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ỨNG DỤNG MARKETING ONLINE  

TRONG THƯ VIỆN ĐẠI HỌC VIỆT NAM 

ThS. Nguyễn Thị Nhung1 

 

Tóm tắt: Marketing online đang góp một phần quan trọng cho sự phát triển các thư 

viện đại học trong việc tiếp cận, thu hút người dùng tin bằng nhiều hình thức khác nhau thông 

qua các thiết bị điện tử, ứng dụng phần mềm và mạng internet. Nhiều thư viện đại học Việt 

Nam đang triển khai marketing online thông qua các hình thức tiếp thị trên website, mạng xã 

hội, di động, thư điện tử, quảng bá bằng các ảnh bìa, logo… nhằm nâng cao khả năng phục 

vụ độc giả cũng như quảng bá hình ảnh đến nhiều người dùng tin.  

Từ khóa: Marketing online, E-marketing, thư viện đại học, Việt Nam 

 

1. Đặt vấn đề 

Marketing chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong các thư viện nhằm thông tin, 

quảng bá sản phẩm và dịch vụ đến người dùng tin. Marketing trong hoạt động thông tin thư 

viện đã được đề cập đến từ những năm 1870 bởi các chuyên gia như Melvi Dewey, SR 

Ranganathan [4]… Cho đến nay việc ứng dụng các lý thuyết mới của marketing càng trở nên 

mạnh mẽ [4]. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, truyền thông và mạng 

internet, marketing thư viện đã và đang phải thay đổi nhanh chóng, phá bỏ những rào cản cũ 

của marketing truyền thống để tiếp cận với một thế hệ người dùng tin mới bất kể không gian 

và thời gian - khi mà họ có quá nhiều lựa chọn trong thế giới thông tin đa chiều, phong phú 

như hiện nay. Một loại hình marketing mới dựa trên phương tiện điện tử và internet đã xuất 

hiện trong đó có E-marketing (tiếp thị điện tử) hay marketing online (tiếp thị trực tuyến) các 

thư viện ngày nay đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của thị trường thông tin. Vì 

vậy, họ cần phải tăng cường các hoạt động marketing để thu hút người dùng tin khai thác các 

nguồn tài nguyên điện tử sẵn có. Marketing được xem như là công cụ để nâng cao chất lượng 

của hoạt động thông tin thư viện. 

Các thư viện đại học (TVĐH) Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong công tác đào 

tạo và nghiên cứu của trường đại học. Nhiệm vụ chủ yếu của TVĐH là đáp ứng nhu cầu thông 

tin cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên trong 

giai đoạn tới, việc ứng dụng marketing online để phát triển thư viện đại học là điều cần thiết 

phù hợp với thời đại công nghệ nhằm quảng bá, cung cấp nguồn tài nguyên điện tử tới người 

dùng tin.  

2. Khái niệm marketing online  

Thuật ngữ marketing xuất hiện từ lâu và trở nên quen thuộc với sự phát triển vượt bậc 

của công nghệ, truyền thông và internet đã thay đổi phương thức marketing truyền thống sang 

phương thức marketing hiện đại dựa trên phương tiện điện tử và Internet đã thay đổi cách tiếp 

cận khách hàng, cũng từ đó xuất hiện thuật ngữ mới E-marketing hay marketing online. 

 
1 Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Theo Philip Kotler trong cuốn sách “Marketing hiện đại” xuất bản năm 2007 đã định 

nghĩa “E-marketing là quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với 

sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân - dựa trên các 

phương tiện điện tử và Internet” [1].  

Theo tác giả Judy Strauss trong cuốn sách “E-Marketing” xuất bản năm 2006 đã định 

nghĩa: “E-marketing là việc sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình tạo ra, giao tiếp và 

cung cấp giá trị cho khách hàng và để quản lý mối quan hệ khách hàng theo cách có lợi cho 

tổ chức và các bên liên quan” [6].  

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: “E-marketing (internet marketing hay online 

marketing), hay tiếp thị qua mạng, tiếp thị trực tuyến là hoạt động tiếp thị cho sản phẩm và 

dịch vụ thông qua mạng kết nối toàn cầu internet. Các dữ liệu khách hàng kỹ thuật số và các 

hệ thống quản lý quan hệ khách hàng điện tử (ECRM) cũng kết hợp với nhau trong việc tiếp 

thị internet”[7]. 

E-marketing vẫn giữ nguyên bản chất và chức năng của marketing truyền thống, đó là 

nhằm mục đích tạo ra và cung ứng sản phẩm dịch vụ thoả mãn khách hàng nhằm đem lại lợi 

nhuận cho tổ chức. Tuy vậy, E-marketing khác với marketing truyền thống ở chỗ: môi trường 

kinh doanh và phương tiện tiến hành dựa trên các phương tiện điện tử và internet [3, tr.27]. 

Marketing online là sử dụng các phương tiện điện tử, công nghệ mạng máy tính để 

nghiên cứu thị trường, đưa ra các chiến lược phát triển sản phẩm, quảng bá thông qua các 

phương tiện internet, đưa hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp đến với người tiêu dùng một 

cách nhanh nhất [11].  

Như vậy, marketing online là việc sử dụng các phương tiện điện tử, công nghệ mạng 

máy tính để nghiên cứu thị trường, đưa ra các chiến lược, chiến thuật phát triển sản phẩm, 

dịch vụ bằng cách quảng bá thông qua các phương tiện internet đưa sản phẩm, dịch vụ của 

doanh nghiệp đến với người tiêu dùng một cách nhanh nhất. 

Ngày nay, marketing online đang được các lĩnh vực phát triển trong đó có lĩnh vực 

thông tin thư viện bởi những ưu điểm vượt trội của marketing online đem lại như: Marketing 

online cho phép tiếp cận một số lượng lớn người dùng cùng một lúc mà không bị giới hạn về 

địa lý và thời gian một cách nhanh chóng, dễ dàng; Marketing online cho phép hoạt động 24/7 

trên website và mạng xã hội với nội dung có sẵn, tự động trả lời tin nhắn, lên lịch đăng bài, 

lịch quảng cáo; Marketing online giúp người dùng kết nối thông tin với nhau ngay lập tức; 

Giúp tiết kiệm chi phí và thời gian; Giúp tăng phản ứng linh hoạt giữa đơn vị và người dùng 

có thể tương tác trực tiếp hai chiều; Marketing online mang đến khả năng thu thập và đo 

lường dữ liệu chi tiết của người dùng một cách mạnh mẽ.  

Nhưng để phát triển marketing online một cách hiệu quả, các đơn vị cố gắng khắc 

phục những hạn chế như: Thông tin nhiều dẫn đến nhiễu; Thông tin lan truyền nhanh dễ làm 

cho các luồng phản hồi xấu từ phía người dùng; Marketing online phụ thuộc nhiều vào thiết bị 

điện tử nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin, đường truyền mạng và thói quen trực tuyến cả 

người dùng; Vấn đề bảo mật và quyền riêng tư dễ bị tấn công; Sự thay đổi nhanh chóng về 

https://www.digistar.vn/marketing-online-la-gi-trong-ky-nguyen-so-4
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công nghệ và các quy tắc thương mại điện tử sẽ làm thay đổi marketing online; Marketing 

online có nguy cơ bị xâm nhập của hoạt động lừa đảo. 

Với sự phát triển của công nghệ, truyền thông và mạng internet tính đến nay thế giới 

có hơn 4 tỷ người dùng internet, chiếm tỷ lệ 56% dân số trên toàn thế giới, có 5.117 tỷ người 

sử dụng điện thoại di động, có 3.534 tỷ người sử dụng mạng xã hội trong đó có 3.465 tỷ 

người dùng mạng xã hội thông qua điện thoại di động chiếm tỷ lệ 45% dân số toàn cầu [15]. 

Tại Việt Nam, tính đến đầu tháng 01 năm 2020 có 68,17 triệu người sử dụng internet, có 

khoảng 65 triệu người sử dụng mạng xã hội với 145,8 triệu kết nối mạng dữ liệu di động [13]. 

Người dùng Việt Nam dành trung bình tới 6 giờ 42 phút mỗi ngày để tham gia các hoạt động 

liên quan tới mạng internet, trung bình 2 giờ 32 phút để dùng mạng xã hội, 2 giờ 31 phút để 

xem các stream hoặc các video trực tuyến và dùng 1 giờ 11 phút để nghe nhạc [13]. Với số 

lượng người dùng mạng internet ngày càng tăng cao là lợi thế để phát triển thương mại điện 

tử trong đó có marketing online [13].  

3. Marketing online tại các thư viện đại học Việt Nam 

Hiện nay, theo số liệu năm học 2018 - 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Việt Nam 

có 237 trường đại học, học viện, cao đẳng với 1.526.111 sinh viên, 108.134 học viên và 

nghiên cứu sinh, 83.587 cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên đại học 

[8https://moet.gov.vn/content]. Đây là một lượng lớn người dùng tin thường xuyên có nền 

tảng tri thức cao và có khả năng tốt trong việc sử dụng công nghệ. Vì vậy, TVĐH đang 

chuyển đổi phương thức phục vụ, các hoạt động trong đó có hoạt động marketing từ 

marketing truyền thống sang marketing online. Marketing truyền thống có lượng người dùng 

tin nhất định chủ yếu là sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý, giảng viên, 

nhân viên của trường. Nhưng với marketing online các TVĐH không chỉ phục vụ và biết đến  

bởi người dùng tin trong trường mà cả cộng đồng dùng mạng có thể theo dõi, tìm kiếm và biết 

đến. Chính vì vậy, marketing online đang là lựa chọn phù hợp hiện nay để các TVĐH phát 

triển phục vụ góp một phần quan trọng trong công tác đào tạo phát triển của trường đại học. 

Nhiệm vụ chủ yếu của TVĐH là đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ quản lý, giảng viên và 

sinh viên trong trường. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, việc tổ chức marketing, 

marketing online ở các TVĐH đang là xu hướng phát triển. Bởi các TVĐH Việt Nam với số 

lượng người dùng tin lớn. 

3.1. Mục đích và vai trò marketing online  

* Mục đích marketing online 

- Nhằm hỗ trợ, khuyến khích người dùng tin khai thác và sử dụng các sản phẩm, dịch 

vụ thông tin thư viện. 

- Nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và hình thành thói quen, tập quán đối với sinh viên, 

cán bộ giảng viên, nhà nghiên cứu trong việc khai thác, sử dụng thông tin. 

- Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tối ưu các nguồn lực hiện có của TVĐH; 

nâng cao khả năng của các thư viện trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin của sinh viên, cán 

bộ giảng viên, nhà nghiên cứu trong trường và ngoài trường. 

https://moet.gov.vn/content
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- Tìm kiếm tạo lập và thu hút các nguồn lực bên ngoài. Nâng cao hiệu quả đầu tư của 

nhà trường đối với các TVĐH. 

- Cải thiện hình ảnh của các thư viện. 

* Vai trò Marketing online 

- Marketing online có thể lan toả tới một cộng đồng đông đảo người dùng nhờ sự phổ 

biến của inrternet. 

- Marketing online sử dụng internet là phương tiện truyền thông chi phí thấp để truyền 

tải các thông tin nhanh trong một thời gian ngắn. Các thông điệp được truyền đi với nhiều 

hình thức khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh, trò chơi hay là kết hợp cùng 

một lúc nhiều hình thức (đa phương tiện). Trong khi các thư viện hiện đại ngày nay đang phải 

đối mặt với vấn đề cạnh tranh và chi phí thì việc ứng dụng marketing online thực sự phù hợp 

và hiệu quả. Nhờ E-marketing, các thư viện sẽ tiết kiệm được chi phí về nguồn nhân lực, chi 

phí tổ chức các hoạt động marketing trực tiếp, phát hành, in ấn… 

- Người dùng tin có thể giao tiếp trực tuyến với người làm thư viện, từ đó thư viện 

nhanh chóng đánh giá được nhu cầu và sự quan tâm của người dùng đối với các sản phẩm và 

dịch vụ của mình. 

- Các hoạt động marketing online có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá khác với các 

hoạt động marketing truyền thống mà hiệu quả phải được đo đếm trong một thời gian dài. 

Việc đánh giá kết quả, hiệu quả của marketing đóng góp một phần quan trọng trong việc xây 

dựng và điều chỉnh chiến lược marketing của thư viện nói riêng và chiến lược phát triển thư 

viện nói chung. 

3.2. Khả năng và yêu cầu ứng dụng marketing online  

* Khả năng ứng dụng marketing online 

- Các TVĐH Việt Nam có nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ và mạng internet cơ bản 

đảm bảo tốt. 

- Đối tượng người dùng tin của các TVĐH chủ yếu là sinh viên, giảng viên, nhà 

nghiên cứu, cán bộ có khả năng sử dụng máy tính, điện thoại thông tin tốt và phần sử dụng 

các ứng dụng mạng xã hội.  

- Nguồn lực thông tin của các TVĐH phong phú đặc biệt là sự phát triển thư viện số, 

thư viện điện tử, tài nguyên số, tài nguyên điện tử đang là lợi thế đề các thư viện đại học phát 

triển marketing online. 

- Hiện nay, các TVĐH xây dựng và phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ thông tin 

đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ thông tin điện tử. 

- Đội ngũ cán bộ trong các TVĐH được đào tạo chuyên môn cao, có khả năng làm 

việc tốt trên môi trường điện tử. 

* Yêu cầu để ứng dụng marketing online 

- Đối với các TVĐH, internet phải được coi là một trong những phương tiện thông tin 

chiến lược.  

- Thư viện phải có cơ sở hạ tầng công nghệ đủ mạnh, đường truyền mạng đảm bảo tốt. 
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- Thư viện xác định được người dùng tin mục tiêu và tiềm năng có điều kiện tiếp cận, 

có thói quen sử dụng internet, xác định được các dịch vụ internet mà người dùng tin thường 

xuyên sử dụng. 

- Thư viện phải được đầu tư ngân sách và có đội ngũ viên chức đủ trình độ để có thể 

khai thác và sử dụng hiệu quả các dịch vụ quảng bá trên internet. 

- Thư viện phải có chiến lược cụ thể cho việc quảng bá trên internet trong từng thời kỳ 

cụ thể. 

3.3. Các hình thức ứng dụng marketing online  

* Website (trang mạng): Đây là kênh phải có của bất kỳ TVĐH ở Việt Nam nào 

muốn phát triển lâu dài. Website là nhà riêng của thư viện, là nơi công bố các thông tin chính 

thức tới người dùng tin. Hiện nay, hầu hết TVĐH đều có trang website riêng hoặc dùng chung 

với website trường đại học. Đây là nơi giới thiệu về thư viện, hỗ trợ tra cứu cơ sở dữ liệu thư 

mục, cơ sở dữ liệu toàn văn, giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ thư viện và các hoạt động 

khác trên môi trường mạng đến người dùng tin. Hiện nay, nhiều TVĐH Việt Nam xây dựng 

và triển khai các hoạt động đến người dùng tin thông qua website rất tốt và hiệu quả như: 

Trung tâm thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội (triển khai tra cứu tài liệu trực tuyến 

24/7, sử dụng phần mềm chạy trên website tư vấn, chat trực tuyến), Thư viện Tạ Quang Bửu, 

Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm học liệu các 

trường đại học (Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ), Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội, 

Thư viện Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện các học viện (Ngân hàng, Tài chính, 

Bưu chính Viễn thông)… 

 

 

  

Hình 1: Một số hình ảnh marketing online trên trang website [97],[10], [11] 

 

Trang website thư viện còn là công cụ quảng bá thư viện, xây dựng hình ảnh và tạo 

các mối quan hệ với người dùng tin, đồng thời cũng là một công cụ huấn luyện sử dụng thông 

tin trực tuyến cho người dùng tin. Tuy nhiên, một số trang website của TVĐH hình thức chưa 

hấp dẫn, nội dung chưa phong phú, khả năng cập nhật chưa nhanh, chưa kịp thời. 

Social Media (Truyền thông mạng xã hội): Các thư viện có thể triển khai marketing 

online trên các trang mạng xã hội, bởi mạng xã hội kết nối người dùng trên internet với nhau 

với nhiều mục đích khác nhau mà không phân biệt địa lý và thời gian. TVĐH có thể tạo nên các 

fanpage để tương tác với người dùng tin và quảng bá thư viện thông qua các video, hình ảnh, cơ 

sở dữ liệu… trên các mạng xã hội. Hiện nay, nhiều TVĐH Việt Nam đã sử dụng các mạng xã 

hội như: facebook, youtube, twitter, flickr, zalo, blogs, forum, nhóm online, bảng tin online.  

../Downloads/7


QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO  

 
10 

Nổi bật nhất mạng xã hội hiện nay được nhiều TVĐH lựa chọn marketing là facebook. 

Facebook là trang mạng lớn thứ 3 sau Google và Youtube với 2,7 tỷ người dùng trên toàn cầu, 

có 59 tỷ người đăng nhập trung bình vào facebook hàng ngày, số lượng ảnh tải lên mỗi ngày 

là 300 triệu và cứ 60 giây trên facebook có 510.000 bình luận được đăng, 293.000 trạng thái 

được cập nhật và 136.000 ảnh được tải lên [17]; Ở Việt Nam có 45,3 triệu người với trung 

bình một ngày người Việt dành 2.5 giờ vào facebook [17]. Quảng cáo facebook trên sẽ rất dễ 

dàng và hết sức nhanh chóng, đây là điều kiện để thư viện tiếp cận với số lượng người dùng 

tin lớn. Hiện nay, có rất nhiều TVĐH Việt Nam tổ chức các hoạt động trên facebook hiệu quả 

như: Thư viện Tạ Quang Bửu, Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Thư viện Đại học Tôn Đức 

Thắng, Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân Văn… 

 

 

 

Hình 2: Một số hình ảnh marketing online trên facebook [19] 

 

Các TVĐH đã thiết lập facebook để giao lưu, quảng bá hình ảnh, phổ biến các dịch vụ 

đến với người dùng tin và bước đầu cho thấy hoạt động này có nhiều khả quan, hỗ trợ nhiều 

cho hoạt động marketing trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều TVĐH có sử dụng facebook nhưng 

việc tổ chức không được tốt, các hoạt động không cập nhập thường xuyên, nội dung nghèo 

nàn, giao diện chưa đẹp, tương tác với người dùng ít, cán bộ phụ trách chưa chuyên nghiệp 

trong công tác viết bài, đăng bài và tư vấn người dùng tin. 

Youtube là trang mạng được nhiều TVĐH lựa chọn sau facebook để tiếp thị trực 

tuyến. Bởi youtube luôn có một lượng khán giả xem trực tuyến tương đối ổn định và duy trì ở 

mức rất cao chỉ đứng sau google với 1,9 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng đăng nhập vào 

youtube, trải dài trên 91 quốc gia và 80 ngôn ngữ khác nhau, chiếm khoảng 95% người dùng 

internet toàn cầu [16]. Với việc sở hữu một lượng khán giả khổng lồ và ổn định, quảng cáo 

trên youtube được xem là lựa chọn hoàn hảo để TVĐH kết nối với người dùng tin hơn. Quảng 

cáo trên youtube là cơ hội để TVĐH sở hữu một kênh truyền thông riêng, có khả năng tiếp 

cận người dùng tin một cách chủ động tự nhiên cao và tiết kiệm chị phí cho thư viện. Hiện 

nay, có rất nhiều TVĐH Việt Nam tổ chức quảng cáo trên youtube như: Thư viện Trung tâm 

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trung tâm học liệu Đại 

học Thái Nguyên, Trung tâm học liệu Đại học Huế, Trung tâm học liệu Đại học Cần Thơ, 

Thư viện Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh…. 



QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO  

 
11 

  

Hình 3: Một số hình ảnh marketing online trên youtube [18] 

 

Ngoài 2 trang mạng xã hội facebook và youtube được nhiều TVĐH Việt Nam lựa 

chọn để tiếp thị trực tuyến, một số TVĐH lựa chọn trang mạng xã hội khác như: Twitter, 

flickr, zalo, blogs, forum, nhóm online, bảng tin online để phục vụ người dùng tin và kết nối 

người dùng tin, quảng bá hình ảnh thư viện tới cộng đồng người dùng trên các trang mạng. 

 

 

 

 
 

Hình 4: Một số hình ảnh marketing online trên twitter, flickr, blogs 

 

Mobile marketing (Tiếp thị di động): Sử dụng điện thoại để giới thiệu và quảng cáo 

thông tin tới người dùng tin. Hiện nay, một số thư viện ở Việt Nam đã sử dụng mobile 

marketing và bước đầu có hiệu quả khả quan, vì ưu điểm của mobile marketing là sẽ không bị 

lỡ bỏ, chi phí thấp và có tính cá nhân hoá cao, người nhận dễ dàng nhận và ghi nhớ thông tin. 

Hiện nay, một số TVĐH triển khai hiệu quả như: Trung tâm Thông tin thư viện Đại học Quốc 

gia Hà Nội, Thư viện Đại học FPT,  Thư viện Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh… Các thư 

viện gửi thông báo các hoạt động, các sản phẩm và dịch vụ thông qua tin nhắn trên thiết bị di 

động theo định kỳ hoặc khi có thay đổi. Ngoài tin nhắn văn bản, các thư viện có thể sử dụng 

tin nhắn đa phương tiện với các chức năng cho phép như đính kèm ảnh hay file âm thanh để 

tạo nên một tin nhắn ấn tượng hơn cho người dùng tin. Tuy nhiên, việc tiếp thị marketing di 

động ở một số TVĐH hiện nay chưa được hiệu quả, việc gửi tin nhắn nhiều khi còn chưa kịp 

thời, việc cập nhật số điện thoại người dùng gặp nhiều khó khăn do người dùng thay đổi số 

điện thoại, nhiều thư viện chưa có điều kiện triển khai.  

 

  

Hình ảnh 5: Một số hình ảnh marketing online qua di động [10], [11] 
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Email marketing (Tiếp thị qua thư điện tử): Tiếp thị qua thư điện tử mang tính cá 

nhân cao, tiếp cận riêng đến từng người dùng tin. Việc sử dụng email marketing có thể giúp 

các thư viện quảng cáo trực tiếp sản phẩm và dịch vụ thông tin đến người dùng tin với chi phí 

thấp và thời gian ngắn. Nếu được tích hợp với phần mềm quản trị thư viện, email marketing 

sẽ giúp thư viện tiết kiệm thời gian và công sức trong quảng cáo, vì các email thông báo sẽ 

được gửi tự động đến các nhóm người dùng tin. Hầu hết, các TVĐH đều dùng email điện tử 

để trao đổi thông tin, đây cũng là một hình thức quảng bá thư viện đến người dùng tin. Hiện 

nay, nhiều TVĐH đã thực hiện khá hiệu quả như: Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội… Các thư 

viện đã sử dụng email trong việc trao đổi các thông tin trực tuyến với số lượng thông tin lớn. 

Tuy nhiên, công tác quảng bá qua email các thư viện chưa hiệu quả, nội dung gửi người dùng 

tin chưa ngắn gọn, rõ ràng, việc kết nối địa chỉ email đối với người dùng tin còn hạn chế. 

  

Hình ảnh 6: Một số hình ảnh marketing online qua email [8], [18] 

 

Quảng bá banner (ảnh bìa), logo: TVĐH có thể tổ chức marketing online bằng cách 

sử dụng các ảnh bìa, logo thư viện ở một số trang website và khi kích chuột vào đó sẽ đưa đến 

một liên kết với nội dung thư viện mong muốn. Các thư viện phải trả một khoản kinh phí nhất 

định cho loại hình quảng bá này (kinh phí phụ thuộc vào kích thước của banner). Nếu hoạt 

động quảng bá này diễn ra thường xuyên và rộng rãi thì các sự kiện, sản phẩm và dịch vụ của 

thư viện càng được đông đảo người dùng tin biết đến. Nhiều TVĐH đã tạo riêng các logo, 

trang bìa đẹp đưa được phong cách cá nhân như: Thư viện Đại học Công nghiệp Thành phố 

Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội... 

 

 

 

 

Hình ảnh 7: Một số hình ảnh marketing online qua ảnh bìa, logo [18] 

 

Tuy nhiên, hiện nay việc quảng bá qua ảnh bìa, logo ở nhiều TVĐH còn hạn chế, 

nhiều thư viện chưa tạo logo riêng, chưa thiết kế được các ảnh bìa phù hợp. 

Đăng ký quảng bá online miễn phí trên các trang website: Có rất nhiều trang 

website cho phép đăng tải thông tin miễn phí. Để đăng tải thông tin quảng bá trên các website 

thư viện cần chú ý đến mức độ uy tín của các trang website, đồng thời trang website có nhiều 

người dùng tìm kiếm. Vì vậy, đăng tải thông tin quảng bá cho thư viện trên các trang website 

có uy tín cũng là một hoạt động hiệu quả giúp cho hình ảnh của thư viện thêm nhiều giá trị 

trong mắt những người quản lý trang website, cũng như trong mắt người dùng tin. 
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Như vậy, để phát triển phù hợp với thời đại công nghệ các TVĐH cần tăng cường ứng 

dụng công nghệ, truyền thông, internet để mang lại sự đa dạng trong các hình thức tiếp thị trực 

tuyến, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và hình ảnh thư viện đến với người dùng tin.  

4. Một số kiến nghị phát triển marketing online  

Các thư viện cần được đầu tư  hơn nữa để xây dựng và phát triển của các thư viện số, 

thư viện điện tử. 

 Để phát triển ứng dụng marketing online các TVĐH cần xây dựng nội dung thông tin 

phong phú, cập nhật thường xuyên, đa dạng các hình thức, quan tâm đến hình ảnh trang bìa 

đẹp, hấp dẫn. 

Các TVĐH nên chia nhóm người dùng tin để giúp cho việc xác định những nhu cầu về 

các sản phẩm và dịch vụ thông tin khác nhau của mỗi nhóm đối tượng người dùng tin. Cũng 

để đưa ra những chiến lược truyền thông thích hợp mà còn giúp cho việc phân bổ các nguồn 

lực một cách phù hợp.  

 Thư viện cần nghiên cứu, xây dựng và phát triển đa dạng các sản phẩm và dịch vụ 

thông tin điện tử đáp ứng nhu cầu người dùng tin điện tử. Để thực hiện được việc marketing 

online đòi hỏi thư viện xem xét cần phải cải tiến các sản phẩm và dịch vụ như thế nào, thậm 

chí khi cần phải thay thế bằng các sản phẩm khác phù hợp hơn. 

Xây dựng chiến lược marketing online phù hợp với điều kiện phát triển của từng thư 

viện đại học để phát huy được ưu thế marketing online. 

Thư viện đại học nâng cao hơn nữa chất lượng hạ tầng công nghệ và đường truyền mạng. 

Thư viện đại học cần phải đào tạo cán bộ thư viện nâng cao kiến thức và kỹ năng làm 

việc trong môi trường mạng trực tuyến và marketing online. 

Thư viện cần đào tạo người dùng tin trong việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ trực tuyến. 

5. Kết luận  

Có thể nói, marketing online là hoạt động cần thiết cho các TVĐH trong việc nâng cao 

khả năng phục vụ thông tin góp phần phát triển hoạt động đào tạo và nghiên cứu của trường 

đại học. Để thực hiện tốt hoạt động marketing online, các TVĐH cần quan tâm tới các vấn đề: 

nghiên cứu, phân loại và xác định người dùng tin, nhận biết được tiềm lực của bản thân, biết 

được các sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thói quen của người dùng tin, phát triển có hiệu quả 

các phương thức hoạt động và quảng bá hình ảnh thư viện. Phát triển marketing online trên để 

các sản phẩm và dịch vụ của thư viện được phổ biến một cách rộng rãi và “thương hiệu” của 

các thư viện có lợi thế cạnh tranh trong thị trường thông tin sôi động như hiện nay.  
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NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  

GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHUYÊN NGÀNH THỂ THAO  

Ở CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO 

      ThS. Nguyễn Thành Trung1    

                                                         

Tóm tắt: Trên cơ sở thực trạng giảng dạy các môn học lý luận chuyên ngành thể thao 

hiện nay, việc lựa chọn và đưa ra các phương pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng 

dạy là điều cần thiết đối với bất kỳ cơ sở đào tạo nào. Trong bài viết này, sau nhiều năm tham 

gia giảng dạy và nghiên cứu thực tế tại các cơ sở đào tạo trong tỉnh, tác giả đề xuất năm 

nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học lý luận chuyên ngành thể 

thao phù hợp với thực tiễn và có độ tin cậy cao. 

Từ khóa: Giải pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, các môn lý luận chuyên ngành 

thể thao. 

 

1. Đặt vấn đề 

Cùng với sự phát triển của xã hội và khoa học công nghệ, chất lượng giáo dục đại học 

luôn là vấn đề được quan tâm đặc biệt, trong đó tri thức phục vụ cho việc dạy và học đóng vai 

trò tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học. [4] 

Dạy học các môn khoa học lý luận chuyên ngành thể thao có vai trò quan trọng trong 

việc xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn 

cho sinh viên các trường thể thao hiện nay, đặc biệt đối với sinh viên chuyên ngành thể thao ở 

các trường đào tạo lĩnh vực thể thao [1]. Bởi vậy, cùng với việc đổi mới nâng cao chất lượng 

giáo dục đào tạo một cách toàn diện, trong những năm qua các trường đào tạo lĩnh vực thể 

thao rất coi trọng nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học kiến thức chuyên ngành 

như: Quản lý nhà nước về thể dục thể thao, Tổ chức thi đấu thể dục thể thao, Lý luận và 

phương pháp thể thao trường học… Đây là những môn học có ảnh hưởng lớn đến việc định 

hướng cho sinh viên có cái nhìn đúng đắn, giúp sinh viên có được hệ thống tri thức, kỹ năng 

cần thiết để tiến hành tốt hoạt động dạy học và giáo dục khi ra trường. Bên cạnh đó, các môn 

học lý luận kiến thức chuyên ngành có vị trí vô cùng quan trọng trong việc quản lý nền thể 

dục thể thao nước nhà. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này, tác giả xin đưa ra một số thế 

mạnh về việc dạy và học kiến thức lý luận chuyên ngành thể thao của sinh viên hiện nay, 

đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế cần có những giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất 

lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chuyên ngành thể thao nói chung và các môn học 

khác nói riêng. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Thực trạng dạy và học các môn học lý luận chuyên ngành thể thao ở các 

trường đào tạo lĩnh vực thể thao hiện nay             

 
1 Khoa Quản lý Thể dục Thể thao, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Hiện nay, quá trình giảng dạy các môn lý luận chuyên ngành thể thao cho sinh viên 

còn mang nặng tính lý luận, chưa phát huy được khả năng suy nghĩ độc lập, khoa học và sáng 

tạo của sinh viên… Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng một bộ phận 

sinh viên không có hứng thú học tập, nghiên cứu các môn lý luận chuyên ngành thể thao. 

Thực tế này đang đặt ra yêu cầu phải có nghiên cứu để đưa ra các giải pháp thích hợp nhằm 

nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chuyên ngành thể thao ở các các trường đào 

tạo lĩnh vực thể thao trong giai đoạn hiện nay. 

          Có thể nói, công tác giảng dạy và học tập các môn giáo dục lý luận chuyên ngành thể 

thao đã đạt được một số thành tựu nhất định. Các giảng viên đã có ý thức đổi mới phương 

pháp giảng dạy theo hướng tích cực hoá nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên. Vận dụng 

lý thuyết để liên hệ thực tiễn ở địa phương làm cho bài giảng thêm sinh động. Hình thức kiểm 

tra, đánh giá đã có những thay đổi rõ rệt, hạn chế được phần lớn hiện tượng quay cóp trong thi 

cử. Đồng thời, tài liệu phục vụ cho việc học tập các môn lý luận chuyên ngành thể thao đã 

được quan tâm, chú ý. Chất lượng đội ngũ giảng dạy cũng đã được nâng lên rõ rệt. Điều kiện 

vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy cũng đã được cải thiện đáng kể. Các hoạt động nghiên 

cứu khoa học trong sinh viên đối với các môn lý luận chuyên ngành thể thao có nét khởi sắc và 

mang diện mạo mới về nội dung và hình thức tổ chức dạy học ngành thể thao hiện nay. 

           Tuy nhiên, việc dạy và học các môn lý luận chuyên ngành thể thao vẫn còn một số 

hạn chế: 

          - Sinh viên chưa có ý thức tự giác, chủ động trong học tập, còn ỷ lại, ngồi chờ, dựa 

dẫm vào bạn bè, thầy cô, không đọc tài liệu tham khảo trước khi đến lớp. Điều này cho thấy 

ý thức học tập các môn lý luận chuyên ngành của sinh viên thấp nên ảnh hưởng đến chất 

lượng môn học. 

          - Sinh viên chưa có phương pháp học tập phù hợp và hình thức học tập sáng tạo. Điều 

này dẫn đến kết quả học tập của sinh viên thấp, khả năng nắm bắt kiến thức bài học chưa sâu, 

từ đó dẫn đến những nhận thức chưa đúng đắn. Vì vậy, vẫn còn tâm lý sinh viên thờ ơ, chán 

học lý luận chuyên ngành thể dục thể thao. 

         - Trong quá trình giảng dạy các giảng viên vẫn sử dụng phương pháp thuyết trình, 

đàm thoại là chủ yếu. Chính điều này càng làm cho môn học trở nên khô khan, thiếu sự  

thuyết phục. 

         - Việc tổ chức, hướng dẫn phương pháp học tập cho sinh viên chưa được chú trọng đúng 

mức. Thầy chưa đánh thức được sự đam mê, khả năng tư duy của người học. Lý thuyết khô 

khan, giáo điều, ít gắn với thực tiễn, chưa soi rọi vào những vấn đề phức tạp của cuộc sống 

nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy. 

          - Chương trình của các môn học cũng còn có những bất cập nhất định. Từ năm 2010, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo có thay đổi về chương trình đào tạo, giáo trình cũng được thay đổi để 

phù hợp với phương thức học mới theo hệ thống tín chỉ. Đặc biệt là các môn lý luận chuyên 

ngành thể thao, nội dung bị rút ngắn, chưa đảm bảo được tính lôgic, thời lượng dành cho môn 

học ít nên các phương pháp giảng dạy bị hạn chế không đáp ứng được yêu cầu của người học. 
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Từ thực tiễn đó, để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chuyên ngành thể thao ở  

các trường đào tạo lĩnh vực thể thao trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.  

           2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học lý luận chuyên ngành 

thể thao ở các trường đào tạo lĩnh vực thể thao 

Từ những hạn chế trong dạy và học các môn lý luận chuyên ngành thể thao, nhằm 

nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn lý luận thể thao ở các trường đào tạo lĩnh vực 

này cần thực hiện một số giải pháp như: 

          Thứ nhất: Nâng cao ý thức tự học cho sinh viên  

Việc nâng cao ý thức tự học các môn lý luận chuyên ngành thể thao cho sinh viên một 

cách dễ dàng nhất thì phương pháp học tập khoa học là vô cùng cần thiết. Vì đây là khâu quan 

trọng quyết định đến chất lượng học tập của sinh viên. Muốn khả năng tự học của sinh viên 

được bồi dưỡng và phát triển, ngoài nhân tố nội lực của chính sinh viên, còn có một nhân tố 

quan trọng từ sự hướng dẫn của giảng viên. Giúp sinh viên tạo động cơ và mục đích học tập 

bằng cách tìm hiểu, nắm bắt được đối tượng trò chuyện, đặt câu hỏi kích thích để sinh viên 

tìm hiểu cái hay của nghề nghiệp mình đang theo học, tạo cơ hội cho sinh viên tìm hiểu thực 

tế, tiếp xúc với công việc của mình sau này. Các môn lý luận chuyên ngành thể thao khô khan 

và nặng về lý luận, vì vậy để nâng cao ý thức tự học, trước hết, sinh viên cần phải phát huy tối 

đa nội lực và tận dụng triệt để các yếu tố khách quan, nhất là sự hướng dẫn của giảng viên. Cụ 

thể, cần xác định được mục đích, động cơ, nhu cầu học tập; xây dựng thời gian biểu hợp lý 

giữa các môn học, địa điểm, thời gian, hình thức tự học... Có thể có sự điều chỉnh thời khoá 

biểu trong quá trình tự học nhưng phải có ý chí hoàn thành thời gian biểu đã đặt ra. Có 

phương pháp học tập khoa học trên lớp: cách lắng nghe giảng viên, cách ghi chép, tập trung 

và phối hợp chặt chẽ các giác quan vào quá trình thu nhận thông tin từ thầy, bạn học, đặt ra 

những câu hỏi nảy sinh trong quá trình nghe thầy giảng, đồng thời, phải biết kết hợp học tập 

với hoạt động giải trí, thể thao để giảm bớt áp lực trong quá trình tự học. Tự học hiệu quả sẽ 

giúp sinh viên rất nhiều trong quá trình nâng cao kiến thức cũng như gặt hái được nhiều thành 

công trong quá trình học tập. Chính vì vậy, sinh viên cần ý thức và lựa chọn phương pháp tự 

học phù hợp để đạt kết quả tốt nhất. 

Thứ hai: Nâng cao hơn nữa nhận thức của sinh viên về vị trí, vai trò các môn lý luận 

chuyên ngành thể thao trong chương trình đào tạo  

Có thể nói, các môn lý luận chuyên ngành cung cấp, trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về ngành thể dục thể thao, về phương pháp tập luyện thể dục thể thao, kỹ năng  

nghề nghiệp, những kỹ năng, kỹ xảo chuyên môn đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp và phát huy 

được hiệu quả trong công việc. Do đó, việc học và nghiên cứu các môn lý luận chuyên ngành 

thể thao có vai trò, ý nghĩa quan trọng giúp cho người học có sự hiểu biết đầy đủ hơn, toàn 

diện hơn những tri thức lý luận thực tiễn về hoạt động thể dục thể thao. 

Qua việc học tập và nghiên cứu các môn học lý luận chuyên ngành thể thao, nâng cao 

nhận thức của sinh viên về các môn học này nhằm trang bị kiến thức chuyên môn, phương 

pháp tập luyện khoa học để sinh viên có kỹ năng trong các hoạt động thực tiễn nghề nghiệp. 

Đồng thời, giúp sinh viên nâng cao nhận thức và có thái độ học tập một cách tự giác, tích cực, 
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chủ động; không ngừng trau dồi kiến thức, nghiên cứu khoa học với thực tiễn nghề nghiệp 

tương lai của sinh viên. 

Thứ ba: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại  

 Người giảng viên linh hoạt vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực, 

học tập gắn với nghiên cứu khoa học, tạo ra những biến đổi quan trọng trong quan hệ thầy - 

trò. Hoạt động dạy học từ chỗ chủ yếu thầy giảng - trò nghe, thầy giải thích - trò ghi nhớ, 

chuyển sang sự đòi hỏi cao năng lực tự học, tự hoạt động tìm tòi kiến thức, tự giải quyết vấn 

đề của sinh viên và năng lực tổ chức, sáng tạo ra các tình huống có vấn đề của người dạy học. 

Giảng viên cần sử dụng kết hợp các phương pháp giảng dạy tích cực như: thảo luận 

nhóm sẽ kích thích vai trò chủ động của người học. Sinh viên là người chủ động tìm tòi, suy 

nghĩ, nhận định, phân tích, tổng hợp, đánh giá, trực quan hóa, phỏng vấn nhanh, nêu vấn đề, 

trò chơi để biến các khái niệm, các phạm trù, các vấn đề phức tạp thành những vấn đề đơn 

giản, gần gũi với hiểu biết của sinh viên, giúp các em dễ tiếp thu, kích thích tư duy sáng tạo 

của sinh viên. 

  Thứ tư: Việc nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng nghiên cứu khoa học cho đội 

ngũ giảng viên lý luận chuyên ngành thể thao là việc làm thường xuyên 

Để giảng dạy tốt, giảng viên lý luận chuyên ngành thể thao trước hết phải có kiến thức 

sâu rộng. Cho nên, việc trau dồi, tích luỹ kiến thức qua việc tự học, tự nghiên cứu, nhằm làm 

giàu tri thức phục vụ chuyên môn phải được coi trọng. Bên cạnh việc cập nhật thông tin qua 

các phương tiện thông tin đại chúng, giảng viên cần phải tích cực nghiên cứu khoa học, không 

ngừng tích luỹ kiến thức, nâng cao trình độ, nhằm đưa ra các biện pháp thích hợp truyền đạt 

tri thức tới người học. 

        Giảng dạy lý luận chuyên ngành thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng của mỗi 

giảng viên, qua đó nâng cao trình độ kiến thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân giảng viên. 

“Việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập các môn lý luận chuyên ngành thể 

thao không ngoài mục đích nào khác là góp phần hiện thực hóa quan điểm của Đảng về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế”.[5]  

Giảng viên cần trang bị cho sinh viên không chỉ kiến thức về khoa học, mà cả bản lĩnh 

chính trị vững vàng, giúp hình thành và phát triển nhận thức, nhân cách, nâng cao năng lực tư 

duy, tinh thần, trách nhiệm của những người đang và sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc 

xây dựng và bảo vệ đất nước, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh. 

Thứ năm: Tăng cường đầu từ cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu, phương tiện dạy học 

Cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu, phương tiện dạy học là những yếu tố hết sức quan 

trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả dạy và học. Những năm qua cùng với sự phát triển 

chung của ngành thể thao, công tác đảm bảo vật chất, tài liệu cho giảng dạy các môn khoa học 

lý luận chuyên ngành thể thao của các nhà trường đã được quan tâm đáng kể. Tuy nhiên, so 

với yêu cầu vẫn còn nhiều hạn chế, giáo trình, tài liệu thiếu, vừa chưa chuẩn, tính cập nhật 

thông tin còn hạn chế. Vì vậy, cần đầu tư nâng cấp các phương tiện, tăng cường bổ sung giáo 

trình, tài liệu đáp ứng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ 

giảng viên và sinh viên. 
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3. Kết luận  

Thông qua nghiên cứu thực trạng giảng dạy các môn lý luận chuyên ngành hiện nay 

của các trường đào tạo lĩnh vực thể thao còn nhiều bất cập, phương pháp giảng dạy còn nặng 

tính lý luận, chưa phát huy được tính sáng tạo cho sinh viên, chương trình học bị rút ngắn, tài 

liệu phục vụ giảng dạy còn thiếu. Vì vậy, muốn phát triển ngành thể thao bền vững và có hiệu 

quả thì việc giảng dạy hiện nay cần xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các 

học phần lý luận chuyên ngành thể thao là rất cần thiết.  

Qua nghiên cứu giảng dạy các học phần lý luận chuyên ngành lĩnh vực thể thao, đã lựa 

chọn và xác định được 5 giải pháp trên ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy các học phần lý luận 

chuyên ngành thể thao ở các cơ sở đào tạo lĩnh vực thể dục thể thao, các giải pháp đảm bảo 

tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi, đáp ứng nhu cầu đào tạo hiện nay. Từ đó, nâng cao 

được vị thế của các cơ sở đào tạo lĩnh vực thể dục thể thao và ngành thể dục thể thao trong hệ 

thống giáo dục quốc dân.  
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BÙ DỊCH SAU VẬN ĐỘNG BẰNG NƯỚC DỪA 

NON, DUNG DỊCH ORESOL VÀ NƯỚC KHOÁNG LAVIE 

ThS. Phạm Thị Hải Yến1 

ThS. Lê Đăng An2 

 

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả bù dịch sau vận động bằng nước dừa 

non, dung dịch Oresol và nước khoáng Lavie. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nồng độ Na+, K+, 

Ca++, Cl- trước vận động, sau vận động và sau khi bù dịch là khác nhau có ý nghĩa thống kê 

với (p< 0,05). Sự phục hồi nước và điện giải có ý nghĩa khi sử dụng nước dừa non hoặc dung 

dịch Oresol hay nước khoáng. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, sự thay đổi các chỉ số 

huyết học (Hb, Hct) và các chỉ số sinh hóa nước tiểu có ý nghĩa tích cực khi bù dịch bằng 

nước dừa non, dung dịch Oresol và nước khoáng Lavie. Tuy nhiên, kết quả cũng nhận thấy dù 

nước dừa non cải thiện các chỉ tiêu sinh hóa, sinh lý máu và sinh hóa nước tiểu tốt hơn dung 

dịch Oresol và nước khoáng nhưng sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê với  p>0,05.   

Từ khóa: Hiệu quả bù dịch sau vận động, nước dừa non, nước khoáng, dung dịch Oresol 

 

1. Đặt vấn đề  

Trong tập luyện thể dục thể thao tiêu hao năng lượng và sự trao đổi chất của cơ thể khi 

tập luyện lớn gấp 10 - 20 lần so với khi nghỉ ngơi. Phần lớn năng lượng tiêu hao cho hoạt 

động cơ bắp, phần khác cho quá trình chuyển hoá. Lượng vận động tập luyện càng lớn, sinh 

nhiệt càng nhiều, thân nhiệt càng cao. Do đó, để điều hòa thân nhiệt, cơ thể phải tăng thải 

nhiệt bằng tăng bài tiết mồ hôi, vì thế sẽ xảy ra tình trạng cơ thể mất nước và điện giải [1]. 

Lượng nước mà cơ thể mất trong tập luyện có thể vượt quá 1 lít nước 1giờ (Costill, 1977). 

Mất nước và điện giải sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tim mạch, giảm thể tích máu, 

giảm bài tiết nước tiểu, gây rối loạn chuyển hoá tế bào, làm tăng ure máu, gây đau và co cứng 

cơ [1, 3].  

Sự bù đắp nước và điện giải trước và trong quá trình vận động là không đủ để bù lại 

lượng chất lỏng đã bị mất nhất là trong điều kiện tập luyện với cường độ cao và khí hậu nóng 

ẩm như ở Việt Nam. Ngoài ra, phục hồi sự mất nước sau tập luyện không chỉ yêu cầu bù 

lượng nước đã tổn hao mà còn cần tính đến bù đủ điện giải đã mất. Do vậy, để giúp cơ thể 

chóng hồi phục cân bằng nước và điện giải, cần bù đắp một lượng nước và điện giải sau vận 

động. Một trong những yêu cầu để phục hồi được lượng dịch đã mất sau tập luyện thể dục thể 

thao là lượng dịch uống bù vào phải lớn hơn lượng dịch đã tổn hao (Shirreffs và cs 1996). Bởi 

lý do này, cảm quan của nước uống rất quan trọng vì nó sẽ kích thích vị giác của người uống 

giúp uống được nhiều hơn [10].   

 
1,2 Khoa Quản lý Thể dục Thể thao, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2  
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Tại Việt Nam, theo khảo sát của Trung tâm dinh dưỡng và Sở Thể dục Thể thao 

Thành phố Hồ Chí Minh thì đa số vận động viên bù nước một cách tự phát do khát chứ chưa ý 

thức rõ ràng về việc bù nước để phục hồi cân bằng chất lỏng cho cơ thể [8]. Trên thế giới 

cũng đã có một số công trình nghiên cứu về bù dịch cho vận động viên sau vận động như 

“Đánh giá hiệu quả bù dịch của nước dừa với đồ uống giải khát chứa carbonhydrate, hay 

“Phục hồi sự mất nước sau vận động với nước giải khát thông thường và nước tinh khiết”. Dù 

vậy, số lượng các nghiên cứu về vấn đề này còn ít, các loại dịch dùng để bù nước và điện giải 

sau vận động cũng chưa phong phú và đặc biệt là không thích hợp cho điều kiện của Việt Nam. 

