Đạo Vương tôn thần, Mục uyển vũ dũng tôn thần (Lý Thường Kiệt), Kim ngô 

long hổ thượng tướng quân (Trần Khát Chân), Khương Công Phụ tôn thần,... các thần là 

Hoàng đế như Lê Đại Hành hoàng đế, Đinh Tiên Hoàng đế miếu, Lê Thái Tổ Hoàng 

đế,... Thần là các nghệ nhân như Thanh Xà trợ thuận tôn thần (Lê Phong - ca hát), 

Khổng Minh Không tôn thần (tổ sư nghề đúc đồng), tổ sư nghề dệt săm xúc (Bà 

Triều),... Một số đền thờ thần ở Thanh Hóa còn thờ cả những thần nước ngoài như: 

Chiêm quốc hoàng phi tôn thần (vợ vua Chiêm Thành), Mãn Đường hoa công chúa tôn 

thần (con gái Hán vũ đế)... 

 Như vậy, qua các đền thờ ở Thanh Hóa, về mặt sử liệu, ta có thể hiểu được một 

cách khái quát diện mạo của các vị thần ở Thanh Hóa. Đó là bức tranh về xã hội Việt 

Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng trong thời phong kiến. Từ những hiện tượng tự 

nhiên đến các nhân vật truyền thuyết, huyền thoại, dã sử, đến các nhân vật lịch sử có 

công với đất nước, mang lại sự bình yên cho con người đều được tôn vinh, thờ phụng 

qua nhiều thế hệ, được nhà nước thừa nhận, nhân dân ghi nhớ. 

2. Nơi lƣu giữ những thần tích, thần phả, những nguồn sử liệu quý giá 

 Thần tích ở Thanh Hóa chủ yếu được viết dưới thời Lê Trung Hưng, vào mùa 

xuân niên hiệu Hồng Phúc thứ 1 (1572) đời vua Lê Anh Tông. Người soạn là Hàn lâm 

viện Đông các Đại học sĩ Nguyễn Bính. Đến mùa đông niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 3 

(1737) đời vua Lê Ý Tông, Quản giám Bách thần Tri điện Hùng lĩnh Thiếu khanh 

Nguyễn Hiền tuân sao theo nguyên bản chính. Cũng có những bản được đời sau căn cứ 

vào bản gốc sao lại như Thần tích thần Bảo Hựu (Đồng Cổ) ở Mỹ Đà, xã Hoằng Minh 

được sao lại đời vua Duy Tân. Thần tích Khuông quốc Đô thống Lê Phụng Hiểu ở xã 

Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, ngoài việc ghi chép ban phong mỹ tự theo bản gốc, 

người sao chép còn ghi bổ sung thêm các mỹ tự được ban dưới triều Nguyễn và tổng 

hợp những nơi thờ thần,... Nội dung thần tích ghi chép lại sự tích, lịch sử, công lao hành 

trạng các nhân vật ở địa phương, vùng miền. Đôi khi là những giai thoại, chuyện kể, lời 

đồn có liên quan đến địa phương qua những hình ảnh, hành vi đã được mọi người 

truyền tụng mang tính cách siêu nhiên, thần bí, tô điểm cho sự siêu phàm của nhân vật 

được nhắc tới. 
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 Chúng ta biết, hơn 900 vị thần được thờ ở Thanh Hóa ghi chép trong Thanh Hóa 

chư thần lục chỉ có 229 vị được ghi thần tích. Số còn lại chưa cung cấp cho chúng ta 

đầy đủ những thông tin cần biết. Nhiều vị thần không có thần tích, lý lịch cụ thể về công 

trạng của thần khiến cho các nhà nghiên cứu phải lần mò tìm kiếm. Điều này cũng dễ 

hiểu, lẽ đương nhiên mỗi vị thần đều có thần tích riêng về hành trạng, công tích, song 

triều đình chỉ quan tâm đến các vị thần có tầm bao quát, có tầm ảnh hưởng sâu sắc trong 

đời sống tâm linh của nhân dân, được các chức sắc trong làng xã tấu trình. Song, nhân 

dân có cách giải thích riêng, đều khoác lên thần những mỹ tự cao quý theo ước vọng 

của mình. Ngoại trừ những sắc phong do triều đình ban tặng, nhiều ngôi đền được dân 

tôn vinh là Thượng đẳng thần hoặc Thượng thượng đẳng thần nhằm đề cao vị thần mà 

cộng đồng mình đang thờ tự. 

 Trong các thần tích hiện còn lưu giữ tại các ngôi đền ở Thanh Hóa, chủ yếu 

mang nội dung: giúp dân yên vui, giúp vua đánh giặc quán xuyến toàn bộ công trạng 

của thần ở bất cứ góc độ nào. Qua thần tích, chúng ta thấy được vai trò của các thần 

trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Ví dụ, trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở đầu 

Công nguyên, có sự tham gia đông đảo của nhân dân nhiều vùng đất nước, có nữ tướng 

Lê Thị Hoa (Từ Thiện phu nhân) công trạng của Bà được lập đền thờ ở Nga Sơn. Quản 

gia Đô Bác Đại Vương Trịnh Gia, biết thương người nghèo đói đem lại của cải cho 

nhân dân trong vùng được 72 nơi thờ. Thần tích về Cao sơn tôn thần có tới 441 nơi thờ. 

Theo các tác giả sách Các vị thờ thần ở xứ Thanh, thì đây là một trường hợp khá đặc 

biệt mà người ta dễ nhầm lẫn. Có rất nhiều thần Cao sơn như Cao Sơn là một thầy 

thuốc, Cao Sơn là con của Lạc Long Quân, Cao Sơn Đại Vương (Dương Tự Minh) 

được tiên trao cho áo tàng hình giúp vua đánh Tống
5
. Lại có Cao Sơn tôn thần là Cao 

Hiển tự Vân Trường, quận Quảng Nam nước Đại Minh, thi đậu Tiến sĩ, làm quan đến 

chức Thừa tướng, có công tuần tiễn ở Nam Man, khi mất được lập đền thờ,... 

 Đến thời kỳ xây dựng nhà nước phong kiến độc lập, các thần cả nhiên thần và 

nhân thần, số lượng thần tích khá nhiều. Tiêu biểu phải kể đến thần tích Đồng cổ Đại 

Vương ở Yên Thọ (Yên Định), Bảo hiệu tôn thần (Thần Đồng cổ ở Hoằng Minh, Hoằng 

Hóa), Độc cước siêu dũng (thần Độc Cước ở Hoằng Kim, Hoằng Hóa). Hàng loạt các 

thần tích nhân thần khác như Nguyễn Tuyên ở Hoằng Lộc, Lê Phụng Hiểu ở Hoằng Sơn, 

Chu Minh-Chu Tuấn ở Hoằng Hóa, Hoàng Tá Thốn ở Yên Định, Đỗ Tương ở Tĩnh Gia,... 

 Nhìn chung, nguồn tư liệu thần tích hiện còn ở các đền thờ Thanh Hóa phản ánh 

khá đa dạng đời sống tâm linh của người dân qua các triều đại. Thần tích ở đây đều có 

cốt lõi của lịch sử là nguồn tư liệu quý giá bổ sung cho chính sử. 

                                           
5
 Lê Xuân Kỳ, Hoàng Hùng, Thích Tâm Minh (2008), Các vị thần ở xứ Thanh, Nxb Văn học, Hà Nội, tr.9 
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 So với thần tích, thần sắc ở các đền thờ Thanh Hóa phong phú vì đây là những 

sắc chỉ của triều đình ban phong, có sự lựa chọn chặt chẽ. Thực chất đây là những văn 

bản của Nhà nước khen thưởng cho những nhân vật có đóng góp cho địa phương đất 

nước. Ở các đền thờ thần tại Thanh Hóa các sắc phong đều được lưu giữ cẩn thận, bảo 

quản như một tài sản vô giá của địa phương, dòng họ, là niềm tự hào chân chính mà mọi 

người phải có trách nhiệm giữ gìn. Theo nghiên cứu của các tác giả Thần tích - Thần 

sắc Thanh Hóa (tập 1) thì đạo sắc cổ nhất hiện còn là đạo sắc của vua Lê Thánh Tông 

niên hiệu Hồng Đức (1460 - 1497) ban cho con cháu dòng họ Lê Lai được lưu giữ tại 

đền thờ Lê Lai ở Hoằng Hải, Hoằng Hóa. Sắc phong thời Lê Trung Hưng xuất hiện 

nhiều nhất vào niên hiệu Cảnh Hưng thứ 44 (1783) đời vua Hiển Tông. Đặc biệt, dưới 

triều Nguyễn, số lượng sắc phong tại các đền thờ hết sức phong phú đa đạng gắn với 

kiến trúc đền thờ ở thời kỳ này. Có vị thần được ban rất nhiều đạo sắc có tới 7 đạo như 

Đông Hải Đại Vương ở Bái Nại, Nga Sơn... 

 Như vậy, nếu như thần tích là những tư liệu lịch sử ghi chép về lai lịch các vị 

thần được thờ thì sắc phong là những văn bản hành chính của Nhà nước công nhận vị trí 

của thần đối với dân, với nước, có ý nghĩa sâu sắc bổ sung chính sử khi biên soạn về 

một nhân vật lịch sử. 

 3. Nơi gìn giữ những tấm bia, nguồn sử liệu quan trọng bậc nhất 

 Bia ký là một thể loại ghi văn tự dưới dạng một biểu tượng văn hóa, nhiều dân tộc 

trên thế giới sử dụng bia ký khắc ghi văn tự, hình vẽ trên chất liệu đá, kim loại, đất 

nung… Bia ký ở Thanh Hóa có số lượng lớn, tập trung ở thế kỷ XV - XVIII. Nhiều bia ký 

to lớn về kích thước, đa dạng về hình thức bố cục, trang trí và phong phú về nội dung. 

Cũng như đình, chùa, các đền thờ đều được dựng bia tuy số lượng không nhiều 

nhưng hàm chứa nguồn sử liệu vô cùng quý giá, giúp cho chúng ta hiểu biết rõ hơn 

nhân vật và xã hội đã qua. 

Thông qua bia ký ở Thanh Hóa cho chúng ta biết một khuynh hướng khích lệ 

phát triển kinh tế thương mại, phát triển giao thông, làm đường, làm cầu, làm chợ diễn 

ra khá nhộn nhịp, những điều này đã được tư liệu hóa thông qua thông tin trên bia ký. 

Các bia như Tướng Công thọ bi dựng năm Vĩnh Tộ thứ 4 (1626) ở đền thờ Tạ Tôn Đài 

huyện Hậu Lộc là một ví dụ. 

Ngoài việc phản ánh một cách sinh động lịch sử, kinh tế, xã hội xứ Thanh, còn 

có các bia ghi công đức khai sáng dựng nghiệp của các vua chúa cho đến quan lại, công 

thần, tướng lĩnh: bia Vĩnh Lăng ghi công nghiệp Lê Lợi ở Xuân Lam, Thọ Xuân; 02 bia  

Lê Đại Hành hoàng đế điện miếu bi và Lê Đại Hành hoàng đế điền điện chí ở đền thờ 

Lê Hoàn (Xuân Lập, Thọ Xuân); bia ghi chép về tướng tá, công thần như Nguyễn Chích 
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(bia Quốc triều tá mệnh công thần chi bi ở Đông Lĩnh, Đông Sơn), Lê Lệnh công sự 

nghiệp bi ở Thọ Phú, Triệu Sơn; Sinh từ bi ký ở đền thờ Mãn Quận Công (Đông Tân, 

Đông Sơn); bia đền thờ Nguyễn Văn Nghi (Đông Thanh, Đông Sơn),… 

Cũng thông qua các thông tin trên bia ký, người ta còn biết đến việc các vua, 

chúa thường lấy đất công ban tặng làm lộc điền và đất thờ tự cho các công thần. 

 Trong hệ thống đền thờ Thanh Hóa còn lưu giữ tấm bia Đại Tùy Cửu Chân quận 

Bảo An đạo tràng chi bi văn
6
 dựng năm 618 tại đền thờ Lê Ngọc xã Đông Ninh huyện 

Đông Sơn hiện lưu giữ ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia giúp chúng ta nhiều tư liệu quý giá. 

Sự tích về Lê Cốc (tức Lê Ngọc) không được chép trong chính sử nhưng căn cứ vào ghi 

chép ở văn bia, nhà sử học Đào Duy Anh khẳng định đây là nhân vật lịch sử gắn liền 

với một thời kỳ lịch sử có quá nhiều biến động ở thời Tùy Đường. Văn bia cho biết Lê 

Cốc tự là Ngọc, thời Tùy được bổ làm Tuyên Úy tướng quân Thái Thú Nhật Nam sang 

thời Tùy Đại Nghiệp được bổ làm Thái Thú Cửu Chân đã cùng các hào trưởng địa 

phương nổi lên hùng cứ một phương.  ng đã cùng các con tham gia chống nhà Đường 

trong đó có Tham Xung tá quốc hy sinh trong chiến đấu được nhân dân tôn vinh là đức 

Thánh Lưỡng, lập đền thờ nhiều nơi ở Đông Sơn, Triệu Sơn, Nông Công. Lê Cốc được 

xem là người có công đánh giặc và là Phúc thần của nhiều làng. 

 Đối với Lý Thường Kiệt, một vị anh hùng dân tộc đã được nhiều công trình biên 

khảo của các sử gia phong kiến cũng như hiện đại đánh giá, ngợi ca. Nhưng qua văn bia 

do Nhữ Bá Sĩ biên soạn cho dựng vào năm Tự Đức thứ 13 (1860) tại đền thờ Lý 

Thường Kiệt ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung chúng ta biết rõ hơn đóng góp của ông với 

quê hương Thanh Hóa. Sau khi tổng kết đóng góp của người anh hùng dân tộc, văn bia có 

đoạn: “Trộm nghĩ nói sự tích Thái úy có thể so với tài cao của Tử Trường, công lớn của 

Tôn Vũ Bộ, Liên Hoàng Thát là những bậc khác thường người đời cũng không ngoa lắm”. 

 Tại đền thờ Lê Hoàn xã Xuân Lập huyện Thọ Xuân có bia Sáng lập Lê Đại 

Hành hoàng đế đại miếu bi minh tự dựng năm 1926 do Thượng thư Nguyễn Thực soạn 

văn bia. Nội dung cho biết bà Đặng Thị mộng hoa sen sinh ra Lê Hoàn, biên giải việc 

lên ngôi vua cũng như những chiến công của ông trong sự nghiệp kháng Tống bình 

Chiêm. Cũng tại đền thờ này còn có tấm bia dựng vào triều Lê Kính Tông (1600 - 

1619). Nội dung văn bia nêu rõ những người hưng công xây đền có đến hàng trăm. Đây 

là tấm bia hậu điển hình về vị trí ngôi đền trong đời sống người dân và sự ngưỡng mộ 

của nhiều thế hệ đối với người anh hùng cứu nước,... 

                                           
6
 Đào Duy Anh, Cái bia cổ ở Trường Xuân với vấn đề nhà Tiền Lý,  Nghiên cứu Lịch sử số 50 (5/1963, tr. 

22 - 28) 
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 Như vậy, cùng với sự hiện diện của các vị thần linh, thần tích, thần sắc, bi ký mà 

trong bài viết này chưa thể chuyển tải hết được, đã cho thấy hệ thống đền thờ ở Thanh Hóa 

thực sự là kho tàng tư liệu quý giá đối với lịch sử dân tộc luôn cần tìm biết, khai thác. 
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TEMPLES OF THE GOD IN THANH HOA 

 AND THEIR HISTORICAL VALUES 

Le Ngoc Tao, Ph.D
 

Abstract: The temple system of the Gods in Thanh Hoa has been studied 

extensively by art researchers and historians. Each temple, through the process of 

formation, existence and development, contains "historical stories". The historical 

values of the temple system of the Gods have been analyzed from many different 

perspectives in which cultural-artistic, spiritual and historical values are highlighted. 
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TẠO HÌNH ĐỒ ĐỒNG DÂN GIAN VIỆT NAM THỜI NGUYỄN 

(THẾ KỶ XIX - XX) TRONG BỐI CẢNH GIAO LƢU 

VÀ TIẾP BIẾN VỚI ĐỒ ĐỒNG TRUNG QUỐC 

       NCS. Lê Thị Thanh
1
 

                                                                                                       (Tiếp theo và hết) 

 

2.3. Các motif trang trí đầy nét kỳ lạ và thần bí, mang đậm sắc thái ảnh hưởng của 

tôn giáo Trung Quốc trong đồ đồng dân gian Việt Nam thời Nguyễn (thế kỷ XIX - XX) 

Qua nghiên cứu, chúng tôi xác định được 7 dạng thức tạo hình hoa văn trên đồ 

đồng từ thời nhà Thương đến nhà Chu của Trung Quốc, cho thấy sự giao lưu và tiếp 

biến trong nghệ thuật đồ đồng dân gian Việt Nam thời Nguyễn (thế kỷ XIX - XX) như 

sau: một là hoa văn Taotie (thao thiết), hai là hoa văn quỳ long (rồng mặt nghiêng), ba 

là hoa văn chim phượng, bốn là nhóm hoa văn thiết khúc và hoa văn gợn sóng (hoa văn 

hoàn đới), năm là nhóm hoa văn bàn hôi, hoa văn lông vũ và hoa văn biến hình, sáu là 

nhóm hoa văn mang phong cách tả thực, bảy là hoa văn bằng văn tự. Trong đó, tiêu biểu 

và rõ nét nhất là ở các hoa văn sau: 

* Hoa văn Taotie 

Hoa văn Taotie là dạng hoa văn trên đồ đồng thịnh hành nhất vào thời đại nhà 

Thương, Chu. Tên Taotie được đặt bởi các học giả nhà Tống do dựa theo những ghi 

chép trong “Lã thị Xuân Thu” do Lã Bất Vi - thừa tướng nước Tần thời Chiến Quốc sai 

các môn khách soạn, gồm ba phần lớn là Kỷ, Lãm, Luận. Trong phần Lãm có nói: Hoa 

văn Taotie trên những chiếc bình thời nhà Chu đều có đặc điểm là “có đầu mà không có 

thân”. Hoa văn Taotie trên đồ đồng về cơ bản đều đúng như những ghi chép này. Thế 

nhưng, mới đầu hoa văn Taotie xuất hiện trên đồ đồng lại không phải là trên những 

chiếc “đỉnh thời nhà Chu”, mà là trên những chiếc “bình thời nhà Thương”, khác biệt về 

thời gian là vài trăm năm. Hơn thế, trong hoa văn Taotie ngoài hình ảnh những động vật 

kỳ lạ chỉ thấy đầu mà không thấy thân, cũng có không ít hoa văn có thân, móng vuốt và 

đuôi. Chính vì vậy, sau này cũng có nhiều người chủ trương gọi những hoa văn này là  

“hoa văn mặt thú”, thế nhưng, đa số mọi người vẫn thích sử dụng thuật ngữ “hoa văn 

Taotie” vì nó mang đầy sắc thái thần bí. 

Đặc trưng cơ bản của hoa văn Taotie là đầu của một động vật nhìn theo hướng 

chính diện, hai mắt trợn trừng lên, răng nghiến lại, trên đầu có sừng. Có những hình 

tượng Taotie là do một cặp quỷ long đối diện nhau nhìn theo hướng nghiêng hợp lại 

                                           
1
 Khoa Sư phạm Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3_B%E1%BA%A5t_Vi
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%83_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A7n_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_Qu%E1%BB%91c
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thành một hình đầu thú theo hướng thẳng. Trong tất cả những hoa văn Taotie, hai mắt 

luôn là đối tượng để tập trung mọi sự thể hiện, hai mắt to lớn khiến mọi người dẫu đứng 

từ xa cũng có thể cảm thấy một sức mạnh oai phong, áp chế, chỉ nhìn đã thấy sợ hãi. 