Phương pháp nghiên cứu chúng tôi dùng các phương pháp, cỡ mẫu và phương pháp 

chọn mẫu. 

2. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

2.1. Thiết kế thử nghiệm  

Mỗi nam sinh viên tham gia thử nghiệm được xác định VO2max thông qua test 

Cooper. Từ đó, chúng tôi xác định tốc độ chạy ở mức 60% của VO2max trên máy tập chạy. 

Các đối tượng tham gia nghiên cứu được thử nghiệm 3 lần khác nhau cách nhau ít nhất 1 tuần. 

Các loại nước dùng để bù dịch được lần lượt thử nghiệm là: nước dừa non, dung dịch bù điện 

giải Oresol và nước khoáng Lavie.  

Tất cả các thử nghiệm được tiến hành vào buổi sáng và 2-3 giờ sau khi các đối tượng 

được ăn sáng và uống 500ml nước để đảm bảo cân bằng nước trước khi thử nghiệm. Các đối 

tượng tham gia thử nghiệm cũng được yêu cầu không tham gia các hoạt động thể lực cường 

độ cao trong vòng 48 giờ trước khi tham gia thử nghiệm. Các thông số cân nặng, mẫu máu và 

mẫu nước tiểu được thu thập như mô hình 1 (xem mô hình 1 ở mục 2.2). 

Trước khi tập luyện, các đối tượng được nghỉ ngơi thoải mái trong vòng 15 phút, sau 

đó cho các đối tượng chạy trên máy tập chạy với tốc độ chạy ở mức 60% VO2max trong vòng 

90 phút ở điều kiện nhiệt độ môi trường từ 29oC- 31oC sau đó các đối tượng nghiên cứu được 

nghỉ ngơi thoải mái và hồi phục lại tại vị trí trong vòng 2giờ. 

  Thời điểm lấy máu: Lấy máu trước khi vận dộng, ngay sau khi vận động và tại thời 

điểm 0, 60, 120 phút của thời kỳ bù dịch.  

Thời điểm lấy nước tiểu: Lấy nước tiểu trước khi vận động và tại thời điểm 0, 60,120  

phút của thời kỳ bù dịch. 

Thời điểm cân thể trọng trần: Vào thời điểm trước khi vận động và ngay sau khi vận 

động và tại thời điểm 0,120 phút của thời kỳ bù dịch. 

Thời gian bù dịch ngay sau khi kết thúc tập luyện và trong vòng 2 giờ: ở 0 phút bù 

50% lượng dịch mất, 30 phút bù 40% lượng dịch mất và 60 phút bù 30% lượng dịch mất. 
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2.2. Xử lý số liệu 

Mô hình 1: Mô hình thiết kế thử nghiệm 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.3 Trọng lượng cơ thể trước và sau khi tập luyện 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy luyện tập trong môi trường nhiệt độ cao, 

các đối tượng tổn hao trung bình 1.8  0.25kg trọng lượng cơ thể (BW). Trong suốt quá trình 

bù nước, mỗi đối tượng uống trung bình một lượng dịch tương đương 2.13 0.04 kg. Vào 

cuối thời kỳ bù nước thì các đối tượng tham gia thử nghiệm đến mức độ nào đó vẫn còn mất 

nước theo tất cả các điều kiện nghiên cứu (0.07-0.19 kg).  

2.3.1 Hàm lượng Natri, Clorua, Kali và Canxi trong máu trong quá trình bù dịch  

Bảng 1: Hàm lượng Natri trong máu ở thời kỳ bù dịch (đơn vị mmol/L) 

Loại dịch 

Trước 

vận 

động 

(L1) 

Thời kỳ bù dịch 

P2-1 P3-1 P4-1 P4-4-4 
Thời 

điểm 0 

phút (L2) 

Thời 

điểm 60 

phút (L3) 

Thời điểm 

120 phút   

(L4) 

Nước 

khoáng 

Lavie 

X 139.14 146.62 142.95 141.43 
<0.00

1 
<0.001 <0.001 

>0.05 

SD 1.85 2.01 2.20 1.94 

Nước 

dừa non 

X 

 

139.38 146.90 141.90 140.57 
<0.00

1 
<0.001 <0.05 

SD 1.80 1.92 1.81 1.75 

Oresol X 139.38 146.90 141.76 140.57 <0.00

1 
<0.001 <0.05 

SD 1.80 1.92 1.89 1.91 

Lấy nước tiểu ở thời điểm trước vận động và 0, 30, 60, 90, 120 phút của thời kỳ bù dịch 

 
 

Cân thể trọng ở thời điểm trước vận động, ngay sau vận động và ở 0, 120 phút của thời kỳ bù dịch 

 
 

Lấy máu trước khi vận động và tại thời điểm 0, 60, 120 của thời kỳ bù dịch 

        Nghỉ ngơi                   Chạy với cường độ 60% VO2 max                       Thời kỳ bù dịch 

120 

15phút  90phút 

60 30

0

0

0

0

0 

90 

Ở 0 phút bù 50% lượng dịch mất, 30 phút bù 40% lượng dịch mất và 60 phút bù 30% 

lượng dịch mất 

Cảm giác bù dịch 

30phút 0 
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Kết quả nghiên cứu ở bảng 1 cho thấy, nồng độ Na+ trong máu sau bù dịch bằng nước 

dừa non, dung dịch bù điện giải Oresol và nước khoáng Lavie là khác nhau và có ý nghĩa thống 

kê (P< 0.001 và P< 0.05). Mặc dù, khi so sánh nồng độ Na+ trong máu ở thời điểm 120 phút của 

thời kỳ bù dịch thì thấy nồng độ Na+  trong máu có sự khác nhau giữa các loại dịch được bù 

(nước dừa non bù dịch tốt hơn), nhưng sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê (P>0.05) 

Bảng 2: Hàm lượng Kali trong máu ở thời kỳ bù dịch 

Loại dịch 

Trước 

vận 

động 

(L1) 

Thời kỳ bù dịch 

P2-1 P3-1 P4-1 P4-4-4 

Thời 

điểm 0 

phút 

(L2) 

Thời 

điểm 60 

phút 

(L3) 

Thời 

điểm 

120 phút   

(L4) 

Nước 

khoáng 

Lavie 

X 4.49 

 

5.40 5.10 4.90 
<0.0

01 
<0.001 <0.001 

>0.05 

SD 0.34 0.34 0.32 0.32 

Nước 

dừa non 

 

X 

 

4.49 5.40 4.98 4.78 
<0.0

01 
<0.001 <0.05 

SD 0.33 0.35 0.32 0.34 

Oresol X 4.49 5.40 4.95 4.72 <0.0

01 
<0.001 <0.05 

SD 0.34 0.35 0.30 0.30 

 

Kết quả thử nghiệm thực hiện trong nghiên cứu cho thấy nồng độ K+ trong máu sau bù 

dịch bằng nước dừa non, dung dịch bù điện giải Oresol và nước khoáng Lavie là khác nhau và 

có ý nghĩa thống kê (P< 0.001 và P< 0.05). Nhưng khi so sánh nồng độ K+ trong máu sau ở 

thời điểm 120 phút của thời kỳ bù dịch thì thấy sự khác nhau về nồng độ K+ trong máu là 

không có ý nghĩa thống kê (P>0.05). 

Bảng 3: Hàm lượng Canxi trong máu ở thời kỳ bù dịch 

Loại dịch 

Trước 

vận 

động 

(L1) 

Thời kỳ bù dịch 

P2-1 P3-1 P4-1 P4-4-4 

Thời 

điểm 0 

phút 

(L2) 

Thời 

điểm 

60 

phút 

(L3) 

Thời 

điểm 120 

phút   

(L4) 

Nước 

khoáng 

Lavie 

X 2.30 2.87 2.66 2.51 
<0.00

1 
<0.001 <0.001 

<0.05 

SD 0.17 0.15 0.16 0.16 

Nước 

dừa non 

X 2.30 2.87 2.59 2.41 <0.00

1 
<0.001 <0.05 

SD 0.18 0.15 0.16 0.16 

Oresol X 2.23 2.86 2.78 2.65 <0.00

1 
<0.001 <0.05 

SD 0.16 0.15 0.15 0.15 
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Kết quả nghiên cứu được biểu diễn ở bảng 3 cho thấy nồng độ Ca+2 trong máu sau bù 

dịch bằng nước dừa non, dung dịch Oresol và nước khoáng Lavie là khác nhau có ý nghĩa 

thống kê với tương ứng P< 0.001 và P< 0.05. Khi so sánh hiệu quả cân bằng Ca+2  trong máu 

của các loại dịch ở thời điểm 120 phút của thời kỳ bù dịch thì thấy sự khác biệt là có ý nghĩa 

thống kê với P<0.05. 

Bảng 4: Hàm lượng Clo trong máu ở thời kỳ bù dịch 

Loại dịch 

Trước 

vận 

động 

(L1) 

Thời kỳ bù dịch 

P2-1 P3-1 P4-1 P4-4-4 

Thời 

điểm 0 

phút 

(L2) 

Thời 

điểm 60 

phút 

(L3) 

Thời 

điểm 

120 

phút   

(L4) 

Nước 

khoáng 

Lavie 

X 100.48 107.86 104.20 102.86 

<0.001 <0.001 <0.001 

>0.05 

SD 2.64 2.80 2.71 2.73 

Nước dừa 

non 

X 100.62 108.48 103.71 102.38 
<0.001 <0.001 <0.05 

SD 2.64 3.01 3.05 2.92 

Oresol X 100.43 108.48 103.29 102.19 
<0.001 <0.001 <0.05 

SD 2.64 3.01 2.87 2.93 

Kết quả thử nghiệm thể hiện ở bảng 4 cho thấy nồng độ Cl- trong máu sau bù dịch 

bằng nước dừa non, dung dịch Oresol và nước khoáng Lavie ở các thời điểm khác nhau của 

quá trình bù dịch là khác nhau có ý nghĩa thống kê (P< 0.01 và P< 0.05). Khi so sánh nồng độ 

Cl-  trong máu sau khi bù các loại dịch ở thời điểm 120 phút của thời kỳ bù dịch thì thấy có sự 

khác nhau (dung dịch bù điện giải Oresol bù dịch tốt hơn) nhưng sự khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê (P>0.05). 

Bảng 5: Hàm lượng Hemoglobin trong máu ở thời kỳ bù dịch 

Loại dịch 

Trước 

vận 

động 

(L1) 

Thời kỳ bù dịch 

P2-1 P3-1 P4-1 P4-4-4 

Thời 

điểm 0 

phút 

(L2) 

Thời 

điểm 

60 phút 

(L3) 

Thời 

điểm 120 

phút   

(L4) 

Nước 

khoáng 

Lavie 

X 144.38 158.62 154.38 150.48 

<0.001 <0.001 <0.001 

>0.05 

SD 6.81 6.98 6.84 6.90 

Nước 

dừa non 

X 144.19 158.29 152.43 148.48 
<0.001 <0.001 <0.05 

SD 6.84 7.02 6.88 6.83 

Oresol 

X 144.10 158.10 152.52 148.43 

<0.001 <0.001 <0.05 

SD 6.76 6.95 7.07 6.93 
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         Kết quả của nghiên cứu thể hiện ở bảng 5 cho thấy hàm lượng Hb trong máu sau bù dịch 

bằng nước dừa non, dung dịch Oresol và nước khoáng Lavie là khác nhau có ý nghĩa thống kê 

(P< 0.001 và P< 0.05). Tuy vậy, khi so sánh hàm lượng Hb trong máu ở thời điểm 120 phút 

của thời kỳ bù dịch thì thấy hàm lượng Hb sau khi bù bằng các loại dịch là khác nhau không 

có ý nghĩa thống kê (P>0.05). 

Bảng 6: Hct máu ở thời kỳ các thời điểm của quá trình bù dịch 

Loại dịch 

Trước 

vận 

động 

(L1) 

Thời kỳ bù dịch 

P2-1 P3-1 P4-1 P4-4-4 

Thời 

điểm 0 

phút 

(L2) 

Thời 

điểm 

60 phút 

(L3) 

Thời 

điểm 120 

phút (L4) 

Nước 

khoáng 

Lavie 

X 0.45 0.49 0.48 0.47 

<0.001 <0.001 <0.05 

>0.05 

SD 0.02 0.03 0.21 0.02 

Nước 

dừa non 

X 0.45 0.48 0.47 0.46 
<0.001 <0.05 <0.05 

SD 0.02 0.22 0.02 0.02 

Oresol X 0.45 0.49 0.47 0.46 <0.001 <0.05 <0.05 

SD 0.02 0.32 0.22 0.22 

Kết quả thử nghiệm thực hiện trong nghiên cứu cho thấy Hct máu sau bù dịch bằng 

nước dừa non, dung dịch Oresol và nước khoáng Lavie là khác nhau có ý nghĩa thống kê (P< 

0.01 và P< 0.05). Nhưng khi so sánh Hct máu ở thời điểm 120 phút của thời kỳ bù dịch 

nghiên cứu cho thấy Hct sau khi bù bằng các loại dịch khác nhau là khác nhau không có ý 

nghĩa thống kê (P>0.05). 

Bảng 7: PH của nước tiểu ở thời kỳ bù dịch 

Loại dịch 

Trước 

vận 

động 

(L1) 

Thời kỳ bù dịch 

Thời 

điểm 0 

phút (L2) 

Thời 

điểm 30 

phút (L3) 

Thời 

điểm 60 

phút (L4) 

Thời 

điểm 90 

phút (L5) 

Thời điểm 

120 phút   

(L6) 

Nước 

khoáng 

Lavie 

X 6.00 4.70 4.98 5.17 5.40 5.51 

SD 0.84 0.71 0.69 0.69 0.70 0.70 

Nước dừa 

non 

X 6.10 4.55 4.96 5.27 5.48 5.60 

SD 0.83 0.52 0.57 0.61 0.63 0.61 

Oresol X 6.14 4.57 4.98 5.28 5.50 5.63 

SD 0.85 0.60 0.62 0.65 0.68 0.68 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 7 chỉ rằng PH nước tiểu sau bù dịch bằng nước dừa non, 

dung dịch Oresol và nước khoáng Lavie là khác nhau có ý nghĩa thống kê (P< 0.001 và P< 

0.05). So sánh PH nước tiểu ở thời điểm 120 phút sau khi bù bằng các loại dịch thấy rằng PH 

nước tiểu sau khi bù bằng các loại dịch là không khác nhau (P>0.05). 
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Bảng 8: Tỉ trọng của nước tiểu ở thời kỳ bù dịch 

Loại dịch 

Trước 

vận 

động 

(L1) 

Thời kỳ bù dịch 

Thời 

điểm 0 

phút (L2) 

Thời điểm 

30 phút 

(L3) 

Thời điểm 

60 phút  

(L4) 

Thời điểm 

90 phút  

(L5) 

Thời điểm 

120 phút   

(L6) 

Nước 

khoáng 

Lavie 

X 1.0168 1.0258 1.0249 1.0236 1.0212 1.0208 

SD 0.0065 0.0057 0.1272 0.0587 0.0074 0.0061 

Nước dừa 

non 

 

X 

 
1.0168 1.0260 1.0239 1.0225 1.0214 1.0207 

SD 

 
0.0650 0.0560 0.0593 0.0058 0.059 0.0059 

Oresol 

X 

 
1.0169 1.0260 1.0239 1.0225 1.0215 1.0208 

SD 

 
0.0660 0.0570 0.0600 0.0059 0.0601 0.0070 

Kết quả thử nghiệm thực hiện trong nghiên cứu cho thấy tỉ trọng nước tiểu sau bù dịch 

bằng nước dừa non, dung dịch Oresol và nước khoáng Lavie là khác nhau có ý nghĩa thống kê 

(P< 0.001 và P< 0.05). Nhưng khi so sánh tỉ trọng nước tiểu ở thời điểm 120 phút của thời kỳ 

bù dịch qua các thử nghiệm bù dịch chúng tôi nhận thấy sự khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê (P>0.05). 

2.3.2  Bàn luận sau thực nghiệm 

          - Sự thay đổi trọng lượng cơ thể trước và sau khi tập luyện: Trong quá trình tập luyện 

TDTT thì tình trạng mất nước và chất điện giải (chủ yếu là NaCl) qua mồ hôi dễ xảy ra 

(khoảng 2-2,5 l/h) [1]. Trong mồ hôi, nước chiếm 93-99% do vậy trong tập luyện lượng mồ 

hôi mất đi có thể gây nên tổn hao chất lỏng cơ thể vượt quá 1lít nước 1giờ [18], khi tập luyện 

thể dục thể thao thì cơ thể mất một lượng nước bằng 2% trọng lượng cơ thể qua việc đổ mồ 

hôi [4]. Nên ngay sau khi tập luyện TDTT thì trọng lượng cơ thể sẽ giảm. Theo kết quả 

nghiên cứu của Mohamed saat và cs (2002) thì sau khi cho 8 đối tượng nam chạy với tốc độ 

60%VO2 max thì trọng lượng cơ thể giảm 2,78 + 0,06% (1,6 + 0,1kg) so với trọng lượng cơ 

thể ban đầu)[10]… Còn theo nghiên cứu của Gonzalez - AlonZo và cs (1992) thì sau khi cho 

19 đối tượng nam chạy trên máy tập chạy với tốc độ 60%- 80%VO2 max thì trọng lượng cơ 

thể giảm 2,5 + 0,1% (1,95 + 0,12kg) so với trọng lượng cơ thể ban đầu) [11]. Còn theo kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi thì khi cho 25 nam chạy với tốc độ 60%VO2 max thì trọng 

lượng cơ thể giảm 1.80.25kg so với trọng lượng cơ thể ban đầu. Kết quả trên cho thấy sau 

khi vận động thì xảy ra tình trạng mất nước của cơ thể do vậy cần phải bù ngay một lượng 

dịch cần thiết để phục hồi tổn hao chất lỏng sau vận động. 

Như vậy là kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn nghiên cứu của Mohamed- 

Saatva nhưng thấp hơn nghiên cứu của Gonzalez - AlonZo. Có thể lý giải điều này là bởi sự 

mất nước của cơ thể phụ thuộc vào trọng lượng cơ thể và tốc độ chạy ở 60% VO2 max của 
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các đối tượng nghiên cứu là khác nhau và còn phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ và độ ẩm môi 

trường khi ở nơi tiến hành thí nghiệm là khác nhau.  

Ngay sau khi tập luyện TDTT chúng tôi tiến hành bù 120% lượng chất lỏng bị tổn 

hao, như vậy theo nghiên cứu này mỗi đối tượng phải uống lượng dịch trung bình 2.16 0.4g. 

Tuy nhiên, cuối giai đoạn phục hồi sự mất nước thì các đối tượng tham gia thử nghiệm đến 

mức độ nào đó vẫn còn mất nước (0.07-0.19 kg). Nghiên cứu của Mohamed -Saatva và cs 

(2002), của Gonzalez - AlonZo và cs (1992) cũng cho thấy vào cuối giai đoạn phục hồi sự 

mất nước thì các đối tượng tham gia thử nghiệm đến mức độ nào đó vẫn còn mất nước tương 

tự như nghiên cứu của chúng tôi (0.08-0.18 kg và 0.49-0.64 kg) [10, 11]. Điều này chứng tỏ 

rằng các loại dịch chúng tôi sử dụng là nước dừa non, Orezol và nước khoáng Lavie có kết 

quả tốt đối với sự phục hồi tổn hao chất lỏng sau vận động. Tuy nhiên, sự phục hồi tổn hao 

chất lỏng của chúng tôi gần như tương đương với nghiên cứu của Mohamed - Saatva và cs 

(2002) và tốt hơn so với nghiên cứu của Gonzalez - AlonZo và cs (1992), điều này được lý 

giải là do các thí nghiệm sử dụng các loại dịch để bù mất nước là khác nhau ở nghiên cứu của 

Mohamed - Saatva sử dụng nước lọc, đồ uống có chứa cacbonhydrat và nước dừa non còn 

nghiên cứu của Gonzalez - AlonZo sử dụng nước lọc và đồ uống có chứa cacbonhydrat. Sau 

khi bù nước thì các đối tượng vẫn còn mất một lượng nước đó là kết quả của sự phục hồi mất 

nước không đầy đủ sau luyện tập do nước trong cơ thể vẫn bị mất theo con đường mồ hôi, hơi 

thở, trao đổi chất, điều này đúng với nghiên cứu của Costill và Sparks, 1973; Gonzales và cs, 

1992; Lambert và cs, 1992; Nielsen và cs, 1986 thì phần trăm nước được bù sau 2-3 giờ tập 

luyện là từ 50-80%) [10]…  

         - Sự thay đổi hàm lượng các chất điện giải của máu trong thời kỳ bù nước: Trong quá 

trình luyện tập có sự mất nước nhược trương (mất nước nhiều hơn mất muối). Có nghĩa là 

kèm theo sự mất nước là mất chất điện giải (chủ yếu là Na,Ka) theo đường mồ hôi [4]. Do  

vậy, sau khi luyện tập cần bổ sung thêm các chất điện giải vì các chất điện giải như Na, K, Cl 

đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng điện giải cho cơ thể, nó bảo đảm đúng thành phần 

của nước bên trong và xung quanh tế bào. Khi vận động nồng độ của các chất điện giải trong 

cơ thể tăng nhưng sau khi bù dịch thì nồng độ Na trong máu giảm xuống còn 1340.5, 

1350.1, 1360.4 theo thứ tự khi dùng Orezol, nước dừa, nước khoáng. Theo kết quả trên thì 

dùng nước dừa non và Orezol có khả năng phục hồi các chất điện giải tốt hơn. So sánh với 

nghiên cứu của Mohamed - Saatva thì cho kết quả tương tự.  

Thành phần điện giải của mồ hôi có sự khác nhau trong số những người là khác nhau. 

Theo nghiên cứu của Trung tâm Dinh dưỡng Việt Nam thì với vận động viên khi tập nặng, 

kéo dài, có thể cần tới 6.000mg Ka. Trong 40 phút chạy dưới nhiệt độ bóng râm 21ºC, có thể 

mất khoảng 435mg kali/giờ, tức mất khoảng 200mg kali/kg cân nặng. Còn lượng Ca khuyến 

nghị là 800 mg Ca/ngày, lượng Cl khuyến nghị là ít hơn 10 mg Cl/ngày. Như vậy, hàm lượng 

các chất điện giải trong các loại dịch mà chúng tôi sử dụng có hàm lượng các chất điện giải  

nằm trong giới hạn khuyến cáo của Trung tâm Dinh dưỡng Việt Nam. 

- Sự thay đổi hàm lượng Hb, Hct của máu trong thời kỳ bù nước: Trong quá trình vận 

động để đáp ứng với nhu cầu vận động thì số lượng hồng cầu tăng lên làm nhiệm vụ vận 
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chuyển oxy cho tổ chức và tế bào hoạt động) [1,6]. Sự tăng hồng cầu trong vận động dẫn đến 

sự tăng hàm lượng Hb, Hct trong máu điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu của chúng tôi 

(Hàm lượng Hb tăng đến 149,0  10.2 và Hct tăng đến 0,48  0.028). Ngay sau vận động, 

chúng tôi tiến hành bù nước thì kết quả xét nghiệm Hb và Hct đều giảm, kết quả này phù hợp 

với các nghiên cứu của các tác giả khác. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy vai trò 

của việc bù dịch sau vận động là rất quan trọng giúp giảm hàm lượng của Hb, Hct trong máu 

làm cho thể tích máu không bị cô đặc. 

              - pH và tỉ trọng trong nước tiểu sau thời kỳ bù nước: Theo nghiên cứu của các nhà 

khoa học thì sau khi vận động thì tỉ trọng nước tiểu và độ pH nước tiểu tăng là do hoạt động 

cơ bắp gây nên những ảnh hưởng rõ rệt đối với các cơ quan bài tiết. Khi hoạt động cơ bắp, 

trong cơ thể xảy ra quá trình phân bổ lại máu. Lượng máu đi đến thận giảm đi. Nếu trong điều 

kiện bình thường dòng máu thận vào khoảng 1l/phút thì trong hoạt động thể lực nặng lượng 

máu này có thể giảm đến 0,25l/phút. Do lượng máu cung cấp cho thận giảm nên lượng nước 

tiểu được tạo ra trong vận động được giảm đáng kể. Bên cạnh việc cung cấp ít máu hơn cho 

thận, lượng nước trong hoạt động cơ bắp bị mất nhiều do mất mồ hôi sẽ làm cho tuyến yên 

tiết nhiều vazoprexin. Dưới tác dụng của hocmon này, sự tái hấp thụ nước ở các ống thận 

được tăng cường và vì vậy lượng nước tiểu lại càng giảm đi) [1]. 

 Ngoài số lượng, trong hoạt động cơ bắp thành phần nước tiểu cũng thay đổi. Do thiếu 

oxy, vì được cung cấp ít máu, tính thấm của lớp niêm mạc thận thay đổi khiến một số chất, 

nhất là protein của huyết tương, lọt vào nước tiểu. Việc tăng cường quá trình trao đổi chất 

cũng làm cho hàm lượng các sản phẩm axit và sản phẩm cuối cùng của quá trình trao đổi đạm 

cũng được thải thêm vào nước tiểu điều này dẫn đến tỉ trọng của nước tiểu sau khi vận động 

tăng) [1]. Độ axit của nước tiểu tăng do nồng độ axit lactic và axit photphoric trong nước tiểu 

tăng do đó pH của nước tiểu nhỏ hơn 7 điều này phù hợp với nghiên cứu của chúng tôi (pH 

nước tiểu giảm xuống 5  0.2  và tỉ trọng nước tiểu tăng đến 1.018  0.028). Sau khi tiến hành 

bù nước thì tỉ trọng nước tiểu và độ pH nước tiểu giảm xuống là do khi cung cấp nước sẽ làm 

cho tuyến yên tiết ít vazoprexin. Dưới tác dụng của hocmon này, sự tái hấp thụ nước ở các 

ống thận được giảm vì vậy lượng nước tiểu có xu hướng tăng lên. 

3. Kết luận  

Từ những kết quả đạt được qua thử nghiệm bù dịch sau vận động chúng tôi rút ra một 

số kết luận sau: 

+ Chỉ tiêu sinh hóa máu: Hàm lượng các chất điện giải trong máu (Natri, Kali, Canxi, 

Clo) phục hồi tốt khi bù dịch bằng nước dừa non hoặc Oresol hoặc nước khoáng Lavie. Sự 

khác biệt về nồng độ Na+, K+, Ca++, Cl- trước và sau khi bù dịch là có ý nghĩa thống kê với 

(p< 0,05). Nồng độ Na+, K+, Ca++, Cl- sau vận động phục hồi rõ rệt hơn khi bù dịch bằng nước 

dừa non so với Oresol và nước khoáng, tuy nhiên sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05). 

+ Chỉ tiêu huyết học: Các chỉ số Hb, Hct trong máu phục hồi tốt khi bù dịch bằng 

nước dừa non hoặc Oresol hoặc nước khoáng Lavie. Sự khác biệt về các chỉ số Hb, Hct trước 
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và sau khi bù dịch là có ý nghĩa thống kê với (p< 0,05). Tuy nhiên, không thấy sự khác biệt về 

các chỉ số Hb, Hct máu khi so sánh giữa các loại dịch được thử nghiệm. 

+ Chỉ tiêu sinh hóa nước tiểu: Các chỉ số pH và tỉ trọng của nước tiểu phục hồi khi bù 

dịch bằng nước dừa non hoặc Oresol hoặc nước khoáng Lavie. Sự khác biệt về chỉ số pH 

nước tiểu và tỉ trọng nước tiểu trước và sau khi bù dịch là có ý nghĩa thống kê với (p< 0,05).  
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EVALUATING THE EFFICIENCY OF WATER RECOVERY BY 

COCONUT WATER, ORESOL AND LAVIE MINERAL WATER 

Pham Thi Hai Yen, M.A 

Le Dang An, M.A 

 

Abstract: The article aimed at evaluating the efficiency of water recovery by using 

coconut water, oresol and Lavie mineral water. The research results showed that the 

concentrations of Na +, K +, Ca ++, Cl- before and after exercises were significantly 

different with (p <0.05). Water and electrolyte recovery is significant if coconut water or 

Oresol or mineral water is used. The study results also showed that the change of 
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hematological index (Hb, Hct) and urine biochemical indices had a positive impact on water 

recovery with coconut water, oresol and Lavie mineral water.  

Key words: The efficiency of water recovery after exercises, coconut water, mineral 

water, Oresol. 
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HƯỚNG ĐI CHO LÀNG NGHỀ THANH HÓA  

TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

GVC. ThS. Hoàng Thị Thanh Bình1 

ThS. Trần Thị Như Quỳnh2 

 

Tóm tắt: Sự phát triển của khoa học công nghệ và nền kinh tế hội nhập toàn cầu đã 

làm thay đổi cục diện ngành nghề của xã hội Việt Nam trong đó có nghề tiểu thủ công 

nghiệp. Nhiều làng nghề truyền thống đang đứng trước thách thức về sự cạnh tranh cho đầu 

ra của sản phẩm, môi trường sản xuất, nguồn nguyên liệu và cả nguồn nhân lực. Trước yêu 

cầu bức thiết về duy trì hoạt động làng nghề gắn với đảm bảo việc làm, thu nhập cho người 

dân cùng với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc bảo tồn làng nghề, 

các làng nghề bước đầu đã tìm được hướng đi cho mình. Phát triển du lịch làng nghề vừa 

giúp mở rộng thị trường, tạo việc làm, đồng thời bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống là 

hướng đi mà du lịch Thanh Hóa đang lựa chọn trong những năm gần đây. 

Từ khóa: Làng nghề, hoạt động du lịch, Thanh Hóa. 

 

1. Đặt vấn đề 

Khi xã hội phát triển, nhu cầu hưởng thụ của con người ngày càng cao thì xu hướng đi 

du lịch để được trải nghiệm cuộc sống bên ngoài, tiếp thu những giá trị vật chất và tinh thần 

mới lạ là điều hấp dẫn đối với du khách. Để đáp ứng nhu cầu đó thì nhiều hình thức du lịch 

được ra đời như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh... trong 

đó, hình thức du lịch làng nghề đang được nhiều địa phương chú trọng bởi “có cung ắt sẽ có 

cầu”. Thanh Hóa là một vùng đất cổ - nơi phát hiện những dấu tích của người tối cổ sinh sống 

từ sơ kỳ thời đại đá cũ (nhiều hiện vật của người tối cổ được tìm thấy ở di chỉ núi Đọ, núi 

Quan Yên, núi Nuông) phát triển liên tục cho đến ngày nay. Nên lịch sử hình thành vùng đất 

Thanh Hóalà quá trình sinh tồn, di chuyển nơi cư trú của người Việt cổ từ trung du miền núi 

đến đồng bằng, ven biển và hải đảo. Chính yếu tố lịch sử đó là nền tảng của bản sắc văn hóa 

xứ Thanh, là phong tục, tập quán; lối sống, lối sinh hoạt; là lao động sản xuất của người Việt 

xưa. Làng xã được hình thành cùng với những hoạt động sản xuất ban đầu là tự cung tự cấp, 

sau là buôn bán trao đổi giữa các gia đình, giữa các làng xã và rồi hình thành nên các làng 

nghề truyền thống. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nhiều làng nghề ở Thanh Hóa đến nay 

vẫn còn như làng nghề đá An Hoạch (thành phố Thanh Hóa), làng nghề bánh gai Tứ Trụ 

(huyện Thọ Xuân), làng nghề chè lam Phủ Quảng (huyện Vĩnh Lộc)... Tuy nhiên, để phát huy 

hiệu quả hoạt động du lịch gắn với làng nghề hiện nay như nhiều địa phương trên cả nước 

đang triển khai và đạt hiệu quả thì ngành du lịch Thanh Hóa phải có những hướng đi và giải 

pháp riêng cho mình từ việc khai thác các giá trị khác biệt mà mình đang có. 

 

 
1,2 Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2 
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2. Làng nghề và du lịch làng nghề 

2.1. Làng nghề 

Thông thường, làng nghề là một khái niệm dùng để phản ánh một không gian vùng 

quê nông thôn, trong đó ngoài các chủ thể sản xuất nông nghiệp, còn có các chủ thể sản xuất 

phi nông nghiệp. Trong làng nghề tồn tại đan xen nhiều mối quan hệ kinh tế, xã hội phong 

phú và phức tạp. Làng nghề thường xuất hiện ở nông thôn nơi có những nghề phi nông nghiệp 

chiếm ưu thế về số hộ, số lao động và thu nhập so với nghề nông. Theo Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông 

thôn, thì “Làng nghề là một hoặc nhiều cụm dân cư cấp thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc 

hoặc các điểm dân cư tương tự tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn quy định tại Điều 4 

Nghị định này”2. 

Nếu xét về mặt định lượng, làng nghề là những làng mà ở đó có số người chuyên làm 

nghề thủ công nghiệp và sống chủ yếu bằng nguồn thu nhập từ nghề đó chiếm một tỷ lệ khá 

lớn trong tổng dân số của làng. Còn ngày nay, làng nghề được hiểu theo nghĩa rộng có thể là 

cụm các làng nghề, không bó hẹp trong phạm vi hành chính của một làng mà gồm một hoặc 

một số làng cùng một tiểu vùng, cùng địa lí kinh tế, cùng sản xuất một chủng loại hàng hóa 

truyền thống hoặc cùng kinh doanh liên quan đến một nghề phi nông nghiệp và có quan hệ 

mật thiết với nhau về kinh tế - xã hội. 

   2.2. Du lịch làng nghề 

Làng nghề được xem như một dạng tài nguyên du lịch văn hoá có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng, bởi các làng nghề luôn bao hàm trong nó cả những giá trị văn hóa vật thể và 

phi vật thể. Tính đến thời điểm này, du lịch làng nghề vẫn là một khái niệm mới. Trên cơ 

sở kết hợp hai khái niệm về du lịch và về làng nghề, có thể hiểu du lịch làng nghề là loại 

hình du lịch diễn ra tại các làng nghề còn đang hoạt động sản xuất nhằm mục tiêu tìm 

hiểu, chiêm ngưỡng, thưởng thức về các giá trị văn hóa, cảnh quan làng nghề và quá trình 

sản xuất sản phẩm với kỹ nghệ sản xuất đặc trưng. 

Du lịch làng nghề là loại hình du lịch có nhiều tiềm năng bởi làng nghề không chỉ 

là nơi sản xuất ra các sản phẩm độc đáo, tinh xảo, đặc sắc mà còn là môi trường văn hóa 

lưu giữ tinh hoa nghệ thuật, bí quyết nghề nghiệp của từng nhóm thợ/hiệp thợ ở mỗi làng 

quê. Với hệ giá trị này, khách du lịch trong nước và ngoài nước không chỉ đắm mình trong 

không gian làng nghề cả về giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mà còn trải nghiệm cuộc 

sống của người dân làng nghề qua các hoạt động ăn, nghỉ, ở, mua sắm và có thể tự làm ra 

sản phẩm cùng với sự giúp đỡ của người dân. Ngoài ra, khách du lịch còn cảm nhận được 

những sản phẩm mà người thợ làm ra được hun đúc từ trong lao động qua nhiều thế hệ, 

được tạo nên từ sự kiên trì, bền bỉ với bàn tay và khối óc sáng tạo. 

3. Tiềm năng phát triển làng nghề gắn với du lịch ở Thanh Hóa 

Thanh Hóa được xem là địa phương có nhiều thế mạnh để phát triển ngành kinh tế 

du lịch với nguồn tài nguyên du lịch phong phú. Ngoài những thế mạnh về cảnh quan tự 

 
2 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2018), Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 

12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn.  
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nhiên, những nét văn hóa truyền thống, đặc sắc của xứ Thanh thì làng nghề truyền thống 

cũng là một trong những tế mạnh cho Thanh Hóa phát triển du lịch. Đến với nhiều làng 

nghề Thanh Hóa, du khách được chứng kiến tận mắt những công đoạn tạo ra một sản 

phẩm qua bàn tay khéo léo của những người nghệ nhân dân gian để học hiểu hơn về quá 

trình tạo ra sản phẩm, để được nghe kể về lịch sử làng nghề, để từ đó trân trọng hơn những 

giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây chính là những thế mạnh để Thanh Hóa đa 

dạng các loại hình cũng như sản phẩm du lịch nhằm hấp dẫn du khách. 

Những năm gần đây, loại hình du lịch làng nghề truyền thống ở Thanh Hóa cũng 

được chú trọng, phát triển nhằm tạo ra sản phẩm hấp dẫn đối với du khách, đặc biệt là du 

khách nước ngoài, bởi những giá trị văn hóa lâu đời và cách sáng tạo sản phẩm thủ công 

đặc trưng ở mỗi làng nghề. Trên thực tế, du lịch làng nghề Thanh Hóa đã thu hút một 

lượng du khách đáng kể nhưng vẫn chỉ là những nỗ lực tự phát, chưa hình thành được 

cách làm chuyên nghiệp. 

Thanh Hóa có 175 làng nghề với 41 nghề3. Tuy nhiên, so với các địa phương trong 

cả nước, làng nghề truyền thống của Thanh Hóa tuy nhiều về số lượng, nhưng chưa mạnh 

về thương hiệu, hầu hết các làng nghề có quy mô nhỏ, phân tán. Trải qua những thăng 

trầm, nhiều làng nghề đã không thể trụ vững và có nguy cơ mai một, thất truyền. Chính 

quyền địa phương cũng trăn trở với việc duy trì và phát triển làng nghề. Mặc dù đã có cơ 

chế, chính sách duy trì, phát triển làng nghề, nhưng việc triển khai thực hiện vẫn còn nhiều 

hạn chế. 

Điều đáng mừng là hiện nay, sau một thời gian mai một, một số làng nghề truyền 

thống đã được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Kết quả đó có sự đóng góp của các nghệ 

nhân - những người có công giữ gìn và phát huy tinh hoa nghề truyền thống, sự hỗ trợ của 

chính quyền các cấp với các chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề và truyền nghề, hỗ trợ hoạt 

động xúc tiến thương mại.Tại vùng đồng bằng và duyên hải, nghề thủ công gắn liền với 

những tên gọi làng nghề quen thuộc, nổi tiếng như: đục đá làng Nhồi (thành phố Thanh 

Hóa), gốm Tam Thọ (Đông Sơn), gốm Lò Chum - Cốc Hạ (thành phố Thanh Hóa); đúc 

đồng Trà Đông (Thiệu Hóa); dệt chiếu Nga Sơn; nước mắm Do Xuyên, Ba Làng (Tĩnh 

Gia)... Tại vùng miền núi xứ Thanh, nghề thủ công truyền thống gắn liền với các dân tộc 

như: nghề dệt sợi gai của người Thổ, dệt vải lanh của người Mông, dệt thổ cẩm của người 

Mường, Thái; làm cao chàm và nhuộm vải của người Dao... 

Sự đa dạng của nhiều làng nghề truyền thống ở Thanh Hóa tạo nên nhiều loại hình sản 

phẩm mang tính tự cung, tự cấp cho người dân trải dài hàng ngàn năm lịch sử. Những sản 

phẩm đó với độ bền, đẹp, tinh xảo mang tính thẩm mỹ cao đã vượt ra phạm vi ngoài làng, 

ngoài tỉnh được nhiều người ưa chuộng như: lụa Hồng Đô (Thiệu Hóa), gốm Lò Chum, các 

sản phẩm đục đá của làng Nhồi... Đặc biệt, chiếu Nga Sơn được sánh cùng với gạch Bát 

Tràng, tơ Nam Định, lụa Hà Đông là những mặt hàng nổi tiếng cả nước đã đi vào ca dao quen 

thuộc của người dân đất Việt. 

 
3 Theo số liệu điều tra của nhóm giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thực hiện 

đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu giá trị các làng nghề trên địa bàn Thanh Hóa và đề xuất giải pháp khai thác 

phục vụ phát triển du lịch của tỉnh”. 
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Để làng nghề ngày càng phát huy được những giá trị tốt đẹp, đặc biệt là gìn giữ nét 

văn hóa đặc trưng của mỗi làng nghề truyền thống, tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định công 

nhận 30 làng nghề, làng nghề truyền thống và 10 nghề truyền thống. Trong đó có 24 làng 

nghề truyền thống gồm 8 làng nghề gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh tại 8 thôn thuộc xã 

Xuân Du (Như Thanh), 3 làng nghề làm nón tại Nông Cống, 4 làng nghề dệt chiếu cói huyện 

Nga Sơn, làng nghề đúc đồng xã Thiệu Trung, làng nghề bánh đa xã Thiệu Châu (Thiệu Hóa), 

làng nghề mộc Đạt Tài (Hoằng Hóa), làng nghề bánh gai xã Thọ Diên (Thọ Xuân), bánh lá xã 

Xuân Lập (Thọ Xuân), làng nghề ươm tơ dệt nhiễu Hồng Đô (Thiệu Hóa), làng nghề sản xuất 

vật liệu xây dựng và chế tác đá Đồng Thắng (Triệu Sơn), làng nghề gốm xã Hoằng Hợp 

(Hoằng Hóa). 

4. Thực trạng hoạt động của các làng nghề tại Thanh Hóa 

Theo số liệu điều tra, khảo sát về làng nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa của nhóm 

giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đang thực hiện đề tài 

khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu giá trị các làng nghề trên địa bàn Thanh Hóa và đề xuất giải 

pháp khai thác phục vụ phát triển du lịch của tỉnh” thì thực trạnghoạt động các làng nghề 

Thanh Hóa được phân tích, đánh giáở các mặt: 

4.1. Tình hình tổ chức, sản xuất và kinh doanh  

 Theo số liệu điều tra năm 2019, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 175 làng nghề với 41 

nghề. Các làng nghề hoạt động tập trung vào một số nhóm nghề chủ yếu với số lượng làng 

nghề phân bố cụ thể là: làng nghề làm chiếu cói: 37/175 (21,1%); làng nghề làm mây tre đan: 

19/175 (10,8%); làng nghề gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh: 13/175 (7,4%); làng nghề 

khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng: 10/175 (5,7%). 

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh so với các năm trước thì có 20% người được 

phỏng vấn trả lời lãi nhiều; 50,8% lãi ít; 5% hòa vốn, 10,2% thua lỗ ít; 4% thua lỗ lớn. Các 

ngành nghề có lãi nhiều như: chế tác đá, làm nem chua, làm hoa giấy, đúc đồng, gốm sứ; các 

nghề lãi ít: nghề chiếu cói, nghề tranh thêu, nghề làm nón lá... các ngành nghề thua lỗ lớn như 

nghề làm muối, nghề săm súc... 

 Nguyên nhân dẫn tới các làng nghề/nghề thua lỗ hoặc dừng sản xuất sản phẩm do 

khủng hoảng kinh tế nên sức mua giảm (20%); do chi phí đầu vào tăng (30%); do cạnh tranh 

khắc nghiệt về thị trường sản phẩm  (40%); nguyên nhân khác (10%). 

4.2. Sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm 

Kết quả điều tra, khảo sát về dự báo nhu cầu thị trường đối với sản phẩm làng nghề 

tỉnh Thanh Hóa cho thấy: 40% người được phỏng vấn trả lời làng nghề sẽ tăng trưởng; 30% 

cho rằng sẽ duy trì ổn định như hiện nay; 18% cho rằng nhu cầu thị trường giảm; 12% trả lời 

không biết. Sự tăng trưởng được dự báo chỉ rơi vào các nhóm nghề thuộc nhóm mỹ nghệ; ẩm 

thực; chế biến... một số nghề khác vẫn đứng trước những khó khăn nhất định. 

 Xét về thương hiệu và mẫu mã sản phẩm: Hầu hết các sản phẩm làng nghề vẫn tôn 

trọng các giá trị, mẫu mã truyền thống, tự thiết kế (70%), chỉ một số làng nghề có sản phẩm 

nghề nhận được sự quan tâm lớn của thị trường mới thiết kế theo mẫu đặt hàng hoặc thiết kế 

những mẫu sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. 
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 Bên cạnh đó, có 80% các làng nghề ở Thanh Hóa chưa có định hướng lâu dài trong 

tiếp thị, giới thiệu sản phẩm của làng nghề trên các phương tiện thông tin đại chúng, tính liên 

kết, phối hợp tạo thành chuỗi giá trị của các hộ gia đình làm nghề trong các làng nghề chưa 

cao dẫn đến các mặt hàng được các hộ gia đình tìm thị trường tiêu thụ độc lập, chưa có kênh 

phân phối lớn và tiềm năng.  

 Vấn đề áp dụng khoa học công nghệ còn hạn chế, có đến 48% số các hộ sản xuất sản 

phẩm có kỹ thuật thô sơ. Số còn lại kết hợp giữa phương pháp sản xuất truyền thống và một 

số công đoạn máy. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng cáo sản phẩm làng nghề 

hiện nay còn rất hạn chế. Hiện tại mới chỉ có một số nghề có lượng tiêu thụ sản phẩm lớn, thị 

trường mở rộng mới đặt mục tiêu quảng bá sản phẩm là cần thiết. 

 4.3. Vốn và mặt bằng kinh doanh sản phẩm làng nghề 

Vốn sản xuất của các làng nghề rất đa dạng, dao động từ vài triệu chục đồng như các 

nghề làm nem, làm bánh gai…tới vài trăm triệu đối với các hộ kinh đá mỹ nghệ, gốm sứ, 

chiếu cói, cây cảnh, chế biến hải sản. Riêng vốn của một số hợp tác xã, hiệp hội làng nghề lên 

đến hàng tỷ đồng. Nhưng phần lớn các hộ dùng vốn tự có (58%), đi vay tín dụng (12%); vay 

vốn chính sách nhà nước (16%); vay vốn của người thân (14%). 

Các hộ sản xuất sản phẩm tại các làng nghề đều có tâm lý sợ vay nhiều, lo không trả 

được nên chỉ muốn vay khoảng 50% tổng số vốn yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Đa số các hộ cho rằng khi mở rộng mặt bằng thì khó khăn đầu tiên là thiếu vốn. Theo kết quả 

điều tra thì từ nay tới năm 2020 hầu hết các hộ sản xuất có nhu cầu vay thêm 50% vốn kinh 

doanh với lãi suất ưu đãi. 

Mặt bằng sản xuất của các hộ làm nem, nước mắm, các loại bánh thường nhỏ hẹp, 

trung bình chỉ khoảng 60 tới 120 m2. Một số nghề cần nhiều mặt bằng khoảng vài trăm tới vài 

ngàn mét vuông như nghề đúc đồng, nghề chế biến hải sản, nghề làm nước mắm, nghề làm 

muối, nghề trồng cây và nuôi sinh vật cảnh (1.000 - 3.000 m2). Một số hộ có nhu cầu mở rộng 

mặt bằng nhưng không còn quỹ đất, đặc biệt là các hộ ở thị xã, thành phố. Một số địa phương 

có mặt bằng nhưng người dân lại thiếu vốn và khó khăn về tiêu thụ sản phẩm đầu ra nên việc 

mở rộng mặt bằng trở thành gánh nặng cho người dân. 