Hoa văn Taotie có sự thay đổi đa dạng, trên mỗi một món đồ đồng đều không giống 

nhau, đó là do quá trình chế tạo thời xưa, mỗi một chiếc khuôn chỉ có thể đúc được một 

sản phẩm. Sự khác biệt rõ nét giữa các hoa văn chính là ở những chiếc sừng trên đầu, có 

hoa văn là hình ảnh sừng bò, có hoa văn lại là hình ảnh sừng dê, có hoa văn như tai hổ. 

Mọi người có thể nhận ra nguyên hình cuộc sống từ những hình ảnh khác nhau này. 

Rốt cuộc thì hoa văn Taotie tượng trưng cho điều gì? Mọi người đã từng đưa ra rất 

nhiều phán đoán khác nhau, thế nhưng tất cả đều thiếu chứng cứ đáng tin cậy, vì vậy mà 

khó đi đến kết luận. Nội dung thực sự của hoa văn thần bí này có lẽ sẽ mãi là một câu 

hỏi, để lại cho mọi người một không gian tưởng tượng vô bờ bến. Hoa văn Taotie 

thường được trang trí ở những bộ phận chủ yếu nhất của đồ vật, và cùng với hoa văn 

quỳ long và hoa văn chim muông hỗ trợ ở hai bên tạo thành một mặt trang trí. Với thiết 

kế tỉ mỉ đã khiến cho hoa văn Taotie có thể thích ứng với mọi vị trí khác nhau trên mặt 

phẳng hay những khúc cong của đồ vật mà không gây cảm giác thiếu hụt của sự biến 

đổi trong hình tượng. 

 

     

H 3a. Hoa văn Taotie đầu triều  

Tây Chu, thế kỷ X - IX (TCN) 

H 3b. Hình Taotie dưới chân chậu đồng 

thời Nguyễn (thế kỷ XIX - XX) 

 

Hoa văn Taotie trên đồ đồng vào thời kỳ đầu thường tương đối đơn giản về bề 

mặt, được tạo bởi những hoa văn nổi cộm lên. Đến giai đoạn giữa thời kỳ nhà Thương, 

những hoa văn này đã phát triển thành kiểu nhiều tầng lớp, thường được gọi “hoa văn 

ba tầng”, hoa văn khắc chìm dưới bề mặt đều là những đường nét tinh tế, nhỏ bé làm 

nền. Hoa văn Taotie chủ yếu thịnh hành ở thời kỳ nhà Thương và nhà Tây Chu, sang 

đến thời Đông Chu cũng vẫn còn thịnh hành, thế nhưng đã mất đi sắc thái hung dữ, oai 

phong vốn có của nó [H.3a]. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%E1%BB%A3ng_A-di-%C4%91%C3%A0_ch%C3%B9a_Ph%E1%BA%ADt_T%C3%ADch#cite_note-10
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Tại Việt Nam, các tác phẩm đồ đồng dân gian cho thấy ảnh hưởng từ hoa văn 

Taotie của Trung Quốc trên một số tác phẩm thạp đồng từ thời kỳ Đông Sơn, đặc biệt 

tới thế kỷ XIX - XX biểu hiện này vẫn còn rõ nét trong hình Taotie dưới chân chậu 

đồng thời Nguyễn [H.3b]. Tuy nhiên, hoa văn Taotie của đồ đồng Trung Quốc khi xuất 

hiện trên đồ đồng Việt Nam lại có dáng vẻ hiền lành hơn và được dân gian gọi chung là 

hoa văn hổ phù. Tương truyền hổ phù là một con quỷ nuốt mặt trời, gây ra Nhật thực. 

Tương tự như hoa văn Taotie, hổ phù là linh vật bao giờ cũng được nhìn chính diện, có 

mắt quỷ tròn, mũi sư tử, miệng nhe, răng lớn, tóc xoắn đuôi nheo, sừng nai, tai thú, má 

bành, hàm nở rộng ngậm mặt trăng hay chữ thọ, chữ hỷ, cũng có khi phun ra bông hoa. 

Hổ phù có hai chân choãi ra hai bên bám chặt vào những đám mây hoặc một kết cấu 

nào đó. Nhìn chung, khi sử dụng hình tượng hổ phù, nghệ nhân đồ đồng xưa mong 

muốn đem đến sự no đủ, bền vững, hướng tới sự linh thiêng và trường sinh bất tử, xua 

đuổi tà ma, đồng thời cũng là biểu hiện của vũ trụ bao la vô bờ bến. Hình tượng hổ phù 

trên chân chậu đồng thời Nguyễn (thế kỷ XIX) được nghệ nhân dân gian tạo hình theo 

cách đơn giản hóa chi tiết, cách điệu tối giản, đường nét chắc khỏe kết hợp với những 

đường cong mềm mại sao cho phù hợp với chất liệu thể hiện chân chậu nhưng vẫn giữ 

được nét dữ tợn đặc trưng của hoa văn mặt hổ phù và các đặc tính không thể nhầm lẫn 

của hoa văn Taotie trên đồ đồng thời nhà Thương, nhà Chu. 

* Hoa văn quỳ long (rồng) 

Quỳ long (rồng) là một hình tượng thần bí, kì lạ tổng hợp rất nhiều đặc trưng của 

các động vật hình thể khác nhau trong truyền thuyết thần thoại cổ đại của Trung Quốc. 

Trong các loại hoa văn trên đồ đồng, tất cả những hình tượng như rắn, trên đầu có sừng, 

đều có thể gọi chung là hoa văn rồng. Trong đó, dạng hoa văn thường thấy nhất là hoa 

văn quỳ long. Hoa văn quỳ long thông thường dùng để chỉ những hình ảnh hình rồng 

mặt nghiêng có thân dài cong, đầu có sừng, mắt to và có nanh vuốt [H.4a], có hoa văn 

còn có vây ở bụng. Những dạng hoa văn này có rất nhiều biến thể và được ứng dụng 

linh hoạt. Hoa văn quỳ long thường cùng xuất hiện với hoa văn Taotie, đôi khi thu nhỏ 

lại thành sừng của Taotie, đôi khi lại xuất hiện ở hai bên Taotie để thành một loại hoa 

văn hỗ trợ. Nó cũng có thể tạo thành một dải hoa văn riêng. Hoa văn quỳ long còn xen 

kẽ với những hoa văn xoáy tròn để tạo thành hoa văn sắp hàng song song được gọi là 

hoa văn hỏa long. 

Hình thái của hoa văn rồng biến đổi đa dạng, có tính thính ứng rất cao đối với 

những bộ phận trang trí khác nhau, vừa có thể trở thành những hoa văn thuận theo một 

chiều chủ yếu, cũng có thể tạo thành những hoa văn sắp thành từng dải đối xứng nhau, 

và cũng thường được coi là hoa văn hỗ trợ, xuất hiện ở những phần cong của những đồ 
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vật như ly uống rượu, bình đựng rượu hoặc là xuất hiện ở vùng bụng các loại đỉnh. Hoa 

văn rồng còn được trang trí ở đáy khay đĩa đồng, cùng kết hợp với những hình tượng 

khác của cá, tạo thành một thế giới dưới nước thật sinh động. Đồ đồng Trung Quốc thời 

cổ đại còn có một dạng hoa văn rồng thân ốc sên, có mũi dài, thân cuộn thành hình tròn. 

Đây là một loại hoa văn đặc sắc chỉ có riêng của người dân thời nhà Chu. 

 

 

H 4a. Hoa văn quỳ long  

 đỉnh thời nhà Thương 

H 4b. Hoa văn quỳ long trên lư hương đốt trầm 

thời Nguyễn (thế kỷ XIX - XX) 

Trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, các tác phẩm đồ đồng cho thấy ảnh hưởng từ 

hoa văn hình rồng của Trung Quốc rất nhiều - từ giai đoạn Bắc thuộc đến các giai đoạn 

phong kiến Lý, Trần, hậu Lê, Tây Sơn. Hoa văn hình rồng trên đồ đồng Việt Nam phổ 

biến trên lư hương, chuông đồng, quai bình đồng… Rồng là biểu tượng quyền năng của 

hoàng đế, trong trường hợp có năm móng “ngũ trảo”. Còn rồng bốn móng là biểu tượng 

của rồng dân gian, rồng sông nước. Biểu hiện này rất rõ nét trong họa tiết hình rồng trên 

lư hương đốt trầm dân gian thời Nguyễn [H.4b], trên cuốn thư đồng thời Nguyễn và trên 

cặp chân đèn nến hình tượng rồng... Tuy nhiên, trong tất cả các hiện vật đó, chúng tôi 

đặc biệt quan tâm đến chiếc đỉnh đồng hình long giáng thời Nguyễn hiện được trưng 

bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Hình rồng ở đỉnh này được trang trí dưới hai quai 

của đỉnh, hai đầu rồng đúc dẹt cách điệu với nhiều hoa văn dải mây xoắn và vòi phun ra 

từ miệng rồng dưới dạng phun mưa. Chân đế là một tượng rồng khỏe khoắn như vươn 

ra từ một đám mây, một chân chống vào thân, chân kia nâng viên ngọc ngang đầu. Thân 

đỉnh là năm râu rồng đỡ lấy hai quai với những nét vạch tươi vui, sống động. Chân đỉnh 

là ba chân quỳ mặt hổ phù cũng giống như nhiều đỉnh khác. Nếu nét đặc trưng của rồng 

theo truyền thuyết Trung Quốc thường “có sừng hươu, đầu lạc đà, mắt quỷ, cổ rắn, bụng 

cá sấu, vảy cá, móng đại bàng, tai bò” thì hình tượng rồng trên tác phẩm đỉnh đồng này 

cho thấy sự giao lưu và tiếp biến một cách nhuần nhị và hiền lành, mềm mại thành: 

sừng nai, mắt sáng, vảy cá chép, có bờm, bốn móng nhọn, đuôi xoắn ốc, kết hợp với vân 

mây và đao mác hình sét… Như vậy, qua tác phẩm có thể khẳng định, trong dân gian 
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người ta tin rằng rồng lưu lại thông thường dưới đất, và ở đấy khi nó xuất hiện, đó là 

những dòng sông, là mong ước về nguồn nước, về mưa thuận gió hòa cho mùa màng 

sinh sôi, thóc lúa đầy bồ, cuộc sống no đủ… 

* Hoa văn thiết khúc 

Từ giữa thời kỳ nhà Tây Chu trở về sau, các hoa văn trang trí trên đồ vật có từ đời 

nhà Thương đã dần dần được trừu tượng hóa, hình thành nên một loại hoa văn mới với 

tên gọi: hoa văn thiết khúc. Tên gọi này cũng do các học giả sau này dựa theo cách nói 

trong “Lã Thị Xuân Thu” đặt cho. Trên những chiếc đỉnh thời nhà Chu có hoa văn thiết 

khúc, là những đường nét dài, trên dưới đều có nét cong [H.5a]. Đặc trưng cơ bản của 

hoa văn thiết khúc là dạng hoa văn hình chữ S nằm ngang, phù hợp với đặc điểm trên, 

dưới “đều có nét cong”. 

Hoa văn thiết khúc là biến thể của hoa văn chim muông, hoa văn rồng với những 

dấu tích rất rõ ràng. Thử lấy những mẫu hoa văn chim muông so sánh là có thể đoán 

được quá trình diễn biến cụ thể từ hoa văn chim muông thành hoa văn thiết khúc. 

Tính thích nghi của hoa văn thiết khúc rất mạnh mẽ, có thể tùy nghi ứng dụng, 

cũng có thể trang trí vào những bộ phận khác nhau của đồ vật. Thịnh hành cùng thời 

điểm với hoa văn thiết khúc còn có hoa văn hình vòng nhiều lớp, hoa văn vảy cá nhiều 

lớp… Hoa văn hình vòng nhiều lớp phần lớn đều là một dãy của những hình vòng tròn 

nối tiếp nhau, được coi như một dải trang trí ở phần miệng của đồ vật hoặc ở chân tròn. 

Hoa văn vảy cá nhiều lớp giống như vảy của động vật dưới nước, từng lớp từng lớp đan 

xen xếp lên nhau, có thể trang trí ở những bộ phận có diện tích lớn của đồ vật. 

                 

H 5a. Hoa văn thiết khúc trên âu đựng 

thực phẩm nghi lễ cuối năm thứ 5 - 

đầu thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên 

H 5b. Hoa văn thiết khúc trên chuông đồng 

thời Nguyễn, niên hiệu Khải Định 4 (1919) 

Từ các tác phẩm đồ đồng dân gian Việt Nam thời Nguyễn tại Bảo tàng Lịch sử 

Quốc gia hiện còn, chúng tôi nhận thấy ảnh hưởng từ hoa văn thiết khúc của Trung 
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Quốc trên nhiều tác phẩm chất liệu đồng như hoa văn thiết khúc trên chuông đồng thời 

Nguyễn, niên hiệu Khải Định 4 (1919) [H.5b], và trên nhiều đồ đồng khác cùng thời. 

Hoa văn này thường là hoa văn trang trí phụ họa tại các góc vuông nhằm tạo cảm giác 

trang trọng và sự cân xứng trong các mảng, nhóm họa tiết trang trí chính. Đây chính là 

hoa văn theo kiểu hình học, là kiểu hoa văn thứ nhất đã trình bày ở phần trên của bài 

viết. Kiểu họa tiết này thực hiện dưới hình thức liên hoàn nguyên thủy, sát nhau theo 

nhịp điệu dích dắc, tạo thành dây thắt bởi một đường nối ở trung tâm. Nghĩa Hán Việt 

gọi tên kiểu trang trí này là hồi văn, tức là các nét thẳng, khỏe cứ lui tới, nối nhau, gấp 

đoạn, đặt trong tương quan giữa các họa tiết cong mềm và tạo hình ô-van của đỉnh 

chuông tạo nên sự hài hòa giữa cái tĩnh và cái động, sự khỏe khoắn và nét mềm mại, 

mau thưa khúc triết… Như vậy, tuy là kiểu hoa văn phụ trợ, nhưng trong mọi trường 

hợp, nó rất tao nhã và có tính nghệ thuật cao.   

* Hoa văn gợn sóng (còn gọi là hoa văn hoàn đới) [H.6a] là những hoa văn trang 

trí với những đường cong rộng và thoáng ngay dưới những hốc trống của hoa văn chữ S 

nằm ngang được thêm vào đó các hoa văn khác. Hoa văn gợn sóng, hoa văn rồng và hoa 

văn rắn có một mối quan hệ về nguồn gốc rất rõ nét. 

Vào thời kỳ Tây Chu, những hoa văn trừu tượng này thịnh hành tuy đều là biến 

thể của những hoa văn động vật như hoa văn mặt thú, hoa văn rồng, hoa văn chim trước 

đó, thế nhưng ý thần bí chứa đựng trong đó đã dần giảm đi, thể hiện xu hướng chung 

của nghệ thuật tạo hình thời Tây Chu là phát triển theo hướng lý tính hơn. 

 
 

H 6a. Hoa  văn gợn sóng trên đỉnh đồng 

thời nhà Thương, tại Bảo tàng Văn hóa 

huyện Đôn Hóa, tỉnh Thiểm Tây 

H 6b. Hoa  văn gợn sóng trên quai chuông 

đồng, niên hiệu Tự Đức (1855) chùa Thanh 

Vân (Vĩnh Phúc) tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

Tại Việt Nam, các tác phẩm đồ đồng thế kỷ XIX - XX cho thấy ảnh hưởng từ hoa 

văn gợn sóng của Trung Quốc trên miệng giao long ở quai chuông đồng (niên hiệu Tự 
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Đức 1855) chùa Thanh Vân, tỉnh Vĩnh Phúc [H.6b] và ở vị trí tương tự tại các quai 

chuông đồng chùa Phổ Quang, tỉnh Đắk Lắc; chuông đồng đền Tối Linh (tỉnh Thừa Thiên 

Huế)... Hoa văn gợn sóng trên miệng giao long ở quai chuông đồng chùa Thanh Vân là 

motif gồm những đường lượn cong đều. Chúng tôi nhận thấy ở motif này có hình tượng 

lưỡng nguyên, vừa là hình tượng nước vừa mang hình tượng núi lại phảng phất hình mây. 

Như vậy, có thể nhận thấy rằng người nghệ nhân xưa muốn gửi gắm vào những tác phẩm 

ấy mong ước của cư dân nông nghiệp lúa nước về những điều tốt lành, hạnh phúc, phồn 

thực và cát tường.  

* Hoa văn trang trí bằng văn tự 

Khắc chữ trên đồ đồng trước thời Đông Chu vốn dĩ đều là khắc ở những chỗ thấy 

rõ như thành trong của đồ chứa. Sau thời Đông Chu, đã coi văn tự là một dạng trang trí 

và khắc lên những chỗ có thể nhìn rõ trên đồ vật . 

Một ví dụ có thực sớm nhất là chiếc hũ Loan Thư (tên một vị quan của nước Tấn) 

từ thời kỳ Xuân Thu, bề mặt chiếc hũ sáng bóng không có hoa văn trang trí, nhưng trên 

phần cổ và vai của chiếc hũ có bốn hàng với tổng cộng 40 chữ khắc, giữa các nét chữ 

được khảm vàng, vô cùng đẹp mắt. Những tác phẩm tương tự còn có chiếc tiệt (tiệt là 

một loại giấy ghép giao thông đường thủy và đường bộ do đế vương hoặc chính quyền 

cấp cho người dân trong thời cổ đại) của Ngạc Quân Khởi (công tử của nước Sở). 

Do tính chất cần phải thích ứng với những đòi hỏi trong việc trang trí, cấu trúc văn 

tự trong khắc chữ trên đồ đồng cũng dần phát triển theo hướng hình ảnh. Vào thời kỳ 

Xuân Thu chiến quốc, trên những binh khí mà tầng lớp quý tộc trong các nước chư hầu 

như Ngô, Việt, Sở, Thái, Tống,… sử dụng đều khắc chữ triện điểu trùng có khảm vàng 

làm hoa văn trang trí. Phong cách này được kéo dài mãi đến đời nhà Hán, có những chữ 

khắc trên đồ đồng thậm chí còn phát triển đến mức khó mà phân biệt được giữa chữ 

khắc và hoa văn khác. 

Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, tác phẩm đồ đồng cho thấy ảnh hưởng từ hoa văn 

trang trí bằng văn tự của Trung Quốc thể hiện rõ trên khánh đồng thời Nguyễn và trên 

nhiều hiện vật khác như chuông, cuốn thư, đỉnh, bát nhang,… Khánh đồng thời Nguyễn 

có công dụng như mọi chiếc khánh “tập chúng” khác là dụng cụ dùng để dẫn đường 

hoặc tập hợp tín đồ trong các sinh hoạt cộng đồng cũng như trong tế lễ. Khánh này có 

kích thức rộng 54,5 cm, cao 55 cm, dày 1,2 cm. Khánh có dạng giống mặt trăng thượng 

huyền. Mặt khánh khắc văn tự chữ Hán, nội dung tạm dịch như sau: “Ngày 11, tháng 4 

năm Nhâm Dần, niêu hiệu Thiệu Trị năm thứ 2 (1842) Hội Thiện Duyên và đại sư trụ trì 

chùa xã Đại Lộc cùng làm việc công đức là mua một chiếc khánh nặng 15 cân, giá 15 

quan dâng cúng vào miếu Quán Thánh”. Như vậy, đây là kiểu hoa văn thứ hai đã được 
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nhắc đến ở phần 2 của bài viết, hoa văn hình văn tự không chỉ là hoa văn rất đẹp dùng 

để trang trí, mà còn là minh chứng về nguồn gốc hiện vật. Tạo hình các hoa văn này cho 

thấy nghệ nhân phóng ra những nét độc đáo và bất ngờ mà không bị một chút khó khăn 

nào ngăn cản, cảm giác như họ không cố gắng gì trong việc thực hiện một tác phẩm tao 

nhã hài hòa với sự tế nhị trong ý tưởng. Ở đây, những nét móc mạnh bạo, những đường 

cong tinh anh đã làm đoạn văn tự trên thoát ly khỏi nội dung thông báo về nguồn gốc 

xuất xứ của chiếc khánh để vươn đến tầm một tác phẩm nghệ thuật độc lập phản ánh vẻ 

đẹp thanh nhã, trang trọng mà vẫn khỏe khoắn mang đậm tinh thần của đồ đồng dân 

gian Việt Nam thời Nguyễn (thế kỷ XIX - XX). 

3. Kết luận 

 - Văn hóa Trung Hoa là một trong những nền văn hóa lâu đời, liên tục, phong 

phú và đa dạng nhất trên thế giới. Nghệ thuật tạo hình đồ đồng ở Trung Quốc là một 

thành tố của văn hóa Trung Hoa, cho thấy một sự phát triển liên tục trong tạo hình hệ 

thống hoa văn trang trí từ thời cổ đại đến các triều đại phong kiến và là một trong những 

hình thức quan trọng nhất của nghệ thuật Trung Quốc. Hoa văn trên đồ đồng Trung 

Quốc đã giao lưu, tiếp biến với các nước ở khu vực Đông Á như: Triều Tiên, Thái Lan, 

Nhật Bản và đặc biệt là Việt Nam,… Nó bồi đắp và làm phong phú, rực rỡ sắc màu hơn 

trong quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa, tạo nên một bức tranh sinh động trong nghệ 

thuật chế tác đồ đồng của các quốc gia châu Á. 

- Sự tiếp xúc miến cưỡng dẫn đến đối lập văn hóa, do nô dịch văn hóa và chính 

trị đã làm Việt Nam (khi tự chủ) có những hành động tiêu cực nhằm bài xích các giá trị 

văn hóa nghệ thuật, trong đó có nhiều tác phẩm đồ đồng đã bị phá hủy. Tuy nhiên, theo 

nhận thức của chúng tôi, ngày nay chúng ta nên nhìn nhận lại các giá trị lịch sử mỹ 

thuật ấy, không nên bác bỏ sự tiếp nhận một cách sâu sắc các giá trị văn hóa Trung Hoa, 

bởi ảnh hưởng từ văn hóa bên ngoài (như Trung Quốc và các nước trong khu vực châu 

Á) chỉ như một lớp “vecni” phủ trên một nền văn hóa chung của Việt Nam, trong đó 

mỗi tác phẩm mỹ thuật, mỗi sản phẩm chất liệu đồng đã không bị mất đi tính cách riêng 

độc đáo của mình mà vẫn dựa trên cơ sở tiếp tục phát triển bản sắc văn hóa riêng của 

người Việt.  

- Sự giao lưu tiếp biến và kết hợp giữa những hoa văn phong phú đa dạng và các 

kiểu hình khéo léo, tinh tế của Trung Quốc với nét hiền lành, thô khỏe, mộc mạc đậm 

chất dân gian của mỹ thuật Việt đã mang lại một vẻ đẹp độc đáo trong nghệ thuật đồ 

đồng dân gian Việt Nam thế kỷ XIX - XX góp phần tạo ra một bầu không khí trang 

trọng và bí ẩn ở nơi nó xuất hiện, và không khí linh thiêng đó đặc biệt quan trọng trong 

nghi lễ ở Việt Nam thời Nguyễn. Vì vậy, các họa tiết trang trí trên đồ đồng là một yếu 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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tố quan trọng của nội dung tinh thần trên đồ đồng giai đoạn này. Hiệu quả của hoa văn 

trên đồ vật bằng đồng nói lên nhận thức thẩm mỹ của con người khi sáng tạo tác phẩm, 

các hình tượng trang trí đó đại diện cho tư tưởng triết lý, đan xen huyền thoại và thực tế 

của nghệ thuật tạo hình Việt. 

- Như vậy có thể khẳng định, trên suốt trường kỳ lịch sử mỹ thuật Việt Nam, 

dòng chảy của đồ đồng trải qua hầu hết các thời đại từ thời kỳ Đông Sơn, qua Bắc thuộc 

đến Lý, Trần, Lê, Nguyễn, hình thành một dòng chảy “cuồn cuộn” trong tạo hình đồ 

đồng dân gian, dòng chảy ấy không có sự cản trở đối kháng, nó cuốn hút và chi phối cả 

những sản phẩm chính thống cung đình, đôi khi được nâng lên tầm bác học, luôn xanh 

tươi một truyền thống hòa hợp, nhân ái để tạo nên sức mạnh tinh thần của mỹ thuật 

Việt. Chắt lọc những tinh hoa qua quá trình giao lưu và tiếp biến với nghệ thuật đồ đồng 

Trung Quốc, nghệ thuật đồ đồng dân gian Việt Nam thời Nguyễn (thế kỷ XIX - XX) 

hiện lên trong mối giao cảm nhuần nhị, uyển chuyển, cho thấy phảng phất nét đẹp mới 

tinh diệu hơn nhưng vẫn mang vẻ đẹp hướng thiện, hướng thượng, đậm đà sắc thái văn 

hóa Việt, vượt qua mọi thử thách của lịch sử, tự hào mãi mãi là ta. Ở đây, quá khứ nghệ 

thuật đồ đồng Đông Sơn không níu giữ mà cộng hưởng với tinh hoa các thời đại và 

thêm sự gặp gỡ với phương Bắc tạo thành bệ phóng của hiện tại, tiếp sức cho đồ đồng 

hiện đại những phong cách tạo hình, kỹ thuật chế tác và motif trang trí đặc sắc, hướng 

đến vẻ đẹp vị nhân sinh, gần gũi với cuộc sống nhân gian. Tiếp nối truyền thống cha 

ông, các nghệ nhân đúc đồng ngày nay đã đưa tư tưởng cuộc sống hiện tại hòa quyện 

với những họa tiết tinh hoa và các kỹ thuật điêu luyện ùa vào nghệ thuật qua chất liệu 

đồng cho người xem sự xốn xang niềm lạc quan, phấn chấn và cả chiều sâu suy nghĩ về 

vẻ đẹp vô hạn của một loại hình nghệ thuật truyền thống. Thành công nối tiếp thành 

công của các tác phầm đồ đồng hiện đại khẳng định sự chuyển tiếp các giá trị này bởi 

chúng đã đưa lại cho người thưởng ngoạn cảm giác sinh động, vượt thường, các tác 

phẩm dường như có linh hồn và gây nên sự liên tưởng rằng tư tưởng nhân sinh có thể 

thoát khỏi chất liệu đồng cứng rắn, bền vững để cho ta cảm nhận sự phập phồng của hơi 

thở thời đại.  

- Đồ đồng dân gian Việt Nam thời Nguyễn về quy mô có thể không hoành tráng 

như sản phẩm của cung đình Nguyễn nhưng về kỹ thuật và mỹ thuật thì không hề thua 

kém và đã để lại cho đời sau rất nhiều sản phẩm quý giá. Điều đặc biệt hơn nữa là các 

nghệ nhân tạo tác đồ đồng dân gian Việt Nam thời Nguyễn đã rất linh hoạt và sáng tạo 

khi giao lưu với văn hóa phương Bắc nhưng có sự chuyển hóa tinh tế, luôn kế thừa và 

vun gốc bản sắc dân tộc, dành cho dân gian chất sống mạnh mẽ, cộng với mối giao cảm 

tư tưởng của thời đại để kiên định bản lĩnh sáng tạo, từ đó tạo ra các tác phẩm nghệ 
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thuật mang đậm bản sắc người Việt, góp phần khẳng định giá trị mỹ thuật Việt Nam nói 

riêng và văn hóa nghệ thuật Việt Nam nói chung trong dòng chảy tiến hóa của văn minh 

xã hội loài người. Từ đó, có thể khẳng định rằng, nghệ thuật tạo hình đồ đồng dân gian 

thế kỷ XIX - XX là một minh chứng giá trị tư tưởng và thẩm mỹ, giúp chúng ta hình 

dung được phần nào lịch sử, văn hóa, xã hội Việt Nam thời Nguyễn. 
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HÌNH TƢỢNG CON CHÓ TRONG VĂN HÓA 

TS. Lê Thị Thảo

 

Tóm tắt: Trong văn hóa của nhiều quốc gia, hình tượng con chó hàm chứa những 

ý nghĩa tâm linh sâu xa, biểu tượng cho sức mạnh, sự trung thành, thông minh; là hiện 

thân của thần linh hoặc là trung gian giữa thần linh và con người. Có lẽ do gần gũi với 

con người và có những phẩm chất mà con người yêu mến, nên hình tượng con chó biểu 

hiện trong văn hóa khá đa dạng ở từng quốc gia, tộc người. Trong văn hóa Việt Nam, 

mặc dù hình tượng con chó tiếp thu nhiều triết lý từ nước ngoài nhưng lại được biểu 

hiện một cách hồn nhiên, phóng khoáng và hòa đồng, gần gũi với tâm thức dân gian 

người Việt.  

Từ khóa: con chó, di sản văn hóa, biểu tượng 

 

1. Đặt vấn đề 

Ở các nền văn hóa Á Đông, chó xếp thứ 11 trong 12 con giáp, với chi Tuất và một 

trong những con vật thuộc “lục súc” - 6 con vật nuôi trong nhà hoặc gần nhà. Câu 

chuyện “Lục súc tranh công
2
” ẩn chứa nhiều ý nghĩa giáo dục sâu xa, nhưng qua đó 

cũng cho thấy sự quen thuộc và quan trọng của con chó trong đời sống loài người. Bởi 

vậy, con người đã đem những nhận thức “mênh mông” của mình khoác lên mình nó, để 

con chó trong di sản văn hóa trở thành hiện thân của những thế lực siêu nhiên, ẩn dấu 

trong nó những niềm tin, ước vọng và cả những nỗi sợ hãi của con người. Những nhận 

thức mang tính biểu tượng đó thường bị chồng lấn dưới nhiều lớp ý nghĩa sâu xa mà 

đến ngày nay rất cần phải bóc tách, giải mã để tiệm cận với bản chất lịch sử và văn hóa 

dân tộc.  

2. Những phẩm chất tốt đẹp của con chó trong di sản văn hóa 

Chó là một trong những loài động vật được con người thuần hóa đầu tiên, giúp 

con người trong việc tìm kiếm thức ăn (săn bắt), bảo vệ và gắn bó gần gũi với đời sống 

con người. Chính vì vậy, hình ảnh con chó sớm được con người thể hiện trong di sản 

văn hóa. Trên tường của nhiều hang động và trong mộ táng ở nhiều vùng thuộc phương 

Tây, từ thời đại đồ đồng, người ta đã phát hiện nhiều hình vẽ hoặc tượng chó. Thời cổ 

đại, ở Hy Lạp và Lã Mã người ta đã ưa thích dùng chó làm vật nuôi trong nhà, nhiều khi 

con vật nuôi này trở thành sự kiêu hãnh của các gia đình giàu có. Ở Việt Nam, cách đây 

hàng nghìn năm, trên rìu đồng, trống đồng Đông Sơn và một số đồ đồng khác, con chó 

                                           

 Khoa Luật và Quản lý Nhà nước, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

2 Truyện “Lục súc tranh công” kể về sáu con vật nuôi: trâu, chó, ngựa, dê, gà và lợn tranh nhau công trạng 

của mình, người chủ phải can thiệp vào, dàn hòa mới yên. 
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đã được khắc ở nhiều tư thế và trạng thái khác nhau như: đang đuổi theo con mồi (hình 

chó săn hươu trên rìu Đông Sơn) hoặc cùng con người vượt qua muôn trùng sóng gió 

trên những con thuyền lớn (trên trống đồng Ngọc Lũ).  

Trong nhiều nền văn hóa, hình ảnh con chó gắn với những đức tính tốt đẹp, tiêu 

biểu nhất là sự can đảm, lòng trung thành, đức tin và lối sống trọng nghĩa tình. Trong 

văn học Hy Lạp cổ đại, Homeros Odyssey đã kể về câu chuyện của Odysseus, người có 

một con chó gọi là Argos. Sau chuyến du lịch dài ngày, anh ta cải trang khi về nhà để 

che dấu sự xuất hiện của mình. Không ai phát hiện ra, chỉ duy nhất con chó già nhận ra 

anh ngay từ khi anh ta mới trở về. Chủ đề này thường được mô tả trong các bình gốm 

Hy Lạp cổ đại
3
. Có một câu thành ngữ Trung Quốc nói về lòng trung thành của loài chó 

như sau: “Cẩu bất hiềm gia bần, nhi bất hiềm mẫu xú” (Chó không chê chủ nghèo, con 

không chê mẹ xấu). Ở Việt Nam, trong truyện Sự tích chú Cuội, con chó vì chịu ơn cứu 

mạng trước đây đã tình nguyện tặng chú Cuội bộ ruột để Cuội cứu vợ
4
. Người ta còn tin 

tưởng chó có giác quan thứ sáu, có nhiều khả năng vượt trội như biết đường tìm về nhà 

xa cả vài trăm cây số dù đường đi chưa từng quen thuộc bao giờ. Thành ngữ dân gian 

Việt Nam có câu: "lạc nhà nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu" để biểu hiện một sự tin 

tưởng, xem trọng đối với loài chó. Truyện Chó bị đòn oan kể rằng: khi con chó bị chủ 

nhà mắng một cách vô lí, mèo đã bảo chó: “ ng chủ ăn ở với mày bạc thế, mày cứ bỏ đi 

đâu thì đi có hơn không?”. Con chó đã lấy cái nghĩa làm trọng: “Chó gầy xấu mặt người 

nuôi. Ta bỏ chủ đi thì không phải nghĩa”
5
.  

Trong văn học dân gian của nhiều dân tộc, con chó là loài vật mang đến sự may 

mắn, hạnh phúc cho con người. Tục ngữ Việt Nam có câu “mèo đến nhà thì khó, chó 

đến nhà thì sang”. Người Trung Quốc còn lưu truyền câu truyện lý giải vì sao chó lại trở 

thành vật nuôi thân thiết của con người. Tương truyền, sau nạn đại hồng thủy, con 

người không kiếm được thức ăn nên bị chết đói rất nhiều. Các Thiên thần đã họp bàn 

nhau lại, cử Phục Hy dạy con người chăn nuôi, Thần Nông dạy con người trồng trọt, lục 

súc (trâu, ngựa, dê, gà, lợn, chó) giúp con người sản xuất và chăm lo đời sống. Trong 

đó, một nhiệm vụ khó khăn là mang hạt lúa xuống trần gian để cứu đói cho con người. 

Các hạt lúa ở thượng giới vốn mọc chi chít từ gốc tới ngọn nhưng lại rất dễ rụng, đường 

đi lại phải qua biển lớn đầy sóng gió. Các loài vật đều ngại ngùng trong việc mang hạt 

                                           
3
 Kenneth Kitchell, Pets of the Ancient Greeks. 

(https://www.penn.museum/documents/publications/expedition/PDFs/53-3/kitchell.pdf) 
4
 Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo, Nguyễn Thị Huế (1995), Kho tàng thần thoại Việt Nam, Nxb Văn 

hóa Thông tin, Hà Nội, tr. 217. 
5
  n Như Nguyễn Văn Ngọc (1990), Truyện cổ nước Nam, Nxb Khoa học Xã hội, tr. 335-336. 
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lúa đi xuống trần gian, chỉ duy nhất loài chó vì thương cảm cho loài người đang đói ăn 

nên nhận lời dính các hạt lúa khắp thân mình để mang đi. Do sóng dữ nên khi đến nơi 

chỉ còn những hạt lúa bám ở trên đuôi chó (điều này lý giải hiện tượng các hạt lúa chỉ 

mọc ở trên ngọn, giống như bám ở trên đuôi chó). Vì công lao này, trong lục súc, chỉ 

duy nhất chó được loài người cho ăn cơm. Ở Việt Nam, cư dân miền núi Quảng Nam 

còn lưu truyền một truyền thuyết: hạt lúa xưa kia to như quả dừa, đến khi chín tự động 

lăn về nhà của con người. Nhưng một lần con người làm cho hạt lúa tức giận nên bỏ đi. 

Chó sợ con người bị đói nên đã đuổi theo, cố xin được mày tấm và cám của lúa ở lại. Vì 

vậy, ngày nay hạt lúa có kích thước nhỏ bé và con người phải mất nhiều công chăm bón 

mới có được. Vào ngày lễ ăn cơm mới, cư dân nhiều tộc người ở Quảng Nam có tục cho 

chó ăn trước bát cơm mới đầu mùa cúng trong dịp lễ này để ghi nhận công ơn. Cũng ở 

miền núi Quảng Nam, do chó có công giúp người đi săn nên các phường săn luôn dành 

bộ lòng của các con thú săn được cho bầy chó săn và tuyệt đối không ai được ăn bớt 

một miếng nào.  

Nhiều dân tộc trên thế giới đã tôn loài chó thành vật tổ. Ngày nay người Dao ở 

Việt Nam và phía Nam Trung Quốc vẫn coi mình là con cháu của Bàn Hồ
6
 (một con 

long khuyển, từ trên trời giáng xuống trần). Do đó, họ có tục thờ chó, trang phục mô 

phỏng chó hay trang trí hình chó và để tóc kiểu chó. Người Dao đỏ trong ngày cưới còn 

đội một chiếc mũ hình đầu chó, mặc váy có hình đuôi chó… Trên trang phục người Dao 

còn bắt gặp hình ảnh đôi chó ngộ nghĩnh quay lưng lại nhau. Truyền thuyết về ông tổ 

chó cũng còn thấy ở nhiều dân tộc khác ở Việt Nam như Xơ - đăng, S’tiêng, Giẻ Triêng, 

Chăm, Lô Lô, Cơ - tu…  

3. Những năng lực của con chó trong văn hóa tâm linh 

3.1. Năng lực thông linh, dẫn dắt linh hồn 

                                           
6
 Truyền thuyết về Bàn Hồ được ghi lại trong Quá Sơn bảng văn (hay Bảng Văn, Bình Hoàng khoán điệp) 

bằng chữ Nôm Dao. Nội dung có thể tóm tắt lại như sau: Bàn Hồ là con long khuyển mình dài ba thước, 

lông đen vằn vàng, mướt như nhung, từ trên trời giáng xuống trần, được Bình Vương yêu quý, nuôi trong 

cung vua. Một hôm Bình Vương nhận được chiếu thư của Cao Vương liền hội triều đình lại để bàn cách 

đánh lại Cao Vương. Trong khi mọi người còn đang yên lặng vì chưa tìm ra được kế gì, thì Bàn Hồ nhảy 

ra phủ phục trước nhà vua xin đi giết Cao Vương. Trước khi Bàn Hồ đi, vua hứa nếu Bàn Hồ giết được 

Cao Vương thì sẽ gả công chúa cho. Thực hiện được nhiệm vụ được giao, Bàn Hồ được Bình Vương gả 

con gái cho. Sau lễ cưới, Bàn Hồ mang vợ về núi Cối Kê (Chiết Giang), rồi sinh được 6 con trai và 6 

người con gái. 12 người con của Bàn Hồ đều được Bình Vương ban sắc thành 12 họ. Con cháu Bàn Hồ 

sinh sôi ra ngày một nhiều. Tới thời Hồng Vũ (1368-1398), bị hạn ba năm liền không có gì ăn, nhà vua 

cung cấp cho mỗi người một cái búa, một con dao để đốn rừng làm rẫy. Con cháu Bàn Hồ phát hết rừng 

núi của Bình Vương, khiến cho nhà vua phải cấp cho Quá Sơn bảng văn để phân tán đi các nơi tìm đất 

sinh sống (Theo Wikipedia). 
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Trong lĩnh vực tâm linh, con người đã từ chỗ quan sát những đặc điểm, khả năng 

thật của con chó mà gán cho nó những năng lực tương ứng. Do hung dữ, có sức mạnh, 

nên con chó được quan niệm có sức mạnh vũ trụ vô biên. Người Trung Quốc giải thích 

hiện tượng nhật thực, nguyệt thực là do “Thiên Cẩu” (Con chó của trời) thỉnh thoảng 

đói bụng rồi nuốt chửng cả mặt trời, mặt trăng. Để cứu mặt trời, mặt trăng, Trương 

Tiên
7
 đã dùng cây cung của mình đuổi bắn Thiên Cẩu, buộc nó phải nhả mặt trăng, mặt 

trời ra.  