Thiếu vốn hoặc thiếu mặt bằng (nơi sản xuất sản phẩm) đều làm ảnh hưởng đến quy 

mô sản xuất, tới điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, kéo theo chất lượng sản phẩm đầu ra 

không đảm bảo. 

 4.4. Nguyên vật liệu  

Về cơ bản các làng nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sử dụng phần lớn nguyên vật 

liệu tại chỗ. Có một số làng nghề người dân phải mua nguyên liệu từ các tỉnh khác. Một số 

làng nghề vùng nguyên vật liệu đang có nguy cơ thu hẹp như nghề làm chiếu cói huyện Nga 

Sơn, nghề làm muối huyện Hậu Lộc… mỗi năm trung bình 20% đất được chuyển sang loại 

hình kinh doanh khác có nguồn thu tốt hơn, có xã tỷ lệ này lên đến 50%, nhiều người đang lo 

ngại rằng chỉ trong vài năm tới, nếu tiếp tục duy trì làng nghề, các làng nghề chủ yếu nhập 

nguyên liệu từ các địa phương khác ngoài tỉnh.  

Việc mua nguyên liệu từ tỉnh ngoài hay nhập khẩu nguyên liệu đầu vào tại các làng 

nghề qua phỏng vấn người dân cho thấy: 20% trả lời do chi phí vận chuyển cao; 30% do giá 
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thành cao; 35% do nguồn không ổn định; 10% do chất lượng không đảm bảo; 5% khác. Khó 

khăn trong mua nguyên vật liệu ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng, số lượng đầu ra sản phẩm 

các làng nghề. 

 4.5. Tình hình lao động  

Kết quả khảo sát cho thấy, có đến  35% số nhân lực làm thường xuyên, 65% làm bán 

thời gian, tranh thủ lúc nông nhàn. Lao động địa phương chiếm đến 80%. Tỷ lệ nam và nữ 

8:10. Kết quả điều tra cho thấy thì tỷ lệ lao động giữa nam và nữ là 7:10; các làng nghề có 

nhiều lao động nam là khai thác và chế tác đá, đúc đồng…là nghề có tính chất lao động đòi 

hỏi sức khỏe, sức bền. Lao động nữ thường làm các nghề cần độ khéo léo của đôi bàn tay như 

đan mây tre, làm bánh, chế biến nước mắm. Độ tuổi lao động đa dạng, từ 18 tới 70 tuổi. Tỷ lệ 

lao động phổ thông là 88%. Thu nhập trung bình của các lao động ở các làng nghề khoảng 

100.000 - 150.000đồng/ngày. Ở một số nghề có tính thời vụ cao thì nguồn lao động không ổn 

định đã ảnh hưởng không tốt tới số lượng và chất lượng sản phẩm. Đây là yếu tố ảnh hưởng 

tới việc mở rộng và duy trì nghề và làng nghề. 

 4.6. Vấn đề môi trường làng nghề 

Ngày 16/7/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND 

về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của 

Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Quyết định số 

3927/QĐ-UBND ngày 13/11/201 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy 

chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa… Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch được ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh 

Hóa tổ chức các đợt kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cụm công nghiệp và làng 

nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Một số làng nghề nằm trong quy hoạch bảo tồn, phát triển có tính chiến lược của tỉnh 

đã được đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng làng nghề giải quyết vấn 

đề môi sinh, môi trường. 80% các làng nghề, các hộ dân hoạt động trong làng nghề được xác 

nhận bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường. Đồng thời, việc kê khai nộp 

phí bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, hộ gia đình trong làng nghề (chủ yếu là nước thải 

công nghiệp) cũng được thực hiện một cách nghiêm túc. 

Tuy nhiên, sự phát triển của các làng nghề, các cụm công nghiệp làng nghề trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đang trở thành nguyên nhân làm gia tăng ô nhiễm môi trường. Sự 

phát triển có phần chênh lệch ở các làng nghề đang trở thành thách thức lớn đối với sự phát 

triển bền vững ở các địa phương. Hơn thế, các làng nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chủ yếu 

đang trong giai đoạn quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, giai đoạn đầu trong việc đầu tư mở rộng 

cơ sở kinh doanh sản phẩm làng nghề nên chưa có hoạt động và giải pháp tích cực, hiệu quả 

trong thu gom, xử lý chất thải triệt để; các làng nghề có quy mô nhỏ lẻ, xen lẫn với các khu 

dân cư nên khó kiểm soát và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. 

5. Giải pháp phát triển làng nghề gắn với du lịch ở Thanh Hóa 

Từ phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động làng nghề Thanh Hóa cho thấy trên thực 

tế làng nghề Thanh Hóa nếu biết khai thác và đầu tư đúng hướng, đúng trọng điểm vẫn có 
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tiềm năng phát triển làng nghề gắn với du lịch. Vậy, đâu là hướng đi đúng cho phát triển du 

lịch làng nghề Thanh Hóa? 

5.1. Giải pháp về pháp luật đồng bộ  

Thanh Hóa muốn phát triển loại hình du lịch làng nghề đòi hỏi các cơ quan chức năng 

có thẩm quyền phải nỗ lực đầu tư, hỗ trợ đến từng làng nghề du lịch. Nên xây dựng các đề án 

đưa xuống từng cơ sở, địa phương để cùng địa phương phối hợp xây dựng, đóng góp hoàn 

thiện. Ví dụ, các nghề ở địa phương nên nhóm gộp lại thành các nhóm nghề khác nhau và xây 

dựng từng định hướng phát triển thích hợp tương ứng với từng nghề. Sau đó, đào tạo đội ngũ 

làm du lịch làng nghề theo từng nhóm nghề, để có thể tập huấn có chiều sâu đến từng người 

dân địa phương có thể làm du lịch. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần có chính sách ổn định lâu 

dài với các vùng nguyên liệu có sẵn và tiếp tục quy hoạch các vùng nguyên liệu mới tại địa 

phương để đáp ứng nhu cầu của các làng nghề. 

5.2. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch tại các làng nghề truyền thống 

Hiện nay tỉnh và các cơ quan ban ngành mới chỉ quan tâm đến việc phát triển cơ sở hạ 

tầng cho các làng nghề mà quên đi việc phải bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng nghề du lịch cho 

người dân địa phương. Chính vì vậy, cần phải có những giải pháp đồng bộ và có hiệu quả để 

việc triển khai phát triển loại hình du lịch này thuận lợi hơn. Cụ thể, nên đưa ra một số các 

chương trình tập huấn về du lịch đến tận các địa phương như: 

- Tập huấn kiến thức về du lịch: Du lịch làng nghề là gì, dịch vụ du lịch, dịch vụ phụ trợ… 

- Tập huấn về hướng dẫn viên du lịch: Thuyết minh về làng nghề, thuyết minh về lịch 

sử, thuyết minh về sản phẩm... 

- Tập huấn về các phương pháp kinh doanh du lịch có hiệu quả: Mối quan hệ mua bán 

giữa du khách và làng nghề.  

- Tập huấn kiến thức về khách du lịch: Sở thích, nhu cầu, văn hóa của du khách trong 

và ngoài nước. 

Ngoài ra, nên có những chính sách khích lệ và động viên những lớp nghệ nhân trẻ 

tham gia các lớp đào tạo để có thể tiếp tục kế thừa và duy trì, phát triển nghề truyền thống tại 

địa phương. 

5.3. Quảng bá rộng rãi hoạt động du lịch làng nghề trên mạng thông tin đại chúng 

Đây là công tác quan trọng trong phát triển du lịch làng nghề. Bởi vì, hoạt động quảng 

bá cho du lịch làng nghề góp phần lớn vào việc giới thiệu, thu hút du khách trong và ngoài 

nước. Để làm tốt công tác quảng bá du lịch làng nghề thì cần phải thực hiện các bước sau: 

   + Tạo ra và xây dựng thương hiệu du lịch gắn liền với làng nghề.  

   + Mỗi làng nghề nên xây dựng một trang web và đưa lên những thông tin, hình ảnh 

cần thiết về làng nghề, sản phẩm của làng nghề để quảng bá. 

   + Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch làng 

nghề trên các phương tiện thông tin đại chúng. Biên tập và in ấn các cuốn sách hướng dẫn du 

lịch làng nghề truyền thống và tham gia hội chợ văn hoá, du lịch. 

Trên thực tế trong vài năm trở lại đây, nhiều địa phương trong tỉnh đã quảng bá các làng 

nghề thông qua các phương tiện truyền thông, ấn phẩm du lịch; xây dựng được nhiều video giới 
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thiệu về làng nghề; phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa để thực hiện một số 

chương trình giới thiệu về làng nghề và tiềm năng du lịch của làng nghề...  

6. Kết luận 

Du lịch làng nghề Thanh Hóa không chỉ đem lại giá trị kinh tế mà quan trọng hơn cả 

là giúp quảng bá hình ảnh về quê hương, con người và văn hóa xứ Thanh. Du lịch làng nghề 

còn giúp cho việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các làng nghề không bị mai một, “thất 

truyền” với thời gian hay sự tác động của xã hội từ nhiều mặt. Như vậy, du lịch và làng nghề 

có mối quan hệ tương hỗ, tác động qua lại đem lại lợi ích cho cả hai. Nếu biết khai thác hiệu 

quả loại hình du lịch làng nghề sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Thanh Hóa trong liên kết du lịch 

vùng Bắc Trung Bộ. 
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ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ - VĂN HÓA 

QUA LỚP TỪ CHỈ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGHỀ BIỂN 

Ở THANH HÓA 

TS. Nguyễn Văn Dũng1 

Tóm tắt: Ngôn ngữ là sản phẩm và là thành tố quan trọng nhất của văn hoá. Giữa 

chúng có mối quan hệ khăng khít, khó tách bạch. Do đó, trong những năm gần đây, việc 

nghiên cứu văn hoá từ góc độ ngôn ngữ học đã được nhiều người quan tâm. Ở bài viết này, 

tác giả chỉ ra mối quan hệ ngôn ngữ - văn hóa từ phương diện lý luận đến những biểu hiện 

qua lớp từ ngữ chỉ quy trình hoạt động nghề biển ở Thanh Hóa. 

Từ khóa: Ngôn ngữ, văn hóa, lớp từ ngữ nghề biển, Thanh Hóa 

 

  1. Mối quan hệ ngôn ngữ - văn hóa 

Ngôn ngữ là một thành tố của văn hóa, không những vậy còn là thành tố quan trọng 

nhất trong việc truyền tải, lưu trữ văn hóa, mặc dù “về mặt hình thành, ngôn ngữ và văn hóa 

đều là những thiết chế xã hội mang tính ước định” [3, tr.8]. Mặt khác, ngôn ngữ còn là 

phương tiện, điều kiện nảy sinh, phát triển các thành tố khác của văn hóa (lịch sử, lễ hội, tín 

ngưỡng, nghệ thuật, kiến trúc…). Không một lĩnh vực nào trong đời sống xã hội lại không 

liên quan gì đến ngôn ngữ.  

Mối quan hệ ngôn ngữ - văn hóa đã được rất nhiều nhà ngôn ngữ học, văn hóa học 

trong và ngoài nước quan tâm. Theo Trần Ngọc Thêm, nội dung quan hệ ngôn ngữ và văn hóa 

được nhìn nhận có sự khác nhau, thể hiện qua ba thời kỳ: Thời kỳ của Wilhelm von Humboldt 

(cuối thế kỷ XIX) với luận điểm về tính thống nhất của ngôn ngữ và “linh hồn dân tộc”. Thời 

kỳ của E. Sapir và B. Whorf (những năm 30 của thế kỷ XX) với luận điểm về áp lực của cách 

chia cắt hiện thực đặc thù của mỗi ngôn ngữ đối với những người nói bằng ngôn ngữ ấy. Thời 

kỳ những năm 50 của Claude Lévi Strauss, người đã vận dụng phương pháp cấu trúc của ngôn 

ngữ học để nghiên cứu mối quan hệ họ hàng và ngôn ngữ [7, tr.9].  

E. Sapir cũng đã chỉ ra mối quan hệ giữa hai nhân tố này như sau: “Tôi không thể tin 

rằng văn hóa và ngôn ngữ có quan hệ nhân quả với nhau theo bất kỳ cái nghĩa đúng thật nào. 

Văn hóa có thể định nghĩa là cái mà xã hội làm và suy nghĩ. Còn ngôn ngữ là một phương 

pháp đặc biệt để tư duy” [ 5, tr.269]. 

Ở Việt Nam, các nhà ngôn ngữ học khi nghiên cứu văn hóa đều nhận thấy mối quan 

hệ khăng khít giữa ngôn ngữ và văn hóa. Tác giả Nguyễn Lai cho rằng: “Từ chiều sâu của 

một hoạt động không tách rời với sức sống của tư duy, ngôn ngữ được coi là một phương tiện 

duy nhất có khả năng giải mã cho tất cả các loại hình nghệ thuật gắn với phạm trù văn hóa. 

Chính cũng từ cơ sở của tiềm năng này, ngôn ngữ có khả năng tạo thành những tác phẩm 

nghệ thuật ngôn từ rất tổng hợp, phản ánh một cách tương đối tập trung tiến trình phát triển 

bộ mặt văn hóa của cộng đồng” [4, tr.7]. 

 
1 Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Trong khi đó, Đỗ Hữu Châu viết: “Ngôn ngữ là sản phẩm của văn hóa, đồng thời nó 

cũng là hợp phần, thậm chí là hợp phần quan trọng nhất của văn hóa” [1, tr.5]. Nguyễn Đức 

Tồn cũng chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa ngôn ngữ - văn hóa, ngôn ngữ dân tộc và văn hóa 

dân tộc. Tác giả đưa ra khái niệm “bức tranh ngôn ngữ về thế giới” để nhấn mạnh sự khác 

nhau trong cách nhận thức về thế giới ở những dân tộc khác nhau, phụ thuộc vào từng quan 

niệm của mỗi dân tộc: “Bức tranh ngôn ngữ về thế giới cũng chính là sự biểu hiện thế giới 

quan của một dân tộc được phác họa bằng chất liệu ngôn ngữ của dân tộc đó. Do ngôn ngữ 

của một dân tộc luôn mang trong mình những đặc trưng văn hóa - dân tộc của người bản ngữ, 

nên bức tranh được vẽ tất cũng phản ánh những đặc điểm của thực tế đời sống văn hóa vật 

chất và đời sống văn hóa tinh thần của người bản ngữ” [8, tr.92]. Nói về mối quan hệ này, 

Cao Xuân Hạo cũng đã khẳng định: “Những ảnh hưởng của các nhân tố văn hóa đối với cấu 

trúc của một ngôn ngữ là điều khó có thể hồ nghi và đến lượt nó, các sự kiện ngôn ngữ lại có 

thể gợi cho ta những điều hữu ích về cách cảm nghĩ của người bản ngữ và từ đấy về nền văn 

hóa của họ” [2, tr.289]. 

Như vậy, ngôn ngữ và văn hóa có mối quan hệ mật thiết, khó tách rời, được hình 

thành và phát triển cùng với tư duy nhận thức của con người. Điểm chung mà các nhà nghiên 

cứu đều nhận thấy ngôn ngữ là sản phẩm, là thành tố quan trọng nhất của văn hóa. Đồng thời, 

ngôn ngữ truyền tải, lưu giữ, phản ánh sự tồn tại của các thành tố khác của văn hóa. Ngược 

lại, văn hóa và những yếu tố văn hóa dân tộc đều được chia sẻ và biểu hiện qua ngôn ngữ. 

Văn hóa góp phần làm cho ngôn ngữ phát triển, đa dạng, phong phú và giá trị. Một dân tộc bị 

đồng hoá về ngôn ngữ thì cũng không còn khả năng duy trì văn hoá của mình. Ngược lại, sự 

biến đổi của văn hoá góp phần hoàn thiện ngôn ngữ. Mối quan hệ ngôn ngữ - văn hoá còn thể 

hiện ở chỗ, khi hai cộng đồng khác nhau về văn hoá, tiếp xúc với nhau và cùng phát triển các 

hệ thống chính trị và văn hoá giống nhau thì hiện tượng giao thoa ngôn ngữ - văn hoá sẽ xảy 

ra theo những cách như mô phỏng, bắt chước... và làm giảm đi sự khác biệt. 

 Từ mối quan hệ ngôn ngữ - văn hoá như đã phân tích ở trên, tác giả bài viết minh 

chứng qua lớp từ chỉ quy trình hoạt động nghề biển ở Thanh Hóa. 

2. Những biểu hiện mối quan hệ ngôn ngữ - văn hóa qua lớp từ chỉ hoạt động 

nghề biển ở Thanh Hóa 

2.1. Biểu hiện qua cấu tạo tên gọi 

Lớp từ chỉ quy trình hoạt động nghề biển ở Thanh Hóa đa phần có cấu tạo phức, trong 

đó phương thức ghép đóng vai trò chủ đạo. Để định danh, gọi tên hoạt động khai thác, đánh 

bắt thì cư dân biển xứ Thanh chủ yếu sử dụng phương thức định danh phái sinh để tạo ra lớp 

từ mà các thành tố tham gia cấu tạo có quan hệ chính - phụ. Nói cách khác, xét về mặt cấu 

tạo, từ chỉ quy trình hoạt động nghề biển đa phần là từ ghép chính phụ. Với loại từ này, vai trò 

ngữ nghĩa - định danh do yếu tố phân loại quy định. Yếu tố phân loại có thể 1 thành tố (định 

danh bậc 1), hoặc 2, 3 thành tố (định danh bậc 2, 3).  

Yếu tố phân loại trong từ ghép chính phụ có thể chỉ là 1 thành tố có số lượng lớn 

nhất: 135/146 đơn vị (92,47%). Ví dụ: dệt súc, đi bạn, đi xăm, gõ xiếc, trỏi bè, ướt nghề,… 

(nghề cá); tỉa cồn, rong bờ, đúc chạt,… (nghề sản xuất muối); xả đá, xả mắm, rút nỏ,… 
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(nghề làm mắm); có thể là 2 thành tố, số lượng 10/146 đơn vị (6,85%): câu chạy thuyền, 

đánh câu giăng, đánh câu mồi, đánh câu rê, đánh ra quáng,… (nghề cá); có thể là 3 thành 

tố, số lượng ít nhất 1/146 đơn vị (0,68%): đánh hình chữ chi (nghề cá). So với lớp từ ghép 

chính phụ chỉ công cụ, phương tiện, tuy yếu tố phân loại trong từ ghép chỉ hoạt động cũng 

có cấu tạo bởi 1, 2 hoặc 3 thành tố, nhưng số lượng, tỉ lệ các từ ghép chỉ hoạt động có dạng 

cấu tạo thành tố phân loại gồm 2, 3 yếu tố lại ít hơn nhiều lần. Có thể nói, đặc điểm tri nhận, 

phân cắt đối tượng trong lớp từ chỉ hoạt động không chi tiết, cụ thể như lớp từ chỉ công cụ, 

phương tiện. Tuy nhiên, qua cách định danh của các từ chỉ hoạt động nghề biển, chúng ta 

cũng phần nào thấy được sự gắn bó mật thiết với nghề của cư dân nơi đây.  

Tuy từ đơn chỉ hoạt động đánh bắt có số lượng ít hơn từ ghép nhưng so với lớp từ chỉ 

công cụ, phương tiện thì từ đơn của lớp từ này lại có tỷ lệ cao hơn. Từ đơn chỉ quy trình hoạt 

động đa phần là những tên gọi các hoạt động đánh bắt chế biến chỉ có trong vùng Thanh Hóa 

tạo nên dấu ấn riêng của nghề và của địa phương xứ Thanh. Đối với lớp từ này, người ngoài 

nghề, ngoài địa phương khó có thể hiểu được. Ví dụ: sẻo, rẻo, reo, đống… (nghề cá); dằn, 

dặt, lóng, thắng, trấp,… (nghề làm mắm). Đây cũng chính là những nét riêng, dấu ấn văn hóa 

của nghề đã được phản ánh vào ngôn ngữ. 

Qua các kiểu mô hình kết hợp tạo từ, chúng ta thấy từ nghề nghiệp có mối quan hệ 

chặt chẽ với từ toàn dân và từ địa phương. Từ thực tiễn được chúng tôi khảo sát và phân tích, 

một số lượng lớn yếu tố trong ngôn ngữ toàn dân đã được sử dụng trong vai trò cấu tạo từ 

nghề nghiệp chỉ quy trình hoạt động. Ví dụ: đánh vây, bao vây, đánh vòng,… (nghề cá); kéo 

rút, ngâm ủ, đánh khuấy, gài nén,… (nghề làm mắm); phơi hoa, phơi dày, vãi cát, văng 

cát,… (nghề sản xuất muối). Điều này được lý giải là: những ngành nghề phổ biến ở phạm vi 

rộng, có lịch sử lâu đời, nhiều người biết đến và trở nên quen thuộc thì mọi người sẽ hiểu vốn 

từ ngữ gọi tên đối tượng nghề đó, lâu dần các từ này trở thành từ toàn dân. Vì thế, những yếu 

tố tham gia cấu tạo từ có tính chất phương ngữ trong từ nghề nghiệp chủ yếu là của nghề làm 

mắm và sản xuất muối. Ví dụ: hon cát, đúc chạt, diễu dạt, rong bờ,… (nghề sản xuất muối); 

chằn chượp, náo đảo, rút nỏ,… (nghề làm mắm). Đây là những nghề chỉ bó hẹp trong một 

làng, xã, thôn, từ ngữ của nghề ít có điều kiện tham gia làm công cụ giao tiếp ở các vùng khác 

trong phạm vi rộng. Ngược lại, nghề cá rất phổ biến, địa bàn sản xuất trải dài trên 102km bờ 

biển, làng nào gần biển cũng có nghề cá, có lịch sử truyền thống hàng nghìn năm, cư dân làm 

nghề có điều kiện thuận lợi giao lưu, tiếp xúc rộng rãi. Vì thế, yếu tố cấu tạo từ có tính chất 

phương ngữ trong nghề đánh cá thường ít hơn nghề làm mắm và nghề sản xuất muối. Ở một 

phương diện khác, do số lượng vỏ ngữ âm hạn chế, hữu hạn, trong khi nhu cầu gọi tên, đặt tên 

đối tượng lại vô hạn cho nên nếu chỉ sử dụng những vốn từ ít ỏi mang tính riêng của nghề thì 

việc định danh (gọi tên) sẽ rất khó khăn, thậm chí không thể định danh được. Do vậy, trong 

thực tiễn hoạt động của nghề, bên cạnh lớp từ mang đậm dấu ấn nghề nghiệp của địa phương 

thì vẫn tồn tại lớp từ mà mọi người hiểu, toàn dân sử dụng. Đây vừa là nét chung của từ nghề 

nghiệp, cũng đồng thời là sắc thái riêng của nghề biển xứ Thanh được biểu hiện qua lớp từ chỉ 

quy trình hoạt động. 
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2.2. Biểu hiện qua phương thức định danh  

Ngôn ngữ là phương tiện của giao tiếp đồng thời là công cụ của tư duy nên qua từ ngữ 

chúng ta có thể thấy được dấu ấn của con người sử dụng. Đó là “quan niệm của chính con 

người với tư cách là chủ thể tri nhận và phân cắt hiện thực bằng cái mã của mỗi ngôn ngữ” [6, 

tr.32]. Đặc trưng văn hóa của định danh xét cho cùng chính là quan niệm về thế giới và lựa 

chọn ngôn ngữ biểu đạt nhận thức bằng các tên gọi. 

Trong các phương thức định danh từ ngữ chỉ quy trình hoạt động nghề biển ở 

Thanh Hóa thì đặc trưng nổi trội nhất là cách thức hoạt động. Mỗi một động tác, mỗi một 

hoạt động đều có những phương thức, cách thức, hình thức thực hiện khác nhau. Khi gọi 

tên một hoạt động khai thác, đánh bắt, chế biến, chủ thể định danh phải căn cứ vào những 

kiểu cách thực hiện khác nhau để gọi tên. Vì thế, chúng ta có: câu cố định (thuyền đậu cố 

định trên vị trí đánh bắt), câu chạy thuyền (thả câu chạy theo thuyền), đánh hình chữ chi 

(cách đánh cá theo kiểu dích dắc),… (nghề cá); cài nén (bỏ vỉ nứa chèn lên cá đã ướp 

muối), chằn chượp (gài nén ép cá), chiết rút (rút phần nước mắm cốt, phần còn lại xương 

thịt cá tiếp tục cho lên men cho đến khi tất cả thịt cá hoàn toàn phân giải), đánh khuấy 

(khuấy đảo cá cho đều),… (nghề làm mắm); cào bả (dồn cát mặt ruộng lại thành đống), 

dậm dạt (dậm vào mặt dạt cho nén chặt, không cho cát rơi xuống), qua ô (nước lóng từ ô 

này chảy qua ô khác), ra ô (làm lại ô phơi mới.),… (nghề sản xuất muối).  

Mỗi hoạt động đánh bắt, khai thác, chế biến lại hướng đến những đối tượng khác 

nhau. Đây cũng là những lý do căn bản để chủ thể định danh lựa chọn gọi tên. Ví dụ: bắt phao 

(cầm phao leo lên thuyền và kéo lên sau khi thả hết vàng lưới), chăm thuyền (công việc trông 

coi thuyền khi neo đậu vào bờ), đánh lưới (thả lưới vào vị trí đánh bắt), đâm neo (nhổ neo 

quay mũi thuyền),… (nghề cá); cà mắm (đảo cá đều trong quá trình làm mắm), đánh mắm 

(đảo khuấy cho mắm nhanh chín và đều), ướp muối (cho muối trộn đều với cá),… (nghề làm 

mắm); bừa cát (dùng bừa làm cho đất tơi, đều ra trên sân), hon cát (dồn cát lại thành đống), se 

cát (dồn cát cho đều mặt nại), trỉa đất (lấy đất từ trong giát đổ ra sân phơi thành từng đống, sau 

đó lấy thêu rải đều đất ra kín mặt sân để phơi nắng cho đất mặn hơn),… (nghề sản xuất muối). 

Ngoài cách định danh phổ biến là dựa vào cách thức hoạt động, đối tượng tác động 

còn có cách định danh dựa vào vị trí, địa điểm hoạt động: áp lộng (đánh cá gần bờ), đánh lộng 

(đánh cá trong khu vực gần bờ), đi khơi (đánh bắt xa bờ), đi tía (đánh cá, tôm tập trung đông 

đi thành đàn gần bờ), ra biên (đánh bắt vùng biên thềm lục địa)… (nghề cá). Định danh dựa 

vào các phương tiện, công cụ liên quan: đánh hêu (đánh cá bằng ngư cụ hêu), đánh câu rê 

(đánh cá bằng ngư cụ câu rê), đi lưới (nghề đánh bắt truyền thống dùng ngư cụ chủ yếu là 

lưới), đi xăm (nghề moi bằng lưới xăm),… (nghề cá). Bên cạnh đó, còn có cách định danh dựa 

mối liên hệ giữa hoạt động và sử dụng công cụ: câu (sử dụng ngư cụ câu để bắt cá, mực), 

chèo (sử dụng cây chèo để chèo thuyền, bè) (nghề đánh cá); cào (sử dụng cào để đảo và thu 

gom muối), muối (sử dụng muối để muối cá) (nghề làm mắm); bừa (sử dụng bừa để bừa đất) 

(nghề sản xuất muối). Định danh dựa vào mức độ: phơi hoa (phơi cát với lượng cát mỏng, thu 

cát mặn trong ngày), phơi dày (phơi cát với lượng cát dày, để dài ngày, thường là 3 - 4 ngày, 

mỗi ngày có thể thu cát mặn từng lớp mỏng). Định danh dựa vào tính chất của nghề nghiệp: 
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siêng đi (chăm chỉ, thường xuyên đi biển), đi ướt (sau khi hoàn thiện bè mảng, phải chọn ngày 

để mở hàng) (nghề cá). Định danh dựa vào trạng thái: bắt muối (cá ngấm vào muối trong quá 

trình ủ chượp), tiếp nhiệt (nước bổi sau khi kéo rút, đun nóng rồi đổ lại bể chượp). Và cuối 

cùng là định danh dựa vào thời điểm đánh bắt: đánh ra quáng (đánh bắt vào lúc chập tối) 

(nghề cá). 

Với nhiều cách định danh như trên, cư dân biển Thanh Hóa đã thể hiện cái nhìn khá 

phong phú, đa dạng về hoạt động làm nghề biển. Nhưng khác với tên gọi sự vật, chủ thể định 

danh thường chọn vẻ hình thức bề ngoài (hình thức, hình dáng, màu sắc, cấu trúc…) thì tên 

gọi chỉ quy trình hoạt động nghề biển ở Thanh Hóa lại “ưa dùng” lựa chọn tính năng, công 

dụng, cách thức, phương thức của hoạt động để làm căn cứ gọi tên hành động. Rõ ràng, khi 

định danh một hoạt động hay hành động, người ta lại tri nhận, lựa chọn đặc trưng phản ánh sẽ 

có nhiều điểm khác so với định danh sự vật. Bởi lẽ, giữa hành động và sự vật có sự khác biệt 

về mặt phạm trù nên khi định danh thường có những kiểu lựa chọn khác nhau. Nói cách khác, 

kiểu tư duy vừa mang tính trực quan, vừa mang tính trừu tượng là nổi trội hơn cả trong lớp từ 

chỉ quy trình hoạt động nghề biển ở Thanh Hóa. 

3. Kết luận 

Có thể nói, cùng với các lớp từ ngữ chỉ sản phẩm, công cụ phương tiện thì phần lớn 

lớp từ ngữ chỉ hoạt động nghề biển có nhiều tên gọi đã trở nên thân quen với những người 

ngoài nghề, được phổ biến rộng rãi trong xã hội. Phương thức cấu tạo, các phương thức định 

danh khác nhauđã thể hiện sắc thái tư duy văn hoá của cộng đồng ngư dân. Do vậy, mối quan 

hệ ngôn ngữ - văn hóa được biểu hiện trên nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực khác nhau, 

trong đó có hoạt động nghề biển ở Thanh Hóa. 
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CHARACTERISTICS OF LANGUAGE – CULTURE THROUGH 

WORDS AND PHRASES REFERRED TO MARINE OCCUPATIONAL 

ACTIVITIES IN THANH HOA 

Nguyen Van Dung, Ph.D 

 

Abstract: Language is both a product and the most important component of culture. 

Language and culture are inextricably linked.Therefore, in recent years, cultural studies 

under the linguistic perspective have been paid much attention. The papers analyses the 

realtionship between language and culture through words and phrases referred to marine 

occupational activities in Thanh Hoa 

Key words: Language, culture, words and phrases referred to marine occupational 

activities, Thanh Hoa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người phản biện: GVC.ThS Hoàng Thị Thanh Bình (ngày nhận bài 10/10/2019; ngày gửi phản 
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QUẢN LÝ DI TÍCH LƯU NIỆM DANH NHÂN GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

(NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NHÀ LƯU NIỆM HUỲNH THÚC KHÁNG, 

HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM) 

TS. Lê Thanh Hà1 

Lê Viết Chương2 

 

Tóm tắt: Khu di tích lưu niệm chí sĩ cách mạng Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tiên Cảnh, 

huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam chứa đựng các giá trị to lớn về lịch sử - văn hóa, gắn 

liền với nhân vật lịch sử đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc. Vì vậy, việc quản lý nhằm 

bảo tồn, giữ gìn những giá trị văn hoá đó cho hôm nay và mai sau là thể hiện sự biết ơn của 

chúng ta đối với bậc tiền nhân. 

Từ khóa: Di tích  lịch sử - văn hóa, lưu niệm danh nhân, Huỳnh Thúc Kháng, du lịch. 

 

1. Đặt vấn đề 

Quảng Nam là một vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, 

nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Hiện nay, Quảng Nam còn lưu giữ 

nhiều di tích lịch sử - văn hóa (DTLS - VH) giàu giá trị, thiết thực, đóng góp vào kho tàng di 

sản văn hóa (DSVH) chung của đất nước, một số DSVH đã trở thành điểm sáng trong phát 

triển du lịch như Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn... góp phần nâng cao đời sống kinh 

tế - xã hội của địa phương, quảng bá hình ảnh tích cực của Việt Nam đến bạn bè khu vực và 

trên thế giới. 

Bên cạnh những đóng góp quan trọng của hệ thống DSVH nói chung và các DTLS -

VH nói riêng vào sự nghiệp phát triển kinh tế (KT - XH) của địa phương. Còn tồn tại không ít 

hạn chế cần khắc phục đang đặt ra trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng các DTLS - VH, 

đặc biệt là gắn DSVH với phát triển bền vững, phát triển KT - XH và khai thác du lịch, để các 

DTLS - VH song hành cùng thời đại trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa mạnh mẽ ở 

nước ta giai đoạn hiện nay. 

Huyện Tiên Phước là địa phương nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Quảng Nam. Đây là 

huyện trung du có hệ sinh thái và nhân văn phong phú, đa dạng, với nhiều danh lam thắng 

cảnh, DTLS - VH, là nơi hội tụ những nét văn hóa của vùng trung du, nơi tiếp biến, giao thoa 

và đan xen của các hệ sinh thái - nhân văn của miền núi và đồng bằng Quảng Nam. Với tiềm 

năng sẵn có của địa phương, những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện giúp 

đỡ của các cấp, các ngành, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ở huyện Tiên 

Phước, tỉnh Quảng Nam được chú trọng, bước đầu đã có tác động tích cực đến ý thức, thái độ 

của người dân trong việc gìn giữ phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong cộng 

đồng. Tuy nhiên, những tiềm năng sinh thái - nhân văn của huyện nói chung, của các DTLS - 

VH nói riêng, đặc biệt là khu di tích lưu niệm nhân sĩ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tiên Cảnh 

 
1 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2 Học viên Cao học Quản lý Văn hóa K4,Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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còn chưa được chú trọng bảo tồn và phát huy đúng mức mặc dù Đảng và Nhà nước ta đã có 

các chủ trương cụ thể đối với các khu di tích, khu tưởng niệm các vị lãnh đạo tiền bối. 

Đứng trước yêu cầu đổi mới để phát triển mạnh mẽ của đất nước, của địa phương trong 

giai đoạn hiện nay. Công tác quản lý, bảo vệ, phát huy khu di tích lưu niệm nhân sĩ Huỳnh Thúc 

Kháng tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cần phải được đẩy mạnh hơn nữa 

để tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng cũng như đưa di tích trở thành một 

trong những địa điểm quan trọng trong phát huy du lịch của địa phương.  

Khu di tích Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng là tài sản vô giá cả về khoa học lịch sử, 

sinh thái nhân văn và kiến trúc nghệ thuật cần được tu bổ, tôn tạo một cách hoàn chỉnh về quy 

mô, không gian cảnh quan - với tư cách là một di sản văn hoá - khu di tích cách mạng để trở 

thành sản phẩm du lịch có giá trị phục vụ chiến lược phát triển về văn hoá, chính trị, du lịch, 

góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của xã Tiên Cảnh nói riêng và huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam nói chung trong thời gian tới. 

2. Thực trạng quản lý di tích Nhà lưu niệm chí sĩ cách mạng Huỳnh Thúc 

Kháng gắn với phát triển du lịch tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trong những 

năm vừa qua 

Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Tiên Phước hoạt động xây dựng chiến lược, 

chính sách, quy hoạch và kế hoạch bảo tồn DSVH nói chung và di tích lưu niệm nhân sĩ 

Huỳnh Thúc Kháng nói riêng đã được triển khai. Tỉnh Quảng Nam cũng đã đưa các di tích 

vào chương trình quy hoạch tổng thể để tiến hành việc trùng tu, tu bổ, bảo quản theo Nghị 

quyết 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh Quảng Nam3 như: Làng cổ Lộc 

Yên, Nhà lưu niệm Võ Chí Công, Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng, Địa đạo Kỳ Anh... Quan 

điểm của UBND tỉnh là quy hoạch tu bổ, tôn tạo phải gắn với phát triển du lịch. Mục tiêu cần 

hướng tới của việc tổ chức quy hoạch là đảm bảo giữ gìn tối đa các yếu tố nguyên gốc của di 

tích, đồng thời khai thác phát huy giá trị di tích phục vụ sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã 

hội, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.Chính quyền địa phương cũng 

dành nguồn ngân sách tương đối đáng kể để phục vụ công tác bảo vệ di tích lưu niệm tại các 

quyết định số: 3525/QĐ - UBND năm 2017 và quyết định số: 3368/QĐ - UBND4 giao cho 

UBND huyện Tiên Phước làm chủ đầu tư để thực hiện dự án phát huy giá trị di tích nhà lưu 

niệm Huỳnh Thúc Kháng với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng (trong đó ngân sách TW 25 tỷ đồng, 

ngân sách tỉnh 25 tỷ đồng) giai đoạn 2017 - 2019 [2, tr 46] với các hạng mục triển khai: san nền 

tạo mặt bằng xây dựng di tích, nâng cấp mở rộng 3 nhánh tuyến giao thông gồm trục đường 

chính dẫn vào di tích, đường huyện 5 phía Nam khu di tích, đường cảnh quan, hệ thống thoát 

nước mưa, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, xây mới nhà ngang, nhà trưng bày, nhà đón tiếp… 

đồng thời sửa chữa và nâng cấp khuc vực làm lễ, vườn cây Minh Viên, công viên cây xanh, hồ 

 
3 Quyết định của HĐND tỉnh Quảng Nam về đầu tư, tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2016- 2020. 
4 Ngày 2/10, UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định số 3525/QĐ-UBND giao 11 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2017 (nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2016) cho UBND huyện Tiên Phước - 

chủ đầu tư để thực hiện dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (tại xã Tiên Cảnh). 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 
47 

nước cảnh quan, đồi chè... Cùng với việc lập quy hoạch, qua khảo sát tại khu di tích cho thấy, 

huyện cũng xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong việc bảo tồn và phát huy 

giá trị tại khu di tích lịch sử này và được cụ thể hóa như: kế hoạch tổ chức nghiên cứu, khảo 

sát kiểm kê di tích; lập hồ sơ khoa học hiện vật; kế hoạch tổ chức khảo sát hiện trạng kỹ thuật 

tiến tới lập dự án bảo quản, tu bổ và tôn tạo cũng như công tác tuyên truyền, quảng bá về hình 

ảnh và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thuyết minh ở khu di tích; phối hợp với các 

nhà trường, đơn vị, lực lượng vũ trang tại địa phương để làm tốt công tác giáo dục truyền 

thống về di tích, di sản trong nhà trường, cơ quan đơn vị. 

Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là một di tích lưu niệm danh nhân mà 

còn là một địa điểm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam nói chung và huyện Tiên Phước nói riêng. Mỗi năm Nhà lưu niệm đón nhiều khách 

tham quan trên địa bàn là con em, học sinh, công chức viên chức địa phương và trong tỉnh, 

đặc biệt di tích cũng vinh dự được đón các đồng chí là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà 

nước ta [2, tr 121 - 122]. Với những đặc thù, thế mạnh, công tác tuyên truyền giáo dục, 

thông qua các tài liệu hiện vật trưng bày tại nhà lưu niệm trong những năm qua đã được 

chính quyền địa phương quan tâm hiệu quả. Một trong những hình thức tuyên truyền giáo 

dục mang lại nhiều hiệu quả thiết thực đã và đang phát huy tác dụng là hình thức tổ chức 

hướng dẫn tham quan tại di tích. Đây là hình thức khá phổ biến đối với di tích, bởi lẽ tham 

quan có tính mục đích rõ ràng, có dẫn chứng xác đáng về mặt khoa học lịch sử, lấy việc quan 

sát tài liệu, hiện vật làm cơ sở nhận thức, với đặc điểm nổi bật là tính vật chất, tính trực quan 

sinh động. Đối với Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng tổ chức hướng dẫn tham quan là hình 

thức giáo dục đặc biệt quan trọng, mang tính truyền thống và chủ đạo trong việc phát huy các 

giá trị của di tích. Với hình thức tuyên truyền này, khách tham quan không chỉ được tận mắt 

nhìn thấy những kỷ vật thiêng liêng gắn bó với một phần cuộc đời và sự nghiệp của một chí sĩ 

cách mạng lão thành. Những hiện vật, tài liệu được đánh thức bằng những lời diễn giải, câu 

chuyện kể xúc động trong không gian gắn liền với các dấu tích về cuộc đời của cụ Huỳnh 

chính là những bằng chứng chân thực nhất, tác động mạnh mẽ tới tình cảm, tư tưởng, có sức 

giáo dục và cảm hóa sâu sắc khách tham quan. Các cháu thiếu niên, học sinh chỉ được nghe 

và học trong sách vở, báo chí về cống hiến, về yêu đất nước, về cuộc sống của cụ sống và làm 

việc cho đất nước hôm nay hòa bình. Ông Nguyễn Đình Nghiễm, Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Minh Viên (tên hiệu của Cụ Huỳnh Thúc Kháng) cho biết: “Việc đưa các em học sinh, 

sinh viên tham quan tại các khu di tích lịch sử này có ý nghĩa, giúp các em có thêm hiểu biết 

thực tế để tiếp thu và ghi nhớ bài giảng nhanh hơn rất nhiều so với việc chỉ giảng chay trên 

lớp. Các đơn vị trường học nên tổ chức nhiều buổi tham quan, hoạt động ngoại khóa cho các 

em học sinh trong tỉnh đến các điểm di tích trên để các em có cơ hội tìm hiểu, ôn lại truyền 

thống lịch sử” [2, tr 54].Còn theo Ông Huỳnh Thoàn, nhân viên Ban Quản lý di tích thì cho 

rằng: “Tôi là người trực tiếp đón khách và thuyết minh hướng dẫn cho khách du lịch và lãnh 

đạo Đảng và Nhà nước thường đến thăm, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của 

cụ Huỳnh. Qua những hình ảnh, những tài liệu, những hiện vật trưng bày và những câu 

chuyện được thuyết minh tại di tích. Cảm nhận chung là sự hứng thú, nghiêm túc của khách 
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tham quan đối với những kỷ vật, di vật còn lại gắn với sự nghiệp của một vị lão thành cách 

mạng của Đảng và Nhà nước ta” [2, tr 54 - 55]. 

Bên cạnh đó, Nhà lưu niệm đã đón và thuyết minh phục vụ các đoàn khách từ khắp 

nơi trong cả nước về tham quan, nghiên cứu và học tập. Đặc biệt, là hàng trăm các đoàn khách 

quan trọng của Trung ương cũng như của các tỉnh bạn về thăm khu di tích lưu niệm Huỳnh 

Thúc Kháng, trong đó có các đoàn tiêu biểu như: Đoàn do đồng chí Trương Tấn Sang - 

Nguyên Chủ tịch nước dẫn đầu, Đoàn do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ 

dẫn đầu, Đoàn Quốc hội do đồng chí Phạm Thế Duyệt - Nguyên Chủ tịch TWMTTQVN dẫn 

đầu, Đoàn do đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức TW dẫn đầu, đoàn Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, Đoàn các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể TW, các đoàn 

của các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Nam. 

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý Nhà lưu niệm chí sĩ cách mạng 

Huỳnh Thúc Kháng gắn với phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay 

* Kiện toàn bộ máy quản lý di tích 

Cho đến nay, việc phân cấp quản lý di tích tại Quảng Nam được quy định rõ trong văn 

bản Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam5. Nội dung của việc phân cấp này đã được áp dụng vào 

thực tế đối với toàn bộ các di tích được Nhà nước xếp hạng. Quảng Nam là một trong số địa 

phương áp dụng việc phân cấp quản lý đến cấp xã, đảm bảo sự thống nhất trong quản lý di 

tích. Tuy nhiên, quá trình quản lý cũng như sự phối hợp trong hoạt động của các cấp vẫn còn 

một số tồn tại, đòi hỏi tỉnh phải kiện toàn bộ máy quản lý di tích. 

Thứ nhất, đối với Ban Quản lý Di tích và Danh thắngtỉnh: cần mở rộng chức năng, 

nhiệm vụ về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, mô hình hoạt 

động của Ban Quản lý đã và đang giải quyết kịp thời, có hiệu quả đối với các di sản văn hoá 

vật thể trên địa bàn tỉnh, còn đối với các di sản văn hoá phi vật thể như lễ hội, tín ngưỡng... thì 

chưa đạt được. Trong khi đó, việc bảo tồn, phát huy di tích lịch sử văn hóa Nhà lưu niệm 

Huỳnh Thúc Kháng có mối liên hệ chặt chẽ với các di sản văn hoá phi vật thể. Để đảm bảo 

cho Trung tâm hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, cần tăng cường số lượng cán bộ được đào 

tạo theo đúng các chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng lĩnh vực bảo tồn di sản văn 

hoá. Thêm vào đó, cần phải thành lập Quỹ bảo tồn di sản do Trung tâm quản lý và giám sát. 

Quỹ này có nhiệm vụ kêu gọi, huy động, tìm kiếm nguồn tài trợ từ cộng đồng để phục vụ cho 

việc nghiên cứu, bảo tồn và khai thác giá trị di sản văn hoá. 

Thứ hai, đối với Ban Quản lý Di tích địa phương: Cần nâng cao vai trò của các bên 

tham gia, trong đó, đặc biệt chú ý tới vai trò tự quản của cộng đồng. Sự tham gia của đại diện 

chính quyền địa phương (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch xã, phường) là rất quan trọng. Các công 

việc liên quan đến chuyên môn như bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, nghiên cứu, bảo tồn các 

giá trị văn hóa phi vật thể cần phải có sự quản lý, giám sát và phê duyệt của cơ quan chuyên 

môn là Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh. Để phòng tránh tình trạng xâm hại di tích, tu 

 
5 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về Quy chế quảnlý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn 

hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 
49 

bổ di tích sai nguyên tắc, trộm cắp cổ vật, chúng ta cần thiết phải thiết lập đường dây nóng 

với số điện thoại của trưởng ban hoặc cán bộ phụ tráchthường trực 24/24h. Ngoài ra, cần tổ 

chức đặt các hòm thư tố giác sai phạm tại điểm di tích để tiếp nhận mọi thông tin phản hồi từ 

cộng đồng. Mọi thông tin cần phải được phúc đáp trong vòng từ 1 - 5 ngày. Có thể nói, đây là 

một trong những việc thực hiện cơ chế hai chiều giữa cơ quan quản lý và cộng đồng. 

Cần xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện bảo vệ di tích giữa Ban Quản lý Di tích địa 

phương với các thủ nhang, thủ từ và nhân dân địa phương. Các thành viên trong Ban Quản lý 

Di tích, các thủ nhang, thủ từ, người trông coi di tích phải phối hợp với các cấp chính quyền 

và tổ chức xã hội ở địa phương thảo luận với cộng đồng xung quanh khu di tích để xây dựng ý 

thức tự quản; thường xuyên tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu giá trị của di tích, lễ hội và nếp 

sống văn minh tại di tích để khi tham gia vào hoạt động lễ hội và tín ngưỡng tại di tích du 

khách thập phương sẽ nghiêm túc thực hiện. 

* Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về khu di tích, đẩy 

mạnh xây dựng và áp dụng mô hình giáo dục truyền thống 

Trong việc giáo dục, tuyên truyền về di tích phải chú ý tới thế hệ trẻ, định hướng để 

cho thế hệ này có sự nhìn nhận đúng về truyền thống văn hóa của dân tộc. Với đặc trưng là 

một khu di tích lưu niệm danh nhân cách mạng, cần xây dựng cho khu di tích lưu niệm Huỳnh 

Thúc Kháng các mô hình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tiêu biểu như: Tổ chức cho học 

sinh tham quan và mở các lớp học ngoại khóa, giáo dục truyền thống tại khu di tích; tổ chức 

các buổi nói chuyện chuyên đề về thân thế, sự nghiệp Huỳnh Thúc Kháng; phát động các 

cuộc thi để các thế hệ học sinh có thêm hiểu biết; khuyến khích các đơn vị, trường học, chi bộ 

Đảng cơ sở tổ chức các sự kiện quan trọng tại khu di tích... Đây chính là cách giáo dục truyền 

thống và đem lại hiệu quả đối với đông đảo học sinh và quần chúng nhân dân. Việc tuyên 

truyền cho nhiều đối tượng khác nhau có thể được tiến hành bằng nhiều hình thức như tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng internet, các hoạt động ngoại khóa 

của các trường học thuộc các cấp ở huyện Tiên Phước nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. 

Vận dung có hiệu quả Chỉ thị số 40/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”. 

UBND huyện Tiên Phước và xã Tiên Cảnh cần tổ chức cho các em học sinh tại địa phương, 

toàn tỉnh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá cách 

mạng ở địa phương mình. 

* Quảng bá hình ảnh và giá trị của khu di tích 

Muốn khai thác, phát huy giá trị của di tích, cần tích cực tuyên truyền, quảng bá giá trị 

của di tích. Ở tỉnh Quảng Nam đã có nhiều kinh nghiệm đạt được hiệu quả từ các khu du lịch 

như Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp ở Mỹ Sơn và một số mô hình tiêu biểu trong nước có di 

tích danh nhân cách mạng như ở Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), khu di tích Phủ Chủ tịch 

(Hà Nội), khu di tích mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình)... Do vậy, cần phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Quảng Nam, các công ty lữ hành tại địa phương và trong nước, các báo đài, truyền hình 

tại địa phương để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, giá trị của di tích. Phải thực hiện công tác 

trưng bày, hướng dẫn thuyết minh sao cho hấp dẫn hơn bằng cách thay đổi hình thức từ thuyết 
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minh truyền thống sang hướng dẫn tùy theo đối tượng và mục đích tham quan của du khách. 

Có thể phục dựng lại một số hoạt động lao động trong thời kỳ sống và hoạt động của nhân sĩ 

Huỳnh Thúc Kháng gắn với đời sống văn hóa của bà con nhân dân Tiên Phước, Quảng Nam 

xưa. Cũng cần thiết phải thiết kế cho được một số hiện vật lưu niệm đặc trưng gắn với nét 

riêng của khu di tích và các dịch vụ du lịch tiêu biểu như: xích lô, xe điện phục vụ tham quan 

các nhà cổ truyền thống lâu đời ở các xã Tiên Châu, Tiên Cảnh, Tiên Mỹ trên địa bàn6 và di 

tích cấp quốc gia làng cổ Lộc Yên ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước hằng năm thu hút ổn 

định khoảng 10.000 lượt khách tham quan7. 

* Về cơ chế, chính sách, tài chính 

Qua khảo sát thực trạng của khu di tích lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng ở Tiên Phước 

hiện nay, để thực hiện gắn kết mục tiêu bảo tồn DSVH với nhiệm vụ phát triển du lịch, cấp 

chính quyền địa phương cần phải: 

- Có chính sách tăng cường đầu tư cho việc bảo vệ, phát huy giá trị khu di tích lưu 

niệm Huỳnh Thúc Kháng. Trong những năm qua, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã dành một 

nguồn kinh phí lớn từ ngân sách để đầu tư cho việc trùng tu, tôn tạo tại các di tích trên địa bàn 

tỉnh. Tuy nhiên, việc đầu tư này thực sự đem lại hiệu quả chưa cao, kinh phí còn mang tính 

chia đều cho một số di tích khác. Mặc dù, khu di tích lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng cũng được 

cấp nguồn kinh phí nhưng kinh phí trùng tu, tu bổ không đủ khiến khu di tích này có được 

đầu tư nhưng không đủ kinh phí để xử lý dứt điểm những phần xuống cấp. Bên cạnh việc bảo 

tồn, tôn tạo các hạng mục về công trình kiến trúc, di vật cổ và không gian cảnh quan của di 

tích, cần chú ý tới việc phục hồi, bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa phi vật thể gắn với 

khu di tích. 

- Xây dựng cơ chế chính sách nhằm huy động, khuyến khích sự tham gia của cộng 

đồng vào việc bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích.Khuyến khích, huy động các tổ chức, đoàn 

thể, cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ đóng góp kinh phí, vật chất, nhân 

công cho việc trùng tu, tu bổ di tích, công đức những hiện vật, trang thiết bị phù hợp để sử 

dụng trong khu lưu niệm.... 

Cần nghiên cứu để xây dựng chính sách quản lý và sử dụng các nguồn tài chính tại di 

tích theo hướng ưu tiên. Sử dụng các nguồn thu đầu tư cho việc tái đầu tư đối với việc bảo vệ, 

phát huy giá trị di tích. Việc xây dựng chính sách quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính 

cần được thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, công khai và có hiệu quả gắn với chế độ báo 

cáo thu chi thường xuyên. 

- Có chính sách trợ cấp cho người trực tiếp trông coi, quản lý di tích, đồng thời có 

chính sách cụ thể để tôn vinh, ưu đãi những người có công bảo vệ, truyền dạy và phát huy giá 

trị của di tích để gắn lợi ích về tài chính với trách nhiệm quản lý, trông coi. 

* Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý khu di tích 

Chính quyền địa phương huyện Tiên Phước cần chú ý tới công tác đào tạo nguồn nhân 

lực tham gia quản lý di tích một cách thỏa đáng. Nâng cao công tác tuyển dụng, sử dụng cũng 

 
6 Theo Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam, huyện Tiên Phước hiện 

nay có 9 nhà cổ truyền thống nằm ở các xã Tiên Cảnh, Tiên Châu, Tiên Mỹ. 
7 Theo số liệu của Đài tiếng nói Việt Nam tại địa chỉ: http://vovdulich.vn/tin-tuc/lang-co-loc-yen-duoc-xep-hang-

di-tich-cap-quoc-gia 

http://vovdulich.vn/tin-tuc/lang-co-loc-yen-duoc-xep-hang-di-tich-cap-quoc-gia
http://vovdulich.vn/tin-tuc/lang-co-loc-yen-duoc-xep-hang-di-tich-cap-quoc-gia
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như bồi dưỡng cán bộ quản lý di tích theo hướng: tôn trọng tại chỗ (con em địa phương), 

được đào tạo chuyên sâu (các ngành quản lý văn hóa, du lịch, bảo tàng...), ổn định chức danh 

và nguồn thu nhập ổn định để cán bộ tham gia quản lý di tích yên tâm công tác và cống hiến. 

Thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ qua các lớp ngắn hạn, dài hạn, tập 

huấn, giao lưu học tập kinh nghiệm. Hình thức có thể do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtỉnh 

hoặc Trung tâm Văn hóa huyện tổ chức hàng năm với các trường đại học đào tạo quản lý văn 

hóa và du lịch, các hiệp hội du lịch trong nước, các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, du 

lịch uy tín ở trung ương. 

* Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại khu di tích 

Chú trọng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý di tích nói chung, đặc biệt 

là việc chấp hành pháp luật về quản lý di sản, di tích tại khu lưu niệm. Xây dựng cơ chế giám 

sát hai chiều, cơ quan quản lý di tích, phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện có chức năng thực 

hiện công tác giám sát, thanh tra và có báo cáo hàng năm với UBND huyện, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịchtỉnh Quảng Nam. Nội dung giám sát, thanh tra tập trung vào các nội dung thiết 

thực, cụ thể như: sự minh bạch thu chi tài chính từ nguồn công đức, nguồn xã hội hóa của 

nhân dân; vấn đề lấn chiếm di tích; xuống cấp công trình và mất mát hiện vật; vệ sinh môi 

trường, cảnh quan, mỹ quan và hoạt động tâm linh, văn hóa, du lịch tại di tích để có những 

điều chỉnh kịp thời, có hiệu quả.  

* Tổ chức khai thác du lịch có hiệu quả tại di tích 

Trong những năm gần đây cho thấy, khu di tích lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng đang 

ngày càng thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài tỉnh. Để công tác thu hút khách 

tham quan đến di tích nhiều hơn nữa, UBND tỉnh Quảng Nam nói chung, chính quyền địa 

phương nói riêng cần phải có sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao 

thông liên huyện, kết nối các địa phương trong tỉnh đến khu di tích, sớm đưa di tích trở thành 

điểm đến trong chương trình thiết kế các tour du lịch mở rộng trên địa bàn. Để có thể phát huy 

được tiềm năng ấy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan văn hoá và các công ty lữ 

hành du lịch trong và ngoài huyện Tiên Phước, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá du 

lịch nhằm bảo vệ và khai thác hiệu quả nhất khu di tích này (thiết lập các tour du lịch gắn kết 

khu lưu niệm này thành một điểm tham quan trọng điểm của huyện Tiên Phước như Làng cổ 

Lộc Yên gắn với danh thắng Lò Thung, Nhà cổ Nguyễn Huỳnh Anh, đình làng Hội An...). 

Một biện pháp quan trọng nữa là, phải thực hiện tốt việc quảng bá hình ảnh tích cực của khu 

di tích. Việc quảng bá cần được thực hiện dưới nhiều kênh thông tin khác nhau gồm: các 

phương tiện thông tin đại chúng đài, báo của địa phương, trung ương hoặc ở các tỉnh khác 

thông qua ký kết hợp tác để cùng phát triển du lịch; quảng bá thông qua tờ gấp, tờ rơi, sách, 

đĩa CD, DVD, các biển quảng cáo cỡ lớn đặt tại các trọng điểm giao thông; quảng bá qua 

công nghệ thông tin như cung cấp thông tin về di tích qua mạng internet, các website chuyên 

ngành, các cổng thông tin điện tử của Quảng Nam... Hiện nay, tại điểm khu di tích lưu niệm 

Huỳnh Thúc Kháng thiếu các ấn phẩm du lịch dưới dạng các tờ gấp hoặc các sách chuyên 

khảo, hệ thống hình ảnh, băng đĩa... để giới thiệu với khách du lịch về các giá trị của di tích 

lịch sử - văn hóa nơi đây. Đồng thời, cần chú trọng hơn việc quảng bá trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và mạng internet về du lịch. 
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THE MANAGEMENT OF CELEBRITY RELICS ASSOCIATED WITH 

TOURISM DEVELOPMENT (A CASE STUDY ON THE CELEBRITY 

RELIC OF HUYNH THUC KHANG IN TIEN PHUOC DISTRICT, 

QUANG NAM PROVINCE) 

Le Thanh Ha, Ph.D 

Le Viet Chuong 

 

Abstract:The celebrity relic of revolutionary figure Huynh Thuc Khang in Tien Canh 

commune, Tien Phuoc district, Quang Nam province contains great cultural – historical 

values associated with revolutionary heroes during the struggle for national liberation. 

Therefore, the management of preserving and preserving those cultural values for today and 

tomorrow is to express our gratitude to our ancestors. 

Key words: Cultural – historical relic, celebrity, Huynh Thuc Khang, tourism. 
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LỄ HỘI ĐỀN LÊ XƯA VÀ NAY 

ThS. Lê Thị Hòa1 

 

Tóm tắt: Thái miếu nhà Hậu Lê (hay đền Lê) là một trong những di tích văn hóa, lịch 

sử trọng điểm của thành phố Thanh Hóa. Di tích này do nhà Nguyễn ra lệnh xây dựng vào 

đầu thế kỷ XIX để tưởng nhớ vương triều Hậu Lê trên đất Thanh Hóa. Cùng với di tích là lễ 

hội được tổ chức “xuân thu nhị kỳ” vào 2 dịp đầu xuân và ngày giỗ của vua Lê Thái Tổ 

(tháng 8 âm lịch). Đi liền với các hoạt động tế lễ mang tính chất cung đình thì lễ hội đền Lê 

còn diễn ra nhiều trò chơi, trò diễn độc đáo thể hiện tinh thần thượng võ như trò chạy chữ, 

cướp cù,múa roi, múa kiếm, đi quyền, diễn trò phá trận… Tuy nhiên, với thời gian các hoạt 

động trong lễ hội tại đền Lê đã mai một đi nhiều, phần lễ vẫn còn nhưng giản lược, còn phần 

hội đã gần như biến mất, ảnh hưởng nhiều đến giá trị của di tích. 

Từ khóa: Thanh Hóa, lễ hội, nhà Hậu Lê, đền Lê, Thái miếu nhà Hậu Lê. 

 

1. Khái quát về lịch sử di tích 

Đền Lê là một trong những di tích quan trọng thờ vương triều Hậu Lê trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa, tọa lạc tại phố Kiều Đại, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Hiện nay, đền 

Lê có tên gọi chính thức là Thái miếu nhà Hậu Lê, trong lịch sử ngôi đền này còn có nhiều tên 

gọi khác như: Đền Bố Vệ, đền vua Lê. Tháng 2 năm 1995, Thái miếu nhà Hậu Lê được công 

nhận Di tích lịch sử văn hoá và kiến trúc nghệ thuật quốc gia. 

 Ngôi đền tuy là di tích thờ vương triều nhà Hậu Lê nhưng lại do nhà Nguyễn xây dựng. 

Ở thời Lê sơ, các vua Lê đã cho xây dựng điện Lam Kinh (nay thuộc huyện Thọ Xuân, Thanh 

Hóa) trên đất “cố hương” với quy mô hoành tráng làm nơi thờ tự, tế lễ. Tuy nhiên, cùng với 

sự thăng trầm của triều đại, Lam Kinh nhiều lần bị hủy hoại do chiến tranh và hỏa hoạn, đến 

thời Lê Trung Hưng không còn là nơi tế lễ nữa2. Thời nhà Nguyễn được thành lập (vốn là 

dòng họ có nhiều duyên nợ với nhà Hậu Lê), vua Gia Long đã nói: “Giữ việc thờ cúng nhà Lê 

là một trọng điển của triều đình”3 và cho dời lăng miếu ở Thăng Long về Thanh Hóa để làm 

nơi tông miếu chính thức gọi là Miếu các vua Lê, để thờ tự vương triều nhà Hậu Lê. Tuy 

nhiên lúc này, Lam Kinh không thể khôi phục lại được nữa nên nhà Nguyễn đã chọn một vị 

trí khác để đặt đền thờ nhà Hậu Lê. 

Điển tích của ngôi đền ghi lại rằng: Thời Lê Sơ (thế kỷ XV), làng Bố có một người con 

gái tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh được tuyển vào cung làm thần phi của vua Lê Thái Tông. Bà 

đã sinh được hoàng tử là Lê Bang Cơ. Khi vua Lê Thái Tông mất, hoàng tử Lê Bang Cơ mới 

3 tuổi được tôn lên làm vua (tức vua Lê Nhân Tông), bà được tôn phong là Hoàng thái hậu 

nhiếp chính. Năm Quý Hợi (1443) niên hiệu Thái Hòa, triều đình xây dựng “điện Chiêu Hoa” 

tại làng Bố để hàng năm vua và Thái hậu về bái yết Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) và về thăm 

quê ngoại của vua. Sau khi mẹ con bà Nguyễn Thị Ngọc Anh bị Nghi Dân giết hại (tháng 10 

 
1 Khoa Văn hóa Thông tin, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2 Điện Kính Thiên ở Đông Kinh là nơi tế lễ của thời Trung Hưng 
3 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 1, NXB Giáo dục 
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năm 1459) thì điện Chiêu Hoa cũng dần bị hoang phế. Đến đời nhà Nguyễn (1804), Gia Long 

chọn Hạc Thành làm tỉnh lỵ Thanh Hóa và sau đó một năm (1805) cho di chuyển điện Hoằng 

Đức (tức Thái miếu của nhà Hậu Lê) từ Thăng Long về Bố Vệ, dựng trên nền cũ của điện 

Chiêu Hoa.  

Vùng đất Bố Vệ này không chỉ là nơi sơn kỳ thủy tú, địa hình và vị trí địa lý thuận lợi, 

nằm ngay trên đường kinh lý bắc nam mà còn là mảnh đất chứa đựng những trầm tích của 

vương triều Hậu Lê. Nơi đây có điện Chiêu Hoa, thờ Tuyên từ nhân ý Chiêu túc Hoàng Thái 

hậu Nguyễn Thị Ngọc Anh, đây cũng là nơi sinh của vua Lê Anh Tông thời Trung Hưng. Vua 

thuộc dòng Hoằng quốc công Lê Trừ (anh trai Lê Thái Tổ), khi vua Trung Tông mất không có 

con kế vị nên được Trịnh Kiểm và các đại thần lập nên. Đây là những lý do để nhà Nguyễn 

chọn đất Bố Vệ làm nơi dựng đền thời nhà Hậu Lê mới trên đất Thanh Hóa. Nơi đây hiện 

đang phụng thờ 26 vị hoàng đế, các vị hoàng hậu, hoàng thái hậu, chư vị liệt tổ liệt tông cùng 

các vương công, đại thần nhà Hậu Lê. 

Trong sách Đền miếu Việt Nam, giáo sư Vũ Ngọc Khánh đã có những đánh giá về vị 

trí lịch sử đặc biệt của ngôi đền và bước đầu khái quát được những đặc điểm về kiến trúc và lễ 

hội của ngôi đền thờ nhà Lê trên đất Bố Vệ. Đền nhà Lê được dựng theo phong cách kiến trúc 

Hậu Lê và thời Nguyễn bao gồm Tiền điện và Hậu điện được nối bằng một sân điện chạy 

suốt. Tiền điện và hậu điện được bố trí liền nhau theo lối trùng thềm (kiểu chữ Nhị) gồm 7 

gian, mái được lợp ngói mũi hài, phía trên đỉnh nóc được trang trí công phu với biểu tượng 

“lưỡng long chầu nguyệt” chạy gần hết nóc mái.  

Trải qua hơn 200 năm lịch sử, Thái miếu đã được tu sửa nhiều lần nhưng đến nay, di 

tích vẫn lưu giữ nét đặc trưng của lối kiến trúc cổ Việt Nam và nghệ thuật chạm khắc tượng. 

Tại đền hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật gốc rất có giá trị về nghệ thuật điêu khắc (gạch, 

ngưỡng, bia, chân tảng, tam quan, khánh đá...). Cũng giống như tại khu di tích Lam Kinh, nơi 

đây còn thờ hai bậc công thần khai quốc thời Lê sơ là Nguyễn Trãi và Lê Lai. Việc đưa tượng 

Nguyễn Trãi và Lê Lai vào phối thờ là sản phẩm của tư duy dân gian sau này gán ghép vào vì di 

tích Thái miếu vốn chỉ thờ các vị vua và hoàng hậu triều Lê (Lê sơ và Hậu Lê, trừ vua Lê Chiêu 

Thống). Qua đó thấy được tính cung đình và tính dân gian trong hệ thống thờ cúng ở đây. 

Thời nhà Nguyễn, thái miếu nhà Hậu Lê có vai trò quan trọng. Người già nơi đây còn 

kể lại nhiều lần vua Bảo Đại, các quan tỉnh huyện tới đây tế lễ và dâng hương. Triều đình nhà 

Nguyễn cũng quy định hàng năm các quan lớn và tổng Bố Đức làm giỗ Lê Lai, Lê Lợi vào 

ngày 21, 22 tháng 8 âm lịch hàng năm. Cùng với các hoạt động tế lễ do triều đình và quan lớn 

của tỉnh thực hiện, nhân dân tại các vùng lân cận của đền đã biến nơi đây thành một trung tâm 

sinh hoạt tâm linh với các hoạt động tế lễ vào mùa xuân và mùa thu (tháng 8 âm lịch), đưa 

nhiều trò chơi, trò diễn vào thực hành tại di tích, đưa lễ hội đền Lê vừa có tính cung đình vừa 

có tính dân gian. 

2. Lễ hội đền Lê xưa  

Lễ hội đền Lê là một trong những lễ hội tiêu biểu trên đất Thanh Hóa nhằm tưởng nhớ 

và tôn vinh anh hùng dân tộc Lê Lợi và vương triều nhà Hậu Lê. Lễ hội này đã được chọn để 

khảo tả trong sách Lễ hội Việt Nam của Lê Trung Vũ. Lễ hội đền Lê xưa mang cả hai lớp 
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cung đình và dân gian. Tính cung đình thể hiện ở chỗ lễ hội này là mô phỏng của lễ hội Lam 

Kinh, còn tính dân gian chính là việc nhập hội làng Vệ Yên vào thành một phần quan trọng 

của lễ hội. 

Thanh Hóa nổi tiếng là vùng đất có nhiều lễ hội. Lễ hội Thanh Hóa xưa có hai dòng: 

dòng dân gian và dòng cung đình, trong đó dòng dân gian chiếm phần đông. Lễ hội đền Lê 

lúc ban đầu (thời phong kiến) cũng giống như lễ hội Lam Kinh là lễ hội cung đình, hoạt động 

chính trong lễ hội là tế tông miếu và liệt tông nhà Lê. Bản chất của lễ hội đền Lê xưa là mô 

phỏng lễ hội Lam Kinh, hay lễ hội đền Lê chính là một “mảnh vỡ” của lễ hội Lam Kinh.  

Theo nhà nghiên cứu Hoàng Anh Nhân “...Lam Kinh nhiều lần bị đốt cháy, cho đến lần 

cháy điện Lam Kinh thời Tây Sơn thì không thể khôi phục lại được nữa. Nhà Nguyễn thống 

nhất đất nước đã cho xây đền Lê Bố Vệ và việc lễ hội Lam Kinh được chuyển hẳn về đây”4. 

Như vậy, một thời lễ hội đền Lê đã thực hiện chức năng của lễ hội Lam Kinh và là một lễ hội 

cung đình.  

Theo dòng chảy của lịch sử, lễ hội đền Lê có cả sự kết hợp với hội làng Vệ Yên được 

nhân dân tổ chức vào các ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng giêng, với nhiều trò diễn đặc sắc 

như diễn xướng “chạy chữ, phá trận”, tung cù...nhằm tôn vinh công lao chống giặc ngoại xâm 

của nhà Lê với lịch sử dân tộc. Bên cạnh nghi thức tế lễ và vũ nhạc theo lối cung đình thì việc 

du nhập thêm các  hình thức diễn xướng dân gian như trò chạy chữ “thiên hạ thái bình”, tung 

cù, kéo co, chọi gà của nhân dân các làng xung quanh Bố Vệ, sự tham gia của nhân dân trong 

các kỳ lễ hội ở đây đã làm cho lễ hội dần có thêm tính dân gian. 

Lễ hội đền Lê xưa được nhà Nguyễn hết sức chú trọng, được nâng lên hàng “quốc tế”. 

Lễ hội được tổ chức vào các dịp “Xuân thu nhị kỳ” với nghi thức lớn, việc tế lễ ít nhất phải do 

quan đầu tỉnh chủ lễ. Lễ hội mùa xuân được tổ chức vào dịp đầu năm, sau tết nguyên đán 

mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu, mọi người khỏe mạnh. 

Lễ hội chính hàng năm được tổ chức vào các ngày 20, 21, 22 tháng 8 âm lịch (đại lễ là ngày 

22 là ngày giỗ của lê Lợi).  

Theo các tài liệu tổng hợp được, mỗi năm cứ đến ngày 21 tháng 8, nhân dân Thái Bằng, 

quê hương Lê Lai đem lễ vật tới Bố Vệ để làm giỗ Lê Lai. Ngày 22 âm lịch là ngày đại tế giỗ 

Lê Lợi, mờ sáng ngày 22, kỳ lão chức dịch làng Bố Vệ túc trực ở đầu làng (ngã ba Mật Sơn) 

cùng với phường bát âm và đồng văn, ở đây có đặt hương án để đón các quan, chung quanh 

có cắm cờ quạt, tán lọng… Khi các quan đầu tỉnh: Tổng Đốc, Án Sát, Bố Chánh cùng các 

quan khách và người tùy tùng đi cáng đến đây thì các kỳ lão, chức dịch bái lạy, đón rước. 

Đám rước các quan trống giong, cờ mở tưng bừng tiến về đền Lê. Nhân dân đứng hai bên 

đường chiêm ngưỡng, nô nức vui như hội. Các quan tỉnh được rước đến Tả vu để chuẩn bị 

vào Đại tế. 

Trong phần nghi thức tế lễ, các quy định tế lễ hết sức chặt chẽ, từ phần cỗ tế phải làm cỗ 

tam sinh (trâu, dê, lợn được dùng nguyên con để làm lễ cúng tế) với tục tế sống. Trước khi 

vào tế các quan phải trải qua lễ quán tẩy là lễ rửa tay trước khi vào tế. Người xưa đặt ra lễ 

quán tẩy cốt là để cho thật tinh khiếtđể mà rót rượu dâng rượu. Phẩm phục, giờ tế và các bước 

 
4 Lê Huy Trâm, Hoàng Anh Nhân, Lễ tục, lễ hội truyền thống xứ Thanh, NXB Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 2001 
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hành lễ cũng được thực hiện rất nghiêm trang, quy củ thể hiện rõ tính chất cung đình. Vũ khúc 

“Bình Ngô phá trận” và “Chư hầu lai triều” là loại nhã nhạc cung đình chỉ biểu diễn trong đại 

lễ. Tương truyền, vua Thái Tông nhớ lại công trước của vua cha Thái Tổ dùng vũ công mà đánh 

giặc Minh, bình được thiên hạ nên đã sai Nguyễn Trãi chế ra hai khúc nhạc múa “Bình Ngô phá 

trận” do quan võ múa và “Chư hầu lai triều” do quan văn múa trong hành lễ tại Lam Kinh. 

Vào dịp lễ hội đền Lê xưa kia, sau khi tế lễ xong, làng Vệ Yên tổ chức vui chơi, hội hè. 

Trước hết, làng mời một số làng lân cận như: Mật Sơn, Vĩnh Yên, Đa Sĩ, Quảng Xá tới dự 

hội. Các làng này nhận lời mời, cử những trai tráng khỏe mạnh, ăn mặc tề chỉnh, chít khăn 

thắt lưng… để rước kiệu Thành hoàng làng mình đến Bố Vệ dự hội chơi trò tung cù, diễn trò 

kéo chữ. 

Trò kéo chữ là trò chạy để xếp thành các chữ Hán “Thưởng xuân đồng lạc” hay “Thiên 

hạ thái bình”. Các con trò có đến hàng trăm người (con trai) ăn mặc đồng phục theo màu sắc 

quy định cho từng chữ, chạy theo từng nét chữ đã được vạch sẵn để xếp thành chữ cho nên 

còn gọi là trò chạy chữ. Khi diễn trò này các con trò phải bắt thăm để chia thành 2 phe: quân 

ta và quân Ngô, diễn lại cảnh quân ta đánh cho quân Ngô thua trận, bỏ chạy, mô phỏng lại 

chiến thắng Lam Sơn oai hùng. 

Sau đó là đến hội tung cù (đây là một trò diễn thể hiện công lao chống giặc ngoại xâm 

của nhà Lê, trong đó cù được xem là đầu giặc Ngô). Cù là một quả cầu bện bằng rơm có giẻ 

bọc ngoài và phết sơn. Có khi dùng một quả dừa không có nước. Giữa sân, trồng một cây tre 

cao, có thanh ngang treo một cái giỏ quấn lụa đẹp. Một người ngồi sẵn dưới gốc tre, cầm dây 

nối với thanh ngang trên, giật đi giật lại cho chiếc giỏ luôn ở thế rung rinh. Chiêng trống và 

nhạc ngựa vang lên. Người đầu thì tung quả cầu lên cao và tất cả đám đông xông vào hứng 

cướp cù. Cù rơi vào tay ai, người đó phải tìm cách tung tọt vào giỏ đeo trên đầu ngọn tre. 

Cướp cù là một dịp cho các lực sĩ thi tài nhanh nhẹn, dẻo dai, hùng dũng. Cuộc chơi kéo dài 

cho đến khi quả cầu lọt vào cái giỏ đang lắc lư trên ngọn tre thì hội tung cù chấm dứt. Có 

người cho rằng tung cù ở lễ hội đền Lê là cách tượng trưng cho sự chiến thắng của quân và 

dân Lam Sơn, tung đầu tướng giặc Ngô, trong đó cù được xem là đầu giặc Ngô.  

Chính vì các trò diễn tại lễ hội đều để gợi lại cuộc khởi nghĩa Lam Sơn xưa nên lễ hội 

tại đền Lê còn được gọi là “Hội trận đền vua Lê”. Hội trận này không chỉ nhằm kỷ niệm 

những chiến tích oanh liệt của người xưa, mà còn khơi động tinh thần thượng võ, rèn luyện 

chí khí thanh niên, hâm nóng nhiệt tình yêu nước của mọi người. 

3. Lễ hội đền Lê ngày nay 

 Hiện nay, bên cạnh lễ hội Lam Kinh, lễ hội tại Thái miếu nhà Hậu Lê cũng được tổ 

chức từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch hàng năm, lễ hội do UBND thành phố Thanh 

Hóa chủ trì. Mặc dù, giá trị của lễ hội tại Thái miếu nhà Hậu Lê là rất lớn nhưng hiện nay 

thực trạng tổ chức hoạt động tế lễ và lễ hội tại đây đang có nhiều vấn đề bất cập. 

 Mặc dù là một trong những lễ hội trọng điểm của thành phố Thanh Hóa, nhưng quy 

mô của lễ hội chưa tương xứng với giá trị lịch sử vốn có. Không gian tổ chức còn nhỏ, hẹp 

khó thực hiện được các nghi thức lớn và các trò chơi, trò diễn. UBND tỉnh Thanh Hóa đã có 

dự án mở rộng diện tích, không gian của di tích Thái miếu nhà Hậu Lê, dự án được giao cho 
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nhà thầu theo hình thức BT (Dự án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng), với tổng mức đầu tư của dự án 

là 293 tỷ đồng, nhưng đến nay công trình vẫn chưa được khởi công. 

Từ năm 2012 trở về trước, nghi thức tế lễ tại Thái miếu nhà Hậu Lê do các đội tế nữ 

quan thực hiện. Việc tế nữ quan trong lễ hội mang tính chất cung đình như lễ hội đền Lê là 

không chính xác, bởi tế nữ quan là một đặc trưng của tín ngưỡng thờ mẫu. Kể từ năm 2013, 

UBND thành phố chỉ đạo tế nam quan. Các đội tế được mời từ Phú Khê (Hoằng Hóa) hoặc 

Thiệu Dương (Thành phố Thanh Hóa) nhưng đều thực hiện nghi thức tế truyền thống dân 

gian chứ chưa theo nghi thức tế cung đình.  

Phần hội nghèo nàn, tẻ nhạt. Ngoài việc thất truyền vũ nhạc cung đình “Bình Ngô phá 

trận”, “Chư hầu lai triều” thì các trò diễn dân gian truyền thống như: kéo chữ, tung cù...cũng 

vắng bóng trong các dịp lễ hội. Đây là một trong những nguyên nhân khiến lễ hội không hấp 

dẫn, thu hút được công chúng, số lượng du khách đến với lễ hội còn hạn chế. 

Nhiều năm qua, người dân quanh khu vực đền Lê ít quan tâm đến các hoạt động lễ 

hội. Họ không còn thể hiện vai trò chủ thể mà có tham dự cũng như khán giả đến xem. Trong 

khi chủ trương của nhà nước trong công tác quản lý lễ hội hiện nay, các cấp chính quyền ngày 

càng nâng cao vai trò của người dân tại cộng đồng địa phương trong việc tổ chức và quản lý 

các hoạt động tại lễ hội. Người dân được khuyến khích tích cực, chủ động trong tham gia, tiếp 

nhận, làm chủ các công đoạn, quy trình, hướng tới đảm nhận hoàn toàn vai trò chủ thể duy trì 

tổ chức, điều hành lễ hội với một tâm thế hào hứng, phấn khởi, tự tin. 

Chính những điều này đã khiến cho nghi thức tế lễ và lễ hội tại Thái miếu nhà Hậu Lê 

trở nên mờ nhạt và đơn điệu, không tương xứng với quy mô và giá trị truyền thống của một 

trong những di tích trọng điểm của tỉnh liên quan đến triều đại nhà Hậu Lê. Do vậy, cần có 

những giải pháp để phục dựng lại nghi thức tế lễ theo hướng cung đình hóa và phục dựng hoạt 

động lễ hội dân gian gắn liền với người dân tại Thái miếu nhà Hậu Lê. 

4. Vấn đề phục dựng lễ hội đền Lê 

Trong thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển lớn mạnh về mọi mặt của đất nước, nhu 

cầu tín ngưỡng, tôn giáo và các hoạt động lễ hội cũng có sự thay đổi mạnh mẽ. Do đó, các di 

tích lịch sử, các công trình văn hóa tâm linh được phục dựng, trùng tu, xây mới ở nhiều nơi, 

cùng với đó là sự phục hồi của các lễ hội truyền thống. Đây không phải là một hiện tượng 

ngẫu nhiên mà là vấn đề có tính chất quy luật trong sự vận động và phát triển của đời sống xã 

hội, hàm chứa trong đó nhiều ý nghĩa sâu sắc về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội nhân văn. 

Đối với lĩnh vực di sản văn hóa, việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản buộc 

phải tuân thủ những nguyên tắc nghiêm cẩn mà tiêu biểu là yếu tố nguyên gốc. Thực trạng 

tình hình thực hiện Luật Di sản cho thấy, phần lớn các di sản đều ít nhiều bị xâm hại. Nhiều 

thì xóa đi di tích gốc để xây mới toàn bộ, phổ biến là bảo tồn không đảm bảo yếu tố nguyên 

gốc, ít thì vi phạm những chi tiết về hoa văn trong di sản vật thể hay câu chữ, trang phục, điệu 

bộ đối với di sản phi vật thể. Dưới góc độ quản lý, phần lớn đơn vị trực tiếp quản lý di sản 

trông chờ, ỷ lại vào cơ quan quản lý chuyên môn cấp trên và các đơn vị nghiên cứu chứ ít có 

đơn vị tự giác tìm tòi, chủ động đề xuất hay tham gia phối hợp với các cơ quan liên quan để 

có phương án và biện pháp phù hợp. Ngược lại, một số đơn vị tự động, đơn phương tổ chức 
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thực hiện các hoạt động quản lý, bảo tồn di sản không theo quy định và hành vi đó mặc dù cố 

tình hay vô ý đã vi phạm pháp luật. Ở khía cạnh khác, tình trạng “râu ông nọ cắm cằm bà kia” 

cũng khá phổ biến. Do vậy, việc nghiên cứu về di sản văn hóa nói chung và nghiên cứu cơ 

bản đối với các di tích nói riêng là vô cùng cần thiết và cấp bách để giữ gìn bản sắc văn hóa 

dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. 

Di tích quốc gia Thái miếu nhà Hậu Lê là một di tích lịch sử văn hóa trọng điểm của 

thành phố Thanh Hóa, gắn liền với hệ thống các di tích liên quan đến nhà Hậu Lê trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa. Việc bảo tồn, tôn tạo di tích đã được cấp ủy, chính quyền tỉnh và thành phố 

Thanh Hóa quan tâm cách đây hàng chục năm. Một vài hạng mục đã hoàn thành nhưng về 

tổng thể vẫn còn nhiều việc còn dang dở cần tiếp tục thực hiện. Đến nay cùng với quy hoạch 

mở rộng, dự án đã được thẩm định và phê duyệt những bước căn bản của thủ tục đầu tư. 

Trong tương lai gần, Thái miếu sẽ có cơ ngơi trang nghiêm, bề thế, trở về vị trí xứng đáng 

như khi được nhà Nguyễn tôn vinh. Vai trò, vị trí Thái miếu không chỉ thể hiện về mặt kiến 

trúc, hiện vật, linh vị mà còn ở tính chất cung đình trong hình thái nghi thức tế lễ và lễ hội nơi 

đây - sự kết hợp giữa di sản vật thể và phi vật thể là sự thống nhất biện chứng của di tích sống 

động. Tuy vậy, về nghi thức tế lễ và lễ hội tại Thái miếu nhà Hậu Lê vẫn chưa đáp ứng được 

yêu cầu, còn nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ, cần phải được nghiên cứu bài bản, khoa học để có 

phương án khôi phục cụ thể và có những giải pháp thiết thực để lễ hội tại đền Lê được sống 

lại, trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân thành phố và tỉnh 

Thanh Hóa. 

Việc nghiên cứu phục dựng nghi thức tế lễ và lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê là hoạt động 

tích cực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích, bảo tồn các giá trị di sản quý báu của dân 

tộc. Đây vừa là nhiệm vụ khoa học có tính thực tiễn cao, vừa là hành động thiết thực tri ân đối 

với anh hùng dân tộc Lê Lợi và các vị minh quân, các vị tiền hiền triều Hậu Lê sáng danh 

trong quốc sử.  

Quá trình khôi phục các lễ hội này thể hiện ở cả sự phục hồi không gian tổ chức lễ hội 

(trọng tâm là cơ sở tín ngưỡng) và các nghi lễ. Sự phục hồi đó nhằm tạo ra quy mô lớn hơn 

cho lễ hội và bảo vệ những nét văn hóa truyền thống vốn đã bị mai một qua nhiều thăng trầm 

của lịch sử. 

Gắn liền với quá trình phục hồi lễ hội còn là các câu chuyện làm mới lễ hội, thay đổi 

những nhìn nhận về tính thiêng của lễ hội hay sự gia tăng tính phức tạp trong thực hành lễ hội 

hiện nay. Ai, tổ chức, nhóm cộng đồng nào đi đầu trong việc phục hồi lễ hội?; Phục hồi vì 

mục đích gì?; Phục hồi ra sao?; Tại sao lại phục hồi lễ hội như vậy?... là những vấn đề cần 

thiết cần được nghiên cứu và đưa ra giải pháp thực hiện phù hợp. 

Vấn đề phục dựng lễ hội cũng là một vấn đề được các cơ quan quản lý văn hóa tại 

Thanh Hóa hết sức quan tâm. Năm 2016,UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 

2247/QĐ-UBND phê duyệt“Đề án nghiên cứu phục dựng và phát huy giá trị các lễ hội tiêu 

biểu và các loại hình văn hóa dân gian đặc sắc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phục vụ phát triển 

du lịch”. Việc nghiên cứu phục dựng lễ hội tại Thái miếu nhà Hậu Lê là cần thiết, làm phong 
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phú hơn nữa đời sống lễ hội của người dân thành phố Thanh Hóa, phù hợp với chủ trương và 

yêu cầu của các cơ quan quản lý của tỉnh. 

Việc phục dựng lễ hội tại Thái miếu nhà Hậu Lê cũng cung cấp các nghiên cứu một 

cách chi tiết về nghi thức tế lễ đặc sắc và một số trò diễn độc đáo của người dân Thanh Hóa 

hiện nay như chạy chữ “Thiên hạ thái bình” hay “Đồng Xuân hưởng lạc”. Đặc biệt, việc sưu 

tầm tài liệu, từng bước phục dựng vũ nhạc “Bình Ngô phá trận” sẽ đem lại những giá trị to 

lớn về mặt khoa học và thực tiễn. 
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THE TEMPLE FESTIVAL: PAST AND PRESENT 

Le Thi Hoa, M.A 

 

Abstract:The Temple of Later Le Dynasty is one of the key cultural and historical relics 

of Thanh Hoa city. This monument was ordered by the Nguyen Dynasty in the early 19th 

century to commemorate the later Le dynasty in Thanh Hoa. The festival is organized twice 

on the beginning of spring and the death anniversary of King Le Thai To (the 8th month by 

lunarcalendar). Besides the sacrifices-offering ceremony, incense offering rite and other 

rituals like in many other festivals throughout the country, the festival also launches various 

other activities such as martial arts and wrestling competitions. 

Key words:Thanh Hoa, festival, Temple of Later Le Dynasty 
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CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG 

NHÌN TỪ TIỂU THUYẾT SAU NĂM 1986 

NCS. Hoàng Thị Kim Oanh1 

 

Tóm tắt: Tính cộng đồng được xem là một trong những đặc điểm thuộc về hệ giá trị 

truyền thống trong văn hóa Việt Nam vốn xuất phát từ nền văn minh nông nghiệp trồng lúa 

nước. Nó tạo nên tính ổn định, khép kín, phụ thuộc, gắn bó, cố kết với nhau để đối phó với tự 

nhiên. Tính cộng đồng luôn chi phối con người Việt Nam trong các mối quan hệ xã hội. Tiểu 

thuyết sau năm 1986 đã thể hiện sâu sắc mối quan hệ này khi viết về đề tài hậu chiến. 

Từ khóa: Con người, mối quan hệ cộng đồng, tiểu thuyết sau năm 1986, hậu chiến 

 

1. Con người cộng đồng, mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng trong văn học 

Việt Nam 

Tính cộng đồng được coi là “bản sắc” đặc trưng của con người Việt Nam. “Bản sắc” 

này được biểu hiện trong văn học như sau: 

Thứ nhất, con người trong quan hệ gia đình: Đối với văn hóa Việt Nam, gia đình là 

đơn vị cơ sở, là nền tảng. Cộng đồng gia đình ở phương Đông ràng buộc cá nhân mạnh mẽ 

hơn cộng đồng phương Tây. Do đó, con người Việt Nam không thiên về con người cá nhân 

mà thiên về con người cộng đồng. Dù họ có nói về cá nhân, lên tiếng mạnh mẽ cho quyền tự 

do cá nhân thì tiếng nói ấy vẫn chịu sự chi phối nhất định của những mối quan hệ cộng đồng. 

Tính cộng đồng được biểu hiện xuyên suốt trong văn học Việt Nam từ văn học dân gian đến 

văn học hiện đại, từ các loại hình thơ ca trữ tình đến văn xuôi qua những quan niệm về ứng xử 

với cộng đồng. Đó là các quan niệm trong ứng xử đạo hiếu; quan niệm trong phong tục tập 

quán “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”… 

Thứ hai, con người trong quan hệ cộng đồng làng xã: Trong văn hóa Việt Nam, cộng 

đồng làng xã có truyền thống tốt đẹp “tối lửa tắt đèn có nhau”, can thiệp rất “hồn nhiên” vào 

chuyện riêng tư của mọi người và ta có thể thấy qua một số tác phẩm Những cánh hoa tàn của 

Nam Cao, Thời xa vắng của Lê Lựu, Bến không chồng của Dương Hướng… Những thành 

viên trong cộng đồng làng xã luôn phải “nép mình” tìm cách đối phó với cộng đồng xung 

quanh. Nhất là khi đám đông nhận ra những ẩn ức giấu kín bên trong họ. Con người trong văn 

học Việt Nam vì thế được khai thác đa dạng, nhiều chiều trong mối quan hệ giữa cá nhân với 

cộng đồng, đặc biệt là với cộng đồng làng xã.  

Thứ ba, con người trong quan hệ quốc gia, dân tộc: Đặc điểm lớn của lịch sử dân tộc 

Việt Nam là dựng nước và giữ nước. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nền độc lập của dân tộc 

được văn học Việt Nam phản ánh một cách phong phú và mang giá trị nhân văn sâu sắc. 

Trong mối quan hệ với quốc gia, dân tộc, con người được văn học thể hiện qua ý thức sâu sắc 

về quốc gia, dân tộc; về ý chí căm thù quân xâm lược và tinh thần dám hi sinh vì độc lập tự do 

của tổ quốc. 

 
1 Khoa Giáo dục Đại cương và Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Thứ tư, con người trong quan hệ xã hội: Bản chất của con người là tổng hòa những 

quan hệ xã hội. Điều đó có nghĩa là cần xem xét con người với tư cách là cá nhân trong mối 

quan hệ với xã hội, với điều kiện lịch sử cụ thể và với tình hình kinh tế xã hội của thời đại, 

chứ không phải con người chung chung, trừu tượng, thoát ly hiện thực. Do vậy, khi nghiên 

cứu sự biến đổi quan hệ cá nhân và xã hội cũng chính là nghiên cứu con người trong tính lịch 

sử của nó, con người đang chịu sự tác động của hoàn cảnh và cải tạo hoàn cảnh.  

Đối với con người Việt Nam trong lịch sử cũng như hiện đại, mối quan hệ giữa cá 

nhân và cộng đồng hết sức khăng khít trong một hệ thống bền chặt Nhà - Làng - Nước. Vận 

mệnh của cá nhân luôn gắn chặt vào vận mệnh cộng đồng, xã hội và cá nhân sẵn sàng hi sinh 

những lợi ích riêng để bảo vệ lấy lợi ích chung. Trong văn học viết về chiến tranh, tính cộng 

đồng như sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đất nước được độc lập, những "cá nhân anh hùng" lại trở về 

với đời thường trong mối lo toan mưu sinh hối hả, những nhu cầu ăn, mặc, ở... Quan niệm 

nghệ thuật về con người cũng có sự vận động, biến đổi phù hợp với xu hướng phát triển theo 

từng giai đoạn của văn học.  

Văn học Việt Nam từ sau năm 1975, nhất là từ đầu thập kỷ 80 với mốc chặng đường 

đổi mới của dân tộc, của văn học, đã đánh dấu bước đột phá mới trước hết là trong cách khám 

phá và thể hiện con người. Tiếp tục mạch đề tài quen thuộc: chiến tranh, bên cạnh việc thiết 

lập nên những sáng tạo mới cho thể loại tiểu thuyết, văn học thời kỳ sau năm 1986 đã thực sự 

khơi được những mạch nguồn “vừa quen vừa lạ” cả về nội dung lẫn hình thức khai thác hiện 

thực. Việc đổi mới quan niệm về con người là yếu tố căn bản quyết định xu hướng dân chủ 

hóa của văn học, giúp cho văn học vừa linh hoạt biến hóa hơn về hình thức lại vừa chân thực 

hơn trong nội dung khái quát đời sống. Con người lúc này vẫn được khai thác trong mối quan 

hệ với cộng đồng, với tất cả quan hệ chung - riêng, song được “nếm trải”, quy chiếu từ điểm 

nhìn cá nhân qua hai mối quan hệ: một là con người trong mối quan hệ với bi kịch cá nhân; 

hai là con người trong mối quan hệ bản năng tự nhiên. Nói khác đi, con người lúc này được 

đặt trong các mối quan hệ với cộng đồng và quy chiếu với chính nó để lí giải, cắt nghĩa về sự 

tồn tại của chính nó. 