Hình ảnh con chó phổ biến nhất trong đời sống tâm linh ở khắp nơi trên thế giới 

gắn với thế giới bên dưới và bóng tối, nói chung là của thế giới âm, đối lập với chim, 

tượng trưng cho trời, cho mặt trời và ánh sáng, tượng trưng cho thế giới bên trên, nói 

chung là thế giới dương
8
. Năng lực cai quản cõi chết hoặc dẫn dắt linh hồn người chết 

có lẽ gắn với đặc điểm của loài chó trong đời sống là canh giữ nhà cửa và là bạn đường 

của con người. Thần Anubis trong thần thoại Ai Cập cổ đại (vị thần gắn với việc ướp 

xác, có nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn người chết về thế giới âm phủ hoặc tái sinh) được 

miêu tả dưới hình dạng thân người đầu chó rừng, cánh tay gắn một dải băng, một tay 

cầm móc, một tay cầm néo
9
. Trong thần thoại Hy Lạp, Ceberus là con chó ba đầu vô 

cùng hung dữ của thần cai quản địa ngục Hades. Ceberus có nhiệm vụ chính là canh gác 

cánh cửa dẫn vào địa ngục, ngăn không cho bất cứ linh hồn nào thoát ra. Ở các bộ tộc 

Đức cổ, có một con chó khủng khiếp tên là Garm, chuyên gác lối vào Niflheim, vương 

quốc của những người chết, xứ sở của băng giá và bóng tối
10
. Người Mexico cổ nuôi 

những con chó màu lửa để chôn cùng với người quá cố, thực hiện nhiệm vụ hộ vệ người 

quá cố ở thế giới bên kia, cũng như Xolotl - chó thần đã từng hộ vệ Mặt Trời trong cuộc 

du hành dưới lòng đất. Thời trung cổ ở phương Tây, chó cũng được hiến sinh trên mộ 

chủ nó, để giúp chủ sau cuộc hành trình dài vượt qua được 9 con sông lớn ngăn lối lên 

bầu trời thứ 9 - nơi cư ngụ vĩnh hằng của linh hồn người quá cố
11
. Trong truyện của 

Phật giáo, chó ngao là con vật canh giữ hai đầu cầu Nại Hà, sẵn sàng cắn xé những linh 

hồn tàn ác bị trượt ngã. Trong truyện Tây Du Ký của Trung Quốc nhắc đến Hao Thiên 

                                           
7
 Trương Tiên còn gọi là Trương Tiên Đại Đế, Trương Viễn Tiêu, là một vị thần của Đạo giáo, người ban 

phước lành và bảo hộ cho trẻ em hay những hài nhi còn chưa ra đời. 
8
 Trong khi ở hầu hết các nền văn hóa, con chó đại diện cho thế giới âm ở dưới lòng đất, thì ở một số nền 

văn hóa, con chó lại đại diện cho sức mạnh và dương tính. Con chó trong văn hóa một số tộc người ở 

Nam Mỹ là vị thần giữ lửa, đem lửa về cho con người hoặc giúp con người chế tạo ra lửa.  
9
 Các loại dụng cụ được sử dụng trong quá trình ướp xác. 

10
 Jean Chevalier, Alain Cheerbrant (2014), Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới, Nxb Đà Nẵng, tr.182. 

11
 Jean Chevalier, Alain Cheerbrant (2014), Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới, Nxb Đà Nẵng, tr.181. 
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Khuyển, là con chó thần của Nhị Lang thần, phò trợ cho Nhị Lang thần diệt trừ yêu ma, 

quỷ quái. 

Theo tư liệu của Nguyễn Duy Thiệu (Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam)
12

, trong 

đám tang của người Mường có lễ thức nhòm họ (nhìn họ) - với sự dẫn dắt bằng lời của 

ông mo, linh hồn người chết được nhìn lại gia đình, họ hàng ở mường người lần cuối để 

từ biệt những gì thân thuộc trước khi sang thế giới bên kia - mường ma. Trong lễ thức 

này, ta thấy xuất hiện hình tượng con chó là biểu tượng cho mường ma. Ở cộng đồng 

người Mường huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, khi làm lễ thức Kẹ (cắt mối liên hệ bình 

thường giữa linh hồn người đã chết - ma với cõi sống), người ta đặt trên ban thờ của 

người chết một con gà luộc, còn trên quan tài bày một con chó (nguyên vẹn cả con đã 

luộc). Chó được nối với con gà bằng một sợi chỉ. Khi đọc hết đoạn mo đưa người chết 

sang thế giới bên kia, ông mo cắt bỏ sợi dây nối con gà với con chó, với ý nghĩa hồn 

người chết sẽ thành ma bị chia tách với thế giới dương, với trần gian để về với thế giới 

âm, thế giới ma, mà con chó là tượng trưng. Trong quan niệm của người Xinh Mun, 

người chết muốn lên được với tổ tiên ở mường Trời phải qua hai cửa ải khó khăn nhất 

và phải nhờ sự trợ giúp của con chó. Cửa ải đầu tiên ở Phiêng Luông, tại đây có con chó 

to, màu vàng đưa người chết tắm sạch sẽ ở một mó nước rồi mới đi tiếp. Cửa thứ hai, 

sau khi lên đến tầng thứ ba của mường trời, phải qua một cây cầu có nhiều mỡ rất trơn, 

hồn ma không thể đi được, thầy mo phải gọi con chó đến để chó ăn hết mỡ trơn cho 

người chết có thể đi được.  

Ở nhiều tộc người thiểu số, thầy cúng đã dùng chó để mang lại sức khỏe hoặc dẫn 

các linh hồn xấu làm hại đến sức khỏe của con người ra khỏi cơ thể. Cũng theo ghi chép 

của Nguyễn Duy Thiệu (Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam), tộc người Akha (còn gọi là 

người Kọ) ở miền Bắc nước Lào khi tiến hành lễ cúng sức khỏe cho gia đình, thầy cúng 

phải dùng một con chó nhỏ chừng 3 - 4 tháng tuổi, buộc vào cột lễ dựng ở ngoài sân, 

bên cạnh cột lễ đốt một đống lửa. Trước ngày tế, sau khi tâu trình các vị thần linh, 

người ta thui con chó để hiến tế. Điều đặc biệt là, trong đêm trước hôm tế, thầy cúng 

phải ăn hết thịt con chó, đặc biệt là cái đầu, có thế thì ngày mai pháp thuật của ông ta 

mới cao cường để làm lễ thức chính. Trong nghi thức phép thuật chữa bệnh của người 

Thái ở Điện Biên, thầy cúng cũng dùng con chó con để cúng tế thần linh, sau đó úp lên 

bụng người bệnh để lấy hết bệnh tật ra ngoài cơ thể. Tuy thực hư chưa rõ về khả năng chữa 

bệnh bằng pháp thuật dùng đến chó làm vật hiến tế, nhưng những chi tiết này khẳng định 

vai trò quan trọng của con chó trong tâm thức cộng đồng cư dân một số dân tộc.  

                                           
12

 Nguyễn Duy Thiệu (2006), Chó trong pháp thuật chữa bệnh, Tạp chí Di sản Văn hóa, số 1(14) năm 

2006, tr.90. 
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Loài chó cũng được coi là cầu nối giữa thế giới của con người với thế giới của 

thần linh. Đối với người Iroquois (châu Mỹ), chó là sứ giả của con người với thần linh. 

Hằng năm, vào những ngày Tết năm mới, theo truyền thống người ta hiến tế một con 

chó trắng. Con chó được xem như một sứ giả mang lên trời những lời cầu nguyện của 

con người
13
. Trong truyện cổ tích Việt Nam Chàng học trò và con chó đá, con chó đá 

có sự giao tiếp thường xuyên với các vị thần trên thượng giới, do đó nắm bắt được các 

sự việc sẽ diễn ra trong tương lai, báo trước người học trò có thể thi đậu hay không.  

3.2. Năng lực trấn giữ, bảo vệ 

Từ đặc tính trung thành, có sức mạnh, có tiếng sủa lớn, có khả năng tinh tường 

phát hiện ra người hoặc vật thể lạ, trong đời sống tâm linh, con chó được gán cho chức 

năng canh giữ không cho ma quỷ làm hại đến cuộc sống của con người hoặc làm tổn hại 

đến linh hồn người đã khuất.  

Hình thức chôn chó đá ở đầu làng khá phổ biến ở nông thôn Trung Quốc và Việt 

Nam xưa kia với mục đích canh giữ, xua đuổi những thế lực xấu xa vào quấy nhiễu dân 

làng. Chó đá là con vật linh thiêng của người dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn, Cao Bằng. 

Người dân địa phương quan niệm chó đá sẽ đem lại may mắn, vì vậy, họ không bao giờ 

ăn thịt chó và luôn coi chó là con vật thiêng liêng để tôn thờ. Họ có tục chọn ngày tốt để 

đặt con chó đá trước cửa nhằm trừ tà và giúp trông nom nhà cửa, gọi chó đá một cách 

kính cẩn là “cụ Thạch”. Theo tư liệu của Nguyễn Phương (Báo Dân tộc và Miền núi), ở 

bản Boong Dưới, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, có 273 hộ, tới 90% 

số hộ thờ chó đá
14

 (năm 2017). Chó đá được tạc to như chó thật. Hai chân trước đứng 

hiên ngang, hai chân làm trụ theo thế đứng bệ vệ, mồm và mắt hướng thẳng ra phía 

trước, sẵn sàng tư thế tấn công.  

Việc thờ chó đã xuất hiện từ rất sớm. Thời vua Lý Công Uẩn (thế kỷ XI) đã cho 

dân lập đền thờ Cẩu Nhi ở hồ Trúc Bạch (Tây Hồ, Hà Nội) để thờ thần chó (Cẩu Mẫu 

và Cẩu Nhi) với công lao giúp vua lên ngôi và định đô ở Thăng Long
15
. Nhiều người đã 

nghĩ tới mối liên hệ giữa năm sinh của Lý Thái Tổ (năm Tuất) với sự trợ giúp của 2 con 

chó trong truyền thuyết này.  

                                           
13

 Jean Chevalier, Alain Cheerbrant (2014), Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới, Nxb Đà Nẵng, tr.183. 
14

 Nguyễn Phương, Người dân bản Nùng thờ chó đá, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi online, ngày 

10/3/2017. (http://dantocmiennui.vn/54-dan-toc-viet-nam/nguoi-dan-ban-nung-tho-cho-da/118604.html) 
15

 Vấn đề có tồn tại đền thờ Cẩu Nhi ở hồ Trúc Bạch còn chưa thống nhất trong các nhà nghiên cứu lịch 

sử, văn hóa Việt Nam. Việc xây dựng đền thờ này được ghi chép lại trong tác phẩm Tây Hồ chí biên soạn 

cuối thế kỷ XIX. 
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Nhiều tài liệu lịch sử cũng ghi chép việc thờ cúng chó đá của người Việt với chức 

năng trấn trạch, trừ tà. Trong cuốn Việt Nam văn hóa sử cương, học giả Đào Duy Anh 

đã viết: “Xưa kia, cửa ngõ thường không làm đúng chính giữa nhà và sân để cho người 

ngoài đừng nhìn thẳng vào trung tâm nhà. Người ta cũng thường kiêng không để cho có 

con đường đâm thẳng vào nhà, hay là có đền chùa ở trước nhà. Nếu bất đắc dĩ không 

tránh được những điều kỵ ấy thì người ta chôn ở trước nhà một con chó đá hay là treo 

một cái gương ở trên cửa chính để yểm tà khí”
16
. Trong tác phẩm Văn hóa, tín ngưỡng 

và thực hành tôn giáo người Việt của L. Cadière ghi lại việc ở phía Nam thành cổ 

Quảng Trị có quan đường đam thẳng (dù hơi chéo) vào phía Đông của thành cổ và còn 

đâm vào nhà quan Tổng đốc. Để chống đỡ những ảnh hưởng tai hại của con đường, ông 

Tổng đốc đã cho chôn một hòn đá ở chỗ bẻ quặt của con đường và đặt một con chó vôi 

trên lũy thành, thẳng trục với viên đá trấn và nhà quan
17
. Làng Nam Phổ Đông (nay 

thuộc xã Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) có thờ hai con chó đá, đặt trên bệ 

gạch, gọi là Thần Cẩu. Một con để hóa giải những ảnh hưởng xấu do nóc đình làng Phú 

Khê bên kia con kênh đâm qua, con còn lại để chắn hướng một con đường chạy qua bãi 

tha ma
18
. Cả hai con chó đá này đều được người dân đặt bát hương thờ cúng. Trong 

sách Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, phần Dư địa chí, khi chép về 

trấn Thanh Hóa có ghi rõ: “Cửa nghi môn ở điện Lam Kinh có hai con chó đá rất 

thiêng
19
”.  

Ở một số nơi chó đá được thờ như thần. Làng Địch Vĩ (xã Phương Đình, huyện 

Đan Phượng, Hà Nội) hiện còn một con chó đá rất to, dưới chân là một đàn chó nhỏ, 

người dân gọi là Quan lớn Hoàng Thạch. Trước đây, người dân thờ chó đá ở mô đất 

thấp, sau này, dân làng xây bệ thờ ở bên cạnh đình và chùa Địch Vĩ, không xây tường 

bao để đến ngày lễ ai cũng có thể đến thắp hương cầu bình yên, may mắn. Người dân 

làng Phù Trung (xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) lại gọi chó đá là thần cẩu 

hay hoàng thạch cẩu. Con chó đá được đặt ở trên bệ cao trong đình làng, được người 

dân thờ cúng một cách kính cẩn. Trước đây, con chó đá này được thờ ở  một gò đất đầu 

làng, sau được rước về đình và thờ ở trên bệ cao
20

.  

                                           
16

 Đào Duy Anh (1985), Việt Nam văn hoá sử cương, Nxb Đông Nam Á tái bản, tr.179. 
17

 Leopold Cadiere (2015), Văn hóa, tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt, tập 2, Nxb Thuận Hóa, 

tr. 136. 
18

 Leopold Cadiere (2015), Văn hóa, tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt, tập 2, Nxb Thuận Hóa, 

tr. 148. 
19

 Phan Huy Chú (1992), Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, Nxb Khoa học Xã hội, tr.44. 
20

 Hoàng Phương (2014), Người Việt xưa đã thờ chó đá, VnExpress ngày 24/8/2014 

(https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nguoi-viet-xua-da-tho-cho-da-3035161.html). 
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Trong các di tích của người Việt ngày nay vẫn còn lại nhiều chó đá. Hầu hết các 

con chó đá được tạc và chạm khắc mộc mạc trong tư thế ngồi xổm, hai chân trước duỗi 

thẳng trong tư thế canh gác, cổ đeo lục lạc, đặt ở bên ngoài cổng di tích với nhiệm vụ 

canh gác và kiểm soát tư cách kẻ hành hương. Với chức năng canh giữ, chó đá được đặt 

quay ra chứ không chầu vào như một số linh vật có bốn chân khác.  

Thế kỷ XVII, XVIII, với sự nở rộ của loại hình đền thờ, lăng mộ quận công, 

quan tướng có công lao với triều đình, chó đá được sử dụng như linh vật canh giữ lăng, 

nhiều khi được tạc với kích thước to lớn, tinh tế, thể hiện địa vị của người được thờ, như 

ở đền thờ Quận công Nguyễn Ngọc Trì (Phúc Thọ, Hà Nội), lăng quận Vân (Thường 

Tín, Hà Nội), lăng quận công Phạm Mẫn Trực (Hoài Đức, Hà Nội), lăng Đề đốc Phạm 

Nguyễn Công (Hoài Đức, Hà Nội), đền thờ Phúc Khê tướng công Nguyễn Văn Nghi 

(Đông Sơn, Thanh Hóa), đền thờ Hoàng Bùi Hoàn (Quảng Xương, Thanh Hóa), lăng 

Đoan Quận công Bùi Thế Đạt (Diễn Châu, Nghệ An)… 

Ở đền thờ Phúc Khê tướng công Nguyễn Văn Nghi (xã Đông Thanh, huyện 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) còn 2 đôi chó đá. Đôi chó đá ở bên ngoài, (tượng bên trái 

cao 0,80m, tượng bên phải cao 0,97m), dáng nhìn ngước đầu cao, hai tai cụp, dáng vẻ 

chăm chú như nhắc nhở kẻ hành hương ý thức chuẩn bị bước vào vùng đất thiêng. 

Tượng hai chó đá ở đầu dãy tượng hai bên linh đạo, (tượng bên phải 0,77m, tượng bên 

trái cao 0,70m) dáng hiền lành, tĩnh lặng. Con chó đá bên phải mình phủ đầy hoa văn 

vân xoắn, đao mác hình tia lửa, ngay cả đuôi cũng xoắn lại đầy tính biểu tượng. Có thể 

nhìn nhận nó không còn mang tư cách là con vật canh giữ mốc giới giữa trần gian và thế 

giới tâm linh, kiểm soát tư cách kẻ hành hương như hai con chó đá ở vòng ngoài. Ở đây, 

bằng các biểu tượng được khắc trên thân, nó đã được thiêng hóa để trở thành linh vật 

của thế giới tâm linh. Tuy nhiên, ở đầu thế kỷ XVII vẫn còn mang đậm tính dân gian, 

bởi hai tượng chó đá được phân biệt rõ chó đực và chó cái qua bộ phận sinh dục. Ngay 

trong thế giới thiêng ấy, qua hình ảnh con chó, người ta vẫn nghĩ đến sự sinh sôi phát 

triển, hay những biểu hiện của hạnh phúc nông nghiệp, của âm dương đối đãi.  

Ở lăng Quốc mẫu Trịnh Thị Ngọc Lung (xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa) có đôi chó đá ngồi ở hai bên thần đạo, cao tới 1,40m. Mặc dù, kích thước to 

lớn nhưng đôi chó đá này được tạc với dáng vẻ hồn nhiên, nhiều nét dân gian, quanh cổ 

có dây xoắn thừng để treo chiếc lục lạc lớn, chân vẫn còn được tạc liền với khối đá dưới 

bụng. Ở Từ chỉ họ Đặng (Quế Võ, Bắc Ninh) cũng có đôi chó to lớn cùng phong cách 

như ở đây. Có lẽ đây là những con chó đá lớn nhất trong mỹ thuật truyền thống của 

người Việt.  
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Năng lực trấn giữ, trừ ma quỷ của con chó được biểu hiện đậm nét trong văn hóa 

Nhật Bản. Ở chùa Cầu (Hội An, Quảng Nam), tượng chó được đặt cùng tượng khỉ với 

chức năng ngăn không cho thủy quái gây lụt lội. Ở đây tượng chó và tượng khỉ đã được 

tôn thành Linh Hầu và Linh Cẩu - hai vị thần bảo hộ trong quan niệm của người Nhật
21

. 

Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di tích Hội An có ghi lại cặp câu đối như sau (nguyên câu 

đối được đắp bằng sứ ở mặt phía Đông Chùa Cầu, hiện nay không còn nữa) : 

Thiên cẩu song tinh an Cấn thổ 

Tử vi lưỡng tướng định Khôn thân 

(Tạm dịch: Hai sao Thiên cẩu trấn an đất Cấn / Hai tướng Tử vi định giữ cung Khôn). 

Trong dòng chảy của thời gian, ở Việt Nam, ở khía cạnh chức năng trấn giữ, do 

ảnh hưởng từ nhiều luồng văn hoá tín ngưỡng khác nên chó dần bị thay thế bằng kỳ lân, 

sư tử, hổ, các thứ bùa chú và các loại môn thần, thần trấn trạch khác, phần nhiều chịu 

ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa. Do vậy, nét đẹp văn hóa đậm tính dân tộc này rất 

cần được nghiên cứu, bảo tồn, phát huy. 

4. Thay lời kết 

Những hình tượng con chó trong văn hóa Việt Nam trên đây khi đối chiếu với 

hình tượng con chó trong văn hóa nước ngoài khiến chúng tôi nhớ tới nhận định của nhà 

nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền: Trải qua nhiều thời kì, giai đoạn lịch sử, văn hóa 

Việt Nam có giao thoa, học tập nhiều nét từ văn hóa nước ngoài song về cơ bản, linh vật 

của Việt Nam luôn giữ nét hiền hòa, cân bằng tạo cảm giác yên bình chứ không có tính 

chất áp chế, đe dọa như linh vật nước ngoài… 

Trên đây là một số tư liệu chúng tôi thu thập được trong sự liên tưởng về những ý 

nghĩa văn hóa tốt đẹp gắn với con chó, để gửi tới bạn đọc với lời chúc năm Tuất mọi sự 

tốt lành. 
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THE SYMBOL OF THE DOG IN CULTURE 

Le Thi Thao, Ph.D 

Abstract: In different cultures, the image of the Dog presents contains deep a 

spiritual meaning, a symbol of strength, the loyalty and the intelligence. The dog is the 

embodiment of the God or the mediator between the God and the Human. Being close to 

people and having the qualities that people love, the dog is quite diverse in different 

cultures. In Vietnamese culture, although the image of the dog has been set up from 

many international philosophical perspectives, it is always close to the folk 

consciousness of the Vietnamese. 

Key words: the dog, culture, symbol 
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THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ  

HỆ THỐNG DI TÍCH ĐỀN MIẾU ĐÃ ĐƢỢC XẾP HẠNG 

Ở TỈNH THANH HÓA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

TS. Phạm Văn Tuấn1
 

 Tóm tắt: Trong chặng đường gần 70 năm qua, từ sau Sắc lệnh 45 về “Bảo tồn 

cổ tích trên toàn cõi Việt Nam” do Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành, và đặc biệt từ khi 

có Pháp lệnh bảo tồn di tích (năm 1984) và Luật Di sản Văn hóa (năm 2001), hàng loạt 

di tích nói chung, di tích đền thờ nói riêng trong tỉnh đã được lập hồ sơ khoa học để xếp 

hạng ở cả ba cấp: cấp tỉnh, cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt. Chính nhờ có sự 

hoạch định kế hoạch và chính sách một cách cụ thể như thế nên hàng loạt các di tích có 

giá trị đã nhận được sự đầu tư đáng kể, tránh khỏi tình trạng xuống cấp và được khai 

thác, phục vụ sự nghiệp giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và truyền thống 

cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Thanh Hóa là địa phương có số lượng lớn các di 

tích đền - miếu đã được xếp hạng, đây là nguồn lực rất quan trọng góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Trong phạm vi bài viết này, ngoài nội dung 

cần phải giải quyết là vấn đề thực trạng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị về hệ 

thống đền miếu đã được xếp hạng ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi 

thấy cần thiết phải trao đổi để làm rõ thêm một số khái niệm về thiết chế thờ tự được 

hình thành cùng với quá trình hình thành các cộng đồng người (làng xã) ở vùng đất này 

trong lịch sử. 

Từ khóa: bảo tồn, phát huy, di tích, đền miếu 

  

 1. Hệ thống thần linh và các khái niệm liên quan đến thiết chế thờ tự đền - miếu 

 Sách “Thanh Hóa chư thần lục” thuộc loại sách được “phụng biên” tức là biên 

soạn theo lệnh vua, nằm trong hệ thống “Quan bản” của triều đình Huế, ghi chép về các 

vị thần và các làng thờ cúng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vào năm 1903 (thời vua Thành 

Thái thứ 15) gồm 943 vị thần, trong đó có 770 dương thần (thần nam) và 173 âm thần 

(thần nữ). Các vị thần này được thờ tự ở đình, đền, nghè, miếu, am hoặc phủ,… cũng ít 

được phân loại trong tập sách nêu trên. Theo cách phân loại của nhà nghiên cứu Lê Huy 

Trâm (tác giả đã quá cố): Về nam thần (gồm có: thần Núi, thần Sông, thần Sấm, thần 

Sao, thần Biển, thần Mây, Thiên sứ, Hoàng đế, Vương thần, Võ tướng, Đại thần, Nghệ 

nhân, Nô bộc, người Trung Quốc); nữ thần (gồm có: Thiên tiên giáng trần, Thiên thần, 

                                           
1
 Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa  
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Hoàng hậu, Công chúa, dân dã, người Chiêm Thành và người Trung Quốc)
2
. Với cách 

phân loại này giúp chúng ta có một cái nhìn sơ bộ về thiết chế thờ tự các vị thần nêu 

trên. Tuy nhiên, ngoài việc ghi chép ở sách trên, thì trong thực tế một loạt vị thần được 

triều đình phong kiến phong sắc, những vị thần thuộc loại “thần cây đa, ma cây gạo” 

được tồn tại trong dân gian; cùng với hệ thống đình làng thờ Thành hoàng, chùa thờ 

Phật... là những loại hình thờ tự đã làm cho hệ thống tôn giáo tín ngưỡng ở Thanh Hóa 

thêm phần phong phú và đa dạng.  

 Từ thực tế khảo sát, điền dã thực địa, cho đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

đã từng tồn tại một thiết chế thờ tự vô cùng phong phú với những tên gọi khác nhau:  

 Đền, nghè, miếu có liên quan đến tục thờ Thành hoàng và các tín ngưỡng khác; 

Am, điện có liên quan đến đạo đồng cốt; Tỉnh, quán có liên quan đến Đạo giáo; Phủ có 

liên quan đến đạo đồng cốt. Cây hương (ban), lúc đầu là kiến trúc để thờ trời, nhưng 

hiện nay là một tín ngưỡng đa chức năng. Lăng theo quy chế của lễ giáo phong kiến chỉ 

được dùng đối với các bậc vua chúa. Lăng cũng được dùng để chỉ các ngôi mộ lớn của 

các bậc quan lại, lăng mộ các vị hoạn quan, quận công. Cung là nơi di chỉ cư trú của 

quý tộc, lúc sống là nhà ở, lúc chết là nơi thờ cúng. Từ là nhà thờ cúng, có nơi loại kiến 

trúc này được gọi là đền, miếu, có loại đồng nghĩa với khái niệm Từ đường, Gia từ tức 

là nhà thờ họ, có loại là sinh từ, thờ người lúc còn sống. Tháp có liên quan đến chùa, 

hoặc tồn tại như một kiến trúc độc lập. Đình có liên quan đến tục thờ Thành hoàng; 

Chùa (tự) có liên quan đến Phật giáo. Đống, chỉ, đàn là những nơi thờ cúng lộ thiên. 

Đàn có thể được xây cất, chỉ có nơi thiết kế thêm một tấm bàn đá. Đống hình thành một 

cách tự nhiên và những người đến cúng, lần lượt góp thêm một hòn đá hay một cục đất 

đắp cao dần lên. Người công giáo thì xây nhà thờ để thờ Đức chúa Jesu. Ngày nay, 

chính quyền nhân dân xây dựng đài liệt sĩ. Mỗi nhà đều có bàn thờ tổ tiên, v.v…  

 Với sự tồn tại của các loại hình kiến trúc thờ cúng nêu trên trong tín ngưỡng của 

người Việt chỉ có khái niệm Nghè là từ thuần Việt, còn lại đều là từ Hán Việt. Các khái 

niệm tâm linh như hồn, vía, phách đều là khái niệm Hán Việt. Các đối tượng được thờ 

như: thần, thánh, tiên, ma, quỷ, yêu tinh... cũng là khái niệm Hán Việt. Các nghi thức 

như tế, lễ, cúng, giỗ, tụng, chạp... cũng đều là khái niệm Hán Việt.  

 Đền và miếu là khái niệm Hán Việt. Từ cũng được gọi là đền; Điện có lúc cũng 

gọi là đền, thậm chí miếu cũng gọi là đền. Nhị Trưng miếu ở phường Đồng Nhân (Hà 

                                           
2 Lê Huy Trâm, Nhìn lại cuốn sách Thanh Hóa chư thần lục trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Thanh Hóa 

thời kỳ 1802 - 1930, Nxb Thanh Hóa, 2003, tr.347. 
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Nội) nhưng nhân dân vẫn gọi là đền Hai Bà Trưng. Miếu không những chuyển thành 

đền mà còn có thể chuyển thành chùa, hoặc có liên quan đến tín ngưỡng của Đạo giáo
3
.  

 Vài nét tổng quan về sự tồn tại nơi thờ cúng và đối tượng thờ cúng nêu trên cho 

thấy những nơi thờ cúng và đối tượng thờ cúng của người Việt nói chung và người Việt 

ở đồng bằng sông Mã nói riêng rất đa dạng và phong phú. Tất cả những sự tồn tại đó đã 

được các nhà nghiên cứu gọi là Hệ thống tôn giáo dân tộc: đạo thờ Tổ tiên. Như vậy, 

đạo thờ cúng tổ tiên ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, không chỉ thờ những người có 

công sinh dưỡng đã khuất, nghĩa là những người có cùng huyết thống; mà thờ cả những 

người có công với mảnh đất đã nuôi dưỡng con người, đã gắn bó từ thế hệ này qua thế 

hệ khác với cộng đồng, cộng đồng làng xã, địa phương, đất nước, được cụ thể hóa dưới 

các khái niệm: Đạo thờ trời đất; Đạo thờ các vị thần có công với nước, với địa phương; 

Các vị thần có công khai phá, lập làng, có công với làng; Tổ sư các nghề; Đạo thờ tổ 

tiên (theo huyết thống)
4
. Như vậy, đạo thờ cúng tổ tiên, theo nghĩa rộng cũng như nghĩa 

hẹp, đều là sợi dây nối liền quá khứ - hiện tại - tương lai, tạo nên một truyền thống liên 

tục của dân tộc. Điều này cũng đã được Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết trong tác phẩm 

“Văn hóa và đổi mới”: “Từ xa xưa, dân tộc Việt Nam ta không có tôn giáo theo nghĩa 

thông thường của nhiều nước khác. Còn nói tôn giáo là thờ cúng, thì mọi người đều thờ 

cúng ông bà, mọi họ đều thờ tổ tiên, làng thì thờ cúng thành hoàng và các bậc anh hùng 

cứu nước, các tổ phụ ngành nghề, các danh nhân văn hóa, tôi thấy đây là một đặc trưng 

đáng trọng của con người Việt Nam, ở chỗ nó là sự tưởng nhớ những người có công 

trong việc tạo lập cuộc sống ngày nay của mọi gia đình và làng xóm”
5
. Tất cả sự thờ 

cúng này được tồn tại dưới một thiết chế thờ tự gồm khoảng 30 loại hình kiến trúc mà 

chúng tôi vừa mới nêu ở trên.  

Điều đó cho thấy những nơi thờ cúng thần linh không chỉ tồn tại dưới dạng kiến 

trúc đền miếu (có mái che) mà còn hiện diện ở cả những ban thờ lộ thiên. Như vậy, khái 

niệm “đền thờ” là một từ Nôm, không khái quát và bao hàm được các đối tượng thờ 

cúng cũng như nơi thờ cúng. Ở đây chúng tôi dùng khái niệm “Đền miếu” là chỉ đặc 

điểm chung của việc thờ cúng, nơi thờ cúng thần linh nói chung, chúng tôi cũng không 

đề cập đến 3 loại hình kiến trúc (3 phạm trù) thờ 3 đối tượng khác nhau đó là Đình thờ 

thành hoàng, Chùa thờ Phật, Nhà thờ Thiên chúa giáo thờ Đức chúa Jêssu. 

                                           
3
 Diệp Đình Hoa (2000), Người Việt ở châu thổ sông Hồng, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr. 308-309. 

4
 Đặng Nghiêm Vạn (2002), Hệ thống tôn giáo dân tộc: Đạo thờ tổ tiên, trong công trình Làng ở vùng 

châu thổ sông Hồng: Vấn đề còn bỏ ngỏ, TT Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nxb Lao động Xã hội. 
5
 Phạm Văn Đồng (1995), Văn hóa và đổi mới, Tác phẩm và bình luật, Bộ Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 

tr.66. 
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 2. Thực trạng vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích đền miếu 

đã đƣợc xếp hạng ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay 

 Thực tế cho thấy, những định hướng đúng đắn cho mọi hoạt động đều phải được 

hoạch định trên cơ sở đánh giá chính xác thực trạng tình hình ở từng lĩnh vực. Ở đây 

chúng tôi chỉ trình bày khái quát một số mặt thực trạng về công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị di tích thuộc loại di tích đền - miếu ở tỉnh Thanh Hóa trong chặng đường hơn 70 

năm qua, đặc biệt là từ khi có Luật Di sản Văn hóa năm 2001.  

 Có thể nói, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, trong rất nhiều 

công việc phải làm của một Nhà nước non trẻ, Hồ Chủ Tịch đã ra Sắc lệnh số 45 về 

“Bảo tồn cổ tích trên toàn cõi Việt Nam”, cho đến nay đã có chặng đường hơn 70 năm. 

Bám sát sự chỉ đạo của nhà nước Trung ương, trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, 

trong đó có các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đã được triển khai có hiệu quả 

trên cơ sở các quy định của pháp luật, được thể hiện dưới các mặt hoạt động sau đây:  

 Thứ nhất, về công tác kiểm kê di tích: Năm 1995, lần đầu tiên ngành Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện kiểm kê di tích trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả 

kiểm kê được 1.535 di tích (bao gồm 4 loại hình: di tích lịch sử, di tích khảo cổ học, di 

tích kiến trúc nghệ thuật, di tích danh lam thắng cảnh. Trong số 1.535 di tích này trừ 

bốn loại di tích gồm đình, chùa, danh lam thắng cảnh, di tích khảo cổ học, còn lại các di 

tích khác thuộc phạm trù di tích đền miếu gồm 183 đền thờ, 114 nghè. Đến năm 2015, 

thực hiện chủ trương kiểm kê di tích của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Thanh 

Hóa tiến hành kiểm kê di tích trên địa bàn toàn tỉnh lần thứ hai. Tổng số di tích lần này 

kiểm kê sơ bộ chúng ta có khoảng hơn 3.000 di tích chưa xếp hạng (con số này chưa 

chính thức được UBND tỉnh công bố, vì nội dung kiểm kê các di tích đang trong quá 

trình biên soạn để hoàn chỉnh và cũng chưa được phân loại). Cuộc kiểm kê lần này ngoài 

di tích khảo cổ học, di tích danh lam thắng cảnh các hang động trong núi đá vôi, loại hình 

đình và chùa, còn lại chúng ta có đến hàng nghìn di tích thuộc phạm trù đền miếu.  

 Kết quả của hai lần kiểm kê di tích nêu trên đã góp phần quan trọng trong việc 

nhận diện, xác định giá trị và lập danh mục để xây dựng kế hoạch xếp hạng và trùng tu 

tôn tạo bảo vệ di tích. 

Thứ hai, về công tác xếp hạng di tích: Năm 1962, lần đầu tiên Nhà nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện công tác xếp hạng (hoặc gọi là công nhận) di tích ở 

cấp quốc gia. Thanh Hóa có 4 di tích được xếp hạng ở giai đoạn này đó là Khu di tích 

lịch sử Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Khu di tích thắng cảnh Sầm Sơn và Khu di tích khảo 

cổ học Đông Sơn. Trong số 4 di tích được xếp hạng lần này có 4 di tích thuộc loại hình 

đền miếu đó là Điện miếu Lam Kinh (Khu di tích lịch sử Lam Kinh), đền thờ thần Độc 
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Cước, đền thờ Cô Tiên, đền thờ Tô Hiến Thành (Khu di tích thắng cảnh Sầm Sơn). Đến 

năm 1975, là đợt xếp hạng lần thứ hai, thời gian này chỉ xếp hạng được 01 di tích duy 

nhất là Nhà máy điện Hàm Rồng. Từ năm 1989 đến năm 2000, công tác xếp hạng di 

tích ở giai đoạn này được triển khai mạnh mẽ trên cả hai cấp: cấp tỉnh và cấp quốc gia. 

Di tích đền miếu được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia cũng chiếm một số lượng đáng 

kể. Ở giai đoạn này, nguồn kinh phí để thực hiện lập hồ sơ khoa học chủ yếu do địa 

phương chịu trách nhiệm.  

 Tháng 6 năm 2001, Luật Di sản Văn hóa đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua là cơ sở pháp lý cao nhất, là công cụ quan trọng để 

điều chỉnh hành vi của toàn xã hội nói chung, cũng như điều hòa mối quan hệ tương tác 

giữa các nhân tố quyết định trong công tác quản lý di sản văn hóa nói riêng; trong đó có 

vấn đề phân cấp quản lý và xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, các bộ 

ngành ở Trung ương, các tỉnh thành ở các địa phương trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy 

giá trị di sản văn hóa. Công tác xếp hạng di tích cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn 

tỉnh được đẩy mạnh. Sau khi có Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích thì 

việc xếp hạng di tích ở cả ba cấp: cấp tỉnh, cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt được 

quy định chặt chẽ hơn về thủ tục pháp lý cũng như về chất lượng hồ sơ khoa học. Tính 

đến ngày 30/12/2016, Thanh Hóa đã xếp hạng được 141 di tích cấp quốc gia, 675 di tích 

cấp tỉnh, trong đó có 273 di tích thuộc loại hình đền miếu; đặc biệt trong đó có 01 di sản 

văn hóa thế giới là Thành Nhà Hồ; 03 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt là 

Khu di tích lịch sử Lam Kinh; Khu di tích Bà Triệu (gồm 01 đình, 02 đền, 01 miếu, 01 

mộ, 01 lăng mộ) và Hang Con Moong.   