2. Con người Việt Nam trong mối quan hệ với cộng đồng nhìn từ tiểu thuyết sau 

năm 1986 viết về đề tài hậu chiến 

2.1. Con người nhận thức bi kịch cá nhân  

Nếu như con người trong kháng chiến là con người của tập thể, của cộng đồng, con 

người thống nhất hoàn toàn với lịch sử lạc quan, tích cực trưởng thành và hoàn thiện, không 

bi kịch… thì con người trong cuộc sống hòa bình đã có những mầm đâm chồi cho sự thức tỉnh 

cá nhân khiến nó không thể nhìn nguyên phiến một chiều mà luôn đặt trong thế đa chiều, 

trong mối quan hệ cá nhân tác động trở lại cộng đồng. Cộng đồng làng xã không thể mãi tiếp 

tục “hồn nhiên” can thiệp vào đời sống riêng tư của từng cá thể nữa. Lúc này, đứng trước mối 

quan hệ với cộng đồng, con người của văn học đã tự phán xét, suy ngẫm về những hành vi 

của mình. Điều này đồng thời đánh dấu những phức tạp của đời sống cá nhân nội tâm con 

người, những cảm xúc, suy tư, những dằn vặt trăn trở, những mối quan hệ nhiều chiều… luôn 

được đặt trong thế tương quan quy chiếu từ điểm nhìn cá nhân.  
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2.1.1. Bi kịch nỗi đau thể xác và tinh thần  

Chiến tranh đã lùi xa nhưng vết thương mà nó để lại vẫn nhức buốt trong tâm hồn con 

người. Nền hòa bình thời hậu chiến với quá nhiều vấn đề nan giải, quá nhiều bất ổn đã khiến 

những con người từng kinh qua chiến tranh may mắn còn sống sót cảm thấy mất thăng bằng, 

mất niềm tin. Nhiều người trở về thân thể còn lành nguyên nhưng tâm hồn mãi mãi mang 

thương tật. Chiến tranh với dư âm của nó vẫn luôn tồn tại trong tâm linh, trong suy nghĩ, tình 

cảm và tâm lý của những người từng tham chiến, biến họ thành những kẻ “lạc thời” trước 

cộng đồng. Họ cảm thấy mình bị “bắn ra khỏi lề đường”, “va đâu vỡ đấy”. Trong rất nhiều 

sáng tác của Chu Lai những người lính của một thời mang thứ di chứng nặng nề như Sáu 

Nguyện (Ba lần và một lần), Linh (Vòng tròn bội bạc), Hùng (Ăn mày dĩ vãng) khiến họ thấy 

mình thực sự đã bị “mắc kẹt giữa cuộc đời”. Họ dễ dàng trở thành những kẻ mang “tâm hồn 

bấn loạn, ngôn ngữ độc thoại rối mù, họ bị thực cảnh chiến tranh đày ải, tàn nhẫn, làm suy 

sụp cả thể xác lẫn tinh thần” [3;7]. Ra khỏi chiến tranh trong Kiên hàm chứa một mâu thuẫn 

thường trực. Anh may mắn được sống sót trong thời bình nhưng anh lại cảm thấy “không phải 

là mình đang sống mà như đang bị mắc kẹt trong cuộc đời này” [3;87]. Người cựu binh sống 

vất vưởng giữa đám đông hỗn độn kia đang mang một thứ bệnh tinh thần nặng nề khó chữa 

khỏi. Con người Kiên luôn đi tìm thời gian trong quá khứ với một tâm trạng không bình 

thường “một tâm hồn bị giam cầm trong quá khứ, hiện tại chơi vơi và tương lai mờ mịt”. Điều 

này cũng giống như Quy trong Chim én bay. Hiện tại đối với Quy là “căn phòng của chị đêm 

xuống lại càng thêm vắng vẻ. Nhiều đêm, chị phải khóa cửa phòng, đi lang thang trên phố” 

[2;123] và cái căn bệnh co giật thỉnh thoảng lại hành hạ chị. Từng đêm, những giấc mơ quái 

đản cứ hiện về với nỗi ám ảnh về những cái chết kẻ thù mang đến cho gia đình chị và những 

cái chết chị gieo cho chúng… Có cái gì đó ngoài lý trí bắt chị phải suy nghĩ trăn trở. Thực tại 

trả về cho Quy không gì hơn ngoài những cảm giác nặng nề cùng với những cơn đau hành hạ, 

cả nỗi xót xa đau đớn tột cùng khi bản năng làm mẹ cũng đã bị cướp mất. Chiến tranh trải qua 

nhiều thời gian, nhiều thế hệ đã thấm sâu vào từng nỗi đau của từng cá nhân, lâu lâu lại tái 

phát, âm ỉ trong cuộc sống và trong lòng người. 

Ở Thần thánh và bươm bướm, Thao - người cựu binh một thời “say sưa lẽ yêu đời”, trở 

về làng quê sau cuộc chiến luôn loay hoay đi tìm cho mình một sức mạnh vô hình để có thể 

trở nên mạnh mẽ mà tồn tại giữa mớ hỗn độn của cuộc sống cơm áo gạo tiền, của sự chuyển 

mình mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường từ mảnh đất mà anh đang sinh sống, đã sinh ra và 

lớn lên. Thao cứ loay hoay đi tìm chính mình và trải qua hết sai lầm này đến bi kịch khác 

không lối thoát. “Mình đâu đến nỗi quá tệ bạc? Ngay cả với con Liên, nếu mình dấn tới chiếm 

đoạt nó thì có lẽ cuộc đời không có đoạn nhục nhã hôm nay. Chỉ vì mình thương nó, mình coi 

tình đồng đội quá thiêng liêng nên sự đời mới trở thành rối rắm, éo le. Khối đứa tàn bạo sống 

như súc vật, giày xéo lương tâm và đồng đội dưới chân mà chúng nó vẫn được đời trọng 

vọng. Tiên sư cuộc đời! Uất quá, hận quá, căm quá. Mẹ kiếp, chính cái lương tâm chó chết là 

thủ phạm làm mình nhục nhằn khổ sở thế này đây” [8;144]. Bao nhiêu tủi hổ, uất hận cứ trào 

lên, không thể đổ lỗi cho ai, chỉ biết trách thân trách phận... Chứng kiến đứa con quái thai của 

đồng đội cũ chỉ ngủ khi được ngửi hoa bưởi tươi, anh đã cay đắng thốt lên: “Người ta gắn bó 
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với thực tại, chống chọi với mọi thách đố để bảo vệ thực tại, siết chặt bên nhau để lôi cuốn cả 

cộng đồng vào bảo vệ một thực thể quái gở và đỏng đảnh chỉ vì một tình thương. Cái tình 

thương sâu sắc, bền bỉ và nhiều khi phi lí đó lại là động lực hành động chiến đấu hi sinh của 

cả cộng đồng người” [8;201]. Càng nghĩ, Thao chỉ càng thấy bế tắc. Sai lầm này chưa chữa 

xong sai lầm khác lại tiếp diễn. Một cái vòng luẩn quẩn đầy oan nghiệt, trớ trêu cứ quấn lấy 

Thao. Vô nghĩa, trống trải và ngao ngán. Những cảm giác khó tả cứ dâng lên âm ỉ trong tâm 

hồn cuốn Thao như một người mộng du... Thao cũng không nhớ rõ mình đang đi về nơi nào 

và đang đi tìm ai, “Quên lãng và trống rỗng. Thao sợ cái cảm giác này quá, nó nửa như mệt 

mỏi, nửa như vô cảm. Thao thèm cái đam mê, cái nổi giận, cái khí phách của những ngày 

xưa” [8;317]. Niềm hi vọng hão huyền và tội nghiệp pha trộn với niềm kiêu hãnh về nhân 

cách và lẽ sống trong Thao được thấm sâu trong máu thịt người nông dân Việt nghèo đói và 

tủi nhục kinh niên, trở thành một vùng nhạy cảm của tâm hồn người nông dân Việt Nam là 

khát vọng về danh dự, về diện mạo trước cộng đồng là một nhu cầu vĩ đại trong tâm hồn 

những con người vốn bị ngàn đời coi khinh và giày xéo.  

Có thể thấy, con người trong văn học, đặc biệt là trong tiểu thuyết sau năm 1986 thực sự là 

những cá nhân nhận thức rõ giá trị tồn tại của chính mình trước cộng đồng xung quanh. Họ không 

lẫn lộn vào bất cứ đám đông nào cho dù họ rơi vào những bi kịch cuộc đời của chính mình. 

2.1.2. Bi kịch về nỗi khát khao bất thành trong cuộc sống hiện tại  

Cơ chế thị trường đặt con người lên những bàn cân đặc biệt về nhân cách vô 

cùng thảm khốc. Vấn đề về con người nhất là người nông dân, người lính luôn trong tư thế 

“đấu tranh cho quyền sống của từng con người” đang phải đối mặt với sự xuống cấp các quan 

hệ nghĩa tình vốn thiêng liêng bền chặt trong xóm làng, trong chiến tranh, bởi những cám dỗ 

của đời sống vật chất. Hai mươi năm qua Vịnh sống cùng cái án bỏ đồng đội (thực ra là thấy 

bạn bị thương chịu đau đớn mà không làm gì được) khiến “gã chui nhủi ra khỏi cuộc chiến 

tranh, để đến nỗi không còn đường về” [6;498]. Bạn bè đồng đội tưởng gã đã hy sinh nhưng 

thực ra gã đang tự trừng trị mình. “Cuộc chiến tranh của riêng gã kết thúc bi thảm ở hang Dơi 

dạo nào. Không còn đường về, từng ấy năm gã nhục nhã trong kiếp người lầm lụi. Khoác áo 

của đủ mọi lốt người. Gã sống như một sinh vật thừa thãi trong vương quốc trần gian” 

[6;498]. Về làng nhìn thấy ngôi mộ ghi tên mình gã không thốt ra được lời nào, gã không dám 

đối mặt với mẹ, với người yêu Thuyên, với đồng đội. Gã tự phạt án tử hình cho mình với cái 

lỗi mà Vịnh nghĩ mình không còn cơ sửa được. Hai mươi năm Vịnh đi bên rìa đời thực của 

mình, không tìm đâu một chỗ chết đến cả cái tên của mình cũng không dám gọi.  

Trong Thời của thánh thần, sự chiêm nghiệm về hiện thực được các nhân vật “tổng kết” 

lại sau nửa thế kỷ những đứa con trong gia đình dòng tộc Nguyễn Kỳ bị trận cuồng phong lịch 

sử cuốn đi, đẩy văng thành bốn thái cực tưởng như không bao giờ gặp nhau. Bốn anh em trai 

họ Nguyễn Kỳ là Khôi, Vĩ, Vọng, Quặc (ba người con đẻ, một con nuôi), sau Cách mạng 

tháng Tám năm 1945, mỗi người đi một ngả. Có người trở thành cán bộ lãnh đạo; có người là 

nhà thơ nhưng bị quy là thành phần phản động, theo nhóm Nhân văn Giai phẩm, thuộc hàng 

ngũ xét lại; có người lại di cư vào Nam rồi đi di tản sang Mỹ; người thì ở nhà cày ruộng... Ba 

thế hệ của một gia đình đã vật vã trên nửa thế kỷ của đất nước trong cơn gió bụi dâu bể. Dòng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_th%C3%A1ng_T%C3%A1m
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_th%C3%A1ng_T%C3%A1m
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1n_b%E1%BB%99
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xoáy khốc liệt suốt hai cuộc chiến tranh đã cuốn họ đi, nhào nặn nên tính cách và số phận của 

họ. Trong họ dù người trở thành thánh hiền hay ác quỷ cũng đều phải đi trên những con 

đường đầy những chông gai, thấm đẫm máu và nước mắt mà chỉ khi nào đi hết, thậm chí phải 

trả giá bằng cả cuộc đời, họ mới có thể chiêm nghiệm được. Ở Thần thánh và bươm bướm, 

Thao lạc lõng bơ vơ giữa thực tại và đi tìm một thực tại đã mất (hoặc cũng có thể không có 

bao giờ) khi tìm mua bằng được khẩu súng lục để chứng tỏ “sức mạnh một thời” với bạn trai 

người Mĩ của con gái mình và quyết chống lại dự án sân golf bảo vệ sự sống cho quái thai của 

người bạn chiến đấu một thời bị ảnh hưởng chất độc da cam một cách vô vọng. “Mình còn cái 

quyền của người cựu chiến binh, nhưng cái quyền đó thực chất là gì đây, là ỷ vào công lao đòi 

xã hội phải nghe theo ý mình hay là sẵn sàng chết để bảo vệ quyền sống của bản thân, của gia 

đình, dù đó chỉ là quyền sống của một quái thai nhỏ nhoi? Nhưng nếu trước đây hàng triệu 

người lành lặn đã phải ngã xuống trả giá cho một lẽ sống chung, thì bây giờ người ta vương 

vấn ngại ngần gì mà không hi sinh sự sống của một quái thai? Vì không xóa bỏ nó và những 

gì cản đường tiến của xã hội thì làm sao có được một tương lai văn minh, giàu có? [8;229]. 

Trước những nghịch cảnh oái oăm của đời sống, Thao hoàn toàn bất lực trong việc tìm cách 

giải quyết những cái trớ trêu của cuộc đời. Qua đối thoại của Thao với chính mình, nhà văn đã 

cố gắng chia sẻ những khát vọng đổi đời, những khát vọng về danh dự và diện mạo thời hội 

nhập, những dằn vặt giằng xé trong tâm hồn những người nông dân, những cựu chiến binh - 

họ vừa muốn ủng hộ các dự án khai thác tài nguyên để đổi đời, vừa day dứt muốn làm người 

tử tế với nguyên vẹn đất đai và nhân phẩm do tổ tiên truyền lại. Hóa ra, đối diện với cuộc đời 

còn khó khăn hơn gấp bội khi đối diện với kẻ thù. Bởi đối diện với kẻ thù chỉ có một cách lựa 

chọn, nhưng đối diện với cuộc đời, con người phải đứng trước nhiều lựa chọn mà sự lựa chọn 

nào cũng ít nhiều dằn vặt, day dứt. Đối diện với cuộc đời thực tại, những người nông dân – 

người cựu binh phải đối diện với quá nhiều đổi thay chóng mặt của xã hội khiến con người bị 

xô đẩy vào những hoàn cảnh bất lực. Thậm chí họ không còn khả năng tự vệ, phản kháng và 

“miễn dịch” hoàn toàn với những gì trước đó họ đã từng mất mát, hi sinh để giữ gìn.  

Dường như “mỗi người có riêng cho mình một cuộc chiến tranh” [6;354], tất cả họ dù 

có cơ may được sống sót sau cuộc chiến tranh chung của dân tộc, nhưng cuộc sống hiện tại 

với “thời buổi thiên hạ đang tự thoát xác để lao vào làm ăn, rình rập, cạnh tranh, cuồng nộ, 

nắm bắt, lao lên, mọp xuống, náo động, âm thầm, bộc trực, độc địa, vấp ngã…” [5;141] chỉ 

khiến họ trở thành con nộm rơm khốn khổ mà thôi. Thứ khao khát bất thành trong cuộc sống 

hiện tại là một thứ bi kịch trực tiếp nữa của người lính, người nông dân khi nhà văn đặt họ 

trong mối quan hệ với cộng đồng nhưng không phải là sự hòa hợp trong dòng chảy chung của 

thời đại mà kéo số phận của cộng đồng vào trong từng sự “nếm trải” của số phận cá nhân. 

Tiểu thuyết sau năm 1986 đến nay đã thể hiện một góc nhìn không đơn giản xuôi chiều về con 

người, từ khát vọng khám phá con người ở nhiều thang bậc giá trị, đến những tọa độ ứng xử 

khác nhau, ở nhiều chiều kích khác nhau. 

2.2. Con người nhận thức bản năng tự nhiên 

2.2.1. Bản năng sống 

Văn học thời kỳ đổi mới có nhu cầu viết về con người, với tất cả những mặt tính cách 

đa dạng, phải phơi bày trong đời sống mà đã nhiều thập kỷ trước đó “tạm thời giấu mình trên 
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trang sách”. Đã đến lúc nhận diện lại hiện thực, thứ hiện thực một thời không chỉ gây nên 

những mất mát trên thân thể trong tâm hồn mà còn tước đoạt đi những nhu cầu tự nhiên nhất 

của bản năng con người. Đứng trước cộng đồng lúc này, văn học buộc con người phải “thức 

tỉnh” những gì là bản năng tự nhiên nhất của con người, không che đậy, giấu diếm, không cố 

“lờ” đi để lẫn vào đám đông. 

Tiểu thuyết Cuồng phong, Thời của thánh thần là những cơn cuồng nộ của đất trời, của 

lịch sử cuốn mỗi gia đình, dòng tộc (Nguyễn Đức - Cuồng phong và Nguyễn Kỳ - Thời của 

thánh thần) bứt ra khỏi làng quê yên bình mà dữ dội, quăng quật tứ phía từ thế hệ này đến thế 

hệ khác thành những bi kịch không dứt. Những số phận con người vật vã giữa cuộc đời bão 

táp. Câu chuyện trong nội bộ mỗi gia tộc trải qua bốn thế hệ như là tấm gương nhỏ phản chiếu 

hiện thực xã hội, phản chiếu lịch sử. Trong cuộc đối thoại giữa hai anh em Vĩnh và Hàm 

(Cuồng phong) về lựa chọn một lí tưởng sống, một con đường đi đã cho thấy sự phản chiếu 

lịch sử trong suốt con đường mà họ đã lựa chọn về bản năng sinh tồn và sau này là con cái họ 

lựa chọn: “Khi mà không đủ sức xoay chuyển bánh xe thời cuộc thì đừng để nó nghiền nát... 

phải tìm cho mình con đường sống phù hợp thời thế, đừng để cuộc đời vùi dập xuống đất 

đen”; “Mỗi người sinh ra trên đời được phân một sứ mệnh, giống như được phân một vai 

kịch. Phải làm tròn sứ mệnh của mình, vai kịch của mình. Tôi đóng vai quan trường, tôi phải 

làm tròn phận sự” - Nguyễn Đức Vĩnh [1;53]. Và họ, hai anh em ruột thịt, đã đứng về hai thế 

cực, hai chiến tuyến cả trong nhận thức, tư duy lẫn lí tưởng. Để rồi mấy chục năm sau, khi 

những mái đầu bạc cùng ngồi trầm ngâm quanh bàn trong vườn cổ thụ Thạch Gia Trang, Đức 

Vĩnh - người có tư duy làm quan, khao khát làm quan một thời đã thổn thức thốt lên: “Cuộc 

đời nghĩ cho cùng thật vô nghĩa. Bắt đầu vào đời, “vô thức”, hăm hở sống, phấn đấu, vươn 

lên, giành danh lợi đời thường. Bị cho một quả “đi đày” mới giật mình phản biện cuộc đời...” 

[1;352]. Sau những nếm trải, sau những tháng năm quay tít mù trong vòng quay cuộc sống, 

giờ là lúc họ ngồi nghe nhau ngâm ngợi triết lí cuộc đời. Vĩnh đã nói hộ tâm trạng của Hàm, 

Hùng, Lan Viên (hai người là anh em ruột thịt, một người từng là người ở), rốt cuộc “hai phe” 

khác nhau như nước với lửa gần hết đời người, bây giờ lại cùng chung một ý nghĩ. Trong 

Thời của thánh thần, ba thế hệ của một gia đình đã vật vã trên nửa thế kỉ của đất nước trong 

cơn gió bụi và cuộc bể dâu. Cuộc cải cách “sắp đặt lại giang sơn” từ những năm cải cách 

khiến con người ta phải “chối bỏ” thân phận, muốn “gột rửa lí lịch” vẫn đeo đẳng và ám ảnh 

họ đến tận nửa thế kỷ sau. Có lẽ, thời thế buộc người ta phải thế, mỗi người có một sự lựa 

chọn về cách sống, về hướng đi vì bản năng sống, bản năng sinh tồn để rồi trở thành nỗi day 

dứt khôn nguôi của những kẻ nếm đủ cay đắng mùi đời. Có lúc họ là thiên thần, nhưng cũng 

có khi trở thành ác quỷ, song ở những con người xuất thân từ làng quê hiền hòa ấy luôn khơi 

gợi một niềm tự hào truyền thống gia đình và tự tôn dân tộc. 

2.2.2. Bản năng dục vọng 

Nếu văn học trước năm 1975 viết về con người trong mối quan hệ với cộng đồng, các 

nhà văn thường gắn tình cảm của họ với tình cảm lớn lao, vĩ đại của toàn dân thì văn học sau 

năm 1986 lại khai thác thêm một dòng chảy nữa. Đó là những gì thuộc về đời sống riêng tư, 

tình cảm cá nhân, những vấn đề thuộc về bản năng con người. Tiểu thuyết sau năm 1986 khi 
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đề cập đến con người, đặc biệt là người lính, nhà văn không còn viết về họ như là một thánh 

nhân, mà đơn giản họ chỉ là một con người bình thường, bản  năng. Chu Lai miêu tả khá kỹ 

lưỡng và chi tiết khát vọng bản năng gắn kết giữa tình yêu và tình dục. Đó là Sáu Nguyện - 

Tư Chao (Ba lần và một lần), Hai Hùng - Ba Sương (Ăn mày dĩ vãng), Nam - Thảo (Phố), Vũ 

Nguyên - Hà Thương (Cuộc đời dài lắm). Sau mỗi trận chiến, khoảng lặng hiếm hoi đó đã đủ 

sức làm cháy bùng lên những ham muốn đời thường mãnh liệt. Cuộc làm tình giữa Tuấn và 

Thu sau lại nhói đau bởi câu nói của Thu: “Tuấn đừng khinh tôi, tôi không phải là đứa con 

gái… thấy Tuấn khổ quá, ngày mai lại lao vào chỗ chết nên tôi không nỡ” [5;138]. Lời độc 

thoại của bà Mến trong Dòng sông Mía không chỉ là độc thoại với chính mình. Đó là đối thoại 

với tất cả những người đàn bà làng Mía bên dòng sông Châu hay bất kỳ làng Mía nào trên đất 

nước: “Lạy Chúa tôi, tôi không dập tắt được nỗi khát khao, được sống với một người đàn ông 

mạnh mẽ. Lạy Chúa tôi sáng láng vô cùng, ở chốn quê mùa dân dã, người đàn bà chết chồng 

ở goá chúng tôi sao mà khổ thế. Chúng tôi cũng như người khác mà sao cả đời họ có người 

đàn ông cùng gánh vác, cùng vui thú và được ân hưởng đàng hoàng lạc thú mà Chúa phát 

ngang bằng cho mọi người. Còn chúng tôi phải vụng trộm, che dấu và chính sự vụng trộm mà 

người đời cho là tà dâm đã dẫn đến bao điều khổ đau” [10;157]. Những ẩn ức khổ đau ấy chỉ 

khi đối diện với chính mình người ta mới nhận ra, thấm thía trở thành “tiếng nói” trao đổi, 

luận giải về thân phận, phẩm giá, nhân cách những khát khao bản năng hết sức nhân bản của 

con người.  

Cũng chính niềm day dứt khổ đau về chuyện “gian dâm” với ông bộ đội đại đội trưởng 

Đồi, với tin đứa con với ông Đồi - thằng Các - đã hi sinh trên biên giới đánh Tàu, đã đẩy bà 

Cả Thuần nhảy xuống sông Châu Giang mà chết. Những lời đối thoại của bà Mến (khi đó đã 

chết) với bà Cả Thuần như một lời bào chữa cho linh hồn những người đàn bà khổ đau làng 

Mía “Người ta khoác lên áo chùng đạo đức để chê bai tôi với bà. Họ không thấy Chúa Trời 

trao cho người đàn bà thiên chức đẻ ra những đứa con để duy trì nòi giống. Người đàn ông 

chết sớm thì phải trả cho người đàn bà cái quyền có con với người khác, có đúng không bà? 

Cốt sao sống yêu cho ngay thẳng, đừng lừa gạt gian dối, đừng để con bơ vơ. Lấy thêm chồng, 

thêm một lần đời, sao nỡ bắt người đàn bà chồng chết rồi, chỉ mình ôm mình rồi già, rồi chết” 

[10;487]. Nó là phần ẩn ức bị khuất lấp trong mỗi con người mà người ta vẫn thường cố tình 

che đậy bằng “chiếc áo chùng đạo đức” mà chỉ khi đối diện với chính mình người ta mới dám 

thừa nhận. Thậm chí chỉ đến khi cận kề với khoảnh khắc từ giã cõi người, người ta mới dám 

thừa nhận.  

Có lẽ ám ảnh nhất về những ẩn ức bản năng dục vọng con người trong Thời của thánh 

thần là hình ảnh ni cô Đàm Liên dùng bắp ngô để tự thỏa mãn trong nhà kho của chùa. Ẩn ức 

ấy đeo bám cô Cam suốt quá trình hoạt động cách mạng trong mối tình vụng trộm với 

Nguyễn Kỳ Vỹ. Đến tận cuối đời, trước khi hấp hối, bà Cam nói: “Xin mọi người hãy chứng 

dám cho hai đứa con của tôi. Chúng có hai người cha, hai kẻ thù ở hai phía, nhưng chúng lại 

được sinh ra từ một người mẹ lương thiện nhưng khốn khổ và chồng chất những bi kịch. Ông 

Khôi ơi, nếu ông khinh bỉ tôi, coi tôi như đồ chung chạ, như người đàn bà hư hỏng, thì tôi 

cũng đành chịu. Thời cuộc sinh ra thế. Đất nước chúng ta từng trải qua những khúc nhôi bi 
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đát thế. Chúng ta đều là những đứa con khốn khổ của mẹ Việt Nam. Mẹ Việt không chối bỏ 

đứa con nào. Vậy thì hai con tôi có tội tình gì mà bao nhiêu năm tôi phải chối bỏ? Tôi sẽ 

không xứng đáng là người mẹ, nếu tôi không dám thừa nhận rằng chính tôi đã sinh ra chúng, 

không dám đối diện với những lầm lỗi, không vượt qua được sự ích kỷ, giả dối, hèn nhát...” 

[9;643-644]. Nó không phải là lời trăng trối của một người sắp chết, mà đối thoại “sòng 

phẳng” với cuộc đời một cách điềm tĩnh và xa xót của một người đàn bà, người mẹ, một con 

người muốn được cuộc đời công nhận là “chính mình”, được sống như một con người bình 

thường với tất cả những nhu cầu bản năng tự nhiên nhất. 

3. Kết luận 

Viết về con người trong mối quan hệ với cộng đồng, tiểu thuyết sau năm 1986 vẫn đặt 

con người cá nhân trong mối quan hệ với cộng đồng, song mối quan hệ đã được lý giải ở 

những góc khuất ẩn sâu trong đời sống tâm lý đã đưa đến cái nhìn đầy chân thực về con người 

và cuộc sống. Đó là những số phận cá nhân cụ thể, sinh động mang “dư chấn” những hậu quả 

nặng nề về thể xác và tinh thần của cuộc đời, là những tấn bi kịch và khát vọng vươn lên 

trong cuộc sống mới. Xuất phát từ sự thay đổi trong quan niệm về cuộc sống và con người, 

hình tượng con người trong tiểu thuyết sau năm 1986 vì thế đã đi theo xu hướng chiều sâu 

tính cách. Ở đó, con người muốn khẳng định cái bản ngã được sống cuộc đời là chính nó, 

riêng nó không lẫn trong “đám đông” cộng đồng. 
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VIETNAMESE PEOPLE AMONG THE COMMUNITY FROM THE 

LOOK AT NOVELS PUBLISHED AFTER 1986 

Hoang Thi Kim Oanh, M.A 

 

Abstract: Community is considered as one of the characteristics of the traditional 

value system in Vietnamese culture that comes from wet rice civilization.Communities create 

stability, closeness, dependence and attachment to deal with nature. Community has always 

dominated the Vietnamese people in social relationships. The novelspublished after 1986 

deeply showed this relationship expressed through the post-war topic. 

Key words: Human, communal relationship, the novels published after 1986, post-

war topic. 
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MỐI LIÊN HỆ GIỮA TÔN GIÁO VỚI TÍN NGƯỠNG 

THỜ THẦN ĐỘC CƯỚC 

ThS. Lê Xuân Sơn1 

 

Tóm tắt: Thần Độc Cước là một biểu tượng mang tính đa nghĩa trong văn học, văn 

hóa Việt Nam với nhiều vai trò khác nhau, nhiều sự hóa thân và nhiều ý nghĩa gắn với đời 

sống tâm linh, với ý chí, niềm tin và quá trình thích ứng với tự nhiên của người Việt. Sự lan 

tỏa và ảnh hưởng qua lại giữa tín ngưỡng thờ thần Độc Cước và các tôn giáo rất sâu sắc, có 

sức sống lan truyền và lưu giữ đến ngày nay. Sức ảnh hưởng của tôn giáo đã thể hiện rất rõ 

trong truyện kể dân gian về thần Độc Cước. Nhiều câu chuyện về thần Độc Cước đậm nét 

tính chất tôn giáo đó là Phật giáo, Đạo giáo, mà đặc biệt là Đạo Phù thủy do có những nét 

tương đồng với tín ngưỡng ma thuật của người Việt. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi tập 

trung làm rõ mối liên hệ giữa Phật giáo, Đạo giáo với tín ngưỡng thờ thần Độc Cước ở nước 

ta nói chung và Thanh Hóa nói riêng. 

Từ khóa: Tôn giáo tín ngưỡng, thần Độc Cước, Phật giáo, Đạo giáo 

 

1. Mối tương đồng giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ thần Độc Cước 

 Phật giáo du nhập vào nước ta từ rất sớm. Vào những năm cuối thế kỷ thứ I trước 

Công nguyên, đã có những cuộc tiếp xúc giữa người bản địa ở cả 3 vùng Bắc, Trung, Nam 

của nước ta với các thuyền buôn theo gió mùa Tây Nam từ Ấn Độ qua Phù Nam, Chiêm 

Thành và Giao Chỉ. Nhiều tu sĩ đã đến tu và truyền đạo ở nước ta đã thúc đẩy nhanh quá trình 

tiếp xúc, giao lưu văn hóa Việt -  Ấn. Khoảng cuối thế kỉ II sau Công nguyên, vùng Luy Lâu 

(Thuận Thành, Bắc Ninh ngày nay) đã trở thành trung tâm Phật giáo khá phồn thịnh với các 

tên tuổi như Khâu Đà La, Khương Tăng Hội, Mâu Bác. Đến năm 580 thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu 

Chi từ Ấn Độ qua Trung Quốc rồi đến Việt Nam lập dòng thiền ở Luy Lâu. Từ đó, Phật giáo 

xâm nhập vào đời sống tín ngưỡng dân gian ở nước ta, hòa quyện trong tín ngưỡng dân gian 

và rất ít gặp phản ứng trở ngại. Trái lại, sự tiếp biến lan tỏa giữa tín ngưỡng dân tộc và đạo 

Phật tạo nên sự phong phú và đa dạng trong đời sống tinh thần của người dân. Vùng đất 

Thanh Hóa đã có sự tiếp biến văn hoá hết sức uyển chuyển linh hoạt, giữa tôn giáo ngoại lai 

và tín ngưỡng bản địa, sự hỗn dung văn hoá giữa văn hoá Việt và văn hoá Ấn.   

 Qua quá trình tìm hiểu chúng tôi thấy có sự tương đồng, tiếp biến giữa tín ngưỡng sơ 

khai bản địa với Phật giáo trên nhiều chiều cạnh, thông qua các biểu tượng cũng như những 

dấu tích đã được ghi chép trong kinh điển và truyền thuyết. 

 Thần Độc Cước được coi là một Thiền sư: Khi Phật giáo vào nước ta đã có những 

ảnh hưởng, tác động qua lại trong sự giao lưu tiếp biến văn hóa; không gian ảnh hưởng của 

thần Độc Cước trở nên đa dạng và phong phú. Có truyện kể rằng, thần Độc Cước rất uy linh, 

là một vị cao tăng đứng một chân đọc kinh, giảng kệ. Không chỉ là một Thiền Sư, thần Độc 

Cước còn là đệ tử của Quan âm Bồ tát, phụng mệnh Phật đi trừ tà, dẹp quỷ lập công trạng. 

 
1 Phòng Công tác HSSV, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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 Thờ dấu chân Phật: Trong bài nghiên cứu Đền Độc Cước dấu chân Thần biểu tượng 

Phật, tác giả Nguyễn Duy Hinh cho rằng: “Tục thờ dấu chân có từ rất xa xưa ở Ấn Độ và vào 

khoảng thế kỉ thứ II trước Công nguyên đến thế kỉ thứ VII sau Công nguyên, đó là dấu chân 

Phật. Tục thờ dấu chân ở Bắc, Trung, Nam Ấn Độ và cả ở Sri Lanka. Dấu chân là biểu tượng 

Marga tức Đạo, tức con đường mà Phật đã đi và các tín đồ phải đi theo để Bì Án tức cõi Đạo 

giáo. Tục thờ dấu chân biểu tượng Phật đó đã đến nước ta theo đường biển cho nên các dấu 

chân đa số đều ở gần biển” [2; tr. 79]. 

 Theo truyền thuyết thì sau khi đạt thành chính quả, bước chân của Phật có in dấu rõ 

nét trên đá. Các dấu chân tượng trưng cho sự hiện hữu của Đức Phật có mặt nhiều nơi trên thế 

giới. Dấu chân Phật thường được biểu thị bằng bàn chân với các ngón dài bằng nhau, nơi lòng 

bàn chân có hình bánh xe pháp luân, có biểu tượng hoa sen, chữ vạn và tam tạng tức tam quy 

y (Phật, Pháp, Tăng) ở gót chân và trên đầu các ngón. 

 Khi người Việt từ miền núi cao xuống miền đồng bằng, ven biển lập nghiệp, họ phải 

đối diện với những trở lực từ thiên nhiên và cho dù thiên tai biển to sóng lớn, cũng không làm 

người dân bản địa nản chí. Câu chuyện về thần Độc Cước xẻ thân cùng với nhân dân chống 

quỷ biển Đông, phải chăng đã gợi lên hình ảnh cần cù, nhẫn nại của một cộng đồng cư dân, xa 

hơn là của cả một dân tộc. Cộng đồng, dân tộc đó tuy là nhỏ bé nhưng không nản lòng trước 

những trở lực lớn lao của thiên nhiên, sự khắc nghiệt của biển cả. Dù cho quỷ biển có nhiều 

lần tấn công, đến cướp phá, gieo rắc cái chết cho người dân, ở trong đất liền và ngoài biển 

khơi. Sau những lần cướp phá của lũ quỷ dữ có thể là làng mạc, nhà cửa đều tan tành nhưng 

những người dân nơi đây vẫn quyết không bao giờ rời biển, rời bỏ làng mạc, mảnh đất mà 

mình đã sinh sống, định cư. Đó chính là sự thủy chung với đất đai, với biển đảo và cũng là lời 

tuyên chiến của một cộng đồng dân cư, của cha ông ta xưa kia dám đối đầu với thiên tai, với 

kẻ thù để tồn tại và phát triển. 

 Lịch sử nhân loại đã có một dân tộc Việt hiên ngang đứng trên bờ biển Đông bao la, 

một dân tộc dù trải qua bao nhiêu thiên tai, bao nhiêu địch họa vẫn bám giữ đất đai, bám biển, 

vẫn tiếp tục dựng lại ước mơ trên vùng đất sinh sống, tụ cư. Hình tượng thần Độc Cước xuất 

hiện đã kêu gọi, hiệu triệu dân làng từ mọi miền quê, quay trở về để xây dựng làng mới, 

những ngôi nhà ven biển lại mọc lên, ngôi làng đó vẫn từ từ xây dựng lại. Thần Độc Cước 

nguyện ở lại cùng dân chài là để bảo vệ sự bình an và giữ yên bờ cõi, là hành động chung 

thủy trước sau không bao giờ thay đổi, như một sự cam kết của một cộng đồng dân tộc không 

khuất phục, từ nan trước thiên tai địch họa. 

 Trong quá trình tiếp biến và giao thoa văn hóa với Phật giáo, ngoài tín ngưỡng thờ 

dấu chân thần Độc Cước còn có những dấu chân của Từ Đạo Hạnh, của Dương Phu Nhân, 

dấu chân nhà sư Không Lộ, dấu chân Khâu Đà La với phép tu đứng một chân, dấu chân thần 

Độc Cước. Như vậy, sức ảnh hưởng của Phật giáo đã lan tỏa và kết hợp với tín ngưỡng dân 

gian, tạo nên sự phong phú trong văn hóa Việt, thông qua hình tượng thờ dấu chân thiêng, thờ 

dấu chân Phật, dấu chân đó đã lưu lại cho đến ngày nay. 

 Như vậy, người Việt cố tìm thấy điểm tựa tâm linh ở Phật giáo. Ngược lại, Phật giáo 

vốn là tôn giáo ngoại nhập muốn truyền bá giáo lý rộng rãi ở xứ lạ, cũng phải tìm cách phù 
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hợp với văn hóa bản địa, hoặc là tự nguyện Việt hóa. Cuộc tiếp xúc giữa văn hóa Ấn Độ và 

Việt Nam thông qua Phật giáo, được diễn ra trên sự tự nguyện và có sự tương tác từ hai phía. 

 Về thần thông, biến hóa trong đạo Phật: Trong Kinh điển Phật giáo thường nói đến  

sáu loại thần thông (lục thông) gồm: Thần túc thông, Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha 

tâm thông, Túc mạng thông và Lậu tận thông. Do có thần thông nên có thể thực hiện các phép 

biến hóa, hóa thân khắp nơi, đi đứng, ngồi trên hư không, an tâm chúng sinh khiến tiêu trừ 

bệnh tật, tai họa. Theo truyện kể thần Độc Cước rất uy linh thờ một vị cao tăng đứng một 

chân đọc kinh giảng kệ. Một đêm hoá bay lên trời anh linh hiển hiện nhiều nơi phụng thờ, đền 

nào cũng có vết chân ngài hiện. Tại ngôi đền thần Độc Cước ở Sầm Sơn đã có sự hiện diện 

của vị cao tăng giảng kinh kệ và rồi thăng thiên, nay đã để lại dấu chân. 

 Qua những tư liệu phân tích trên, sự  hiện diện của Phật giáo với tín ngưỡng dân gian 

nhiều khi có sự hòa đồng đến mức khăng khít. Có thể là sự ảnh hưởng, hiện diện của Phật 

giáo làm cho những tín ngưỡng dân gian xưa kia vốn đã linh thiêng, thì giờ đây sự linh thiêng 

đó nhiều lên gấp bội. 

 Câu chuyện cổ tích Việt Nam liên quan tới Phật giáo: Truyện “Cây Nêu” ngày tết, kể 

về việc lũ quỷ chiếm toàn bộ đất nước, con người chỉ làm thuê, và nộp phần lớn lúa thu hoạch 

cho quỷ. Con người cầu khấn Đức Phật, ngài đã dạy cho con người cách đối phó với lũ quỷ, 

bày cách lập khế ước trị quỷ và đuổi quỷ ra xa ngoài tận biển Đông. “Cây Nêu” trở thành biểu 

tượng của sự đấu tranh giữa cái thiện và ác, giữa thiên thần và quỷ dữ, được dựng lên với ý 

nghĩa trừ ma quỷ, cây nêu được coi là cây vũ trụ nối liền đất với trời. Cây nêu còn hàm chứa ý 

nghĩa sâu xa hơn đó là ý thức về lãnh thổ, khẳng định chủ quyền của người Việt Nam. Nếu 

bóng cây nêu được Phật hóa phép cao lớn đến trời, bóng cây gắn áo cà sa bao trùm đến đâu 

thì đánh dấu lãnh thổ, biên giới chủ quyền của người Việt tiến xa đến đấy. 

 Thần Độc Cước cũng vậy, bước chân của thần đi đến đâu, nơi đó đã được khẳng định 

chủ quyền, lãnh thổ của người Việt, thần đuổi lũ quỷ ra tận ngoài khơi xa, không muốn cho 

chúng quay trở lại cướp phá vùng biển tiền tiêu, thần đã xẻ thân nguyện ở lại khơi xa để canh 

giữ vùng đất thiêng liêng của tổ quốc. Phải chăng, hình tượng thần Độc Cước đuổi quỷ biển ra 

tận ngoài khơi, nguyện làm thần canh giữ biển đảo, còn nhắn nhủ với lũ quỷ là thần đang có 

mặt ở đây, ở chốn này, ở vùng biển khơi đang đứng gác, canh giữ đất trời. Phảng phất như 

hình tượng Đức Phật đã dùng phép đuổi quỷ ra tận khơi xa, cây nêu dựng ngày tết là vừa 

khẳng định lãnh thổ của người, vừa tuyên bố với lũ quỷ là sự có mặt của Đức Phật thường 

trực ở đây, lũ quỷ sẽ không dám tràn vào đất liền kể cả vùng ven biển khi chưa được sự đồng 

ý của Đức Phật. 

 Như vậy, câu chuyện thần Độc Cước và truyện kể Phật giáo có nhiều nét tương đồng 

đến khăng khít, câu chuyện thần Độc Cước bổ sung cho câu chuyện của Phật giáo và ngược 

lại thì truyện kể Phật giáo đã bổ sung, lan tỏa vào từng chi tiết trong truyện kể thần Độc Cước. 

Khi nghiên cứu về những nét tương đồng và ảnh hưởng của truyện kể thần Độc Cước với Phật 

giáo, chúng tôi nhận thấy một điều là sự có mặt của Phật giáo có trước khi Độc Cước xuất 

hiện, hay là Độc Cước có trước khi Phật giáo đến, hay cả hai cùng xảy ra đồng thời, hay tín 

ngưỡng dân gian về thờ đá, thờ dấu chân thiêng có trước khi Phật giáo có sự ảnh hưởng sâu 
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sắc trong đời sống của nhân dân. Nếu kết hợp lại, tạo nên một không gian linh thiêng, không 

gian huyền thoại, nhuốm màu Phật giáo trong truyện kể về thần Độc Cước, hình tượng dấu 

chân thần biểu tượng Phật. Xét về quan điểm này, có một số nhà nghiên cứu cho rằng: Người 

Việt cố tìm thấy điểm tựa tâm linh ở Phật giáo. Ngược lại, Phật giáo vốn là tôn giáo ngoại 

nhập muốn truyền bá giáo lý rộng rãi ở xứ lạ nên phải tìm cách phù hợp với văn hóa bản địa 

là tự nguyện Việt hóa. Cuộc tiếp xúc giữa văn hóa Ấn Độ và Đại Việt thông qua Phật giáo 

diễn ra tự nguyện từ hai phía. 

 2. Mối tương đồng giữa Đạo giáo với tín ngưỡng thờ thần Độc Cước 

 Cùng với Phật giáo và Nho giáo, Đạo giáo du nhập vào nước ta từ khá sớm, vào 

khoảng cuối thế kỷ thứ II sau Công nguyên. Đạo giáo được truyền vào Việt Nam đã có lúc trở 

thành một tôn giáo độc lập như triều đại Lý, Trần, đến thời Lê, Đạo giáo nhanh chóng kết hợp 

với Phật giáo, đa số Đạo quán biến thành Phật tự hoặc bị mai một. Người Việt lúc bấy giờ ảnh 

hưởng của Đạo giáo phù thuỷ, vừa chịu ảnh hưởng của Đạo giáo thần tiên. Với tính chất ma 

thuật vốn có nguồn gốc từ những tín ngưỡng saman giáo và ma thuật ở Trung Quốc, trong đó 

Đạo giáo phù thủy có rất nhiều điểm tương đồng với tín ngưỡng người Việt nên đã ăn sâu vào 

đời sống tinh thần người Việt một cách dễ dàng. 

 Thần Độc Cước và Huyền Thiên Trấn Vũ trong sự tương đồng: Ở Thiệu Hóa (Thanh 

Hóa) có tượng thần Độc Cước cưỡi trên một con rắn lớn, tay cầm búa bắt nó phải khuất phục. 

Hình ảnh này chúng ta liên tưởng tới hình ảnh của Huyền Thiên Trấn Vũ với tài khiển rắn rùa. 

Huyền Thiên được biết đến là đạo sĩ, có phép trừ yêu diệt quỷ, ngài có tài trong việc trấn yêu 

ma, quỷ quái ở kinh thành, canh giữ toàn bộ phương Bắc (đền Quán Thánh). Thần Độc Cước 

được các thầy phù thủy tôn là pháp sư, chúa quỷ, chưởng âm binh, thống lĩnh pháp môn có 

thể trị quỷ, tà ma, thuần phục và bắt chúng hiện hình trong lòng bàn tay. Theo thần tích ở đình 

Nội Đông thì nơi mà thần Độc Cước diệt quỷ là ở trại Bông Thắng, phường Phú Thứ, làng 

Yên Sơn, huyện Phong Phú (Yên Phong). Đây là khu vực gần núi Thất Diệu tại Yên Phong. Ở 

núi Sái khi thần Kim Quy dẫn An Dương Vương đi dẹp yêu quỷ, lúc về ngang qua thấy có 

một hốc đá lớn trên núi Sái, thần Kim Quy nói rằng đó là dấu chân của Huyền Thiên Trấn Vũ 

và sau lập đền thờ Huyền Thiên, dấu chân này tương tự như dấu chân của Độc Cước. 

 Có truyện còn kể rằng thần Độc Cước là con một pháp sư nổi tiếng ở Từ Sơn (Bắc 

Ninh), ba tuổi đã đánh trống động tới trời, trời sai thiên tướng xuống lừa lúc nó ngủ chém xẻ 

đôi người. Sau đó đem chôn, tương truyền 100 ngày sau đứa bé sống lại, chỉ còn đầu mình với 

một tay một chân nên được gọi là Độc Cước có tương truyền thần bắt tà ma rất linh ứng, 

nhiều khi thần Độc Cước được hội vào với Đạo Phù thủy để trở thành bộ ba, trong đó có vị 

thần tối thượng Độc Cước. 

 Như  vậy, Đạo giáo đã có những ảnh hưởng nhất định trong hình tượng nhân vật thần 

Độc Cước, thần được mệnh danh là “chư vị thánh” người có thể trừ được ôn dịch, trừ tà, xứng 

danh là một pháp sư tài ba trong việc hàng yêu quái. Bởi vậy, thần Độc Cước càng đi sâu vào 

nội địa thì vai trò nổi trội nhất của thánh Độc là trừ yêu tà, quỷ quái, làm phép tạo mưa, diệt 

ma lửa, diệt ma nước Phạm Nhan. Thần Độc Cước được đưa vào thần điện Phật giáo được coi 

là đệ tử của Phật Quan Âm, là một vị thần trong thần điện. Đây xem như một hình thức tôn 
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giáo được pha trộn giữa tín ngưỡng dân gian với Phật giáo và Đạo giáo. Có thể nhận thấy, 

Đạo giáo đã ăn sâu bám rễ trong dân gian và chiếm địa vị thống trị trong xã hội, nhất là Đạo 

giáo phù thủy thích dùng ma thuật để trừ ma quỷ và hòa nhập với tín ngưỡng dân gian, gắn 

chặt với việc trừ tà.   

 Như vậy, tín ngưỡng và quan niệm về nhân vật thần Độc Cước cho ta thấy được 

những yếu tố mang đậm tính dân gian bản địa, còn lưu giữ được những nét nguyên sơ. Trong 

khi tiếp nhận những yếu tố du nhập từ bên ngoài, văn hoá tín ngưỡng dân gian bản địa không bị 

mất đi mà còn được bồi đắp thêm một sức sống mới, được hội tụ đầy đủ trong hình tượng thần 

Độc Cước. Thông qua việc tiếp xúc tôn giáo giữa Phật giáo và Đạo giáo mà ta hình dung được 

sự ảnh hưởng, tác động, tiếp biến, qua lại và tự nguyện, nhằm làm phong phú, đa dạng nhiều 

tầng bậc trong tín ngưỡng thờ thần Độc Cước, sự phong phú và ẩn chứa các câu chuyện về tôn 

giáo có lồng ghép và ảnh hưởng trong từng nội dung truyện kể dân gian về thần Độc Cước. 