 Nhìn chung, trong chặng đường gần 60 năm qua, đặc biệt từ khi có Pháp lệnh 

bảo tồn di tích năm 1984 và Luật Di sản Văn hóa (2001), hàng loạt di tích ở trong tình 

trạng xuống cấp hết sức nghiêm trọng đã được lập hồ sơ khoa học để xếp hạng ở cả ba 

cấp: cấp tỉnh, cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt. Chính nhờ có một sự hoạch định kế 

hoạch và chính sách một cách cụ thể như thế nên hàng loạt các di tích có giá trị đã nhận 

được sự đầu tư đáng kể, đã tránh khỏi tình trạng xuống cấp và được khai thác, phục vụ 

sự nghiệp giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng của 

Đảng và nhân dân ta.  

 Thứ ba, công tác tu bổ, tôn tạo di tích: Chỉ thực sự được triển khai đồng bộ có 

hiệu quả trong khoảng gần 10 năm trở lại đây: Năm 2011, có 55 di tích được trùng tu 

tôn tạo (trong đó có 17 di tích được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, còn lại 38 di tích tu bổ 

bằng nguồn kinh phí xã hội hóa hoàn toàn. Kinh phí trùng tu tôn tạo là 77,371 tỉ (trong 
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đó kinh phí nhà nước cấp cho 17 di tích là 7 tỉ đồng; kinh phí từ nguồn xã hội hóa là 

70,371 tỉ đồng). Năm 2012, có 62 di tích được tu bổ, tôn tạo, trong đó có 25 di tích 

được Nhà nước hỗ trợ kinh phí là 9,4 tỉ đồng, còn lại 37 di tích bằng nguồn kinh phí xã 

hội hóa là 136,556 tỉ đồng. Năm 2013, có 52 di tích được trùng tu tôn tạo, trong đó có 

18 di tích được nhà nước hỗ trợ kinh phí là 9,4 tỉ đồng, còn lại là 116,393 tỉ đồng cho 34 

di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Năm 2014, có 53 di tích được tu bổ, tôn tạo, 

trong đó có 24 di tích được Nhà nước hỗ trợ kinh phí là 10 tỉ đồng, còn lại 98,501 tỉ 

đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa đầu tư cho 29 di tích. Năm 2015, có 49 di tích được 

trùng tu, tôn tạo, trong đó có 35 di tích được Nhà nước hỗ trợ kinh phí là 10 tỉ đồng, còn 

lại 128,414 tỉ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa đầu tư cho 14 di tích. Năm 2016, 

nguồn kinh phí Nhà nước cấp cho tu bổ tôn tạo 33 di tích là 38,465 tỉ đồng. Như vậy, 

trong 6 năm trở lại đây, có 383 di tích được tu bổ tôn tạo với 650,035 tỉ đồng từ nguồn 

kinh phí xã hội hóa, trong đó nguồn kinh phí Nhà nước cấp là 75,8 tỉ đồng. Trong số 

383 di tích được đầu tư tu bổ thì có 120 di tích thuộc loại đền miếu
6
.  

 Bên cạnh chương trình mục tiêu địa phương thì phải thừa nhận thời gian qua, 

nhờ có chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa - thông tin của Chính phủ, trong đó 

có mục tiêu tu bổ và tôn tạo di tích mà hàng loạt di tích có giá trị đặc biệt cấp Quốc gia, 

di tích trong danh mục di sản thế giới đã nhận được sự đầu tư đáng kể, đã thoát khỏi tình 

trạng xuống cấp và được khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

 Thứ tư, vấn đề ngân sách: Đây là vấn đề quan trọng nhất. Hiện tại số lượng di 

tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh của tỉnh Thanh Hóa là rất lớn; đã xếp hạng 

được 675 di tích cấp tỉnh, 145 di tích cấp quốc gia, 03 di tích quốc gia đặc biệt, 01 di 

sản thế giới; đã có gần 400 di tích được tu bổ, tôn tạo nhưng ở mức độ chống xuống cấp 

- tức là chống sự sụp đổ một vài hạng mục trong di tích, còn khuôn viên, đồ thờ về cơ 

bản vẫn chưa được tu bổ, tôn tạo do đó phần lớn di tích được tu bổ nhưng chưa thực sự 

trở thành những sản phẩm văn hóa để thu hút du khách đến thăm quan du lịch, trên cơ 

sở đó tạo nguồn thu cho ngân sách. Một số di tích có nguồn thu lớn phần lớn tập trung ở 

các di tích tín ngưỡng thờ Mẫu như đền Sòng Sơn, đền Hàn Sơn, Phủ Na, đền Cửa Đạt. 

Đây là thực trạng của vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống di tích danh thắng nói 

chung, loại di tích đền miếu đã được xếp hạng ở tỉnh Thanh Hóa trong mấy chục năm 

trở lại đây. Tuy nhiên, các di tích đã được tu bổ đều đảm bảo các nguyên tắc khoa học 

về bảo tồn của quốc gia và thỏa mãn các điều của Luật Di sản Văn hóa, Hiến chương, 

Công ước Quốc tế. Cũng chính qua thực tiễn của công cuộc bảo tồn tôn tạo di tích trong 

những năm vừa qua mà chúng ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và phong 

                                           
6
 Tư liệu của Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa. 
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phú, đặc biệt là đã nắm vững cả hai mặt cốt yếu của phương pháp trùng tu khoa học: Đó 

là phương pháp luận khoa học và kỹ năng thực hiện, vì vậy các hoạt động trùng tu đã 

đem lại những hiệu quả tích cực về mặt kinh tế và xã hội góp phần quan trọng việc thu 

hút du khách đến Thanh Hóa, tăng cường nguồn doanh thu du lịch về dịch vụ, tạo ra sự 

quan tâm đặc biệt của các tầng lớp xã hội đối với di tích. 

 3. Một số giải pháp 

 Thực trạng của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở tỉnh Thanh 

Hóa hiện nay đang đặt ra những vấn đề cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn cần phải có 

phương án giải quyết tích cực, cụ thể là:  

 Thứ nhất, là nhận thức của các cấp, các ngành, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của di 

sản văn hóa đã được nâng cao nhưng chưa sâu sắc, toàn diện và chưa được cụ thể hóa bằng 

biện pháp, kế hoạch, chương trình và hoạt động cụ thể.  

 Thứ hai, chưa cụ thể hóa trong việc xử lý một cách hài hòa mối quan hệ giữa 

bảo tồn và phát triển, phát huy giá trị di sản trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. 

Cá biệt, có nơi vẫn tồn tại xu thế thương mại hóa di tích, đặt các mục tiêu, dự án phát 

triển kinh tế cao hơn mục tiêu bảo vệ di tích.  

 Thứ ba, công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản còn 

thiếu định hướng, thiếu chính sách, chế tài, cụ thể để khuyến khích, kêu gọi sự đóng góp 

của các tổ chức, cá nhân. Các nguồn lực do dân đóng góp chưa được quy tụ dưới sự 

quản lý của nhà nước một cách chặt chẽ nên không được định hướng để sử dụng một 

cách có hiệu quả nhất.  

 Thứ tư, công tác tuyên truyền về di sản văn hóa chưa được chú trọng thông tin 

về luật còn hạn chế. Hoạt động tổ chức giới thiệu tại các điểm có tiềm năng chưa được 

khoa học, bài bản, chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong tổ chức 

khai thác cho phát triển du lịch và phát triển văn hóa.  

 Thứ năm, năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở đã 

có những chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều hạn chế như: Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ chưa cao, khả năng vận động quần chúng tham gia và các hoạt động bảo 

tồn di sản văn hóa chưa thực sự hiệu quả.  

 Thứ sáu, nhiều khu di sản vẫn có cư dân sinh sống, đa số có đời sống khó khăn, 

thiếu đất canh tác nên ít nhiều tác động đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị cho phát 

triển du lịch.  

 Thứ bảy, nhiều dự án tu bổ di tích được thực hiện nhưng vẫn thiếu sự đồng bộ 

cho di tích, từ tu bổ kiến trúc, nội thất, tới tôn tạo cảnh quan sân vườn, lắp đặt hệ thống 

chiếu sáng, phòng chống cháy, trộm, cải tạo hệ thống đường đi lối lại trong và xung 
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quanh di tích, xây dựng các khu quản lý và dịch vụ… Cơ sở hạ tầng các di tích còn yếu, 

hệ thống giao thông đến di tích không phải đã hoàn toàn thuận lợi, thậm chí với nhiều di 

tích còn rất khó khăn trong việc tiếp cận, nhất là các di tích ở miền núi.  

 Thực trạng đó, đã và đang đặt ra cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

văn hóa Thanh Hóa đối với việc thực hiện các nội dung chiến lược của sự phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp khó khăn trước mắt cũng như lâu dài. 
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PRESERVING AND PROMOTING THE VALUES OF THE 

SYSTEM OF RANKED TEMPLES IN THANH HOA NOWADAYS 

Pham Van Tuan, Ph.D 

Abstract: For nearly 70 years and since the Decree 45 on “the relic 

preservation in Vietnam” issued by President Ho Chi Minh as well as Ordinance on the 

Preservation of Monuments (1984) and the Law Cultural Heritage (2001), many relics 

in general and temples in particular have been prepared to be ranked in the three 

levels: provincial level, national level and special national level. Thanks to these 

plannings and policies, many relics have received considerable investment on reducing 

the degradation and educating the patriotic spirit of the Vietnamese. Thanh Hoa has a 

lagre number of ranked temples which have contributed to the socio-economic 

development nowadays. The paper presents the current situation of preserving and 
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promoting the values of ranked temples in Thanh Hoa nowadays and analyzes some 

concepts of worship institutions that have been formed together with the formation of 

human communities (villages) in this region. 

Key words: preserve, promote, relic, temple 
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NGHỀ ĐÖC ĐỒNG TRÀ ĐÔNG VỚI ĐỊNH HƢỚNG 

PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH LÀNG NGHỀ 

                                                                                                            TS. Vũ Văn Tuyến
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Tóm tắt: Trà Đông (còn gọi là Kẻ Chè) là một làng nghề thủ công truyền thống 

nổi tiếng và có vị trí quan trọng trong hệ thống làng nghề của xứ Thanh. Trải qua hàng 

ngàn năm tồn tại và phát triển, nghề đúc đồng Trà Đông vẫn bảo lưu được nghề cổ 

truyền do cha ông để lại. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì nghề đúc đồng truyền thống, tác 

giả đưa ra một số giải pháp định hướng phát triển làng nghề gắn với hoạt động du lịch 

trong thời gian tới. 

Từ khóa: Trà Đông, nghề thủ công, đúc đồng, du lịch làng nghề 

 

Dẫn nhập 

Thanh Hóa là một tỉnh có tiềm năng về phát triển đa dạng các loại hình du lịch. 

Mặt khác, trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, du lịch được định hướng trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong thời gian qua, du lịch Thanh Hóa đã có những 

bước phát triển khởi sắc, tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn còn rất khiêm tốn. Mặc 

dù lượng khách du lịch tăng cao, song tỷ trọng khách quốc tế, số ngày lưu trú bình quân 

và mức chi tiêu bình quân của du khách còn thấp. 

Hệ thống sản phẩm du lịch của Thanh Hóa còn đơn điệu, thiếu tính hấp dẫn, hầu 

hết mới chỉ tập trung khai thác sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, các lĩnh vực khác gần 

như đang còn bỏ ngỏ, đặc biệt là sản phẩm du lịch làng nghề. Đây là loại hình du lịch 

cần được khai thác và phát triển trong thời gian tới. 

Phát triển du lịch làng nghề chính là một hướng đi đúng đắn và phù hợp, được 

nhiều quốc gia ưu tiên trong chính sách quảng bá và phát triển du lịch. Những lợi ích to 

lớn của việc phát triển du lịch làng nghề không chỉ thể hiện ở tăng trưởng kinh tế, giải 

quyết việc làm cho nguồn lao động địa phương mà hơn thế nữa, còn là một cách thức 

gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc. Những giá trị văn hóa truyền 

thống của cộng đồng cư dân địa phương là điểm hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc khai thác phục vụ phát triển du lịch. Mặt khác, hoạt động du lịch góp phần quảng 

bá các giá trị tinh hoa văn hóa của làng nghề, nâng cao giá trị sản phẩm, đem lại lợi ích 

kinh tế cho cộng đồng cư dân địa phương. Trên thực tế hiện nay, nhiều làng nghề truyền 

                                           
1, 2

 Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2  
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thống ở Thanh Hóa đang đứng trước nguy cơ mai một, vì vậy việc phát triển làng nghề 

gắn với hoạt động du lịch là giải pháp góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống mà cha ông ta đã để lại. 

1. Sự hình thành và phát triển nghề đúc đồng Trà Đông 

Trong hệ thống làng nghề của xứ Thanh, làng đúc đồng Trà Đông (xã Thiệu 

Trung, huyện Thiệu Hóa) là làng nghề nổi tiếng. Xa xưa, làng có tên là Trà Sơn trang, 

tên Nôm là Kẻ Chè - một vùng đất cổ, nằm trong địa vực của nền văn hóa Đông Sơn. 

Các nhà nghiên cứu đã xác nhận, đồ đồng Trà Đông có mặt trong các sản phẩm của văn 

hóa Đông Sơn, mà những sản phẩm tiêu biểu là trống đồng và thạp đồng…  

Các kết quả nghiên cứu khảo cổ học đã xác định, vào thời đại đồng thau, cách 

ngày nay trên 3.500 năm, lưu vực sông Mã và sông Chu đã trở thành trung tâm cư trú 

của người Việt cổ trên đất Thanh Hóa. Cư dân nơi đây đã biến đầm lầy, cồn hoang 

thành những vùng đất màu mỡ để xây dựng những xóm làng đầu tiên. Đó là tiền đề để 

họ sáng tạo ra nền văn hóa Đông Sơn nổi tiếng. Đóng góp một phần vào thành tựu đó, 

chắc chắn không thể thiếu vai trò của những cư dân Việt cổ Trà Đông. 

Về nguồn gốc nghề đúc đồng: Đến nay, người Trà Đông vẫn lưu truyền truyền 

thuyết tổ nghề của làng là Đức Khổng Minh Không. Đây cũng là vị tổ nghề của làng 

nghề đúc Tống Xá (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) và một số làng khác. Theo truyền 

thuyết, Khổng Minh Không truyền dạy nghề đúc cho nhiều nơi như: Ngũ Xá (Hà Nội), 

Đề Kiều (Bắc Ninh) và một số làng ở tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa
3
. Tục truyền tại làng 

Trà Đông, Khổng Minh Không đã truyền dạy nghề cho hai người họ Vũ của làng. Tuy 

nhiên, quá trình truyền nghề của ông cho những người họ Vũ này ra sao, đến nay không 

còn nguồn tài liệu thành văn nào cho biết. Các bậc cao niên trong làng chỉ biết một 

trong hai người này là Vũ Đạt và các cụ luôn nhớ đến câu “Đất họ Lê, nghề họ Vũ”.  

Giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám 1945, nghề đúc đồng Trà Đông có quy 

mô sản xuất nhỏ lẻ, trình độ sản xuất thủ công lạc hậu. Sau Cách mạng tháng Tám, tình 

                                           
3 Khổng Minh Không tên thật Nguyễn Chí Thành, sinh năm Bính Thìn - 1076 tại làng Điền Xá, huyện Gia Viễn 

(nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Thân phụ là Nguyễn Tất Đạt và thân mẫu Từ Hiền. Khi còn nhỏ nhà nghèo, Nguyễn Chí 

Thành làm nghề đơm đó, bắt cá để sinh sống, tại các làng Lộng Khê (tỉnh Thái Bình), Cổ Lễ và Quần Hàn huyện 

Trực Ninh, Dương A huyện Thượng Nguyên (nay thuộc thành phố Nam Định), An Trung huyện Đại An (nay là 

huyện Nghĩa Hưng), Tống Xá huyện Kim Xuyên (nay là huyện Ý Yên) đều thuộc tỉnh Nam Định. 

Về sau, Nguyễn Chí Thành đi tu ở chùa Điền Xá, sau đó ông theo học nhà sư Giác Không (thân sinh sư Giác Hải 

tu ở chùa Diên Phúc, xã Yên Vệ, phủ Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình) và kết bạn với nhà sư Giác Hải, tìm hiểu sâu về 

đạo Phật. Là người học giỏi tinh thông mọi điều, ông được Sư phụ Giác Không cho hiệu là Khổng Lộ và biệt hiệu là 

Minh Không.  ng đi rất nhiều nơi và học hỏi được nhiều điều.  ng am hiểu rất nhiều lĩnh vực thiên văn địa lý, y học, 

Phật học, văn học, giỏi cả làm thơ. Đặc biệt, ông còn thông thạo cả nghề rèn và nghề đúc (dẫn theo Trần Thị Vân 

Anh, 2011). 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI  

 
121 

hình sản xuất có nhiều chuyển biến, số hộ làm nghề ngày càng tăng. Theo thống kê, đến 

trước 1958, ở Trà Đông có tới 85% số hộ làm nghề đúc đồng truyền thống. Có một số ít 

làm ruộng (khoảng 20 gia đình), một số khác buôn bán nhỏ và đi làm thuê, làm mướn 

cho các nhà địa chủ, phú nông trong vùng. Mặc dù nghề đúc vất vả, nhưng đổi lại đời 

sống của người dân lúc này cũng rất thịnh vượng, sầm uất. Tuy nhiên, nghề đúc Trà 

Đông chỉ duy trì sản xuất tư nhân được một thời gian sau đó chịu những tác động của 

những thể chế kinh tế - xã hội mới. Những nhận thức tả khuynh về sự tồn tại của các 

thành phần kinh tế tư nhân, trong đó có các nghề thủ công trong một xã hội mà nền kinh 

tế đang được cải tạo theo mô hình “chủ nghĩa xã hội”, “tập thể hóa” đã không cho phép 

các hộ gia đình duy trì làm nghề cá thể. Trong bối cảnh của phong trào hợp tác hóa đang 

diễn ra trên toàn miền Bắc, từ năm 1958 nghề đúc đồng Trà Đông được nhà nước quản 

lý, không còn cảnh sản xuất tự do như trước nữa, thay vào đó là thành lập Hợp tác xã 

Đúc đồng thủ công, được chỉ đạo, quản lý trực tiếp bởi Công ty Bách hóa tỉnh. Lúc này, 

Trà Đông có 100 hộ gia nhập hợp tác xã. Thời kỳ này, hợp tác xã đúc các sản phẩm theo 

đơn đặt hàng của nước bạn Lào như nồi niêu, xoong chảo và các mặt hàng gia dụng khác.  

Đến năm 1972, xã Thiệu Trung thành lập hợp tác xã tổng hợp, hai xóm của làng 

Trà Đông được gọi là hai đội sản xuất: đội 7 (xóm Đông Phú), đội 8 (xóm Đông 

Khang). Những năm chiến tranh, nguyên liệu đồng rất nhiều, nhưng việc đúc đồng tư 

nhân bị cấm, sản phẩm làm ra bị “ngăn sông cấm chợ”.  