 3. Một vài nhận xét 

 Trong quá trình phát triển, Việt Nam đã sớm trở thành địa bàn tụ cư, quê hương của 

nhiều dân tộc. Vì nhiều nguyên nhân, văn hóa Việt Nam đã tích hợp nên những sắc thái đa 

dạng về nguồn gốc, tộc người và tín ngưỡng. Trải qua thời gian, trong quá trình hợp luyện văn 

hóa vùng, miền, giữa văn hóa của tộc người chủ thể với cộng đồng văn hóa của các dân tộc đã 

tạo nên đặc tính đa dạng của dòng chảy văn hóa Việt Nam, trong đó có tín ngưỡng thờ thần 

Độc Cước. 

 Thông qua sự “dung hợp” giữa tín ngưỡng thờ thần Độc Cước với các tôn giáo ngoại 

sinh ở Việt Nam, đã thể hiện sự tồn tại các “lớp văn hóa” chồng xếp trong tín ngưỡng rất đáng 

bàn. Điều này khẳng định sự Phật hóa thần Độc Cước như là “nhà sư đứng một chân giảng 

kinh kệ” với phép tu “đứng một chân xoay theo hướng mặt trời”. Thần là vị cao tăng xếp ở 

hàng cuối trong hệ thống tượng pháp Đạo giáo hóa thánh Độc Cước là “Thánh Độc”, “Độc 

Cước Chân Nhân” có nhiều phép thuật trị quỷ trừ tà và các thầy phủ thủy lập cửa tĩnh thờ 

phụng; Nho giáo hóa thần Độc Cước là bậc anh hùng phò vua giúp nước, hộ dân. Tục thờ 

thần Độc Cước mang đậm tính bản địa, qua tiếp xúc với bên ngoài tục thờ này đan xen, chồng 

xếp nhiều lớp văn hóa, tạo nên sự hứng thú mới lạ đối với cư dân chài lưới vùng biển. 

[4.tr.11] 

Trong môi trường tự nhiên và không gian văn hóa đặc thù của Việt Nam, biển cả đã 

phân lập, chia tách các vùng miền. Nhưng, dường như là một nghịch lý của lịch sử, với tín 

ngưỡng thờ thần Độc Cước lại trở thành nhân tố liên kết, cố kết các cộng đồng cư dân ở các 

vùng biển Việt Nam.  

 Trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là trước tình hình thế giới và khu vực có những 

biến động phức tạp, cùng với quá trình hoạch định chiến lược đất nước, yêu cầu phát triển 

kinh tế luôn song hành với vấn đề giữ vững ổn định chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng. 

Việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ người Việt Nam về vùng biển thiêng liêng của tổ 

quốc lại càng giữ vai trò rất quan trọng, gắn liền với sự hưng thịnh, tồn vong của quốc gia, 

dân tộc. Thế hệ trẻ lớn lên trong nền giáo dục mà không yêu mến lịch sử dân tộc, không có 

vốn hiểu biết cần thiết về quốc sử, về độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
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thiêng liêng của đất nước qua hàng ngàn năm văn hiến làm sao có thể hoàn chỉnh được phẩm 

chất của người công dân Việt Nam. Điều cần khẳng định là, một dân tộc có những huyền 

thoại về thời lập quốc gắn liền với con người và môi trường sông nước; một dân tộc vốn có 

truyền thống văn hóa biển (văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo và thể chế biển Champa, 

Phù Nam); một dân tộc từng bảo vệ trọn vẹn chủ quyền đất nước, mở mang cương vực lãnh 

thổ bằng nghệ thuật quân sự và những lực lượng thủy quân mạnh; một dân tộc từng dấn thân 

với biển, dân tộc đó chắc chắn phải có truyền thống biển và tư duy hướng biển [1]. Điều này 

đã minh chứng cho một cơ tầng “văn hóa biển”, truyền thống “biển” của người Việt trong quá 

trình phát triển lịch sử và gắn liền với tín ngưỡng thờ thần Độc Cước của người Việt. 
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Abstract:The One-Legged Deity is a multifaceted symbol in Vietnamese literature and 

culture with many different roles and many incarnations associated with spiritual life of 

Vietnamese people. The influence of religion has shown clearly in folktales about the One-

Legged Deity. The article clarifies the relationship between Buddhism, Taoism and the belief 

of worshiping the One-Legged Deity in Vietnam in general and Thanh Hoa in particular. 
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BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG KHÔNG GIAN MẠNG  

THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

ThS. Nguyễn Như Sơn1 

 

Tóm tắt: Trong bối cảnh công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ ở nước ta hiện nay, 

các vi phạm về quyền tác giả trên không gian mạng diễn ra ngày càng phổ biến và khó kiểm 

soát. Pháp luật Việt Nam đã có những quy định liên quan đến bảo hộ quyền tác giả trên 

không gian mạng. Tuy nhiên, các quy định này còn rải rác trong nhiều văn bản quy phạm 

pháp luật khác nhau, thiếu hụt quy định điều chỉnh những quan hệ xã hội mới phát sinh. Bài 

viết phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện nay về bảo hộ quyền tác giả trong không 

gian mạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật.  

Từ khóa: Pháp luật, bảo hộ quyền tác giả, không gian mạng.  

 

1. Khái niệm bảo hộ quyền tác giả và khái niệm không gian mạng theo pháp luật 

Việt Nam  

1.1. Khái niệm bảo hộ quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam  

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc 

sở hữu2. Quyền tác giả cùng với quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng 

là các loại quyền sở hữu trí tuệ được công nhận theo pháp luật Việt Nam hiện nay.  

Bảo hộ quyền tác giả là việc Nhà nước công nhận quyền tác giả đối với tác phẩm, quy 

định và bảo vệ cho tác giả các quyền pháp lý cụ thể đối với tác phẩm nhằm làm cho tác giả 

thực sự hưởng được các lợi ích vật chất, tinh thần có được từ quyền tác giả.  

Bảo hộ quyền tác giả mang các đặc điểm pháp lý sau đây: 

Thứ nhất, đối tượng được bảo hộ quyền tác giả là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, 

công trình khoa học do tác giả sáng tạo ra bằng lao động trí tuệ. Tuy nhiên, một điểm cần đặc 

biệt lưu ý, pháp luật về quyền tác giả chỉ bảo hộ hình thức chứa đựng tác phẩm khi nó được 

tạo ra và thể hiện dưới hình thức nhất định mà không bảo hộ nội dung sáng tạo tác phẩm [9, 

tr.36]. Đơn cử, khi một cuốn sách được bảo hộ bởi quyền tác giả thì đối tượng được bảo hộ là 

lời văn của cuốn sách. Bản thân nội dung cốt chuyện, bố cục câu chuyện không được bảo hộ. 

Điều đó có nghĩa, chủ thể khác có thể sử dụng cốt truyện như vậy, sử dụng tuyến nhân vật 

như vậy nhưng diễn đạt theo lời văn khác, bố cục khác không bị coi là vi phạm quyền tác giả. 

Chỉ khi nào sao chép y nguyên lời văn của tác phẩm mới bị coi là vi phạm quyền tác giả. Do 

đó mới nói rằng, tác phẩm “Truyện Kiều” của thi hào Nguyễn Du viết bằng chữ Nôm, tuy có 

sử dụng cốt truyện từ tiểu thuyết “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân (một thi sĩ 

thời nhà Minh, Trung Quốc), nhưng nếu chiếu theo pháp luật Việt Nam và các công ước quốc 

tế hiện nay đều không bị coi là vi phạm quyền tác giả, được công nhận là một tác phẩm văn 

học có tính sáng tạo độc lập.  

 
1 Khoa Luật và Quản lý nhà nước, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2 Khoản 4, Điều 2, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). 
 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 
76 

Thứ hai, chủ thể của quyền tác giả được bảo hộ là tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả 

có những quyền nhất định đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học khi đã được thể 

hiện dưới hình thức vật chất nhất định. Trong đó, tác giả chính là chủ thể đã sáng tạo ra tác 

phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học, và đặc biệt là người đó phải thể hiện chúng 

dưới hình thức vật chất nhất định (như bản giấy, bản ghi âm, ghi hình, đăng tải trên không 

gian mạng...). Chủ sở hữu quyền tác giả có thể là chính tác giả hoặc những người không phải 

tác giả trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học nhưng được thừa 

kế quyền tác giả, hoặc tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả để sáng tạo ra tác phẩm. 

Một ví dụ liên quan đến đặc điểm này được chứng minh trong vụ kiện giữa ông Lê Linh 

và Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí Phan Thị tranh chấp về quyền tác giả 

đối với các nhân vật trong bộ truyện tranh “Thần đồng đất Việt”. Trong đó, ông Lê Linh là 

người được Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí Phan Thị ký kết hợp đồng thực 

hiện bộ truyện tranh này. Ông Lê Linh nhận định mình là tác giả duy nhất của các nhân vật 

trong bộ truyện (Trạng Tí, Sửu Ẹo, Dần Béo, Cả Mẹo) và yêu cầu Công ty TNHH Truyền 

thông Giáo dục và Giải trí Phan Thị chấm dứt việc tiếp tục sáng tác những biến thể của nhân 

vật. Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí Phan Thị lại cho rằng, bà Phan Thị Mỹ 

Hạnh (giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí Phan Thị) đã hình dung ra 

nhân vật trong đầu, trong tưởng tượng, trong thế giới tinh thần của bà và ông Lê Linh là người 

thể hiện các hình dung đó, nên hai người là đồng tác giả của các nhân vật trong truyện. Lậpluận 

này đã bị Tòa án nhân dân Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh bác bỏ vì cho dù bà Phan Thị Mỹ 

Hạnh đã từng tưởng tượng, hình dung các nhân vật trong tâm thức của mình thật thì các nhân 

vật đó cũng chưa được thể hiện ra thế giới vật chất bên ngoài, chính ông Lê Linh mới là người 

viết kịch bản, vẽ sơ phác, viết lời thoại vào trang truyện, sau đó chuyển qua bộ phận vi tính. 

Thứ ba, nội dung quyền tác giả được bảo hộ là tổng hợp các quyền nhân thân (quyền 

tinh thần) và quyền tài sản (quyền kinh tế) của các chủ thể trong quan hệ pháp luật về quyền 

tác giả. Các quyền này phát sinh từ tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học được 

pháp luật ghi nhận và bảo hộ. Quyền nhân thân của tác giả bao gồm: Quyền đặt tên cho tác 

phẩm, đứng tên tác phẩm, công bố tác phẩm, sửa chữa tác phẩm hoặc cho phép người khác 

sửa chữa tác phẩm. Quyền tài sản đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học 

là các quyền mà tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có thể khai thác lợi ích vật chất do tác 

phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học mang lại. Quyền tài sản bao gồm: Quyền sao 

chép tác phẩm, quyền dịch tác phẩm hoặc làm tác phẩm phái sinh từ tác phẩm gốc, quyền 

biểu diễn tác phẩm, phân phối bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.  

Thứ tư, để được bảo hộ quyền tác giả đối với một tác phẩm, tác giả của tác phẩm đó 

không phải đăng ký với bất kỳ cơ quan nhà nước nào. Sự bảo hộ của một quốc gia đối với tác 

giả của một tác phẩm mang tính đương nhiên, tự động, miễn là tác phẩm được thể hiện dưới 

hình thức vật chất nhất định và được công bố trên lãnh thổ của quốc gia đó. Đây là đặc điểm 

khác biệt giữa quyền tác giả với quyền sở hữu công nghiệp, chủ sở hữu phải đăng ký đối 

tượng sở hữu công nghiệp của mình tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sau đó nhận được 

một khoảng thời gian bảo hộ nhất định.  
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Thứ năm, bảo hộ quyền tác giả mang tính lãnh thổ. Sự bảo hộ đó được quy định trong 

hệ thống pháp luật của quốc gia và được hiện thực hóa trong các thiết chế pháp lý của quốc 

gia đó. Một hành vi có bị coi là vi phạm quyền tác giả hay không tùy thuộc vào quy định của 

hệ thống pháp luật có hiệu lực trên phạm vi lãnh thổ quốc gia nơi có yêu cầu bảo hộ mà 

không phải của quốc gia nơi tác phẩm được công bố lần đầu hoặc nơi tác giả đang sinh sống.  

1.2. Khái niệm không gian mạng theo pháp luật Việt Nam  

Không gian mạng (cyberspace) là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông 

tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử 

lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không 

bị giới hạn bởi không gian và thời gian.3 

Lịch sử phát triển của các khái niệm liên quan đến không gian mạng gắn liền với cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 3 cùng với sự bùng nổ của Internet. Internet bắt đầu định hình 

từ năm 1969 bởi một dự án của Chính phủ Hoa Kỳ - ARPNET, được thiết kế để hỗ trợ thông 

tin liên lạc khi diễn ra thảm họa hạt nhân ở Hòa Kỳ. Từ năm 1980, mạng ARPNET kết nối 

với một số mạng khác và mở rộng phạm vi người sử dụng. Năm 1993, mạng toàn cầu - world 

wide web (www) chính thức được thiết lập cùng với các tổ chức vận hành Internet. Ngày nay, 

không có một tổ chức đơn lẻ nào kiểm soát hoàn toàn Internet và Internet cũng không có một 

cơ sở tập trung dữ liệu duy nhất. Tuy nhiên, khái niệm về không gian mạng không đồng nhất 

với khái niệm Internet, vì mạng Internet chỉ là một bộ phận cấu thành của không gian mạng. 

Không gian mạng được biết đến như một không gian mà ở đó con người có thể dễ dàng 

trao đổi, tìm kiếm thông tin, gửi thư tín, xem phim, nghe nhạc, bày tỏ quan điểm cá nhân... hết 

sức dễ dàng, nhanh chóng. Tuy nhiên, công năng của không gian mạng còn lớn hơn rất nhiều 

những gì có thể liệt kê ra.  

Với những đặc điểm nêu trên, không gian mạng đã và đang có tác động sâu sắc tới lĩnh 

vực bảo hộ quyền tác giả. Những tác động đó có cả hai chiều. Ở chiều tích cực, môi trường 

mạng góp phần quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật rộng rãi và trực tiếp hơn đến công 

chúng. Với các tính năng phong phú của Internet và phần mềm máy tính, các tác phẩm văn 

học, nghệ thuật cũng có thể được chuyển thể một cách thuận tiện và đầy sáng tạo, qua đó đem 

lại lợi ích nhiều hơn cho người sáng tạo.  

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, không gian mạng cũng đặt ra nhiều khó khăn 

trong cách thức bảo vệ quyền tác giả. Một cuốn sách có thể được scan và phát tán một cách 

không giới hạn trên không gian mạng. Một bài hát thu âm có thể được sao chép trong vài 

giây. Đối với các bộ phim, các chương trình phần mềm máy tính cũng trong tình trạng bị sao 

chép và phát tán trái phép tương tự. Sự có mặt rộng khắp của không gian mạng gây không ít 

khó khăn cho các tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả khi kiểm soát việc sử dụng, lưu trữ, phát 

tán của các chủ thể khác. Ngoài việc sao chép đúng bản gốc, công nghệ kỹ thuật số còn cho 

phép người sử dụng có thể chỉnh sửa, chuyển thể tác phẩm mà khó có thể nhận ra được khi 

 
3 Điều 2, Khoản 3, Luật An ninh mạng năm 2018. 
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tác phẩm gốc và tác phẩm chỉnh sửa lưu hành tự do trên mạng internet. Do đó, tác giả rất khó 

có thể bảo đảm được tính toàn vẹn của tác phẩm do mình sáng tạo ra.  

2. Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả trong không gian mạng  

Các quy định về bảo hộ quyền tác giả trên không gian mạng ở nước ta hiện nay chưa 

được quy định cụ thể trong một văn bản quy phạm pháp luật riêng biệt, mà chủ yếu được quy 

định rải rác trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật An ninh 

mạng năm 2018, Luật Xuất bản năm 2012, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan 

đến bảo hộ quyền tác giả như: 

- Nghị định số 22/2018/NĐ-CPngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.  

- Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.  

- Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL ngày 19/6/2012 Bộ Thông 

tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định trách nhiệm của doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và liên quan trên môi trường 

mạng Internet và viễn thông. 

Ngoài những quy định về bảo hộ quyền tác giả nói chung (như các loại hình tác phẩm 

được bảo hộ quyền tác giả, thời hạn bảo hộ quyền tác giả, các hành vi bị coi là xâm phạm 

quyền tác giả, chuyển nhượng quyền tác giả...), các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã 

đề cập đến một số nội dung có liên quan trực tiếp đến vấn đề bảo hộ quyền tác giả trên không 

gian mạng, cụ thể là:  

Thứ nhất, chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu được xác định là một trong những loại 

hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam4. Trong đó, chương trình 

máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ 

dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy 

tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể. Chương trình máy tính 

được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy. Tổ 

chức, cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp bản sao chương trình máy tính có thể làm một bản 

sao dự phòng, để thay thế khi bản sao đó bị mất, bị hư hỏng hoặc không thể sử dụng được. 

Sưu tập dữ liệu là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu 

dưới dạng điện tử hoặc dạng khác. Việc bảo hộ quyền tác giả đối với sưu tập dữ liệu không 

bao hàm chính các tư liệu đó, không gây phương hại đến quyền tác giả của chính tư liệu đó. 

Thực tế cho thấy, đây là loại hình tác phẩm cần đầu tư rất nhiều trí tuệ, công sức, thời gian và 

tài chính của tác giả nhưng lại bị xâm phạm rất phổ biến trên không gian mạng. Do đó, pháp 

luật Việt Nam xác định chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu thuộc đối tượng được bảo hộ 

quyền tác giả là việc làm hết sức cần thiết.  

 
4 Điểm m, khoản 1, Điều 14 và Điều 22, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).   
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Thứ hai, pháp luật về sở hữu trí tuệ khi đề cập về các quyền tài sản của quyền tác giả đã 

ghi nhận, bảo hộ quyền tài sản trên không gian mạng:  

Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc 

quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện biểu diễn tác phẩm một cách trực tiếp 

hoặc thông qua các bản ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng 

có thể tiếp cận được.  

Quyền sao chép tác phẩm là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện 

hoặc cho phép người khác thực hiện việc tạo ra bản sao tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay 

hình thức nào, bao gồm cả việc tạo ra bản sao dưới hình thức điện tử. 

Quyền phân phối bản gốc hoặc bản sao tác phẩm là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả 

độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện bằng bất kỳ hình thức, phương tiện 

kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được để bán, cho thuê hoặc các hình thức chuyển 

nhượng khác bản gốc hoặc bản sao tác phẩm. 

Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, 

mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác là quyền của chủ sở hữu 

quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện việc đưa tác phẩm 

hoặc bản sao tác phẩm đến công chúng mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và 

thời gian do chính họ lựa chọn. 

Quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính là 

quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện 

việc cho thuê để khai thác, sử dụng có thời hạn.5 

Sự ghi nhận này nhấn mạnh đến các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả trên không 

gian mạng; giúp cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước xác định được chính xác các quyền tài 

sản của quyền tác giả đối với những đối tượng được bảo hộ. Nhờ đó, việc áp dụng pháp luật 

trong bảo hộ quyền tác giả trong không gian mạng sẽ chính xác, thuận tiện hơn.  

Thứ ba, khi quy định về các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin 

phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao, pháp luật sở hữu trí tuệ có quy định về trường 

hợp sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu. Tuy nhiên, pháp 

luật cũng nhấn mạnh việc sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên 

cứu không được sao chép quá một bản. Thư viện không được sao chép và phân phối bản sao 

tác phẩm tới công chúng, kể cả bản sao kỹ thuật số6. Như vậy, nếu muốn sao chép và phân 

phối bản sao kỹ thuật số của tác phẩm cho người đọc thì thư viện vẫn phải xin phép và trả tiền 

thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.  

Thứ tư, quy định bắt buộc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian (kể cả của nước 

ngoài) phải đặt máy chủ tại Việt Nam7. Theo đó, doanh nghiệp trong và ngoài nước có hoạt 

 
5 Điều 21 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 

2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. 
6 Điểm đ, khoản 1, Điều 25, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và khoản 2, Điều 22, 

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP.  
7 Điều 26, Luật An ninh mạng năm 2018. 
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động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ 

của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ 

dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ. Đây là quy định cần 

thiết, góp phần quan trọng trong việc xử lý vi phạm quyền tác giả trên không gian mạng.  

Đơn cử, trường hợp vi phạm quyền tác giả đối với tác phẩm “Gặp nhau cuối năm - Táo 

quân 2014” trên Internet (khi Việt Nam chưa ban hành Luật An ninh mạng). Công ty Đầu tư 

và Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC) là đơn vị được Đài truyền hình Việt Nam (chủ sở 

hữu quyền tác giả) ủy quyền khai thác tác phẩm. Tuy nhiên, tác phẩm này đã bị một số đơn vị 

kinh doanh mạng phát tán trái phép trên Internet, trong đó có những tên tuổi lớn như 

YouTube. Khi phát hiện chương trình được đưa trái phép lên YouTube, CNC đã có nhiều 

hành động nhằm bảo vệ quyền tác giả của tác phẩm, trong đó có ý định khởi kiện ra tòa án. 

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là nếu chủ sở hữu quyền tác giả (Đài truyền hình Việt Nam) khởi 

kiện tại Toà án Việt Nam thì tòa án có thẩm quyền xét xử hay không và nếu có thì phán quyết 

buộc YouTube (Mỹ) bồi thường cho CNC sẽ được giải quyết như thế nào? Có thể khẳng định 

khá chắc chắn rằng, nếu khởi kiện tại tòa án Việt Nam, tòa án sẽ từ chối thụ lý vì bị đơn 

không có trụ sở hay chi nhánh tại Việt Nam, không có tài sản tại Việt Nam. Nếu phán quyết 

của tòa án Việt Nam tuyên buộc YouTube Mỹ bồi thường thiệt hại cho chủ thể quyền thì khả 

năng thực thi tại Mỹ lại càng thấp hơn, vì muốn thực thi, bên thắng kiện phải thực hiện thủ tục 

yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của tòa án Việt Nam tại Mỹ. Nếu chủ thể 

quyền tác giả tiến hành các thủ tục khởi kiện YouTube trên đất Mỹ, chi phí sẽ rất tốn kém và 

khả năng thắng là rất ít vì pháp luật Mỹ đã từng có án lệ về vấn đề này và YouTube đã giành 

phần thắng8. Rõ ràng trong vụ việc này, chủ sở hữu quyền tác giả và các cơ quan chức năng 

Việt Nam đã thiếu các công cụ pháp lý cần thiết để xử lý hữu hiệu vụ việc vi phạm. Nếu quy 

định bắt buộc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian nước ngoài phải đặt máy chủ tại Việt 

Nam sớm được ban hành vào thời điểm đó, Tòa án Việt Nam sẽ có cơ sở để thụ lý và xét xử 

vụ án dân sự, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.  

Thứ năm, pháp luật sở hữu trí tuệ xác định các hành vi sau bị coi là xâm phạm quyền tác 

giả: (i) Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công 

chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở 

hữu quyền tác giả; (ii) Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có 

trong tác phẩm; (iii) Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu 

quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.9 

 
8 Đây là án lệ liên quan đến vấn đề bản quyền giữa YouTube và tập đoàn giải trí Viacom do Tòa án Liên bang 

đưa ra vào ngày 23/6/2010. Phán quyết đã xác định, YouTube là một dịch vụ web mở, cho phép người dùng tự 

do đăng tải các nội dung khác nhau. Tuy là YouTube có chứa những đoạn video vi phạm bản quyền của Viacom, 

nhưng do nội dung đưa lên quá nhiều, nên YouTube không thể kiểm soát hết được. Thêm vào đó, khi nhận được 

thông báo của các bên nắm bản quyền, YouTube đã nhanh chóng xóa bỏ các nội dung đó. 
9 Điều 28, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).  
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Sự ghi nhận này có tác dụng phòng ngừa lớn khi đã chỉ rõ những vi phạm rất phổ biến 

về quyền tác giả trên không gian mạng. Cùng với đó, quy định này là cơ sở cho việc xác định 

chế tài xử lý được minh bạch, rõ ràng.  

Thứ sáu, xác định mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi xâm phạm 

quyền tác giả trên không gian mạng như: hành vi truyền đạt tác phẩm đến công chúng thông 

qua các phương tiện kỹ thuật, cho thuê bản sao tác phẩm điện ảnh, phân phối bản sao chương 

trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả; hành vi cố ý xóa, thay đổi 

thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử gắn với bản gốc hoặc bản sao tác phẩm... Mức 

xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn buộc phải dỡ 

bỏ bản sao tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vi phạm 

trên môi trường kỹ thuật số10. 

Nhìn chung, mức xử phạt tương ứng với mỗi vi phạm đã được xác định tương đối cụ 

thể. Tuy nhiên, nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền 

tác giả, quyền liên quan được Chính phủ ban hành cách đây gần bảy năm, so với điều kiện 

kinh tế - xã hội hiện nay ở nước ta thì đã không còn phù hợp. Cùng với đó, so sánh mức xử 

phạt trên với nguồn lợi thực tế thu được từ hoạt động xâm phạm quyền tác giả trên không gian 

mạng, rõ ràng chưa thể hiện được tính răn đe, phòng ngừa của pháp luật đối với vi phạm. 

Thứ bảy, xác định tội danh và hình phạt đối với tội phạm về xâm phạm quyền tác giả. 

Theo đó, người nào không được phép của chủ thể quyền tác giảmà cố ý thực hiện một trong 

các hành vi xâm phạm quyền tác giảđang được bảo hộ tại Việt Nam và thu lợi bất chính từ 

50.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giảtừ 100.000.000 đồng thì bị phạt 

tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

Đối với các hành vi có mức độ xâm phạm lớn hơn thì có thể bị áp dụng hình phạt ở những 

khung tăng nặng cao hơn. Mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 1.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù đến 03 năm11. Đặc biệt, pháp luật hình sự Việt Nam hiện nay còn quy định chủ thể của 

tội xâm phạm quyền tác giả không chỉ là cá nhân - “người nào”, mà kể cả các “pháp nhân” (tổ 

chức có tư cách pháp lý độc lập) cũng là đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự với mức 

hình phạt cao hơn so với cá nhân xâm phạmquyền tác giả. Qua đó cho thấy, pháp luật Việt 

Nam hiện nay đã nhận thức rõ mức độ vi phạm quyền tác giả không còn là những trường hợp 

đơn lẻ, tự phát mà đã biến tướng thành những vụ việc có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cá 

nhân, thủ đoạn tinh vi, quy mô xâm phạm lớn. Đây là thay đổi phù hợp của Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) trong bối cảnh công nghiệp 4.0 hiện nay. 

Hình phạt cho tội xâm phạm quyền tác giả tuy đã thể hiện được tính nghiêm khắc của 

pháp luật hơn so với xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, về cơ bản thì vẫn chưa tương 

xứng với thiệt hại thực tế xảy ra trên không gian mạng (trong nhiều trường hợp không thể 

khắc phục triệt để), đặc biệt là khi mức độ nguy hiểm của hành vi đã đến mức xử lý hình sự.  

 
10 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về quyền tác giả, quyền liên quan. 
11 Điều 225, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. 
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 Đánh giá một cách khách quan, pháp luật sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật liên 

quan của Việt Nam hiện nay đã tạo được khung pháp lý tương đối đầy đủ cho việc bảo hộ 

quyền tác giả. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên với quy định của pháp luật Việt Nam, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện 

điều ước quốc tế cũng như Điều 5 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam khẳng định nguyên tắc cho 

phép áp dụng quy định của điều ước quốc tế12. Điều này thực sự đã tạo được cơ sở pháp lý 

cho việc bảo hộ quyền tác giả nói riêng, quyền sở hữu trí tuệ nói chung tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, hạn chế của các quy định về bảo hộ quyền tác giả trên không gian mạng 

trong pháp luật Việt Nam hiện nay còn tản mạn, được quy định rải rác trong nhiều văn bản 

quy phạm pháp luật khác nhau, gây khó khăn cho quá trình tra cứu, áp dụng pháp luật. Cùng 

với đó, cách thức phối hợp xử lý vi phạm giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân còn lỏng lẻo; 

mức xử phạt chưa tương xứng với thiệt hại gây ra cho tác giả, chủ sở hữu tác giả.  

Đặc biệt, hạn chế mang tính phổ biến, căn bản nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

hiện nay về bảo hộ quyền tác giả trên không gian mạng là sự thiếu hụt các quy phạm để điều 

chỉnh, xử lý đối với hành vi mới xuất hiện trên không gian mạng. Ví dụ, một cá nhân có thể 

scan một cuốn sách giấy hoặc copy một sách điện tử để đưa lên trang web cá nhân. Mục đích 

ban đầu của người đó có thể chỉ để bản thân mình nghiên cứu mà không nhằm mục đích để 

người khác có thể sao chụp lại. Tuy nhiên, nếu cách thức lưu trữ trên mạng có thể cho người 

khác đọc được, sao chụp được thì việc scan, copy và lưu trữ trên trang web cá nhân liệu có bị 

coi là vi phạm quyền tác giả hay không? Trên thực tế thì việc làm như vậy có thể được lý giải 

như việc cá nhân đó mua một sách và cho người khác mượn đọc qua không gian mạng. Tuy 

nhiên, quan điểm khác lại cho rằng, việc lưu trữ như trên là quá rủi ro cho tác giả bởi khả 

năng sao chép là quá dễ dàng trong môi trường kỹ thuật số. Pháp luật Việt Nam cần có quy 

định rõ về vấn đề này.  

Ví dụ khác, một công ty cung cấp dịch vụ Internet có khách hàng là một tờ báo trực 

tuyến có máy chủ (sever) riêng. Tờ báo trực tuyến này dịch không xin phép bài báo của một 

tờ báo trực tuyến khác ở nước ngoài và lưu trữ trên máy chủ của mình. Mỗi khi người đọc 

xem bài báo trên tờ báo trực tuyến thì bài báo đó phải được tải lên bộ nhớ tạm (RAM) do 

công ty cung cấp dịch vụ Internet. Vậy hành vi cho lưu tạm bài báo đó trên bộ nhớ tạm của 

công ty cung cấp dịch vụ Internet có bị coi là vi phạm quyền tác giả không? 

Thêm vào đó, nếu một công ty mạng lập trang web cho phép người dùng tự chia sẻ các 

file âm nhạc thì có phải là vi phạm quyền tác giả không? Các khái niệm như “công bố lần đầu 

 
12 Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật năm 1886 (có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 

26/10/2004); Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và các tổ chức phát 

sóng (có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 01/3/2007); Công ước Genève về bảo hộ các nhà sản xuất bản ghi âm 

chống lại việc sao chép trái phép bản ghi âm của họ (có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 06/7/2005); Công ước 

Brussel liên quan đến việc phân phối các tín hiệu mang chương trình được truyền qua vệ tinh (có hiệu lực tại 

Việt Nam từ ngày12/01/2006); Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ 

(có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 11/01/2007); Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả ngày 27/6/1997. 
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tiên”, “tính nguyên gốc” trên không gian mạng cũng chưa được pháp luật Việt Nam quy định 

rõ ràng... 

Các điều ước quốc tế liên quan đến bảo hộ quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên đều 

không quy định chi tiết về những vấn đề pháp lý nêu trên, mà chủ yếu khẳng định những đối 

tượng được bảo hộ quyền tác giả trên không gian mạng và xác định những nguyên tắc chung 

trong bảo hộ quyền tác giả với những đối tượng này. Giả sử ngay cả khi các điều ước quốc tế 

có quy định về vấn đề trên thì vẫn phải được nội luật hóa mới có giá trị bắt buộc thi hành đối 

với pháp nhân, thể nhân trong nước. Do đó, những thiếu hụt về quy phạm pháp luật điều 

chỉnh các quan hệ mới phát sinh trong bảo hộ quyền tác giả trong không gian mạng là hạn chế 

pháp luật cần được nhanh chóng khắc phục ở Việt Nam hiện nay.  

3. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả trong 

không gian mạng 

Thứ nhất, cần sớm ban hành một văn bản quy phạm pháp luật riêng về bảo hộ quyền tác 

giả trong không gian mạng. Hiện nay, các quy định về bảo hộ quyền tác giả trong không gian 

mạng được quy định chung trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 

2019)13. Điều này dẫn đến thực trạng là rất khó tra cứu các quy định của pháp luật mang tính 

đặc thù về bảo hộ quyền tác giả trong không gian mạng, trong khi các vi phạm trong lĩnh vực 

này đang diễn ra hết sức phổ biến. Ban hành một nghị định hướng dẫn chi tiết về xử lý vi 

phạm quyền tác giả trong không gian mạng là phù hợp với xu hướng chung trên thế giới.  

Thứ hai, bổ sung, cụ thể hóa các quy định điều chỉnh về những quan hệ mới phát sinh 

trong bảo hộ quyền tác giả trong không gian mạng. Ví dụ, về quyền sao chép tác phẩm. Theo 

pháp luật hiện hành, quyền sao chép thuộc độc quyền của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả 

(thuộc quyền tài sản), tuy nhiên, thư viện có quyền sao chép không quá 01 bản tác phẩm để 

lưu trữ, phục vụ mục đích nghiên cứu và không được phân phối bản sao tác phẩm tới công 

chúng, kể cả bản sao kỹ thuật số14. Vấn đề đặt ra là, với chức năng cung cấp thông tin phục vụ 

nhu cầu học tập của mọi tầng lớp nhân dân, các thư viện hiện nay thường số hóa các tài liệu 

và cho phép bạn đọc truy cập để sử dụng. Vậy việc làm này của thư viện có được coi là “phân 

phối” bản sao điện tử của tác phẩm tới công chúng hay không? Hiện nay, chưa có quy định rõ 

ràng về vấn đề này. Do đó, pháp luật cần bổ sung quy định giải thích rõ ràng như thế nào là 

hành vi phân phối bản sao điện tử tác phẩm tới công chúng. Định hướng đưa ra đó là, cho 

phép thư viện được tiếp tục thực hiện hành vi trên với điều kiện chỉ những thành viên có đăng 

ký thẻ bạn đọc mới được phép truy cập và thư viện phải áp dụng các biện pháp bảo mật không 

cho phép tải tài liệu trực tuyến. Quy định như vậy vừa đảm bảo chức năng của thư viện, vừa 

tránh hiện tượng sao chép, phát tán tài liệu một cách trái phép hàng loạt trên không gian mạng.  

 
13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành ngày 

14/06/2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.  
14 Điểm đ, Khoản 1, Điều 25, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Khoản 2, Điều 22, 

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật 

Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. 
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Thứ ba, pháp luật cần quy định rõ trách nhiệm pháp lý của các tổ chức, cá nhân tạo điều 

kiện cho các hành vi vi phạm quyền tác giả. Một số trang website, page facebook, kênh 

youtube tuy không trực tiếp đăng tải bài hát, phim ảnh lên trang của mình nhưng có hành vi 

thu hút người xem bằng cách cung cấp các đường link để người sử dụng có thể truy cập vào 

các kho dữ liệu trái phép. Hành vi này dù có mục đích lợi nhuận hay không thì vô hình chung 

đều tiếp tay cho các vi phạm quyền tác giả trên không gian mạng. Có quan điểm cho rằng, 

trách nhiệm pháp lý sẽ không được đặt ra nếu người cung cấp link dẫn chứng minh được rằng 

các trang website mà mình dẫn link không có mục đích thương mại [5].Tuy nhiên, vi phạm 

quyền tác giả nói riêng, quyền sở hữu trí tuệ nói chung không phụ thuộc vào mục đích lợi 

nhuận của chủ thể, miễn là chủ thể đó có hành vi phát tán tác phẩm trái phép và gây thiệt hại 

cho chủ sở hữu quyền tác giả đều bị coi là vi phạm quyền tác giả (trừ trường hợp tự sao chép 

một bản để nghiên cứu, lưu trữ hoặc chủ thể có quyền sử dụng hợp pháp bản sao chương trình 

máy tính có thể làm một bản sao dự phòng để thay thế khi bản sao đó bị hư hỏng không thể sử 

dụng được15). Do đó, cần quy định mọi hành vi đăng tải, chia sẻ link truy cập dẫn đến các 

trang website vi phạm quyền tác giả đều bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả.  

Thứ tư, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ Internet với tác 

giả, chủ sở hữu quyền tác giả trong trường hợp đối tượng được bảo hộ quyền tác giả bị xâm 

phạm trong không gian mạng. Đây là các công ty cung cấp quyền truy cập sử dụng Internet 

cho người dùng như FPT, VNPT và Viettel... Pháp luật cần quy định rõ các trách nhiệm pháp 

lý (trách nhiệm bồi thường dân sự, trách nhiệm xử lý vi phạm hành chính và có thể kể cả trách 

nhiệm hình sự) trước cơ quan nhà nước, trước chủ thể quyền. Mặc dù, thông tư liên tịch số 

07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL16 đã quy định trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ trung gian trên Internet, tuy nhiên tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả phải gián tiếp qua 

một cơ quan khác (Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác)17. Do đó, cho đến thời điểm hiện nay, 

tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả chưa được trực tiếp liên hệ nhà cung cấp dịch vụ Internet để 

yêu cầu gỡ các tác phẩm vi phạm quyền tác giả trên Internet, trong khi quy trình, thời gian xử 

lý của các cơ quan chức năng còn khá chậm. Đây là một hạn chế rất lớn khiến cho việc phát 

hiện và xử lý các hành vi vi phạm quyền tác giả trong không gian mạng kém hiệu quả. Do đó, 

cần cho phép chủ sở hữu quyền tác giả được trực tiếp yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ Internet 

gỡ bỏ các nội dung vi phạm. Cùng với đó, thời hạn thực hiện gỡ bỏ nội dung vi phạm, trách 

nhiệm cung cấp thông tin người vi phạm, trách nhiệm liên đới khắc phục hậu quả của nhà 

cung cấp dịch vụ Internet cũng cần được quy định một cách rõ ràng. Các quy định như trên 

kết hợp với quy định bắt buộc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian (kể cả của nước 

 
15 Khoản 4, Điểm 17, Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật Sở hữu trí 

tuệ năm 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. 
16 Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL ngày 19/6/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo 

hộ quyền tác giả và liên quan trên môi trường mạng Internet và viễn thông. 
17 Khoản 4, Điều 5, Thông tưliên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL.  
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ngoài) phải đặt máy chủ tại Việt Nam (theo Luật An ninh mạng năm 2018) mới có thể tạo ra 

cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác xử lý vi phạm quyền tác giả.  

Thứ năm, tăng nặng chế tài xử phạt với các vi phạm quyền tác giả trên không gian 

mạng. So với môi trường truyền thống, cùng một hành vi vi phạm quyền tác giả trong môi 

trường kỹ thuật số sẽ mang lại thiệt hại lớn hơn nhiều cho chủ thể quyền khi số lượng bản sao 

chép bị phát tán vô cùng lớn. Kể cả khi được phát hiện ra cũng rất khó để khắc phục hậu quả 

do nhiều người dùng có thể đã tải dữ liệu về máy và tiếp tục chia sẻ trên nhiều website khác. 

Hậu quả đôi khi không thể khắc phục triệt để, gây tổn hại cả về vật chất lẫn danh dự, tinh thần 

cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Trong khi đó, như đã phân tích ở trên, mức xử phạt đối 

với vi phạm quyền tác giả trên không gian mạng chưa tương xứng với thiệt hại, chưa thể hiện 

được tính răn đe, phòng ngừa của pháp luật. Do đó, cần tăng nặng chế tài xử phạt đối với các 

trường hợp vi phạm này, không chỉ tăng mức xử phạt, mà còn xác định hành vi vi phạm 

quyền tác giả trên không gian mạng có thể được xem như một tình tiết định khung tăng nặng 

khi xử lý hình sự, vì quá trình khắc phục hậu quả trên không gian mạng gặp nhiều khó khăn 

hơn, đôi khi không thể khắc phục triệt để. 

Bên cạnh việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong 

không gian mạng, cần triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện 

hhiểu, đầu tư áp dụng các biện pháp công nghệ cao để tự bảo vệ quyền tác giả của mình. Nhà 

nước cần nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức có nhiệm vụ bảo hộ quyền tác giả như 

thẩm phán, thanh tra viên, kỹ thuật viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý, phát hiện, xử lý vi phạm quyền tác giả trong không gian mạng; phối hợp với các tổ chức 

xã hội có chức năng bảo hộ quyền tác giả nhưTrung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt 

Nam (VCPMC); đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật và ý thức của người 

dân về phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ 

thuật số. Chúng ta chưa thể quên vụ việc một sinh viên đã livestream bộ phim “Cô Ba Sài 

Gòn” khi xem tại rạp Lotte CinemaVũng Tàu vào tháng 11 năm 2017. Tại cơ quan công an, vị 

khán giả này khai rằng mình không rõ về Luật Sở hữu trí tuệ và nghĩ đơn giản rằng mình 

livestream chỉ để cho bạn bè, người thân không có cơ hội đến rạp được xem cùng. Vậy nhưng, 

hành vi đã gây thiệt hại nặng nề cho đoàn làm phim ngay trong ngày đầu ra mắt. Đây chỉ là một 

trong số rất nhiều ví dụ về các vi phạm tương tự. Nếu hiểu biết, ý thức pháp luật của mỗi người 

dân được nâng lên, rõ ràng tình trạng trên sẽ không diễn ra phổ biến trên không gian mạng. 
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COPYRIGHT PROTECTION IN INTERNET ENVIRONMENT BY 

VIETNAM LAW: THE CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS 

Nguyen Nhu Son, M.A 

 

Abstract: Due to the strong development of 4.0technology in Vietnam today, violations 

of copyright in Internet environment are increasingly uncontrolled.Vietnam law has enacted 

regulations related to the copyright protection in Internet environment. However, these 

regulations are not synchronized and inconsistent. The paper analyzes the current situation of 

Vietnam law on copyright protection in Internet environmentand proposes some solutions to 

fulfil the legal regulations.  
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VẤN ĐỀ NIÊN ĐẠI, NGUỒN GỐC VÀ VIỆC XÂY DỰNG 

ĐÌNH LÀNG XỨ THANH 

TS. Lê Thị Thảo1 

 

Tóm tắt: Đình làng xứ Thanh không đứng ngoài dòng chảy chung của đình làng Việt 

Nam, để góp phần biểu hiện về một đất nước Việt Nam thống nhất trên phương diện lịch sử, 

văn hóa, nghệ thuật. Tuy nhiên, do sự chi phối của đặc điểm cộng đồng cư dân địa phương ở 

một vùng đất ít nhiều đặc biệt mà đình làng xứ Thanh có những sắc thái riêng. Bài viết đề cập 

đến vấn đề niên đại, nguồn gốc và việc xây dựng đình làng ở xứ Thanh để góp phần làm rõ 

hơn sự đa dạng trong thống nhất đó. 

Từ khóa: đình làng, xứ Thanh, niên đại, nguồn gốc.  

 

1. Tổng quan về sự hình thành và phát triển của đình làng ở Việt Nam 

Từ nhiều thập kỷ nay, nguồn gốc và thời điểm xuất hiện ngôi đình làng đã được nhiều 

nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa để tâm tìm hiểu với nhiều giả thuyết khác nhau.  

Những ngôi nhà chung của cộng đồng đã xuất hiện từ lâu đời và còn tồn tại đến ngày 

nay trong các tộc người thiểu số, như nhà rông, nhà dài, nhà gươl…, một số kiến trúc nhà cổ 

truyền khác như nhà sàn, nhà trình tường, nhà mái dốc… ít nhiều đã ảnh hưởng đến những 

mặt khác nhau của các công trình tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có đình làng. 

Theo tư liệu hiện biết được đến nay, từ đình xuất hiện sớm nhất vào khoảng thế kỷ II, 

III, trong Lục bộ tập kinh của Khang Tăng Hội. Tác phẩm này có đoạn viết: “Đêm đến ông 

lặng lẽ trốn đi. Đi hơn trăm dặm vào nghỉ ở một ngôi đình trống. Người giữ đình hỏi: “Ông 

là người nào”. Ông trả lời: “Tôi là người xin nghỉ nhờ2”... Có thể nghĩ “ngôi đình trống” 

được nhắc đến ở đây là trạm nghỉ chân như ở thời Trần. Như vậy, đình trạm là hiện tượng phổ 

biến ít nhiều từ thế kỉ thứ II. Thời nhà Đinh, ở cố đô Hoa Lư đã có dựng đình cho sứ thần nghỉ 

chân trước khi vào chầu vua. Trong bia Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh (của chùa Linh 

Xứng, xã Ngọ Xá, huyện Hà Trung, hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, niên đại 

1126) có nhắc đến ngôi đình ở huyện Tống Sơn xưa (nay là huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa): Thẳng ngay phía trước một dòng hai ngả, khơi mương và dẫn nước chảy xuôi, bên sông 

xây riêng một ngôi đình nhỏ tấp nập thuyền bè qua lại đều dừng chèo tạm nghỉ.3 Ngôi đình 

được nhắc đến ở đây là nơi dừng chân, tạm nghỉ của khách qua đường. Đến đời Trần, đình với 

tư cách là trạm nghỉ chân được ghi lại trong Đại Việt sử ký toàn thư: “Thượng hoàng xuống 

chiếu rằng, trong nước ta, phàm chỗ nào có đình trạm đều phải tô tượng Phật để thờ. Trước 

là tục nước ta, sau là vì nắng mưa nên làm đình để cho người ta đi đường nghỉ chân, trát 

vách bằng vôi trắng gọi là đình trạm4”. Tư liệu cho thấy nhiều trạm nghỉ đó còn dùng để thờ 

 
1 Khoa Văn hóa Thông tin, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2 Hà Văn Tấn - Nguyễn Văn Kự (2014), Đình Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, tr.16 
3 Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Văn  học, Thơ văn Lý Trần, tập I, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 

1977, tr.363 
4 Viện KHXH Việt Nam (1998), Đại Việt sử ký toàn thư (bản dịch), tập 2, NXB Khoa học Xã hội, tr.13 
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Phật, nhưng chưa thấy nhắc đến việc thờ thần linh trong tín ngưỡng làng xã. Chưa có sự chắc 

chắn để khẳng định những đình trạm trước thế kỷ XV trong các tài liệu trên đây phải hay 

không phải là đình làng với tư cách là công trình công cộng của làng xã. Bởi vì, những ngôi 

đình làng vẫn có thể là nơi trú chân cho những người lỡ độ đường, nhất là những ngôi đình đó 

lại có người giữ đình (trong Lục độ tập kinh). Có khả năng đó là những người mà ở đời sau 

quen gọi là “thủ từ”.  

Nhưng đình làng đã manh nha xuất hiện vào thời Lê sơ. Cố GS. Hà Văn Tấn trong 

Đình làng Việt (NXB Khoa học Xã hội, 2014) đã dẫn ra tư liệu về sự xuất hiện của đình qua 

một sự kiện dưới thời Lê Thánh Tông (1442 - 1497), được chép lại trong Hồng Đức thiên 

chính thư: “Người giàu đã bỏ tiền làm đình hay công đức làm chùa. Thế mà (người sau giữ 

việc hậu) không biết đền đáp ơn đức, chỉ lừa người lấy của, chẳng bao lâu, tình nhạt lễ bạc, 

quên cả lời đoan, sinh thói bạc ác hoặc bỏ cả giỗ chạp, không như đời trước, hoặc là làm cỗ 

bàn không như khoán ước, hoặc năm thì trước năm thì sau, không đúng tháng hoặc trẻ thì lạy 

lớn thì không, chẳng đồng lòng. Vậy con cháu đặt hậu ở đình hay ở chùa mà thấy kẻ giữ ở 

hậu có trái lễ thì trình báo với nha môn để thu lại tiền công đức5...”. 

Qua tư liệu trên có thể thấy tục bầu hậu ở đình đã rất phổ biến ở thời Lê Thánh Tông 

và đã bộc lộ những mặt trái của nó. Như vậy, tục bầu hậu phải có trước thời Lê Thánh Tông, 

và hơn nữa tục bầu hậu không thể đã xuất hiện ngay từ buổi đầu của đình. 

Ngôi đình sớm nhất được nhắc đến trong thư tịch của triều đình quân chủ ở Việt Nam 

là đình Quảng Văn ở ngoài cửa Đại Hưng của kinh thành Thăng Long, xây dựng vào tháng 10 

năm 1491: “Trước đây, khi nào có chiếu lệnh của nhà vua ban ra, lúc ấy mới do bộ đem bảng 

treo yết thị. Đến nay, dựng đình ở ngoài cửa Đại Hưng làm nơi treo những pháp lệnh về việc 

chính trị. Khi đình ấy đã lạc thành, nhà vua đặt tên cho là đình Quảng Văn6”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ngôi đình làng cổ xưa nhất của Việt Nam còn lại đến ngày nay là đình Thụy Phiêu 

(Ba Vì - Hà Nội), có ghi niên đại trùng tu là 1531, như vậy, ngôi đình làng này phải được 

khởi dựng vào một thời điểm trước đó. Số lượng đình của thế kỷ XVI còn lại đến ngày nay ở 

nước ta rất ít ỏi, có thể kể đến: đình Lỗ Hạnh (Hiệp Hòa, Bắc Giang) được ghi niên hiệu Sùng 

Khang (1566 - 1577), nhiều người dự đoán vào năm 1576; Đình Phù Lưu (Tiên Sơn, Bắc 

Ninh), được dựng vào cuối thế kỉ XVI; Đình Là (Thường Tín, Hà Nội) dựng năm Diên Thành 

thứ 4 (1581); Đình Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội) dựa vào phong cách kiến trúc và điêu khắc, 

người ta dự đoán được dựng vào thế kỉ XVI... Sang thế kỷ XVII, XVIII, kiến trúc đình làng 

trở nên đa dạng hơn, đến thế kỷ XIX thì được xây dựng khắp nơi. Theo nhiều nhà nghiên cứu, 

diễn trình của ngôi đình làng Việt có thể manh nha từ thế kỷ XV, định hình vào thế kỷ XVI, 

phát triển ở cuối thế kỷ XVII7 và đầu thế kỷ XVIII, chuyển hóa chức năng (mang nặng yếu tố 

của đền thờ) vào thế kỷ XVIII và XIX cho tới nay. 

 
5 Hà Văn Tấn - Nguyễn Văn Kự (2014), Đình Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, tr.15. 
6 Viện KHXH Việt Nam (2007), Khâm định Việt sử thông giám cương mục, tập 1, NXB Giáo dục, tr.1139. 
7 Theo nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền, vào đầu thế kỷ XVII hiếm thấy những kiến trúc tâm linh của cộng đồng làng xã được xây dựng mới, 

mà chủ yếu chỉ thấy sự ra đời (hoặc trùng tu) những công trình lớn như những ngôi đền, ngôi chùa kiểu “trăm gian” (có sự bảo trợ của tầng 

lớp quý tộc ở triều đình) tại các “trung tâm” tín ngưỡngcó ảnh hưởng tới đông đảo tínđồ thập phương (Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo tồn, 

phát huy giá trị của đình làng ở Thanh Hóa” (tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tháng 9 năm 2018) 
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Như vậy, tuy được gọi là đình - nhưng nội dung, chức năng của đình làng Việt Nam 

hoàn toàn khác. Đình là một từ dùng chung cho nhiều kiến trúc, còn đình làng là dạng riêng 

biệt, là sản phẩm của một thời kỳ lịch sử nhất định ở Việt Nam. Có thể nói, đình làng là một sản 

phẩm riêng của dân tộc Việt Nam, mà không một cư dân nào trên thế giới có được. 

2. Niên đại của đình làng xứ Thanh 

Trong mối tương quan với đình làng Bắc Bộ, đình làng xứ Thanh có thể ra đời và phát 

triển chậm hơn một nhịp, chưa thấy một kiểu thức đình làng đúng nghĩa với hệ thống kiến trúc 

tương đối trọn vẹn như ở thế kỷ thứ XVI. Thời Mạc (thế kỷ XVI), ở Bắc Bộ có nhiều ngôi 

đình ra đời như đình Tây Đằng, đình Thanh Lũng (Ba Vì - Hà Nội), đình Lỗ Hạnh (Hiệp Hòa 

- Bắc Giang), đình Thổ Hà (Việt Yên - Bắc Giang)… là những kiến trúc khá hoàn chỉnh của 

làng xã. Đây cũng là thời kỳ chiến tranh Nam Bắc triều (1533 - 1592) diễn ra ác liệt mà 

Thanh Hóa là chiến trường chính. Hậu quả là Thanh Hóa bị tàn phá nặng nề, làng mạc phiêu 

tán, dân tình lầm than. Rõ ràng, nghệ thuật kiến trúc đã chịu sự chi phối của điều kiện kinh tế 

- xã hội, khiến cho ở Thanh Hóa không có điều kiện để những ngôi đình ra đời. Nhiều nhà 

nghiên cứu chú ý tới đình Bảng Môn (xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa) với hai kiến trúc 

tương đối độc lập. Tòa đại đình có niên đại khá muộn dựng vào năm Bảo Đại thứ 8 (1933) ghi 

rõ trên thượng lương tiền đường. Nhà hậu cung hiện nay gồm một “nhà ống muống” còn khá 

nguyên vẹn với những mảng chạm khắc đậm dấu ấn thời Lê Trung Hưng. Tác giả Lê Văn Tạo 

trong một nghiên cứu về nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc gỗ truyền thống ở Thanh Hóa đã 

cho rằng, đây có thể thuộc nhóm hiện vật gỗ có niên đại sớm nhất ở Thanh Hóa (thế kỷ 

XVII)8. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, hậu cung đình Bảng Môn có phong cách của niên 

đại sớm hơn. Nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền trong Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo tồn, 

phát huy giá trị của đình làng ở Thanh Hóa” (tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa tháng 9 năm 2018 đã cho rằng đình Bảng Môn tạm có thể xem như một 

kiến trúc đình làng hiện có mặt bằng hình chữ Đinh (xuất hiện hậu cung lồi ra phía sau) sớm 

nhất Việt Nam, với nhiều mảng chạm khắc ở đây phảng phất phong cách Mạc, thế kỷ XVI. 

Cũng theo tác giả này, trong khuôn viên đình hiện còn một giếng cổ vuông thuộc phong cách 

văn hóa Chăm. Và đặc biệt là dấu tích chạm khắc ở cái gọi là hậu cung hiện nay lại mang 

phong cách nghệ thuật xưa nhất của đình. Từ đó (cùng một số yếu tố khác qua so sánh), một 

giả thiết làm việc được đặt ra là: vốn xưa, khởi nguyên công trình này chỉ có một tòa theo lối 

thờ dọc, một lối kiến trúc nặng yếu tố phương Nam/Đông Nam Á dần dần được chuyển hóa 

thành đình làng với việc bổ sung ngôi đại đình và nhiều ý nghĩa mới. Tác giả Nguyễn Du Chi 

cũng cho rằng một số mảng chạm khắc trong tòa hậu cung của đình Bảng Môn mang phong 

cách của thế kỷ XVI9 - một niên đại mà đình làng khắp đất nước ta đến nay chỉ còn có vài 

ngôi cùng có niên đại như vậy. Hiện tượng này khẳng định rõ thêm tính thống nhất của văn 

hóa Việt Nam ít nhất trên phương diện mỹ thuật. Mặc dù là đất quý hương của triều Lê, 

nhưng nghệ thuật thời Mạc trên đất Bắc và Thanh Hóa khá tương đồng, không bị lệ thuộc vào 

 
8 Lê Văn Tạo (2008), Nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc gỗ truyền thống ở Thanh Hóa, NXB Thanh Hóa, tr.27 
9 Nguyễn Du Chi (2000), Trên đường tìm về cái đẹp của cha ông, NXB Văn hóa Dân tộc, 2000. 
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ranh giới của hai thế lực Nam - Bắc triều. Cho nên, những dấu tích văn hóa theo phong cách 

Mạc (dù không phải của nhà Mạc) vẫn xuất hiện cả trên đất Thanh Hóa.   

Trên khắp đất Việt Nam, trong nghệ thuật chạm khắc, người ta ít thấy cầu nối giữa thế 

kỷ XVI và cuối thế kỷ XVII. Có thể tìm ra được dấu tích ít ỏi của cầu nối ấy ở ba ngôi đình: 

đình Tường Phiêu (Phúc Thọ, Hà Nội), đình Xuân Dục (Gia Lâm, Hà Nội) và đình Phù Lưu 

(Từ Sơn, Bắc Ninh), trên nền tảng ấy mà đình Tường Phiêu đã được xếp hạng cấp quốc gia 

đặc biệt. Ở xứ Thanh, chúng tôi đã thoáng ngờ rằng nhiều dấu vết của thế kỷ XVII ở đình 

Vĩnh Trị (TP. Thanh Hóa), đình Bảng Môn (Hoằng Hóa), và một số kiến trúc loại hình khác 

như ở đền thờ Trần Khát Chân, chùa Hoa Long (Vĩnh Lộc)… khá tương đồng với nghệ thuật 

đình làng ở vùng châu thổ sông Hồng. Điều này càng khẳng định hơn sự thống nhất của văn 

hóa Việt Nam, chí ít trên phương diện nghệ thuật truyền thống.  

Sang thế kỷ XVIII, nếu như việc xây dựng đình làng ở vùng châu thổ sông Hồng giảm 

sút hẳn, và sự “náo nức” trong đình làng với những mảng chạm khắc trau chuốt, điêu luyện 

đầy các hoạt cảnh dân gian không còn nhiều, thì ở Thanh Hóa, vẫn bắt gặp không ít chi tiết 

còn sót lại trên các mảng chạm có phong cách thế kỷ XVII (mặc dù tổng thể đã bị biến đổi 

qua các lần tu bổ) ở đình Thượng Phú, đình Trung (Hà Trung), đình Phú Điền (Hậu Lộc)… và 

được khẳng định thêm ở một số di tích thuộc loại hình khác như đền thờ Trần Khát Chân, 

chùa Hoa Long (Vĩnh Lộc), đền Độc Cước (TP. Sầm Sơn), đền Lê Hoàn (Thọ Xuân), đền Lý 

Thường Kiệt (Hà Trung)… Ở đây, chúng ta vẫn thấy xuất hiện nhiều hình tượng người dưới 

dạng tiên nữ, hay con người trần gian trong hoạt cảnh cưỡi ngựa, cưỡi voi, đả hổ, ôm gà, sờ 

lục lạc..., cùng sự quần tụ của các con vật sinh động như hươu, sóc, chim, cá, thạch sùng… 

Xét về hoàn cảnh xã hội, lúc này ở châu thổ Bắc Bộ, nạn kiêm tính ruộng đất phát triển mạnh 

khiến hàng vạn nông dân bị bần cùng hóa phải xuất tổ ly tông, bỏ làng đi tha phương cầu 

thực, phần nhiều họ vượt giới tuyến vào Nam, để xây dựng cuộc sống mới, kinh tế làng xã bị 

giảm sút hẳn, nên những kiến trúc công cộng của làng xã như đình làng ít có điều kiện phát 

triển. Trong khi đó, ở Thanh Hóa, với diện tích xấp xỉ bằng cả châu thổ sông Hồng và điều 

kiện lịch sử không tạo nên sức ép về mặt đời sống kinh tế, khiến cho việc dựng đình làng vẫn 

phát triển một cách tương đối bình thường, và các biểu hiện dân gian trong nghệ thuật trang 

trí không bị giảm một cách đột ngột như ở đất Bắc. Đối với các tỉnh phía trong vẫn nằm trong 

không gian của văn hóa Bắc Bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh, chúng ta vẫn bắt gặp đình Hoành Sơn 

(Nam Đàn, Nghệ An) với niên đại khoảng đầu thế kỷ XVIII, trong đời Vĩnh Thịnh và đời 

Cảnh Hưng, ở đây còn lưu giữ rất nhiều hình ảnh chạm khắc về con người, về hoạt cảnh và 

những linh vật. 

Sang thế kỷ XIX, cũng như ở châu thổ sông Hồng, dường như đình làng Thanh Hóa 

nở rộ cả về quy mô kiến trúc lẫn sự phân bố tương đối rộng khắp. Sớm nhất có thể là đình 

Làng Gạo (xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn) có niên đại năm Gia Long thứ 2 (1804), đình Quan 

Chiêm (xã Hà Giang, huyện Hà Trung) năm Gia Long Bính Dần (1806);đình Động Bồng (xã 

Hà Tiến, huyện Hà Trung) năm Gia Long thứ 10 (1811); đình Phú Khê (xã Hoằng Phú, huyện 

Hoằng Hóa) năm Tự Đức thứ 4 (1851); đình làng Đô Mỹ (xã Hà Tân, huyện Hà Trung) cùng 

niên đại với đình Trung (xã Hà Yên, huyện Hà Trung) dựng lần lượt vào các năm Tự Đức thứ 
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7 (1854) và Tự Đức thứ 8 (1855); đình Tào Trụ (xã Hoằng Lý, huyện Hoằng Hóa) năm Tự 

Đức vạn niên (1848);đình Gia Miêu (xã Hà Long, huyện Hà Trung) dựng năm Thành Thái 

thứ 7 (1894); đình làng Sét (xã Định Hải, huyện Yên Định) dựng năm Thành Thái thứ 8 

(1895), đình Trịnh Điện (xã Định Hải, huyện Yên Định) dựng năm Khải Định thứ 2 (1917); 

đình Ngô Xá (xã Thiệu Minh, huyện Thiệu Hóa) dựng năm 1925. 

Nhiều ngôi đình mà những hạng mục công trình đã được tu bổ, phục dựng trong thời 

gian gần đây, như đình Phú Thọ (xã Hà Lai, huyện Hà Trung) tu tạo năm 2004, đình Bình 

Lâm (xã Hà Lâm, huyện Hà Trung) tu tạo năm 2003, đình Quỳ Chữ xây lại năm 2004. Đình 

Đông Khê (xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa) dù còn dòng niên đại trên thượng lương “Minh 

Mệnh thập thất niên tuế thứ Bính Thân nhị nguyệt, Tân Mão, nhị thập ngũ nhật thụ trụ thượng 

lương” (1836) nhưng đã được tu sửa nhiều vào năm 1995. Đình Phúc Tiên (xã Hoằng Quỳ, 

huyện Hoằng Hóa) tu sửa lại hậu cung năm 1997. Đình Trịnh Xá (xã Yên Ninh, huyện Yên 

Định) mới được tu tạo năm 2017. Đình Phù Hưng (xã Yên Thái, huyện Yên Định) năm 1951 

đã bị phá hủy do bom, năm 1957 làm lại tòa đại bái, đến năm 2009 tu sửa toàn bộ. Đình Mỹ 

Xuyên (xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) được trùng tu toàn bộ năm 2010, hậu cung xây lại 

bằng bê tông. Đình Bái Xuân (xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc) đã đại tu toàn bộ tòa đại bái 

năm 2017, chỉ còn giữ lại được ít cột, vì nóc của thế kỷ XIX. Đình Đông Môn năm 2018 tu 

tạo, xây lại hậu cung. 

Tuy nhiên, như trên đã phân tích, niên đại của đình làng cũng như các kiến trúc gỗ 

truyền thống khác không đồng nhất, mà có sự đan xen các yếu tố của nhiều thời. Ở đình Bảng 

Môn (xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa), hiện có tòa hậu cung với kiểu thức kiến trúc và chạm 

khắc được nhiều nhà nghiên cứu khẳng định có nhiều dấu tích của kỷ XVI. Trong khi đó, niên 

đại tòa tiền tế được xác định qua dòng chữ trên thượng lương “Bảo Đại bát niên tuế thứ Quý 

Dậu tam nguyệt cát nhật trọng tu đại cát vượng”, có nghĩa là công trình gọi là đại đình được 

xây dựng vào năm Bảo Đại thứ 8 (1933). Đình Thượng Phú (xã Hà Đông, huyện Hà Trung) còn 

lưu giữ được nhiều mảng chạm khắc với các đề tài người “sờ” lục lạc ở cổ lân, người ôm gà, 

tiên cưỡi rồng… mang phong cách cuối thế kỷ XVII, trong khi đình đã được tu sửa lại vào thời 

Nguyễn. Đình Phú Điền (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc) có nhiều phong cách chạm khắc ở các 

thời kỳ khác nhau, hầu hết là của thế kỷ XVIII và XIX, thể hiện những đợt tu bổ lớn đã được 

ghi lại trên thượng lương vào các năm Tự Đức thứ 31 (1878) và Khải Định thứ 2 (1917). 

Trong hậu cung đình Vĩnh Trị (xã Hoằng Quang, TP. Thanh Hóa) hiện còn nhiều mảng chạm 

mang phong cách thế kỷ XVII, với các đề tài người cưỡi voi, long hổ đấu/hội..., nhưng lại 

được đan xen nhiều mảng chạm khắc của thế kỷ XIX, với đề tài tứ linh. 

3. Nguồn gốc và việc xây dựng đình làng xứ Thanh 

Hầu hết các đình làng được xây dựng do nhu cầu hình thành một ngôi nhà chung cho 

cộng đồng dân làng, thỏa mãn nhu cầu tâm linh (thờ Thành hoàng làng), sinh hoạt văn hóa (lễ 

hội, các hoạt động cộng đồng) và là nơi giải quyết công việc hành chính (ban bố chính lệnh, tổ 

chức các sự kiện chung của làng…) 

Nhiều đình làng có nguồn gốc từ ngôi đền. Ban đầu làng có đền thờ thần, sau tôn vị thần 

đó thành Thành hoàng làng và dần dần thêm các chức năng công cộng vào ngôi đền cũ để nó 
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chuyển hóa thành đình. Ví dụ như đình Hào Lương (xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân), vốn là đất 

bản quê của 3 vị khai quốc công thần nhà Lê sơ: Lê Sao, Lê Bị, Lê Nhị, từ thế kỷ XV đã được 

người dân thờ phụng trong ngôi đền mà lần tu tạo năm Tân Tỵ, đời vua Tự Đức (1881) thành 

ngôi đình như ngày nay.  

Cũng tương tự đối với đình Bảng Môn (xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa). Theo thần 

phả, lúc đầu đình Bảng Môn vốn là ngôi đền thờ Nguyễn Tuyên, vị đại tướng làm quan dưới 

triều Lý. Về sau, do sự thành đạt về học vấn, khoa bảng của làng mà đền được mở rộng, sửa 

chữa cho khang trang, bề thế để làm nơi kỷ niệm, tôn vinh 12 vị đại khoa của làng trong thời 

quân chủ. Ban đầu, thần chỉ được thờ ở ngôi đền chính là hậu cung của đình hiện nay. Sau đó, 

dân làng xây dựng thêm tòa tiền tế ở đằng trước. Việc này được nhận ra rõ bởi sự chênh lệch 

khá lớn về niên đại của hai tòa nhà. Tòa hậu cung với kiểu thức kiến trúc và phong cách chạm 

khắc được nhiều nhà nghiên cứu khẳng định là của thế kỷ XVI, chí ít cũng là đầu thế kỷ XVII. 

Trong khi đó, niên đại tòa tiền tế được xác định qua dòng chữ trên thượng lương “Bảo Đại bát 

niên tuế thứ Quý Dậu tam nguyệt cát nhật trọng tu đại cát vượng”, như vậy, có nghĩa là công 

trình này được xây dựng vào năm Bảo Đại thứ 8 (1933). 

Hiện tượng chuyển hóa này cũng bắt gặp trong một số công trình kiến trúc như chùa 

Vồm (Thành phố Thanh Hóa), trước đó là một đền thờ ông Tu Vồm - gắn với huyền thoại về 

người khổng lồ ở vùng này). 

Đình Trịnh Điện (xã Định Hải, huyện Yên Định) vốn ban đầu là điện thờ của họ Trịnh, 

được xây dựng từ thế kỷ XVII cùng với việc xây dựng lăng chúa Trịnh dưới chân núi Nga My. 

Đến năm Đinh Tỵ thời Nguyễn, đình được tu sửa lại. Năm 1954, điện thờ là địa điểm học tập 

của phái đoàn Việt - Lào - Campuchia, nơi đào tạo cán bộ trẻ của 2 nước bạn. Dần dần, điện thờ 

trở thành trung tâm hội họp của dân làng và dùng làm địa điểm sinh hoạt các câu lạc bộ, đảm 

nhận vai trò của một ngôi đình làng. 

Hầu hết đình do dân làng tự đóng góp xây dựng, làng nào có nghề phụ dân làng ăn nên 

làm ra, giàu có hơn thường xây được đình to, đặc biệt là những làng gắn với việc buôn bán hoặc 

có nghề thủ công, muộn hơn là với làng có nhiều người đỗ đạt. Một số đình làng do quan lại có 

chức cao trong triều đình bảo trợ xây dựng nên có quy mô to lớn hơn. Thông thường, mỗi làng 

sẽ xây dựng riêng một ngôi đình, tuy nhiên, một số trường hợp nhiều làng cùng hợp sức lại với 

nhau để xây nên những ngôi đình to lớn, làm nơi sinh hoạt chung cho cả tổng, như đình - đền 

Tam Tổng (xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc), là đình của cộng đồng dân cư 3 tổng: tổng Bình, 

tổng Cao và tổng Hồ, nằm bên sông Mã, thuộc huyện Vĩnh Lộc ngày nay. 

Làng Đanh (xã Định Long, huyện Yên Định), còn lưu truyền câu chuyện kéo gỗ làm 

đình: Một lần về thăm quê, quan Tổng trấn Lê Đình Kiên cho mua một bè gỗ lim lớn đưa về 

bến Vạc trên sông Cầu Chày giáp bản Vọc trong tứ xã bản để làm đình. Ông giao nhiệm vụ cho 

các làng phải cử người ra kéo gỗ về làng mình. Gỗ kéo được sẽ khoán và tính vào số lượng cây, 

không phân biệt to nhỏ dài ngắn. Việc quan sai làm xong càng sớm càng hay. Dân Bản Chùa, 

Bản Vọc, Bản Chợ gần bến sông hơn nên đến sớm. Họ bàn nhau chọn cây nhỏ, cây ngắn mà 

kéo cho nhanh, cho nhẹ còn dân Bản Đanh đến sau cùng, bè gỗ chỉ còn cây to, cây nặng chức 

dịch trong làng phải huy động thêm cả đàn bà, con trẻ ra kéo gỗ cuối cùng bè gỗ đã về với các 
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làng với số lượng đều nhau. Mọi việc xong xuôi quan tổng trấn tuyên bố: Số gỗ ông đã tính 

toán cho mỗi làng làm đủ một cái đình làm nơi tế lễ và hội họp. Ông sẽ tặng số gỗ ấy cho các 

làng, làng nào kéo được gỗ to thì làm đình to, kéo được gỗ nhỏ thì làm đình nhỏ. Lúc này, các 

làng mới hiểu được thâm ý của quan tổng trấn. Những làng kéo được gỗ nhỏ cảm thấy tức 

nhưng việc đã rồi. Họ chỉ trách mình chưa hết lòng với quan tổng trấn. Vì vậy, đình làng của 

Bản Đanh là to nhất. 

Xây dựng một ngôi đình không thể chỉ vài ba thợ mà phải nhiều hiệp thợ của một số 

ngành nghề thủ công khác nhau như mộc, nề, ngõa, đá, chạm, khảm, sơn… tham gia liên tục 

hàng năm mới có thể hoàn thành. Tuy vậy, việc chính vẫn thuộc về thợ mộc, phụ thuộc vào 

phần mộc. Do đặc điểm và quy mô của công trình, thợ làm đình tách khỏi nghề mộc thông 

thường lập thành từng hiệp, quy tụ thành từng làng nghề. Thậm chí, thợ mộc dựng đình cũng 

thường ít nhất hai hiệp thợ, làm từ hai đầu của đình, cuối cùng mới ráp nối với nhau. Tại làng 

Phú Khê (xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa) đến nay vẫn còn truyền tụng câu chuyện về 6 

hiệp thợ mộc xây dựng ngôi đình của làng. Câu chuyện kể lại rằng: ngôi đình hiện nay là kết 

quả của một cuộc thi thố tài năng giữa các hiệp thợ trong xã. Khi những tiêu biểu mực thước 

kiến trúc được đề ra với yêu cầu trong 15 ngày phải hoàn thành toàn bộ khung cốt của ngôi 

đình, kể cả việc đi tìm kiếm, chọn gỗ. Bấy giờ, có 6 hiệp thợ trong xã đứng ra đảm nhận công 

việc trên, mỗi hiệp thợ làm một vì kèo. Cả 6 hiệp thợ đều giữ bí mật về địa điểm thi công 

cũng như bí quyết nghề nghiệp của mình. Đúng thời gian quy định, cả 6 hiệp thợ đều mang 

sản phẩm đến lắp ráp. Kỳ lạ thay, cả 6 vì kèo đình được liên kết với nhau một cách nhanh 

chóng, không sai một lỗ đục, không trật một nấc mộng. Đặc biệt, từng mảng chạm trổ đều ăn 

ý với nhau, hài hòa bổ sung cho nhau hợp thành một tòa đình to đẹp.  

Nghề mộc ở Thanh Hóa nổi tiếng nhất là làng nghề mộc Đạt Tài, thuộc xã Hà Dương 

tổng Bút Sơn cũ, nay thuộc xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa. Theo lời truyền văn thì nghề thợ 

mộc ở đây đã nổi tiếng cách nay 400, 500 năm. Ông tổ của nghề người trấn Sơn Nam là thợ 

cả một toán thợ vào đây làm nhà, lấy vợ và truyền nghề cho dân Đạt Tài và sau đó là Hạ Vũ 

và Hà Thái (Hoằng Hoá)10. Trong cuốn Tỉnh Thanh Hóa, học giả người Pháp Charles 

Robequain ghi chép về nghề mộc Đạt Tài như sau: “có ba làng gần nhau, với khoảng 400 gia 

đình mà đàn ông làm nghề thợ mộc: 300 ở Đạt Tài, còn lại ở Hạ Vũ và Hà Thái. Họ không chỉ 

là thợ làm nhà và thợ mộc khéo tay có truyền thống, mà còn là thợ đóng gỗ quý, biết chạm trổ 

tủ, bàn ghế và làm hộp nhỏ, mâm, khung ảnh11. . . 

Tay nghề thợ Đạt Tài không chỉ nổi tiếng trong phạm vi tỉnh Thanh mà “Tiếng đồn 

thợ mộc Thanh Hoa”đã lưu truyền cả nước, tổng đốc Thanh Hoá Vương Duy Trinh đã có câu 

đối đề ở văn chỉ làng Đạt Tài, ca ngợi tài danh người thợ: Thiên tích thông minh, Hoằng Hoá 

dục/ Thánh phù công dụng, Đạt Tài danh. Dịch nghĩa: Trời phú thông minh, Hoằng Hoá phát/ 

Thánh phò công dụng, Đạt Tài danh. 

Tài năng người thợ Đạt Tài trong nhiều thế kỷ qua với những công trình có giá trị 

 
10 Charles Robequain (2012), Tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Xuân Dương, Lâm Phúc Giáp dịch, NXB Thanh Hóa, 

Thanh Hóa, tr.538 
11 Charles Robequain (2012), Tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Xuân Dương, Lâm Phúc Giáp dịch, Nxb Thanh Hóa, 

Thanh Hóa, tr.466 
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nghệ thuật, tiếng vang được lưu truyền trong dân gian mãi đến tận ngày nay qua đoạn thơ sau 

do ông Ngô Quốc Túy sưu tầm tại làng Đạt Tài: “Tiếng đồn thợ mộc Thanh Hóa/ Làm cửa, 

làm nhà, cầu quán khéo thay/ Cắt kèo, lại lựa đòn tay/Bào trơn đóng bén khéo thay mọi 

bề.../Trên thì rồng ấp, dưới thì rồng leo...12”. 

Làng nghề mộc Đạt Tài cũng như các phường thợ truyền thống khác, cũng đi tìm việc 

khắp nơi, có khi họ đi làm khắp nơi đến tết mới về. Theo nội dung khắc trên đôi câu đối ở đền 

Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết ngôi đền này được xây dựng năm 1711 và do 

“phường thợ mộc làng Đạt Tài ở tỉnh Thanh thực hiện”; đình Chiên Đàn (xã Tam Đàn, huyện 

Phú Ninh, Quảng Nam) truyền lại là đã được dựng gần 550 năm và đã qua nhiều lần tu bổ vào 

các năm 1932, 1955, 1967,1972, 1996, theo nhiều tài liệu thì những nghệ nhân chạm khắc 

đình xuất thân từ Thanh Hóa (làng Đạt Tài) vào định cư ở làng Vân Hà, nay thuộc Tam 

Thành, Phú Ninh, mặc dù qua nhiều lần tu bổ nhưng đình vẫn giữ được những nét chạm khắc 

tinh tế (theo lời kể ông Nguyễn Đình Khôi, người trông coi đình năm 2017)13
. 

Thợ mộc Đạt Tài với việc làm nhà được nhiều nơi ca ngợi bởi cách bố cục khung nhà 

từ cột, xà, rường, kẻ... cân đối hài hòa, thanh thoát, mộng mẹo kín không lọt sợi tóc, các mảng 

chạm khắc với nhiều đề tài và kỹ thuật tinh xảo. Cùng với làm nhà họ còn làm đình, dựng 

chùa, làm cả cung vua, phủ chúa. Sản phẩm của họ khá tinh xảo được sử dụng từ chốn kinh 

kỳ cho tới thôn quê. 

Ngoài hiệp thợ của làng Đạt Tài, từ thế kỷ XVII, đình làng ở Thanh Hóa còn có sự tham 

gia của nhiều hiệp thợ ở ngoài Bắc. Câu chuyện làm đình còn lưu truyền ở làng Bản Đanh (xã 

Định Long, huyện Yên Định) nhắc đến 2 hiệp thợ: hiệp thợ dòng họ Lê Bá và hiệp thợ trấn Sơn 

Nam. Hai hiệp thợ này cùng làm đình cho làng Bản Đanh, kết quả đều thể hiện tay nghề tinh 

xảo, khéo léo như nhau14. 

Ch.Robequain ở đầu thế kỷ XX đã ghi chép về nhiều thợ thủ công, thợ làm gạch, thợ 

nề, thợ mộc người Nam Định, thợ làm thuê từ các tỉnh ở phía Bắc đến, họ đã truyền nghề cho 

thợ mộc Đạt Tài (Hoằng Hóa), thợ đúc Diên Lộc, Trà Đông. Thương gia và người bán rong từ 

Bắc Ninh, Hà Đông, Hưng Yên, Hà Nam. Nhiều di tích trong tỉnh cũng được xây dựng bởi 

các hiệp thợ ở Bắc Bộ. Theo gia phả dòng họ ông Phạm Ngọc Tùng, xã Tây Giai, huyện Vĩnh 

Lộc cho biết, ngôi nhà Tổ họ Phạm bên phía cổng Tây Thành Nhà Hồ có niên đại cùng với 

đình Đông Môn, một di tích kiến trúc nghệ thuật quý hiếm ở cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ 

XIX: “Ngôi nhà cổ được xây dựng vào năm 1810. Căn nhà được những người thợ giỏi nhất 

của trấn Sơn Nam và thợ làng mộc Đạt Tài thuộc Hoằng Hóa được gia chủ thuê dựng trong 

suốt hơn 3 năm liền”15. 

 
12 Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (2011), Bànvề đặc trưng văn hóa truyền thống 

Thanh Hóa, Kỷ yếu hội thảo khoa học, tr.96 
13 Chúng tôi cho rằng, đình Chiên Đàn khởi dựng là một ngôi đền (có thể niên đại so với thời hiện tại là trên 500 

năm), sau đó được chuyển hóa thành đình, thời nào chưa rõ. 
14 Phạm Tấn, Phạm Văn Tuấn (2010), Địa chí huyện Yên Định, NXB Khoa học Xã hội, tr.586 
15 Ban Nghiên cứu và Biên soạn lịch sử Thanh Hóa (1999), Nghề thủ công truyền thống Thanh Hóa, tâp I, NXB 

Thanh Hóa, Thanh Hóa, tr.159 

 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 
95 

Văn bia Ngọc Khê Kiều bi ký nói về việc Thái phó Quận công Nguyễn Khải thuê thợ 

trong nước về làm cầu Ngọc Khê và thợ mộc trấn Sơn Nam làm nhà thờ gia tộc ở làng Đông 

Thanh (nay là lăng Nguyễn Văn Nghi): “Nay bản thân ngài muốn làm rạng rỡ đức sáng mới 

dốc lòng Bồ đề, tự bỏ của nhà, mua gỗ tận rừng sâu, mời thợ giỏi trong nước khởi công dựng 

cầu16”. Nhiều khả năng, thợ mộc trấn Sơn Nam đã tham gia làm nhiều đình ở Thanh Hóa. 

Theo giai thoại còn truyền tụng dân gian trong làng Chợ, làng Bùi và làng Đề (nay 

thuộc xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung) cách nay gần 300 năm đã thuê các hiệp thợ giúp mỗi 

làng gồm thợ Nam Định, thợ Hà Tây cũ, thợ Đạt Tài dựng mới mỗi hiệp làm 1 gian ở ngôi 

đền cũ đã hư hoại. Tuy nhiên, khi lắp ráp thì không những mộng khớp nhau mà phong cách 

tạo tác cũng hài hòa đến kinh ngạc... 

Các tư liệu trên cho thấy sự giao lưu hợp tác giữa nghệ nhân Thanh Hóa và nghệ nhân 

vùng Bắc Bộ là rất khăng khít. Đồng thời cho thấy trong quá trình xây dựng, các hiệp thợ 

thường ganh đua, trổ hết tài nghệ trong công việc. Hiệp thợ nào làm được nhanh, tốt và đẹp 

hơn sẽ được lĩnh thưởng của dân làng. Thông thường, thợ hai bên sẽ thống nhất kích thước, số 

đo từng bộ phận ngôi đình thông qua một cái thước tầm, công việc được chia đôi từ gian giữa 

về hai đầu hồi. Sau đó các hiệp thợ làm việc độc lập với nhau. Tại đình làng Thượng Phú, 

điểm nổi bật nhất không phải là sự to lớn, bề thế mà là những nét, mảng điêu khắc gỗ độc đáo. 

Vì ngôi đình này có tới 4 hiệp thợ cùng chung sức đua tài. Mỗi hiệp thợ phụ trách một góc 

đao với một kiểu tạo dựng riêng, nhưng khi lắp ráp, ngôi đình các kích cỡ, thành phần chịu 

lực cũng như các mảng chạm khắc đều vừa vặn, ăn khớp với nhau. Trong kỹ thuật thể hiện 

mảng chạm khắc, có hiệp thợ phô diễn kỹ thuật thể hiện hình khối; có hiệp thợ lại sử dụng 

cách tỉa các mảng chạm khắc công phu và chi tiết; hoặc có hiệp thợ phối hợp giữa sự chắc 

khỏe với những nét mềm mại, tinh tế... 

Những quan hệ, trao đổi nghề nghiệp giữa các hiệp thợ vùng đồng bằng Bắc Bộ với 

các hiệp thợ Thanh Hóa kéo dài nhiều thế kỷ là nhân tố góp phần cho nghệ thuật chạm khắc 

gỗ Thanh Hóa phát triển, đồng thời cho thấy đây là một trong các yếu tố đảm bảo sự thống 

nhất trong đa dạng của mỹ thuật truyền thống Việt Nam. 
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THE COMMUNAL HOUSE IN THANH HOA: ITS CHRONOLOGY, 

HISTORY AND CONSTRUCTION 

Le Thi Thao, Ph.D 

Abstract: The communal house in Thanh Hoa contributes to expressing a unified 

country in terms of its history, culture and art. However, the communal house in Thanh Hoa 

contains its own nuances due to the influence of the local community. The article deals with 

the issue of chronology, history and the construction of communal houses in Thanh Hoa 

province to to clarify the diversity in that unity. 

Key words:Communal house, Thanh Hoa province, chronology, history.  
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TIÊU CHÍ VÀ MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI  

TỈNH THANH HÓA 

PGS.TS Nguyễn Thị Thúy1 

TS. Đoàn Văn Trường2 

 

 Tóm tắt: Thực tế hiện nay cho thấy, việc tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng tại các 

huyện miền núi là một điều hết sức cần thiết, nhằm mục đích nâng cao những giá trị tiến bộ 

trong lối sống, đạo đức, hành vi ứng xử hàng ngày của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, để tổ chức 

hoạt động văn hóa cộng đồng này, đòi hỏi cần có những tiêu chí, chuẩn mực cho các thành 

viên trong cộng đồng tự nguyện noi theo và gắn bó các giá trị văn hóa dân tộc. Nội dung bài 

viết tập trung hướng đến việc đưa ra các tiêu chí và xây dựng mô hình lý thuyết cho hoạt 

động văn hóa cộng đồng tại các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Từ khóa: Tiêu chí, mô hình lý thuyết, văn hóa cộng đồng, các huyện miền núi Thanh Hóa 

 

1. Đặt vấn đề 

 Thanh Hóa là tỉnh nằm ở cực bắc của Trung Bộ Việt Nam, có đường biên giới với Lào 

và có bờ biển thuộc vịnh Bắc Bộ. Với diện tích lớn so với các tỉnh thành của Việt Nam, địa lý 

Thanh Hóa khá đa dạng, mang nhiều đặc điểm của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đồng thời cũng có 

những nét đặc trưng riêng. Miền núi và trung du chiếm phần lớn diện tích của Thanh Hóa bao 

gồm 11 huyện: Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, 

Quan Sơn, Mường Lát, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy và Thạch Thành chiếm 2/3 diện tích của tỉnh3. 

 Nhiều năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cho thấy sự nỗ lực của các cấp 

ban ngành nói chung và ngành văn hóa nói riêng đối với các hoạt động văn hóa cộng đồng. 

Điều này đã thể hiện sự quan tâm đúng mực của các cấp ủy Đảng và Chính quyền đối với sự 

nghiệp văn hóa, tạo động lực cho phong trào văn hóa cộng đồng phát triển theo chiều hướng 

tích cực và được mọi người đồng tình ủng hộ. Có thể khẳng định một điều rằng, các hoạt 

động văn hóa cộng đồng là nơi diễn ra mọi hoạt động của đời sống con người hằng ngày, 

một cách rất phong phú, đa dạng và phức tạp trên mọi lĩnh vực và do những thành viên của 

cộng đồng qua các thế hệ xây dựng nên trong quá trình lao động, sản xuất, chiến đấu, xây 

dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Nhìn một cách tổng thể hơn, hoạt động văn hóa cộng 

đồng cơ sở còn là nền tảng của văn hóa dân tộc, là cơ sở hình thành những sắc màu đa dạng 

và bản chất tinh khôi, bền vững của văn hóa dân tộc. Chính văn hóa cộng đồng đã rèn luyện 

nên phẩm chất, nhân cách, lối sống, thói quen của mỗi thành viên bằng những truyền thống, 

những quy ước, hương ước chặt chẽ, văn minh tiến bộ. Hơn nữa, văn hóa cộng đồng không 

chỉ có giá trị tinh thần mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng; là chất kết 

 
1 Trường Đại học Hồng Đức 
2 Khoa Văn hóa Thông tin, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
3 Địa lý Thanh Hóa, truy cập từ https://vi.wikipedia.org. 
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dính những thành viên, tạo nên sức mạnh vật chất, tinh thần của cộng đồng. Để xây dựng 

văn hóa cộng đồng cơ sở phải có những tiêu chí, những chuẩn mực làm căn cứ để mọi thành 

viên trong cộng đồng noi theo cũng như để kiểm tra, giám sát, đánh giá trình độ văn hóa của 

mỗi thành viên và của cả cộng đồng4. Những chuẩn mực văn hóa cộng đồng cơ sở không 

nằm ngoài những chuẩn mực của văn hóa chung của dân tộc. Với cách tiếp cận vấn đề này, 

trước hết cần xác định các tiêu chí để xây dựng mô hình về tổ chức các hoạt động văn hóa 

cộng đồng. Nội dung vấn đề này sẽ được phân tích cụ thể ở nội dung mục 2 dưới đây. 

2. Tiêu chí xây dựng mô hình 

2.1. Hệ thống các tiêu chí đánh giá hoạt động văn hóa cộng đồng 

2.1.1. Tiêu chí về chất lượng hoạt động văn hóa cộng đồng 

Công tác xây dựng và phát triển nguồn lực văn hóa phải đảm bảo các tiêu chí: Có 

chiến lược phát triển nguồn lực văn hóa rõ ràng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đặc điểm 

nhu cầu của người dân và phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương để cân đối cho hợp 

lý. Hệ thống nhà văn hóa, sân thể thao, câu lạc bộ... cần được xây dựng rộng khắp, làm cơ sở 

cho việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở. Bồi dưỡng năng khiếu cho các hạt nhân 

văn nghệ, thể thao; tổ chức thông tin, tuyên truyền, cổ động, triển lãm tranh, ảnh; hoạt động 

thư viện, tủ sách, chiếu phim video; sinh hoạt nhiều câu lạc bộ phong phú và đa dạng; tổ chức 

các hoạt động thể thao (tập luyện, thi đấu cầu lông, bóng bàn, bóng đá) và tổ chức hội họp, 

sinh hoạt, tập huấn nghiệp vụ của các tổ chức, đoàn thể. 

2.1.2. Tiêu chí về mức độ đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa cộng đồng 

Hoạt động văn hóa cộng đồng nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa của 

người dân mà các đơn vị văn hóa phải có trách nhiệm phục vụ. Vì vậy, một trong những tiêu 

chí để đánh giá hoạt động văn hóa cộng đồng là mức độ đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa 

trong cộng đồng. Nhóm tiêu chí này bao gồm các tiêu chí cụ thể như: mức độ sử dụng nguồn 

lực văn hóa của người dân, tiêu chí này được xem xét trên các phương diện như: lượt người 

tham gia vào các hoạt động văn hóa cộng đồng tại địa phương, tần suất tham gia các hoạt 

động và các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ tại cộng đồng. Mức độ hài lòng của người 

dân khi tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng, tiêu chí này được đánh giá sau khi người 

dân tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng, sử dụng các sản phẩm văn hóa ở cộng đồng, 

tiêu chí này được đánh giá thông qua thang điểm đánh giá đối với từng sản phẩm văn hóa (tuỳ 

vào mức độ khảo sát khác nhau của các đợt nghiên cứu đánh giá về mức độ hài lòng của 

người dân). 

2.1.3. Tiêu chí về mức độ đầu tư của cơ quan chủ quản đến hoạt động văn hóa cộng đồng 

 Vừa là yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động văn hóa cộng đồng, vấn đề về mức độ đầu tư 

của cơ quan chủ quản cũng là một trong những tiêu chí đánh giá hoạt động văn hóa cộng đồng 

của mỗi cơ quan, bởi lẽ hoạt động văn hóa cộng đồng đòi hỏi một sự quan tâm đầu tư từ phía 

cơ quan chủ quản đặc biệt là nhân lực, vật lực và tài lực. Tuy nhiên, đối với nhiều cơ quan, 

 
4 Trần Quang Nhiếp (2014), Đôi điều về xây dựng văn hóa cộng đồng cơ sở, Báo Nhân dân điện tử, số ra ngày 

29/6/2014. 
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hoạt động văn hóa cộng đồng chỉ là một phần trong rất nhiều các hoạt động khác, thậm chí có 

những hoạt động ngoài hoạt động văn hóa cộng đồng được cơ quan chủ quản ưu tiên phát 

triển. Như vậy, nếu như hoạt động văn hóa cộng đồng không thể hiện được vị trí, vai trò, chức 

năng của mình đối với các hoạt động chung của cơ quan chủ quản, thì mức độ đầu tư, sự ưu 

tiên của cơ quan chủ quản đối với hoạt động văn hóa cộng đồng sẽ giảm sút. Chỉ tiêu về mức 

độ đầu tư của cơ quan chủ quản với hoạt động văn hóa cộng đồng được nhìn nhận thông qua 

các con số về mức độ đầu tư như: kinh phí chi cho các hoạt động, nguồn nhân lực văn hóa, cơ 

sở vật chất qua từng năm, từng giai đoạn, thời kỳ nhất định. 

2.1.4. Những tác động, hiệu quả mà hoạt động văn hóa cộng đồng mang lại 

 Nhóm tiêu chí này nhằm đánh giá hoạt động văn hóa cộng đồng dựa trên việc xác định 

vị trí, vai trò, chức năng của hoạt động văn hóa cộng đồng thông qua những tác động đối với 

các nhiệm vụ của cơ quan chủ quản được tham gia, hiệu ứng xã hội mà hoạt động văn hóa 

cộng đồng mang lại cho người dân trên địa bàn. 