Sau một thời gian hoạt động, với nhiều lý do khác nhau, năm 1978 hợp tác xã 

Đúc đồng chính thức giải thể. Công cuộc đổi mới đất nước, nền kinh tế chuyển sang cơ 

chế thị trường, đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện, các sinh hoạt tín 

ngưỡng, tôn giáo, hội hè được phục hồi, đã tạo điều kiện cho nghề đúc đồng làng Trà 

Đông phát triển trở lại. Hầu hết các gia đình trong làng mở lại lò riêng hoặc liên kết lập 

các tổ sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất và mặt hàng. Khi Việt Nam và Trung Quốc 

chưa bình thường hóa quan hệ, các mặt hàng của Trung Quốc chưa tràn vào Việt Nam 

thì hàng hóa của các làng nghề trong nước có ưu thế lớn, có sức tiêu thụ cao, thị trường 

rộng. Làng đúc Trà Đông sống lại mạnh mẽ, song chỉ với các sản phẩm là đồ gia dụng, 

một số là đồ thờ cúng. Nghề đúc làng Trà Đông không chỉ đúc ở địa phương mà còn 

tham gia đúc đám ở nhiều nơi khác trong cả nước. Do đó, danh tiếng nghề đúc Trà 

Đông được vang vọng khắp đất nước. Có những người thợ được phong là nghệ nhân có 

đôi bàn tay vàng như bà Lê Thị Hoa quê gốc ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, ông Bùi 

Văn Cúc ở Hải Phòng. 

Song từ đầu thập kỷ 90 của thể kỷ XX, hàng hóa Trung Quốc tràn vào nước ta. 

Sản phẩm đúc Trà Đông cũng như của các làng nghề Việt Nam chịu sự cạnh tranh rất 
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lớn của hàng Trung Quốc với ưu thế nổi bật là đa dạng mẫu mã, giá rẻ, hợp với túi tiền 

của phần đông người Việt đang gặp khó khăn về đời sống. Thương nhân Trung Quốc 

còn tìm mọi cách để gây khó khăn cho một số ngành sản xuất thủ công trong nước. Có 

thể nói, đây là thời kỳ làng đúc đồng gặp khó khăn nhất, có những lúc cả làng chỉ còn 

một vài hộ duy trì sản xuất một cách “nhọc nhằn”, vì thiếu nguyên liệu và đầu ra cho 

sản phẩm. 

Tuy nhiên, trong khó khăn, người Trà Đông vẫn tìm ra lối thoát. Một số người 

tuy không thật sự thành thạo nghề đúc nhưng “trường” vốn, đã tranh thủ lúc làng nghề 

gặp khó khăn đi thu mua các đồ nghề, các đồ gia dụng cũ, nguyên liệu; rồi gom thợ giỏi 

trong làng về làm thuê cho họ. Trong thế bất đắc dĩ, nhiều thợ giỏi phải đi làm thuê cho 

những ông chủ không thật sự thành thạo nghề, thậm chí có người còn chẳng hiểu gì về 

nghề đúc. Đó là điều chưa bao giờ xảy ra với người thợ đúc và làng đúc Trà Đông. 

Trước những khó khăn của làng nghề, những người thợ đúc Trà Đông còn tâm 

huyết với nghề ngày đêm trăn trở để tìm ra lối thoát, khôi phục lại nghề và danh tiếng 

làng nghề một thời. Đi đầu là ông Lê Văn Bảy (sinh năm 1966).  ng đi nhiều nơi để 

học hỏi kinh nghiệm. Năm 1998, vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà 

Nội, ông dự nhiều hội nghị, hội thảo, gặp nhiều nhà khoa học và nhà quản lý văn hóa. 

Được các nhà khoa học khích lệ, ông trăn trở, tìm tòi nguyên lý cấu tạo của trống đồng, 

nhất là tạo hoa văn và âm thanh, điều mà ông chỉ nghe trong truyền thuyết từ các cụ kể 

lại. Từ đó, ông quyết tâm phải đúc được trống đồng, với tâm niệm, không chỉ khôi phục 

lại một sản phẩm mang giá trị biểu tượng linh thiêng của dân tộc từ thuở các vua Hùng 

dựng nước; mà còn để “vực” làng đúc Trà Đông sống dậy và đi lên. Và công sức của 

ông cùng các nghệ nhân đúc đã được đền đáp. Năm 2005, các nghệ nhân đúc đồng làng 

Trà Đông đã đúc thành công trống đồng Đông Sơn có chiều cao 73cm, bán kính mặt 

trống rộng 60cm, trọng lượng nặng 115kg; hoa văn nổi rõ, âm thanh ngân vang. Đây là 

sự kiện trọng đại trong lịch sử nghề đúc Việt Nam. Từ chiếc trống đầu tiên này, rất 

nhiều trống, thạp mới được ra đời với những kỷ lục mới. Cụ thể, Trung tâm sách kỷ lục 

Việt Nam đã xác lập kỷ lục Trống đồng đúc mới theo phương pháp thủ công truyền 

thống lớn nhất Việt Nam và Thạp đồng đúc mới lớn nhất. Cả hai hiện vật này đang 

được đặt tại Bảo tàng cổ vật Hoàng Long (thành phố Thanh Hóa) do nghệ nhân Lê Văn 

Bảy đúc.  

Có thể nói, từ khi trống đồng được đúc thành công, tiếng tăm của các nghệ nhân 

đúc Trà Đông, của làng đúc ngày một vang xa. Khách đến tham quan, đặt hàng ngày 

càng nhiều. Bên cạnh trống đồng, các loại tượng, hoành phi, câu đối, các đồ thờ cúng... 
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cũng được đặt hàng rất nhiều. Làng nghề đúc vượt qua những khó khăn để đi lên, bằng 

tâm huyết, sự nỗ lực và quyết tâm giữ nghề cha ông của một lớp nghệ nhân trẻ. 

2. Thực trạng hoạt động du lịch tại làng nghề đúc đồng Trà Đông 

            Thời gian gần đây, du lịch làng nghề Thanh Hóa đang có những bước chuyển 

biến tích cực hơn, bước đầu đã hình thành một số điểm đến như làng nghề mây tre đan 

Hoằng Thịnh, chè lam Phủ Quảng... 

            Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong số 21 triệu 

lượt khách du lịch đến với Thanh Hóa trong giai đoạn 2010 - 2015 thì mới có khoảng 

120.000 lượt khách đến tham quan hoặc kết hợp ghé thăm các làng nghề truyền thống, 

chiếm tỷ lệ 5,7%. 

Đối với Trà Đông, đây là làng nghề nổi tiếng trong tỉnh và có vị trí thuận lợi, 

nằm cạnh quốc lộ 45, trên tuyến du lịch quan trọng của tỉnh (thành phố Sầm Sơn - thành 

phố Thanh Hóa - huyện Vĩnh Lộc - huyện Cẩm Thủy - huyện Bá Thước), rất thuận lợi 

cho việc đưa khách đến tìm hiểu, tham quan.  

Mặt khác, năm 2014, làng nghề đúc đồng Trà Đông đã được  y ban Nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa lựa chọn là một trong 15 làng để đầu tư phát triển trở thành điểm du 

lịch làng nghề theo Quyết định số 3136/QĐ-UBND. Đây là cơ hội tốt để làng nghề Trà 

Đông tận dụng các nguồn lực phát triển sản xuất, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư của 

chương trình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để làng nghề dựa vào các lợi thế sẵn có 

nhằm tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho cộng đồng cư dân từ hoạt động 

du lịch.  

             Hiện nay, chính quyền xã Thiệu Trung cũng cho quy hoạch khu làng nghề với 

diện tích trên 5 ha, có vị trí thuận lợi cho việc tham quan của du khách. Đến thời điểm 

này, đã có 32 hộ tham gia vào khu quy hoạch làng nghề, chính quyền xã đã xây dựng, 

đưa vào sử dụng khu trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm với diện tích 1.000 m
2
 

từ đầu năm 2015. Cùng với khu trưng bày của xã, mỗi hộ làm nghề đều có khu trưng 

bày riêng, rất thuận lợi cho khách đến tham quan, tìm hiểu. Việc quan tâm đầu tư và cho 

quy hoạch khu sản xuất tập trung của chính quyền xã Thiệu Trung là điều kiện hết sức 

thuận lợi để bà con duy trì nghề truyền thống cũng như tiến tới gắn hoạt động của làng 

nghề với vấn đề phát triển du lịch. 

Tuy nhiên, số lượng khách du lịch đến với làng nghề còn rất hạn chế. Theo ông 

Trần Thanh Lạc - Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung, đến Trà Đông chủ yếu là các đoàn 

khách tham quan của tỉnh, trung ương chứ chưa có khách theo tour.  

             Nguyên nhân của tình trạng trên là do các cơ sở sản xuất ở Trà Đông còn mang 

tính tự phát, có quy mô nhỏ. Làng nghề chưa hình thành được một tổ chức hoạt động 
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sản xuất, đa phần còn ở dạng quy mô gia đình, tự sản xuất, tự tìm kiếm thị trường, sản 

phẩm còn đơn điệu, chưa có sản phẩm theo nhu cầu thị hiếu của khách tham quan du 

lịch, chậm thích ứng với thị trường và thị hiếu người tiêu dùng. Các sản phẩm ở Trà 

Đông chủ yếu là phục vụ thờ cúng trong các đình, đền, chùa, nhà thờ như: các loại 

tượng, hoành phi, câu đối... Các sản phẩm đồ lưu niệm phục vụ nhu cầu của khách du 

lịch còn rất hạn chế, chỉ có trống đồng loại nhỏ và tượng các danh nhân. Trao đổi với 

nghệ nhân Lê Văn Bảy, chúng tôi được biết các hộ làm nghề ở Trà Đông chủ yếu sản 

xuất theo đơn đặt hàng của khách. Khách hàng thích sản phẩm nào, mẫu mã ra sao, các 

nghệ nhân sẽ đúc theo yêu cầu của du khách kể cả các sản phẩm đồ lưu niệm. Chính vì 

cách làm này nên các sản phẩm ở Trà Đông còn khá đơn điệu, thiếu tính hấp dẫn. Đặc 

biệt, các sản phẩm của Trà Đông có giá thành tương đối cao nên không phải du khách 

nào khi đến tham quan cũng có thể mua được đồ lưu niệm. 

Mặt khác, đội ngũ lao động có thể tham gia vào hoạt động du lịch tại làng nghề 

còn thiếu và yếu. Hiện nay, các nghệ nhân và người lao động tại các xưởng đúc đồng 

không hề có kiến thức và kỹ năng trong hoạt động phục vụ du khách.Ngay cả chính 

quyền địa phương khi chúng tôi trao đổi về vấn đề phát triển du lịch làng nghề, họ cho 

rằng đây là lĩnh vực mới, khó và cần có lộ trình và thời gian để thực hiện. Chính vì vậy, 

các hoạt động giúp du khách trải nghiệm tại làng nghề hầu như chưa được quan tâm nên 

chưa tạo được sức hút. 

Việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh làng nghề chưa được quan tâm 

đúng mức. Hiện chỉ có một số hộ làm nghề tự lập ra các tài khoản trên mạng xã hội để 

giới thiệu sản phẩm của gia đình chứ chính quyền địa phương chưa có động thái quyết 

liệt trong công tác quảng bá hình ảnh của làng nghề. Mặt khác, các doanh nghiệp lữ 

hành chưa quan tâm, khai thác loại hình du lịch này nên không đưa khách đến tham 

quan tại làng nghề cho dù làng nghề Trà Đông nằm ngay quốc lộ và trên lộ trình tuyến 

du lịch quan trọng của tỉnh. 

3. Một số giải pháp để phát triển du lịch tại làng nghề đúc đồng Trà Đông 

Phát triển làng nghề đúc đồng Trà Đông gắn với hoạt động du lịch không chỉ 

mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương mà còn góp phần bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa truyền thống. Hoạt động du lịch ở làng nghề Trà Đông trong 

những năm qua vẫn còn ở dạng tiềm năng. Trong định hướng phát triển du lịch tại địa 

phương cần có những quyết sách rõ ràng, chiến lược lâu dài và bền vững, góp phần 

nâng cao hiệu quả khai thác du lịch. Trên cơ sở khảo sát thực tế chúng tôi xin đưa ra 

một số giải pháp sau: 
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*Giải pháp về cơ chế chính sách cho phát triển du lịch 

          Trong những năm qua, chính quyền xã Thiệu Trung đã ban hành những chính 

sách khuyến khích bà con khôi phục và mở rộng sản xuất, phát triển đội ngũ thợ làm 

nghề cũng như công tác đào tạo, truyền nghề cho các thế hệ sau. Tuy nhiên, để phát 

triển làng nghề gắn với hoạt động du lịch, trong thời gian tới chính quyền xã Thiệu 

Trung cần xây dựng những kế hoạch cụ thể cho hướng phát triển này. Theo đó, cần ưu 

tiên nguồn ngân sách cho việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng đảm bảo các tiêu chí phục vụ du 

lịch như khu đón tiếp khách, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, chỉnh trang lại khuôn viên làng nghề… 

         Bên cạnh đó, chính quyền xã cần có cơ chế khuyến khích các hộ ứng dụng khoa 

học - kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới mẫu mã sản phẩm theo nhu cầu người tiêu dùng. 

Cùng với đó là khuyến khích thành lập các tổ, hội sản xuất. Hội sẽ đóng vai trò quan 

trọng trong việc định hướng sản xuất, tìm kiếm thêm thị trường, đấu mối với các doanh 

nghiệp du lịch tổ chức các tour đưa du khách đến với các làng nghề. 

*Giải pháp về đội ngũ nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động du lịch 

Bên cạnh định hướng phát triển làng nghề gắn với du lịch, trong thời gian tới, 

chính quyền xã cần có kế hoạch đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên theo hướng kết hợp thợ 

nghề kiêm hướng dẫn viên du lịch. Không ai khác, những nghệ nhân, thợ làm nghề sẽ là 

những người hướng dẫn viên tốt nhất để giới thiệu cho du khách về truyền thống, lịch 

sử và quy trình làm nghề… 

           Mặt khác, chính quyền cần tuyên truyền, giải thích để các hộ sản xuất và cộng 

đồng cư dân thấy được vai trò và lợi ích khi tham gia vào hoạt động phục vụ du khách. 

Cùng với đó là tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ du lịch cho cộng đồng cư dân. 

Thông qua các buổi tập huấn, người dân được trang bị các kiến thức cơ bản như: các 

văn bản quy phạm pháp luật về du lịch, kiến thức về du lịch làng nghề, kỹ năng giao 

tiếp, ứng xử và phục vụ du khách.  

Cần hình thành đội ngũ quản lý và điều hành hoạt động du lịch tại làng nghề; 

huy động cộng đồng dân cư tại làng nghề tham gia vào quá trình hoạt động du lịch. 

Trong đó, ưu tiên vinh danh những nghệ nhân và khuyến khích những nghệ nhân này 

trực tiếp hướng dẫn khách du lịch sản xuất sản phẩm.  

*Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch làng nghề đáp ứng chuỗi nhu cầu của 

du khách 

           Để khai thác có hiệu quả hoạt động du lịch, các làng nghề cần thỏa mãn ít nhất 

03 nhu cầu của du khách đó là: xem, trải nghiệm và mua sản phẩm. Vì vậy, khi các đoàn 

khách đến với làng nghề đúc đồng Trà Đông, họ phải được chứng kiến quy trình đúc 

đồng và phải biết các sản phẩm đồ đồng được làm ra từ những nguyên liệu gì? Sau đó, 
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là trải nghiệm, bắt tay vào làm thử một số công đoạn, để có những cảm nhận. Cuối 

cùng, là mua các sản phẩm sẵn có và do mình làm ra làm quà lưu niệm. Để đáp ứng 

chuỗi nhu cầu này, các nghệ nhân làng nghề đúc đồng Trà Đông phải thực hiện đồng bộ 

03 việc: biểu diễn, hướng dẫn, tư vấn bán các sản phẩm cho du khách. Khi biểu diễn 

quy trình sản xuất phải lựa chọn các địa điểm rộng rãi, thoáng mát, hợp vệ sinh, giao 

thông thuận tiện. Có thể chọn địa điểm là các xưởng đúc đồng đang hoạt động nhưng 

đáp ứng tốt các yêu cầu trên. Người hướng dẫn du khách trải nghiệm phải lành nghề, có 

kỹ năng giao tiếp, khả năng diễn giải tốt. Có thể kết hợp với những hướng dẫn viên thạo 

ngoại ngữ để phiên dịch nhằm tăng hiệu quả giao tiếp đối với khách nước ngoài. Cuối 

cùng, phải có cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Các cửa hàng này phải mang 

dấu ấn văn hóa và lối sống của làng nghề. Chẳng hạn, Trà Đông là làng quê cổ kính nên 

có thể sử dụng kiến trúc xưa và những vật liệu như gỗ, ngói, gạch nung để xây dựng cửa 

hàng nhằm tạo cảm giác hoài cổ cho du khách. Các cửa hàng cần niêm yết giá công khai 

bằng ngôn ngữ Việt, Anh để du khách dễ dàng lựa chọn và có các dịch vụ kèm theo như 

gói quà, giao hàng… Ngoài ra, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để du khách 

được tham quan phong cảnh và lối sống của làng nghề, các di tích lịch sử văn hóa trên 

địa bàn để họ hiểu hơn về lịch sử lâu đời của làng nghề.  

Ngoài việc đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách, việc đa dạng mẫu mã của 

sản phẩm cũng cần được quan tâm. Các hộ đúc đồng ở Trà Đông cần xác định phải làm 

ra những sản phẩm đáp ứng những yêu cầu về chất lượng, giá cả và thị hiếu của du 

khách. Vì vậy, làng nghề phải không ngừng nghiên cứu đổi mới, đa dạng hóa kiểu dáng, 

mẫu mã, chủng loại. Sản phẩm không chỉ mang phong cách truyền thống mà còn thích 

ứng với nhu cầu thẩm mỹ hiện đại. 

*Giải pháp về cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch  

Chính quyền các cấp cần nhanh chóng đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt 

là giao thông cần phải được quan tâm đầu tiên. Các sản phẩm du lịch hấp dẫn nhưng 

điều kiện giao thông không thuận lợi thì sẽ không thu hút được khách du lịch. Làng 

nghề đúc đồng Trà Đông nằm cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 12 km, nằm 

trên trục quốc lộ 45 nên vị trí giao thông rất thuận lợi. Tuy nhiên, quốc lộ 45 hiện nay 

đã xuống cấp và mặt đường rất hẹp không đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và tham quan của 

các đoàn khách. Do đó, cần nâng cấp và cải tạo tuyến đường huyết mạch này vừa phục 

vụ hoạt động du lịch vừa đáp ứng nhu cầu dân sinh. 

Mặt khác, cần hoàn thiện khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề theo 

hướng phù hợp với các sản phẩm truyền thống và mở rộng quy mô đảm bảo nhu cầu 

tham quan của du khách. Cùng với đó là xây dựng, cải tạo hệ thống tiêu thoát nước, các 
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điểm thu gom, xử lý chất thải của các làng nghề để môi trường cảnh quan làng nghề 

luôn thông thoáng, sạch sẽ đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ. 

*Kết nối làng nghề đúc đồng Trà Đông với các chương trình du lịch 

            Như đã phân tích, làng Trà Đông chỉ cách thành phố Thanh Hóa 12 km, thuận 

lợi về giao thông với hệ thống những di tích lịch sử - văn hóa hấp dẫn nằm trên tuyến du 

lịch theo hành trình từ thành phố Sầm Sơn - thành phố Thanh Hóa - Vĩnh Lộc - Cẩm 

Thủy - Bá Thước. Đây là cơ sở để hình thành một tuyến du lịch làng nghề gắn với du 

lịch văn hóa và nghỉ dưỡng biển. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành du lịch địa phương 

cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch làng nghề, tổ chức các 

đoàn farmtrip cho các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm 

hiểu và đề xuất hướng khai thác tại làng nghề. Chính quyền và người dân Trà Đông phải 

đáp ứng được các điều kiện cơ bản về đón tiếp khách để các doanh nghiệp lữ hành sẵn 

sàng xây dựng các chương trình du lịch có điểm đến làng nghề đúc đồng Trà Đông.  

*Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu làng nghề đúc đồng 

           Trong những năm qua, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề, việc tuyên 

truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hình ảnh làng nghề đúc đồng đã được địa phương 

và các hộ làm nghề quan tâm. Vì vậy, để hình ảnh làng nghề được biết đến rộng rãi hơn 

nữa đòi hỏi phải có một chiến lược quảng bá và tiếp thị sản phẩm trong thời gian tới. 

Quảng bá và tiếp thị sản phẩm có rất nhiều hình thức nhưng đảm bảo nội dung chủ yếu 

là giới thiệu nghề đúc đồng và sản phẩm làng nghề. Quảng bá sản phẩm thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, internet, radio) và các ấn phẩm quảng cáo 

(brochure, tập gấp, tờ rơi, video, phim quảng cáo…). Đưa sản phẩm tham gia các hội 

chợ thương mại, hội chợ du lịch, các lễ hội… Đây vừa là kênh thông tin quảng cáo vừa 

là kênh phân phối hiệu quả và trực tiếp nhất. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, 

trong đó chú trọng các phương tiện thông tin hiện đại. Thường xuyên cập nhật thông tin 

giới thiệu làng nghề và hoạt động du lịch làng nghề trên các trang web về du lịch. Tổ 

chức đánh giá hiệu quả công tác quảng bá, tiếp thị sản phẩm nghề đúc đồng bằng cách 

tổ chức điều tra, đánh giá thị trường, thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng để điều 

chỉnh chất lượng sản phẩm và công tác quản lý, tổ chức hoạt động phục vụ khách.   

4. Kết luận 

Làng nghề đúc đồng Trà Đông đã trải qua nhiều bước thăng trầm, lúc thịnh, lúc 

suy nhưng vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay. Điều này cho thấy tầm quan trọng của 

nghề đúc đồng trong sinh hoạt cộng đồng và nhu cầu của xã hội. Nghề đúc đồng Trà 

Đông đã mang lại cho cư dân làng nghề một cuộc sống no đủ kể cả những năm còn 

nhiều khó khăn. Trong giai đoạn hiện nay, phát huy nội lực văn hóa gắn với hoạt động 
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du lịch sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo 

nên một sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng với sự tham gia của chính cộng đồng cư 

dân Trà Đông. Từ đó, sẽ góp phần giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cộng 

đồng cư dân địa phương và góp phần bảo tồn, phát huy những bản sắc văn hóa độc đáo 

của từng vùng miền, địa phương. 
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TRA DONG BRONZE CASTING HANDICRAFT VILLAGE  

AND THE ORIENTATION OF DEVELOPING TRADITIONAL 

HANDICRAFT VILLAGES 

Vu Van Tuyen, Ph.D 

                                                                                          Nguyen Thi Giang, M.A 

 

Abstract: Tra Dong (also known as Ke Che) is a well known traditional 

handicraft village in the system of traditional handcraft villages in Thanh land. 

Experiencing thousands of years of existence and development, Tra Dong bronze 

casting handicraft village has preserved traditional crafts left by his father. Therefore, 

along with the preservation of bronze casting craft, the paper presents some solutions to 

develop the traditional handicraft villages associated with domestic tourism activities in 

the coming time.  

Keywords: Tra Dong, craft, bronze casting 
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LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018 

 

Sáng ngày 17/9/2017, Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa đã tổ chức lễ khai 

giảng năm học 2017 - 2018. Tham 

dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn 

Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Thanh Hóa; 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, cơ quan thông tấn 

báo chí… 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên 

 Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ Thanh Hóa đánh trống khai trường 

Thay mặt Ban Giám hiệu, TS. Lê Thanh Hà đọc thư chúc mừng của Chủ tịch 

nước Trần Đại Quang gửi ngành Giáo dục nhân ngày khai giảng năm học 2017 - 2018. 

Tiếp theo chương trình, PGS.TS Trần Văn Thức đọc diễn văn khai giảng và định hướng 

phát triển năm học 2017 - 2018. Đồng chí nhấn mạnh năm học này có ý nghĩa đặc biệt, 

đánh dấu 50 năm xây dựng 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 và tạo 

dựng uy tín, thương hiệu của nhà trường. 

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Phát đánh giá cao và ghi nhận những kết quả 

mà nhà trường đạt trong năm học 2016 - 2017; phương hướng, nhiệm vụ của Trường 

trong năm học 2017 - 2018.  

Tại buổi lễ, các nhà tài trợ cũng đã gửi tặng những xuất học bổng vô cùng ý 

nghĩa cho quỹ học bổng Chắp cánh ước mơ cho đại diện Ban Giám hiệu nhà trường. 

Những học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2016 - 2017 

cũng được đại diện Ban Giám hiệu nhà trường khen thưởng và trao quà trong buổi lễ.  
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HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ V BAN CHẤP HÀNH  

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII 

Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2017, tại nhà Biểu diễn cơ sở 2 Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã diễn ra Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai 

thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Tại hội nghị, PGS.TS Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường 

trực tiếp triển khai quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua 

tại Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hiệu trưởng mong 

muốn sau khi học tập Nghị quyết, toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động trong 

Trường sẽ biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào từng công việc cụ thể của mình để phấn 

đấu xây dựng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trở thành một 

trường đại học tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong tương lai. Đồng chí Vũ 

Văn Bình thông qua chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ 

V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, giảng viên, đảng viên 

và người lao động nhà trường. Nội dung của chương trình hành động, bao gồm: 

1. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thực thi công vụ. 

2. Đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. 

3. Tăng cường hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên. 

 

Đồng chí Vũ Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng  

thông qua chương trình hội nghị 

 

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  

NĂM HỌC 2017 - 2018 

Sáng ngày 14/10/2017, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa đã diễn ra hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 - 2018. Đây là một 
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hoạt động thường niên của nhà trường nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm học 2016 - 

2017, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. 

 

Toàn cảnh hội nghị 

Thay mặt Ban Giám hiệu, PGS. TS Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu 

trưởng nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết năm học  2016 - 2017 và những định 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017 - 2018. Trên cơ sở tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhà trường 

đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào từng công việc cụ thể để phấn đấu xây dựng Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trở thành trường đại học tự chủ theo 

định hướng xã hội chủ nghĩa.  

Tại hội nghị, PGS.TS Trần Văn Thức cũng trao đổi và giải đáp trực tiếp các ý 

kiến chất vấn của công chức, viên chức và người lao động trong toàn trường về công tác 

quản lý, các mặt hoạt động cũng như các vấn đề về chế độ chính sách, quyền lợi và 

trách nhiệm của người lao động trong nhà trường. Đồng chí nêu rõ, sự đồng thuận, tinh 

thần đoàn kết của toàn thể công chức, viên chức trong nhà trường chính là nền tảng xây 

dựng để Trường phát triển bền vững về mọi mặt. 

Sau khi đồng chí Trịnh Thị Thúy Khuyên phát động phong trào thi đua năm học 

2017 - 2018, hội nghị kết thúc với 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động 

cùng thống nhất thông qua bản Nghị quyết của hội nghị. 

 

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "ĐÀO TẠO CÁC LĨNH VỰC 

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP" 

 Trong không khí ngày hội 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học MinSCAT 

Philippines và Trường Đại học Nakhon Phanom Thái Lan đồng tổ chức hội thảo khoa 
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học quốc tế với chủ đề “Đào tạo các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch 

trong thời kỳ hội nhập” tại Khách sạn Phượng Hoàng vào sáng ngày 04/11/2017. 

          Hội thảo khoa học quốc tế lần này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các 

nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu trong và 

ngoài nước với trên 70 tham luận. Các tham luận trình bày tại hội thảo đã đánh giá toàn 

diện về các cơ hội và thách thức của giáo dục đại học Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 

trên cơ sở đó để bổ sung vào chiến lược phát triển của Trường trong những năm tiếp 

theo. Đặc biệt, lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch được nhà trường xác 

định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược đào tạo để vừa phải đảm bảo hội nhập 

nhưng lại phải đảm bảo yêu cầu phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc. 

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã có buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm rất sôi 

nổi, đó là những ý kiến quý báu cho nhà trường trong công tác quản trị giáo dục, có 

định hướng, chiến lược trong những năm tiếp theo, hướng tới hội nhập giáo dục khu vực 

cộng đồng kinh tế ASEAN. 

 

Đại diện lãnh đạo các Trường đồng tổ chức hội thảo chụp ảnh lưu niệm  

 

LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1967 - 2017), 

35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (1982 - 2017)  

VÀ ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ 

Sáng ngày 05/11/2017, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển (1967 - 2017), 35 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam (1982 - 2017) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. 

Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh 

đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo 

các trường đại học trong và ngoài nước. 
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Ban Giám hiệu đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng cho Trường  

Mở đầu buổi lễ,  PGS.TS Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã tổng 

kết chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Trường 1976 - 2016; đến nay, nhà 

trường đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 

2002), hạng Nhì (năm 2008), hạng Nhất (năm 2013) và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Trong dịp lễ long trọng này, nhà trường đã được đón nhận Cờ thi đua của Chính 

phủ trao tặng hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi 

đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa năm 2016 và bức trướng của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, 

Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mang dòng chữ: “Đoàn kết - Sáng tạo - 

Phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch hàng đầu của cả nước”. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa chúc mừng, biểu dương những thành tích mà nhà trường đạt được 

trong suốt 50 năm qua và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

xứng đáng là cái nôi đào tạo và chắp cánh cho tài năng văn hóa nghệ thuật của xứ 

Thanh và cả nước. 

 

ĐỒNG CHÍ UÔNG CHU LƯU - ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH 

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI  

NƯỚC CỘNG HÕA XHCN VIỆT NAM VÀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU  

QUỐC HỘI TỈNH THANH HÓA KHÓA XIV ĐẾN THĂM  

VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG 

Chiều ngày 26/11/2017, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa đã vinh dự được chào đón đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Ban chấp hành Trung 

ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XIV đến thăm và làm việc. 
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Đoàn lãnh đạo có các đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XIV. 

Về phía nhà trường có NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu 

trưởng, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, trưởng các 

đơn vị phòng, khoa, trung tâm cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và đại diện học sinh, 

sinh viên, học viên. 

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức cảm ơn đồng chí 

Uông Chu Lưu, các đồng chí trong đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa 

XIV đã quan tâm, tới thăm và dành thời gian làm việc với nhà trường. Đồng chí Hiệu 

trưởng giới thiệu vắn tắt về lịch sử phát triển nhà trường trong suốt 50 năm qua, đặc biệt 

là từ khi nâng cấp lên trường đại học. Những thành quả mà Trường đạt được trên các 

lĩnh vực: xây dựng đội ngũ CBGV, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc 

tế, xây dựng cơ sở vật chất... Đồng thời, đồng chí cũng đề xuất với đồng chí Phó Chủ tịch 

Quốc hội và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa một số kiến nghị của nhà trường. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng đây 

cũng như một buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề, là dịp để các Đại biểu Quốc hội tỉnh lắng 

nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên nhà 

trường. Đồng chí bày tỏ vui mừng trước những thành tích mà Trường đã đạt được trong 

suốt 50 năm qua. Nhân chuyến thăm, đồng chí đã tặng nhà trường bức tranh lưu niệm. 

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Uông Chu Lưu và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên cơ sở chính của Trường và chụp ảnh lưu niệm 

với tập thể cán bộ, giảng viên. 
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NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 

NĂM 2017 

 

Thực hiện nhiệm vụ nghiên 

cứu khoa học hàng năm của Trường, từ 

ngày 11/12/2017 đến ngày 21/12/2017, 

tại phòng họp 205, cơ sở 1 Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa, phòng Quản lý Khoa học 

đã tổ chức các buổi hội nghị nghiệm 

thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

trường năm 2017.  

So với năm học trước, năm học 2017 - 2018 đã có 15 đề tài cấp cơ sở của CBGV 

nhà trường tính đến thời điểm này đã được nghiệm thu. Trong đó, có 01 đề tài trọng 

điểm được Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo phòng Quản lý Khoa học làm chủ nhiệm 

với đề tài “50 năm - những chặng đường xây dựng và phát triển”.  Đây là một đề tài 

được đánh giá cao về chuyên môn cũng như tư liệu lịch sử của nhà trường trong 50 năm 

qua được nhóm tác giả dày công sưu tầm và biên soạn. Sản phẩm của đề tài đã được 

biên soạn thành sách “Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - 

những chặng đường xây dựng và phát triển 1967 - 2017” phục vụ cho hoạt động trong 

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường diễn ra vào tháng 11 vừa qua. 

Hướng nghiên cứu của các đề tài năm nay cũng đa dạng hơn trong các lĩnh vực, 

nếu như năm học 2016 - 2017 các đề tài tập trung vào các lĩnh vực văn hóa, du lịch và 

phương pháp giảng dạy thì năm học 2017 - 2018, các lĩnh vực đào tạo của nhà trường 

như thông tin học, thể dục thể thao, đồ họa, quản lý văn hóa, du lịch,... đã được các chủ 

nhiệm đề tài nghiên cứu, xây dựng thành các mô hình giảng dạy gắn với thực hành, 

xưởng trường. Sản phẩm của các đề tài sẽ được triển khai đưa vào giảng dạy nhằm rút 

ngắn hơn giữa giảng dạy lý luận và thực hành, mang lại chất lượng đào tạo tốt hơn, thiết 

thực cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

Kết quả các đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá: 78,6% đề tài đạt loại khá, 

21,4% loại xuất sắc.  
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ĐOÀN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA ĐI CÔNG TÁC 

TẠI CHÂU ÂU 

 

Thực hiện nhiệm vụ trong công tác 

đào tạo và hợp tác quốc tế hàng năm của 

nhà trường được UBND tỉnh giao, từ ngày 

14/12/2017 đến ngày 24/12/2017, đoàn 

cán bộ lãnh đạo tỉnh và Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

đi công tác tại châu Âu, trưởng đoàn là 

đồng chí Đỗ Trọng Hưng -  Phó Bí thư 

thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh. 

 

Đoàn công tác làm việc tại Học viện  

Quản trị Kinh doanh (Thụy Sĩ) 

Đoàn công tác đã có chương trình làm việc với lãnh đạo Học viện Quản trị Du 

lịch và Học viện Quản trị Kinh doanh (Thụy Sĩ) về các nội dung hợp tác: Các đối tác 

phía Thụy Sĩ sẽ hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa trong xây dựng chiến lược phát triển du lịch, chuyển giao công nghệ Quản 

trị khách sạn - Nhà hàng để ứng dụng vào một số khách sạn tại thành phố Thanh Hóa và 

thành phố Sầm Sơn; Hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cho 

tỉnh Thanh Hóa; Đối tác Thụy Sĩ phối hợp với Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực chuyên môn và ngoại ngữ cho 

cán bộ ngành du lịch toàn tỉnh.  

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và đối tác Thụy Sĩ 

thống nhất ký kết hợp tác xây dựng chương trình liên kết 3+1 và 2+2 ngành Quản trị 

khách sạn của Trường và ngành Quản trị khách sạn và Nhà hàng của Học viện Quản trị 

Du lịch (Thụy Sĩ). Hàng năm, đối tác Thụy Sĩ tài trợ và miễn phí kinh phí đào tạo trong 

thời gian 01 tháng cho 05 CBGV nhà trường sang học tập, nâng cao năng lực chuyên 

môn ngành Du lịch và tiếng Anh; giảng viên các trường tại Thụy Sĩ sang giảng dạy cho 

CBGV và sinh viên nhà trường các học phần chuyên ngành Du lịch bằng tiếng Anh; hai 

bên phối hợp tuyển sinh có nhu cầu sang học trình độ đại học, thạc sĩ tại Thụy Sĩ. 

Tại Ba Lan, đoàn công tác đã làm việc với Ban Giám hiệu và lãnh đạo các Viện 

Âm nhạc, Viện Nghệ thuật, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học 

Zielona Gora về các nội dung: đánh giá kết quả hợp tác trong năm 2017 của hai trường; 

đưa ra định hướng hợp tác năm 2018 về hợp tác xuất bản sách chuyên khảo giáo dục đại 
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học và xã hội tại Ba Lan; triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học; xây dựng kế hoạch 

đào tạo tiếng Ba Lan cho lực lượng cán bộ nòng cốt của nhà trường; tiếp tục triển khai 

hợp tác trong trao đổi giảng viên và sinh viên,... 

Chuyến công tác của đoàn lãnh đạo tỉnh đã mang lại nhiều cơ hội cho tỉnh 

Thanh Hóa trong chiến lược phát triển du lịch, kinh tế, xã hội những năm tới và cơ hội 

trong đào tạo, học tập, nghiên cứu của CBGV và HSSV Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

 

PGS.TS TRẦN VĂN THỨC - HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG  

VINH DỰ NHẬN DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÖ LẦN THỨ 14, 

NĂM 2017 

 

Sáng 22/01/2018, 

tại hội trường 25B, ngành 

Giáo dục và Đào tạo đã 

long trọng tổ chức hội 

nghị sơ kết học kỳ I, triển 

khai nhiệm vụ học kỳ II, 

năm học 2017 - 2018 và 

trao tặng danh hiệu Nhà 

giáo ưu tú (NGƯT) lần thứ 

14, năm 2017. 

 

 

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo  

trao danh hiệu NGƯT cho 07 nhà giáo 

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Mỹ Long - Phó Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào 

tạo Thanh Hóa công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo 

ưu tú cho 07 nhà giáo của tỉnh Thanh Hóa (Quyết định số: 2381/QĐ-CTN ngày 18 

tháng 11 năm 2017). Đây là những tấm gương tiêu biểu cho hàng chục nghìn nhà giáo 

về sự cống hiến công sức, trí tuệ, tài năng trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh Thanh Hóa. 

Dù ở cương vị nào các nhà giáo cũng không ngừng nỗ lực sáng tạo trong giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước, 

được học trò, đồng nghiệp và nhân dân tin yêu.  

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao 

danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 07 nhà giáo có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục 

tỉnh Thanh Hóa. 
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Trong số 07 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần này, 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vinh dự có PGS.TS Trần Văn 

Thức - Hiệu trưởng nhà trường. Đại diện cho 07 nhà giáo được nhận danh hiệu Nhà 

giáo ưu tú, PGS.TS Trần Văn Thức đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh 

Thanh Hóa, ngành Giáo dục, Hội đồng xét tặng NGND, NGƯT lần thứ 14, năm 2017 từ 

cấp cơ sở đến cấp Nhà nước; tập thể, đồng nghiệp, các thế hệ học trò đã chia ngọt sẻ bùi 

trong môi trường giáo dục giàu tính nhân văn, tạo cơ hội cho các nhà giáo phấn đấu để 

đạt được danh hiệu cao quý này. Đạt được danh hiệu Nhà giáo ưu tú đã khó nhưng gìn 

giữ được danh hiệu và phát huy còn khó hơn nhiều. Và xin hứa sẽ không ngừng phấn 

đấu, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục để xứng đáng với danh Nhà 

giáo ưu tú. 
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