2.2. Khung tiêu chí đánh giá hoạt động văn hóa cộng đồng 

 Từ các tiêu chí đánh giá hoạt động văn hóa cộng đồng, tác giả khái quát khung tiêu chí 

đánh giá theo bảng sau: 

Bảng 1: Khung tiêu chí đánh giá hoạt động văn hóa cộng đồng 

TT Tên tiêu chí Nội dung đánh giá Khía cạnh đánh giá 

1 Tiêu chí về chất lượng 

hoạt động văn hóa cộng 

đồng 

Chiến lược phát triển hoạt 

động văn hóa cộng đồng 

Tính hợp lý 

Chất lượng, nội dung các 

hoạt động văn hóa cộng 

đồng 

Tính đầy đủ 

Tính phong phú, đa dạng 

Tính cập nhật 

Tính phù hợp 

Hiệu quả trong phát triển 

hoạt động văn hóa cộng 

đồng 

Tính cân đối, hài hòa 

2 Tiêu chí về mức độ đáp 

ứng nhu cầu hoạt động 

văn hóa cộng đồng 

Mức độ sử dụng nguồn lực 

văn hóa của người dân 

Lượt người tham gia vào 

các hoạt động văn hóa cộng 

đồng tại địa phương (Tính 

thường xuyên)  

Tần suất tham gia các hoạt 

động và các hoạt động vui 

chơi, giải trí phục vụ tại 

cộng đồng (Tính thường 

xuyên) 

Mức độ hài lòng của người 

dân khi tham gia các hoạt 

động văn hóa cộng đồng 

Khi người dân tham gia các 

hoạt động văn hóa cộng 

đồng (Theo thang điểm đánh 

giá qua khảo sát người dân) 
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Khi sử dụng các sản phẩm 

văn hóa ở cộng đồng (Theo 

thang điểm đánh giá qua 

khảo sát người dân) 

 

3 

Tiêu chí về mức độ đầu tư 

của cơ quan chủ quản đến 

hoạt động văn hóa cộng 

đồng 

So với các địa phương với 

nhau 

Tính đầy đủ 

Tính ưu tiên 

So với các huyện miền núi 

với nhau 

Tính đồng bộ 

Tính đầy đủ 

Tính thường xuyên 

Tính bền vững 

4 Những tác động, hiệu quả 

mà hoạt động văn hóa 

cộng đồng mang lại 

Đối với hoạt động quản lý 

văn hóa cộng đồng 

Tạo động lực nâng cao chất 

lượng các hoạt động khác 

(Tính hiệu quả) 

Nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực (Tính hiệu quả) 

Nâng cao vị trí, vai trò của 

hoạt động văn hóa cộng 

đồng (Tính hiệu quả) 

Đối với kinh tế - xã hội Tính lan tỏa 

3. Các mô hình lý thuyết 

3.1. Quy chế tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa cộng đồng 

Quản lý các hoạt động văn hóa cộng đồng là hoạt động có ý thức của địa phương, cán 

bộ công chức văn hóa - xã hội các cấp và các thành viên có liên quan nhằm sắp xếp, tổ chức, 

chỉ huy, điều hành, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra quá trình diễn ra các hoạt động văn hóa 

cộng đồng sao cho đúng với quan điểm đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với đời 

sống văn hóa và thuần phong mỹ tục của dân tộc nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân 

dân.  Hàng năm, cán bộ công chức văn hóa - xã hội các cấpcần lập một bảng kế hoạch về quy 

chế, quản lý các hoạt động văn hóa cộng đồng trên địa bàn, có nội dung cụ thể để tham mưu 

cho các cấp quản lý tốt các hoạt động văn hóa cộng đồng tại địa phương. Trong quy chế cần 

nắm vững các hoạt động mang tính truyền thống, thường niên hoặc mới phát sinh, trên cơ sở 

đó lên phương án quản lý nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa cộng đồng đạt chất 

lượng và hiệu quả cao5.  

Người cán bộ công chức văn hóa - xã hội các cấpcần phải tiến hành khảo sát, thống kê 

số lượng các hoạt động văn hóa cộng đồngmang tính truyền thống, thường niên hoặc mới phát 

sinh trong những năm gần đây theo trình tự thời gian cụ thể trong năm, mỗi hoạt động đều 

 
5 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2012), Quy trình xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, 

gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn xã, Tài liệu bồi dưỡng công chức văn hóa - xã hội xã, quyển II, Kỹ 

năng tác nghiệp, Hà Nội. 
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phải có đầy đủ các thông tin về: (i) Tên hoạt động; Chủ thể tổ chức hoạt động; (ii) Thời gian tổ 

chức hoạt động: Ghi rõ ngày, tháng, năm, đến ngày, tháng, năm; (iii) Chủ thể tổ chức: (Ai là 

người tổ chức, cá nhân, tập thể, ban quản lý); (iv) Địa điểm hoạt động: Ghi địa điểm cụ thể (xã, 

thôn, đội, ấp, làng …); (v) Ý nghĩa, mục đích, nội dung, hình thức và quy mô hoạt động; (vi) 

Các loại hình hoạt động. Sau khi hoàn thiện bảng kế hoạch quản lý, cán bộ công chức văn hóa - 

xã hội các cấp có trách nhiệm lập bản báo cáo tổng thể kế hoạch tổ chức, quản lý các hoạt động 

trong năm trình UBND các cấp xem xét phê duyệt, trên cơ sở đó triển khai thực hiện6. 

3.2. Tổ chức nguồn lực cho các hoạt động văn hóa cộng đồng 

 Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, cùng với sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nước, để phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có 

phát triển văn hóa cộng đồng là vấn đề hết sức cần thiết. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, hoạt 

động văn hóa cộng đồng chỉ phát triển bền vững khi tạo được nguồn lực phát triển, đặc biệt là 

nguồn lực con người. Việc tổ chức nguồn lực quan trọng và cần thiết ở chỗ nguồn nhân lực là 

nguồn lực duy nhất biết tư duy, có trí tuệ và có ý chí, biết lợi dụng và khai thác các nguồn lực 

khác, gắn kết chúng lại với nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp để phát triển văn hóa cộng 

đồng, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá7. Như vậy có thể khẳng định: Nguồn 

nhân lực văn hóa nói chung và nguồn lực trong văn hóa cộng đồng nói riêng là chủ thể, còn 

các nguồn lực khác là những khách thể, chịu sự cải tạo, khai thác của con người và phục vụ nhu 

cầu, lợi ích của con người. Vì thế trong các hoạt động văn hóa cộng đồng, việc tổ chức nguồn 

lực có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các công việc hoạt động một cách logic và linh 

hoạt, vận hành, tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa đi đúng hướng, đạt hiệu quả cao. 

3.3. Hình thức, nội dung các hoạt động văn hóa cộng đồng  

 * Về hình thức: Để nâng cao và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa cộng đồng ở các 

huyện miền núi Thanh Hóa hiện nay, các đơn vị ngoài việc thực hiện các giải pháp như tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động 

văn hóa cộng đồng; đổi mới nội dung phương pháp hình thức tổ chức hoạt động văn hóa cộng 

đồng và đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính cho hoạt động này thì mỗi địa phương 

cần phải chú trọng xây dựng truyền thống của thôn, bản và phát huy sự tham gia của các lực 

lượng xã hội, cụ thể như sau8: 

 Một là, xây dựng tập thể có truyền thống văn hóa, có trách nhiệm với việc bảo tồn và 

phát triển văn hóa cộng đồng, có trách nhiệm với việc giáo dục văn hóa cộng đồng cho thế hệ 

mai sau. 

Hai là, liên kết, phối hợp với cơ quan chuyên môn như Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Ban Dân tộc của tỉnh, phòng Văn hóa và Thông tin của huyện, các tổ chức, cá nhân để 

phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa cộng đồng cho người dân. 

 
6 Sđd, tr.6. 
7 Lê Thu Hiền (2018), Nguồn nhân lực ngành VHTTDL trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, 

Nguồn Bản tin Tham khảo VHTTDL Quốc tế số đặc biệt. 
8 Bùi Thị Kiều Thơ (2017), Hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc trong các trường phổ thông dân tộc nội trú với 

vai trò bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, Vụ Giáo dục Dân tộc - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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 Ba là, thực hiện tốt việc huy động sự tham gia của cộng đồng đối với hoạt động văn 

hóa cộng đồng  thông qua việc mời các trí thức địa phương, nghệ nhân, già làng, người có uy 

tín trong cộng đồng  tham gia hoạt động văn hóa cộng đồng, truyền dạy văn hóa truyền thống 

cho thế hệ người dân tại địa phương. 

 Bốn là, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng theo nét đẹp phong tục tập quán 

của các dân tộc (trang phục, giao tiếp, ứng xử…). 

 * Về nội dung: các cấp ủy đảng, chính quyền có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý các nội 

dung hoạt động văn hóa cộng đồng tại địa phương bao gồm: Tổ chức các loại hình sinh hoạt 

văn nghệ quần chúng, do trên địa bàn huyện có nhiều vùng, miền, nhiều dân tộc, mỗi một 

huyện đều có nét đặc thù của truyền thống văn hoá, mang sắc thái và vẻ đẹp riêng, cho nên, 

công tác văn nghệ quần chúng đối với từng cấp ủy đảng, chính quyền cũng cần có những hình 

thức tổ chức khác nhau để phù hợp với tâm lý, tình cảm của quần chúng nhân dân mỗi địa bàn 

khác nhau. Trong các ngày lễ tết, lễ hội, lễ kỷ niệm của địa phương, người làm công tác văn 

nghệ ở cơ sở cần tổ chức các chương trình văn nghệ gọn nhẹ, có nội dung sâu sắc, sát thực 

phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cần sử dụng các loại hình nghệ thuật tuyên 

truyền sân khấu mà địa phương có truyền thống như: tuồng, chèo, dân ca, kịch, tấu, múa rối 

nước... phối hợp với các chương trình ca múa nhạc9. 

Các hình thức sinh hoạt văn nghệ cũng cần phải da dạng. Với những địa phương có 

nhiều cán bộ hưu trí là trí thức, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, nhi đồng ngoài các sinh 

hoạt văn nghệ mang tính cộng đồng cần tổ chức thêm các hình thức khác như: câu lạc bộ giới 

thiệu sách báo, câu lạc bộ thơ ca, tổ chức các cuộc thi kể chuyện, ngâm thơ, thi vẽ tranh, chụp 

ảnh nghệ thuật, sáng tác dân ca, âm nhạc... Sinh hoạt văn nghệ dưới hình thức câu lạc bộ-

chuyên đề số lượng quần chúng tham gia không nhất thiết phải đông mà đối tượng chủ yếu là 

người có khả năng, ham thích. Hiện nay, hình thức câu lạc bộ văn nghệ phát triển mạnh ở 

nhiều nơi, được đông đảo quần chúng tham gia. Các hình thức triển lãm (tranh, ảnh cổ động, 

giao lưu văn nghệ) cũng cần được tổ chức, khai thác. Thông qua đó, tuyên truyền cho các hoạt 

động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương thu hút đông đảo quần chúng, có tác 

dụng giáo dục trong cộng đồng. Nhiều địa phương đã sử dụng hình thức này để tuyên truyền 

cho các chương trình xã hội như “Giáo dục toàn dân tham gia tháng an toàn giao thông”, 

“Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình”, “phòng chống các tệ nạn xã hội”, “các chương 

trình khuyến nông”, “bảo vệ rừng”, “môi trường”… đạt hiệu quả cao10. 

3.4. Tài liệu cần tập huấn, phổ biến các hoạt động văn hóa cộng đồng 

 Để tăng cường công tác văn hóa cơ sở ở các địa phương, đặc biệt tại các xã vùng sâu, 

vùng xa, khó khăn, miền núi... nhằm nâng cao đời sống văn hóa vật chất và tinh thần cho 

người dân. Các cấp ban ngành văn hóa cần có tài liệu tập huấn, phổ biến các hoạt động văn 

hóa cộng đồng cho người dân đọc và nắm rõ nội dung các hoạt động. Các tài liệu tập huấn 

phải có nội dung dễ hiểu, dễ nhớ và tạo ra tính chủ động cho người dân, cung cấp cho người 

 
9 Ban Tuyên giáo Trung ương (2015), Các nội dung cơ bản của công tác văn nghệ quần chúng ở địa phương, 

Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên. 
10 Sđd. 
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dân những kiến thức cơ bản về văn hóa cộng đồng, những hoạt động chính trong sinh hoạt 

văn hóa cộng đồng, từ đó giúp người dân nhận thức và nâng cao trách nhiệm của bản thân 

trong việc tham gia các hoạt động này tại địa phương. 

 Hàng năm cần cập nhật, bổ sung và điều chỉnh để ban hành những tài liệu tập huấn và 

phổ biến các nội dung mới phù hợp với sự thay đổi tình hình thực tế tại địa phương (nếu có). 

Các tài liệu này cũng cần phải có nội dung dễ hiểu, ngắn gọn và súc tích, hàm chứa đầy đủ 

những nội dung hoạt động văn hóa cộng đồng. In ấn đủ số lượng, phát hành đến từng hộ gia 

đình vào các đợt trước khi diễn ra các hoạt động văn hóa, để người dân cập nhật thông tin, 

nắm rõ thời gian tổ chức các sự kiện, hoạt động để có sự chủ động tham gia một cách tích cực 

và hiệu quả nhất.  

3.5. Tần suất sinh hoạt các hoạt động văn hóa cộng đồng 

 Các hoạt động văn hóa cộng đồng phải được tổ chức sinh hoạt thường xuyên nhằm tạo 

môi trường sinh hoạt cho người dân địa phương, kết nối cộng đồng, giao lưu văn hóa và giải 

trí. Muốn vậy, các hoạt động văn hóa cộng đồng phải phong phú, đa dạng, nhiều hình thức 

hoạt động. Thời gian sinh hoạt các hoạt động phải căn cứ vào tình hình thực tế của địa 

phương (các lễ hội truyền thống của làng, xã, Tết cổ truyền của dân tộc, văn hóa đặc trưng 

của mỗi địa phương...) để có kế hoạch tổ chức sinh hoạt định kỳ nhằm tổ chức các hoạt động 

một cách hiệu quả. Các hoạt động họp dân, triển khai các nhiệm vụ cũng cần được thực hiện ít 

nhất 1 tháng/1 lần, các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các thôn, bản, xã cũng cần được đẩy 

mạnh, hàng năm cần tổ chức ít nhất 1 hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng. Cần chú ý đến 

hiệu quả các lần sinh hoạt, không nên hình thức hóa dẫn đến việc sinh hoạt trở nên nhàm chán 

đối với người dân, nội dung các buổi sinh hoạt cần đổi mới, cập nhật và mang tính cấp thiết. 

Trong một số trường hợp đặc biệt sẽ có những thời điểm, thời gian tần suất sinh hoạt sẽ nhiều 

(công nhận làng/bản văn hóa, đạt chuẩn nông thôn mới...) cần bố trí thời gian phù hợp để 

người dân tham gia một cách tích cực và hiệu quả nhất. 
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THE CRITERIA AND THEORETICAL MODELS ON THE 

ORGANIZATION OF COMMUNITY CULTURAL ACTIVITIES AT 

MOUNTAINOUS DISTRICTS IN THANH HOA PROVINCE 

Nguyen Thi Thuy, Assoc. Prof. Ph.D 

Doan Van Truong, Ph.D 

 Abstract: The organization of community cultural activities in the mountainous 

districts is very essential to improve the progressive values in our lifestyle, morality and daily 

behaviors. However, in order to organize the community cultural activities, the criteria and 

standards need to be set for the members of the community to voluntarily follow and connect 

national cultural values. The paper aims at prosposing the criteria and theoretical models on 

the organization of community cultural activities at mountainous districts in Thanh Hoa 

province 

Key words: Criteria, theoretical model, community culture, mountainous districts in 

Thanh Hoa province. 
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NHỮNG DẤU TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA  

Ở ĐỊA ĐIỂM CHÙA AM CÁC, HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA 

PGS.TS. Trần Văn Thức 

Tóm tắt: Chùa Am Các ngày nay thuộc địa phận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Sau 

nhiều biến động của tự nhiên và xã hội, chùa Am Các cổ đã bị phá dỡ, phần lớn hiện vật liên 

quan đến chùa đã bị thất lạc. Tuy nhiên, ở địa điểm chùa Am Các ngày nay còn lưu lại nhiều 

dấu tích của chùa qua nhiều thời kỳ khác nhau. Bài viết đã tìm kiếm những dấu ấn của chùa 

Am Các trong thư tịch, các công trình nghiên cứu và những dấu tích cổ xưa còn lại ở địa 

điểm chùa. Qua đó, bước đầu đưa ra một số nhận định về niên đại, quá trình trùng tu, tôn tạo 

và tính chất, vai trò của ngôi chùa. 

Từ khóa: chùa Am Các, Tĩnh Gia, dấu tích lịch sử - văn hóa. 

 

1. Dấu ấn chùa Am Các trong thư tịch và các công trình nghiên cứu 

Núi Am Các là một dãy núi lớn chạy theo hướng Bắc - Nam được trải dài trên địa bàn 

các xã Hùng Sơn, Các Sơn, Hải Nhân, Nguyên Bình, Phú Lâm, Phú Sơn và Định Hải. Núi 

Am Các vốn là một dãy núi đá lẫn đất, vì thế mà ở đây đã từng tồn tại một khu rừng nguyên 

sinh với nhiều cây gỗ quý như lim, dẻ, dổi, sồi và đặc biệt là loài trúc hoa, cây chè đắng đã 

được nhà bác học Lê Quý Đôn ở thế kỷ XVIII ghi chép trong sách “Vân đài loại ngữ” cùng 

với nhiều loài chim, thú quý khác như nhím, báo, dương sơn, hoẵng… Sách Đại Nam nhất 

thống chí viết: “Núi Am Các ở xã An Sơn, cách huyện Ngọc Sơn 18 dặm về phía Tây Bắc, 

hình núi quanh co, có 9 ngọn rất cao, sản ra thứ trúc hoa, nhân dân hay trồng chè, cũng được 

nhiều đời”2. 

Hiện nay, trong các tài liệu thư tịch cổ chưa tìm thấy thông tin về tên gọi và sự ra đời 

của chùa Am Các.  

Ở xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia hiện nay còn bài vè nhắc tới tên chùa Am Các hoặc 

trong một số tài liệu của dòng họ Lê, họ Trần Thế ở xã Hải Lĩnh cho biết cụ ông Lê Sĩ Hậu là 

người trông coi chùa Am Các và các vị quan trong họ có công xây dựng chùa Am Các3.  

Trong các thư tịch cổ có một số thông tin về núi Am Các như sau:  

Sách Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn chép lại sách Nghiên Bắc tạp chí dẫn lời quan 

học sĩ Lý Trọng Tân nói: “Chè ở Giao Chỉ như rêu xanh, vị cay nóng, tên là “chè đăng” 

(đắng). Nay xét mấy ngọn núi Am Thiền, Am Giới, Am Các ở huyện Ngọc Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá đều sản xuất thứ chè ấy, mọc xanh om đầy rừng. Thổ dân hái lá chè, đem về giã nát ra, 

phơi trong râm, khi khô, đun nấu nước uống, tính hơi hàn, uống vào mát tim, phổi, giải khát 

 
 Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2 Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam nhất thống chí, NXB Thuận Hóa, Huế, tr. 304. 
3 Ban Quản lý Di tích và Danh thắng(2013), Lý lịch di tích lịch sử - văn hóa địa điểm chùa Am Các, xã Định Hải, 

huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Thanh Hóa, 2013. 
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ngủ ngon. Hoa và nhuỵ chè càng tốt, có hương thơm tự nhiên. Có một làng mang tên là Vân 

Trai, giáp Bạng Thượng chuyên nghề làm chè giã nát để bán gọi là chè Bạng”4. 

Tương tự như Đại Nam nhất thống chí (tập 2), sách Đồng khánh địa dư chí do Quốc 

sử quán triều Nguyễn biên soạn có chép: “Núi Am Các ở phía Tây Bắc huyện hạt. Thế núi 

cong phẳng, có 9 đỉnh nhô cao. Trên núi có loài tre hoa, dân chúng thì phần nhiều làm nghề 

trồng chè xanh”5. 

Một số công trình nghiên cứu đưa ra giả thuyết chùa Am Các gắn với vị Tăng thống 

đầu tiên trong lịch sử dân tộc - Khuông Việt Đại sư Ngô Chân Lưu. Các công trình nghiên 

cứu này căn cứ vào tài liệu Thiền uyển tập anh (A.3144 Viện Nghiên cứu Hán Nôm) - là tư 

liệu sớm nhất hiện được biết có viết về Khuông Việt đại sư. Sách này cho biết: “Khuông Việt 

đại sư chùa Phật Đà, hương Cát Lợi, huyện Thường Lạc, trước tên là Chân Lưu, là người Cát 

Lợi, họ Ngô, dòng dõi Ngô Thuận Đế”. Cố GS Đào Duy Anh, trong Đất nước Việt Nam qua 

các đời, căn cứ theo Thái Bình hoàn vũ ký của Nhạc Sử đời Tống cho rằng, huyện Thường 

Lạc sau đổi là huyện An Thuận, ở về Đông Nam châu Ái, cho rằng hương Cát Lợi huyện 

Thường Lạc thuộc Tĩnh Gia, Thanh Hóa ngày nay. Thơ văn Lý - Trần (tập 1), Nxb. KHXH, 

H. 1977, tr.208, cũng theo thuyết này. Các nhà nghiên cứu Lê Ngọc Tạo, Lê Xuân Kỳ cũng 

đưa ra thông tin quê hương Ngô Chân Lưu ở Thanh Hóa6. TS. Lê Ngọc Tạo cho rằng, rất có 

thể chùa Phật Đà mà tài liệu Thiền uyển tập anh nhắc tới trên đây là chùa Am Các (nay thuộc 

xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia)7. Tác giả Xuân Ba đã đề cập tổng quát đến ngôi chùa Am Các 

và cho rằng chùa Am Các chính là nơi thờ Khuông Việt Đại sư Ngô Chân Lưu, sống trong 

thời kỳ mà Phật giáo đã tỏa rộng và thấm dần trong đời sống nhân dân, cũng là lúc triều đình 

đã công nhận như một tôn giáo chính thống8.  

Trong sách Hành trạng chư tăng ni Thanh Hóa (Nxb Thanh Hóa, 2017) cũng nhắc tới 

Thiền sư Ngô Chân Lưu với tư cách là thế hệ thứ 4 dòng thiền Vô ngôn thông, trụ trì chùa 

Phật Đà. Tuy nhiên, công trình cũng đưa ra những quan điểm khác nhau về quê hương của 

Thiền sư Ngô Chân Lưu.  

Trong khu vực núi Am Các hiện nay, nhân dân và các nhà khoa học đã phát hiện nhiều 

dấu tích của một ngôi chùa cổ, có giá trị lịch sử - văn hóa khá đặc biệt, mà ngày nay gọi là 

chùa Am Các. Các kiến trúc cổ truyền đã bị hủy hoại hoàn toàn, chỉ còn lại những dấu tích 

trên và trong lòng đất. Ngày nay, trên vị trí cũ của chùa, những tòa kiến trúc mới đã được xây 

dựng để đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân. Những hiện vật còn sót lại ở địa điểm chùa 

Am Các dù ít ỏi nhưng đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà quản lý và nhà khoa học. Năm 

2013, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Thanh Hóa (nay là Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn 

 
4 Lê Quý Đôn (1962), Vân đài loại ngữ, tập 2, NXB Văn hóa, tr.162. 
5 E’cole Pratique des Hautes E’tudes - Viện Nghiên cứu Hán Nôm (2003), Đồng Khánh địa dư chí, tập 2, NXB 

Thế giới, tr.1118. 
6 Lê Ngọc Tạo, Lê Xuân Kỳ, “Kỷ yếu hội thảo khoa học Phật giáo Thanh Hóa trong dòng chảy lịch sử dân tộc”. 
7 Lê Ngọc Tạo(2016), Tìm hiểu thêm về Phật giáo xứ Thanh trong dòng chảy lịch sử. Trong Chùa xứ Thanh, tập 

3, NXB Thanh Hóa. 
8 Xuân Ba (2016), Vọng quốc sư - tăng thống đầu tiên của Việt Nam, tạp chí Thanh Hóa xưa và nay, số 12 tháng 

12/2016. 
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hóa Thanh Hóa) đã cùng với huyện Tĩnh Gia khảo sát, lập hồ sơ di tích lịch sử - văn hóa địa 

điểm chùa Am Các, xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Hồ sơ này đã hệ thống 

hóa các tư liệu hiện có về chùa Am Các và dựa trên kết quả của nhiều đợt khảo sát đã cung 

cấp thông tin về tên gọi di tích, địa điểm phân bố và đường đi đến di tích, loại di tích, sự kiện, 

nhân vật lịch sử và đặc điểm của di tích, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng liên quan đến di tích, 

khảo tả di tích (quy mô cấu trúc, những dấu tích kiến trúc xây dựng, hiện vật, giá trị lịch sử, 

văn hóa, khoa học và thẩm mỹ của di tích, thực trạng bảo vệ và phát huy giá trị của di tích, 

phương hướng bảo vệ và phát huy giá trị di tích...). Qua đó cho thấy, hiện nay, chùa chỉ còn 

lại một số nền móng và di vật cũ. Tuy nhiên, chỉ qua những hiện vật ít ỏi còn lại đó đã cho 

thấy vị trí quan trọng và quy mô to lớn của ngôi chùa trong lịch sử rất cần tiếp tục nghiên cứu.  

Ngày 25/9 đến ngày 04/10/2017, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa phối 

hợp với các cán bộ Hội Khảo cổ học Việt Nam tiến hành điều tra, khảo sát lại khu di tích lịch 

sử văn hóa chùa Am Các. Kết quả khảo sát, nghiên cứu khảo cổ học tại khu di tích lịch sử địa 

điểm chùa Am Các đã bổ sung thêm nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt là hiện tượng sử 

dụng những hòn đá cuội vừa và nhỏ tại chỗ để bó vỉa các đơn nguyên hoặc hiện tượng gạch 

chữ nhật có mặt tại nền Tam bảo, nhà thờ Mẫu nhà Tổ; tường bao khu vực Nội tự và Ngoại 

tự; các hiện vật tiêu biểu như tấm bia đá xanh, bệ đá hoa sen, tượng Phật… 

Ngày 10/01/2017, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa phối hợp với Hội 

Khảo cổ học Việt Nam điều tra, khảo sát tổng thể khu di tích lịch sử văn hóa chùa Am Các. 

Kết quả đã bổ sung thêm nhiều thông tin quan trọng, khẳng định giá trị lịch sử của ngôi chùa, 

đồng thời kiến nghị cần có những cuộc thăm dò khảo cổ học để khẳng định chắc chắn và cụ 

thể hơn lịch sử hình thành và tính chất của khu di tích này9.  

Căn cứ vào đặc điểm, tính chất và những giá trị về mặt tự nhiên và văn hóa cũng như 

qua các đợt điều tra khảo sát với nhiều dấu tích hiển lộ trên mặt đất cũng như dưới lòng đất. 

Năm 2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công nhận xếp hạng di tích lịch sử và danh lam thắng 

cảnh núi Am Các và địa điểm chùa Am Các theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 

27/4/2018 và điểu chỉnh hồ sơ khoa học cũng như khoanh vùng bảo vệ di tích lên 299.66 ha, 

bao gồm hệ thống chùa: chùa Trình, chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng và khu vực cảnh 

quan xung quanh. 

Năm 2018, trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu giá trị lịch sử - văn 

hóa và đề xuất giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy di tích chùa Am Các trong phát triển kinh 

tế-xã hội tỉnh Thanh Hóa”, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã phối 

hợp với Viện Nghiên cứu Kinh thành - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tiến hành 

khai quật khảo cổ học từ tháng 10 đến tháng 12/2018, với tổng diện tích 542,99m2. Cuộc khai 

quật đã xác định tương đối rõ mặt bằng kiến trúc các hạng mục công trình của ngôi chùa cũ, 

niên đại, giá trị lịch sử - văn hóa của di tích dựa trên những di tích, di vật phát hiện được qua 

khai quật khảo cổ học, làm cơ sở để bảo tồn, phục dựng lại không gian văn hóa tâm linh nhằm 

phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa. 

 
9 Tham gia đoàn khảo sát có Phạm Như Hồ - Nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu Khảo cổ học lịch sử và TS. Lê 

Thị Liên - Viện Khảo cổ học.  
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2. Các dấu tích tiêu biểu còn lại của chùa Am Các 

Sau nhiều biến động của tự nhiên và xã hội, chùa Am Các cổ đã bị phá dỡ, phần lớn 

hiện vật liên quan đến chùa đã bị thất lạc. Tuy nhiên, ở địa điểm chùa Am Các ngày nay còn 

lưu lại nhiều dấu tích của chùa qua nhiều thời kỳ khác nhau. Theo kết quả nghiên cứu, khảo 

sát, đặc biệt qua các cuộc thám sát, khai quật khảo cổ học, từ chân núi lên đến chùa Thượng, 

các kiến trúc, di vật đáng lưu ý có thể kể đến như sau:  

2.1. Tảng đá khắc hình tượng Phật và kè đá 

Trong quá trình thi công con đường từ cầu Phú Long lên chùa Hạ, trụ trì chùa đã phát 

hiện được một phiến đá “mồ côi” lớn bị che lấp trong những tán cây rừng. Cụm phế tích này 

nằm sát con suối nhỏ - được coi là chi huyền thủy của di tích này, cách đường bê tông mới 

xây dựng khoảng 20m về phía bên trái theo hướng từ chân núi lên. Ở đây có một tảng đá mồ 

côi lớn, hình gần khối tam giác tròn đỉnh, bề mặt phẳng, nhưng không nhẵn do bị phong hóa. 

Mặt đáy của khối đá quay về phía Đông Nam, trung tâm mặt được khắc hình Phật, mặt đối 

diện cong lồi, quay về phía Tây Bắc, nhìn nghiêng giống đầu cá voi. Để chạm khắc hình Phật, 

mặt trước được gia công, phần trên phẳng khắc hình tượng Phật ngồi trên tòa sen. Bệ sen gồm 

2 lớp cánh phân biệt bởi một ngấn lõm. Lớp trên rộng 140cm, cao 20cm, tạc 19 cánh sen 

hướng lên, trong đó cánh giữa kích thước lớn hơn các cánh khác. Lớp dưới rộng 130cm, cao 

11cm, tạc 7 cánh sen, cánh giữa lớn, 3 cánh hai bên nhỏ hơn, thuộc loại cánh sen “dẹo”. Nét 

chạm khắc thô phác, nhưng mềm mại, mô tả khá sinh động, chi tiết và cân đối về hình khối, 

thần thái Phật ngồi trên bệ sen, từ mũ áo, tư thế tay, chân, đặc biệt là nét mặt tượng. Bệ sen 2 

lớp, nhìn thoáng qua khá đơn giản, nhưng vẫn thể hiện các lớp cánh được chạm khắc tuân thủ 

chặt chẽ về nguyên tắc đối xứng qua điểm trung tâm là cánh sen kép, lớn. Phần dưới bệ sen, 

đá tự nhiên, có thể được chôn xuống đất, nay đã lộ thiên, cao hơn mặt đất hiện tại khoảng 30 - 

35cm. Hiện tại, bề mặt tảng đá bị phong hóa nghiêm trọng, những nét chạm khắc đã mòn mờ 

và không còn gọn sắc, nhất là dấu triện bên trái tượng không thể đọc được chữ khắc nên 

không thể xác định được niên đại tuyệt đối của phiến đá.   

Qua các cuộc thám sát và đặc biệt là cuộc khai quật khảo cổ học cuối năm 2018, đã 

phát hiện một di tích kè đá cách tảng đá khắc hình Phật 9,5m, hình chữ Nhật. Kè xếp bằng đá 

tự nhiên sẵn có tại địa phương (chủ yếu là đá “mồ côi” mặt tròn nhẵn), không còn nguyên vẹn 

do hai góc bị sạt lở. Mặt chính của kè (phía Đông Nam) còn khá quy chuẩn. Đối diện với tảng 

đá khắc hình Phật, trong chiều dài 4m, kè lồi/cong ưỡn về phía trước (Đông Nam) và được 

xây xếp giật cấp tạo thành 2 cấp bậc. Trên mặt có một thanh đá dài, có thể đánh dấu điểm 

trung tâm của kè đá, cũng là điểm chính giữa của hình Phật. Kè đá ở hai bên bậc cấp thẳng, ở 

hai góc bị sạt lở, đá đổ ra ngoài, nên những chỗ này phạm vi phân bố của đá rộng hơn. Tuy 

nhiên, kè đá ở những chỗ này vẫn còn giữ được những lớp cuối. 

Có thể, di tích kè đá có chức năng chống sạt lở cho nền đất đặt tảng đá có hình tượng 

Phật. Căn cứ vào phong cách hình khắc và so sánh với truyền thống kè đá tại công trình “vọng 

gác” trên đỉnh Dược Sơn thuộc khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, kè đá vọng gác ở khu di tích 

Lam Kinh thời Lê sơ (thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa) và các di tích kiến 

trúc tôn giáo thời Trần ở Tuyên Quang và Yên Bái có thể tạm nghĩ đến niên đại cuối thời 
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Trần - đầu thời Lê sơ cho cụm di tích này. Nhiều nhà nghiên cứu cũng đã phỏng đoán có thể ở 

vị trí này có công trình kiến trúc đơn giản kiểu khung tre gỗ, mái lợp lá, dễ bị hủy hoại theo 

thời gian, nên nay không còn. 

2.2. Di tích kiến trúc ở khu vực chùa Hạ 

Khu vực chùa Hạ là nơi lưu giữ được nhiều dấu tích cổ xưa nhất. Những di vật còn lại 

trên mặt đất và kết quả khai quật khảo cổ học năm 2018 cho thấy đây là kiến trúc chính của 

quần thể chùa Am Các. Kiến trúc chùa Hạ mới xây dựng gần đây nằm trên một phần trung 

tâm điện thờ chính của chùa Am Các xưa. Di tích còn lại ở địa điểm chùa Hạ đáng lưu ý là: 

- Di tích tường đá bao quanh chùa Hạ 

Hai vòng tường thành bằng đá xếp, còn nhiều đoạn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Có 

thể thấy được quy mô khá lớn, kĩ thuật xếp đá khá công phu của hai vòng thành này. Nhà 

chùa gọi 2 vòng thành này là nội và ngoại tự, cũng có ý kiến cho rằng đây là thành phòng vệ 

mang ý nghĩa quân sự.  

Dùng nguyên liệu đá tại chỗ để xếp, mang ý nghĩa gia cố hay xây dựng công trình kiến 

trúc như đã thấy ở khu di tích này, có thể đưa đến nhận định rằng, chúng có mối quan hệ với 

nhau và có chung một niên đại xây dựng.  

- Dấu tích kiến trúc thời Trần (thế kỷ XIV): Qua cuộc khai quật mới chỉ xuất lộ ½ (sát 

sân chùa hiện nay). Dựa vào những hiện vật xuất lộ trong hố khai quật (hệ thống bó nền, ngói 

phẳng, ngói lót) và so sánh với các phế tích kiến trúc thời Trần khác, có thể nhận thấy, kiến 

trúc có mặt bằng hình chữ Công. Hướng của kiến trúc và các di tích có liên quan của thời gian 

này đều khác với hướng của các di tích thuộc thời Lê Trung Hưng cùng phát hiện trong hố 

khai quật và các hố thám sát tại chùa Hạ.  

- Dấu tích kiến trúc thời Lê Trung Hưng: Khu vực chùa Hạ, phát hiện được ở 2 vị trí:  

Thứ nhất, mặt bằng hình chữ nhật xuất lộ khá đầy đủ trong hố khai quật với bó nền 

bằng đá ở 4 mặt, mặt nền được đầm bằng ngói, trên còn 4 hàng chân tảng, mỗi hàng 4 chân 

tảng, tạo thành kiến trúc 1 gian chính và 2 chái hai bên. Gian chính rộng 3,3m, hai chái rộng 

1,5m, lòng nhà sâu (trước sau): 3,6m. Diện tích nền kiến trúc 69,34m2 (8,5m x 7,8m). Trên 

mặt và xung quanh nền kiến trúc có rất nhiều ngói phẳng mũi lá hoặc mũi sen có hoặc không 

có trang trí hoa văn in nối hình hoa sen các loại, mang phong cách ngói thời Lê Trung Hưng. 

Ở đây, còn phát hiện được 02 bó nền kiến trúc có kỹ thuật xây dựng, nguyên liệu đá, đặc biệt 

là có cùng hướng với kiến trúc thời Lê Trung Hưng này. Theo đó, các di tích này hợp thành 

hệ thống các đơn nguyên kiến trúc vào thời Lê Trung Hưng. 

Thứ hai, dấu tích kiến trúc dạng cổng được phát hiện trong hố thám sát đào gần ao 

chùa. Di tích là một bó nền kiến trúc bằng đá, hình chữ nhật, chiều dài theo hướng Đông Bắc 

- Tây Nam, có 3 ô, 2 ô nhỏ hình vuông ở hai bên và ô lớn hình chữ nhật ở giữa. Các ô, cùng 

với các bó nền bằng đá phân lập, đều có các dấu vết và các vật liệu kiến trúc xác định, như 

chân tảng đá, vết đục nhám để kê cột. Điều đặc biệt là, vị trí xuất lộ và hướng của di tích 

trong hố thám sát có cùng hướng, cùng bình diện với 2 đầu của di tích Nội tự - nay là lối lên 

chùa, song trước đây có thể được nối liền với trụ, tường cổng chùa. 
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Với những dấu tích trên và mối liên quan chặt chẽ, phù hợp với di tích Nội tự, chúng 

tôi cho rằng, đây là dấu tích cổng chùa/cổng Nội tự có dạng Tam quan: cổng chính rộng ở 

giữa và hai cổng phụ nhỏ ở hai bên. Hiện trạng, một phần di tích còn nằm trong phần đất chưa 

khai quật, nhưng những bó nền, chân tảng đá lộ thiên trên mặt đất cho thấy, nêu tiếp tục khai 

quật, chắc chắn di tích sẽ phát lộ đầy đủ. Điều đặc biệt là, nếu nối di tích cổng Tam quan với 

hệ thống 4 bức tường của Nội tự, thì chúng cùng hướng, có khoảng cách khá đều và cân xứng 

với mặt bằng kiến trúc hình chữ Công được xác định niên đại thuộc thời Trần, thế kỷ XIV. Do 

vậy, khả năng chúng có mối liên hệ với nhau là điều có thể. Nếu đúng như vậy thì tương lai, 

nếu được khai quật, sẽ phát hiện được một mặt bằng kiến trúc thời Trần đầy đủ nhất cho đến 

nay của khảo cổ học Việt Nam. 

2.3. Di tích lò nung 

Trong quá trình mở đường lên chùa Trung và chùa Thượng hiện nay, trụ trì chùa đã 

phát hiện một di tích lò nung, tuy nhiên, cũng do quá trình làm đường mà di tích này không 

còn nguyên vẹn. Cuộc khai quật khảo cổ học cuối năm 2018 đã mở 01 hối khai quật, phát 

hiện được 04 di tích lò nung, bao gồm 01 lò nung gạch, 02 lò nung ngói, 01 lò nung mới xuất 

lộ một phần tường của bầu đốt, 03 lò đã được tổ chức khai quật. Điều đặc biệt là, trong 03 lò 

khai quật đợt này, có 01 lò nung gạch và 01 lò nung ngói còn nhiều sản phẩm trong lò. Các lò 

nung đều không còn nguyên vẹn, cả 03 lò chỉ còn phần thân dưới và nền lò. Điều đặc biệt nữa 

là, 03 lò nung thuộc 03 loại hình khác nhau: 01 lò nung gạch cấu tạo gồm 04 bộ phận (cửa, 

bầu đốt, thân và hậu lò), 01 lò nung ngói thuộc 02 loại hình lò hình chữ nhật (chỉ có thân lò 

xếp ngói nung, chưa phát hiện được cửa lò) và 01 lò nung hình bầu dục, cấu tạo gồm 04 bộ 

phận (cửa, bầu đốt, thân và hệ thống cầu lò) chưa xác định được sản phẩm nung. Lò nung 

gạch thuộc lò ống và 02 lò nung còn lại, mặc dù thuộc 02 loại hình nhưng cùng thuộc lò đứng, 

khói/khí thoát trực tiếp bằng cửa lò.  

Với mật độ lò nung dày đặc như khu vực đã khai quật và dấu vết của các lò nung 

khác, các hàng ngói được xếp quy chuẩn như xếp nung trong lò hoặc xếp tại kho bãi khi ra 

lò... cho thấy quy mô của khu sản xuất vật liệu xây dựng này không hẳn chỉ giới hạn trong 

phạm vi khu vực đã khai quật. Một tiện ích khác cho việc sản xuất gạch ngói ở đây là nguồn 

nguyên liệu (đất), nhiên liệu (tre, nứa, gỗ), nước có tại chỗ và khá dồi dào. Do đó, nếu mở 

rộng điều tra, khảo sát sẽ phát hiện được nhiều vấn đề lý thú xung quanh khu lò nung này, 

như: quy mô, kết cấu tổng thể khu lò nung (loại hình, chức năng), khu sản xuất (nhà xưởng), 

khu nhà chứa sản phẩm (kho bãi), đường và phương tiện vận chuyển... 

Căn cứ vào lớp ngói lót nền trước khi xếp gạch mộc để nung ở lò nung gạch, hình dạng, 

kích thước của ngói, hoa văn trang trí mũi ngói… kết hợp với các loại hình di tích thời Hậu Lê, 

chúng tôi cho rằng, khu lò nung gạch, ngói (cả lò và sản phẩm) thuộc thời Lê Trung Hưng. Đây 

là giai đoạn Am Các phát triển quy mô lớn, là trung tâm tôn giáo tín ngưỡng của Thanh Hóa, đã 

thu hút nhiều Phật tử và du khách thập phương đến cúng Phật và vãn cảnh chùa. 
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2.4. Các hiện vật chủ yếu 

Khu vực chùa Hạ, ngoài sưu tập hiện vật thu được qua đợt điều tra, khảo sát năm 

2017, còn nhiều di vật, vật liệu kiến trúc lộ thiên trên sân chùa và những hiện vật được gom 

nhặt lâu nay trong khu vực. Tổng số có 351 hiện vật. Sưu tập di vật này gồm các loại hình với 

số lượng như sau: 

 - Nhóm hiện vật đá: 14 hiện vật, bao gồm các loại hình sau:  

+ 01 bia đá hình tứ trụ, mái long đình rời bằng đá trắng xám, nhưng đã bị vỡ nhiều 

phần, niên đại của tấm bia thuộc thời Lê Trung Hưng.  

 + Bàn thờ đá:được tạo tác bằng đá xanh hình trụ có dáng hình chữ nhật, kích thước 

chiều dài 1,85m, chiều rộng 0,85m, chiều cao 1,05m.  

 + Bệ đá hoa sen: 04 hiện vật  được tạo tác hình khối nửa vòng tròn, bằng đá vôi phong 

hóa (đá cát). Điêu khắc được chia làm 3 lớp: lớp trên cùng tạo hình cánh sen nở; mặt trước để 

phẳng không trang trí hoa văn; mặt sau hình vòng cung, tạo gờ chỉ; mặt trên phẳng.  

 + Tượng Phật: 01 tượng hiện thờ trong tòa Tam bảo.  

 + Chân tảng đế vuông có gương tròn: 03 hiện vật.  

 + Chân tảng hoa sen: 02 hiện vật. 

 + Bát hương đá: 01 hiện vật.  

 + Cối đá: 01 hiện vật. 

 - Nhóm hiện vật gốm sứ: 311 mảnh vỡ của các loại hình bát, đĩa, âu, liễn, bình, lọ, 

bình vôi, gốm men và không men, sau khi phân loại, chúng bao gồm các dòng gốm với khung 

niên đại như sau:  

+ Gốm thế kỷ X: 01 đĩa. 

+ Gốm thời Tống, thế kỷ XI - XII: 02 mảnh đế và thân, tráng men màu xanh ngọc. 

+ Gốm thế kỷ XIV: 104 hiện vật, đều là mảnh vỡ của gốm men ngọc, men nâu, men 

trắng và hoa nâu.  

+ Gốm men thế kỷ XV - XVI: 31 mảnh men trắng vẽ lam, men trắng, men xanh lục 

nặng lửa, gốm men trắng kết hợp với lục nặng lửa, bao gồm các loại hình bát, đĩa, âu, thủy trì, 

bình hoa, bình vôi… đều là những dòng gốm cao cấp.  

+ Gốm thế kỷ XVI: 11 mảnh là gốm men trắng vẽ lam thời Mạc là bát, đĩa dân dụng. 

+ Gốm sứ thế kỷ XVIII: 37 mảnh, trong đó có 27 mảng gốm Việt Nam thuộc men 

trắng vẽ lam, men trắng in hoa cúc màu nâu oxit sắt, men nâu độc sắc và 10 mảnh gốm Trung 

Quốc là bát, đĩa men trắng vẽ lam, có nguồn gốc xuất xứ từ lò Cảnh Đức Trấn, Trung Hoa.  

- Nhóm đồ sành: 12 mảnh, niên đại thời Trần, thế kỷ XIV đến thời Lê sơ, thế kỷ XVI, 

đều là vật dụng cho bình dân. 

- Nhóm vật liệu kiến trúc (trong kho chùa): 

+ Ngói mũi hài 13 viên ngói mũi hài màu đỏ gạch, kích thước 33 x 23cm, hoa văn in 

nổi ở đầu mũi.   

+ Gạch khối hộp hình chữ nhật: 01 viên nguyên vẹn, cũng có màu đỏ gạch, kích thước 

30x15x7cm. 

Theo khảo sát thực tế và kết quả khai quật khảo cổ học cho thấy, tại khu vực chùa 

Trung và chùa Thượng không có dấu tích của chùa cổ. Ở chùa Trung, nhà chùa đã đắp một 
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nền đất, cố định bằng đá mồ côi, tạo nên một nền giống như một công trình kiến trúc lớn, cao 

hơn 1m, phía trên đặt tượng Phật, thờ ngoài trời. Kiến trúc thờ tự ở chùa Thượng hiện nay 

cũng là kiến trúc mới được xây dựng.  

3. Một số nhận định 

Mặc dù đến nay, trong các tài liệu thư tịch cổ chưa tìm thấy thông tin về sự ra đời của 

chùa Am Các. Tuy nhiên, căn cứ vào nhiều nguồn tư liệu khác nhau, có thể khẳng định chùa 

Am Các đã có từ lâu đời, là một trong những ngôi chùa cổ của xứ Thanh. Tài liệu khảo cổ học 

cùng các hiện vật còn lại ở chùa Am Các đã cho thấy niên đại sớm nhất của kiến trúc chùa là 

vào thời Trần, thế kỷ XIV, sau đó mới được mở rộng ra dưới thời Lê Trung Hưng. Tuy nhiên, 

việc phát hiện lớp văn hóa thời Trần và nền móng, hiện vật thời Trần ở chùa Am Các không 

loại trừ khả năng chùa Am Các đã được xây dựng từ trước đó.  

Sự có mặt chiếm số lượng nổi trội về đặc trưng gốm sứ thời Trần qua kết quảphân loại 

chỉnh lý trong sưu tập gốm ở chùa Am Các, kết cấu kiến trúc đặc trưng thời Trần qua nền 

móng khai quật khảo cổ học, xếp đá theo lối “Nội tự”, “Ngoại tự” theo kiểu thành phòng ngự 

trong chiến lược biển của nhà Trần… cho thấy bên cạnh vai trò tôn giáo (phát triển Phật giáo, 

giữ yên đất nước), chùa còn có vị trí như một tiền đồn trong hệ thống phòng thủ quân sự thời 

Trần nhằm đối phó với nguy cơ xâm lược từ phía biển vào và từ phía Nam lên. Đến thời Lê sơ, 

nhiệm vụ và chức năng ấy của Am Các và Các Sơn vẫn được duy trì. Các vị vua đầu triều Lê 

như Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông đã có nhiều hoạt động để bảo vệ chủ quyền lãnh hải Đại Việt. 

Tọa lạc ở nơi có thế núi, hình sông đắc địa đã tạo cho hệ thống các công trình kiến 

trúc Phật giáo mà trung tâm là chùa Am Các có vị thế quan trọng không chỉ là thiết chế của 

Đạo Phật, giác ngộ dân chúng và trong tâm thức của các phật tử thực hiện lời khuyên của Phật 

“từ, bi, hỷ, xả”, mà còn là vị trí tiền tiêu, “con mắt” dõi trông và kiểm soát con đường giao 

thông thủy bộ vào Nam, ra Bắc, quan sát và làm chủ cả một vùng biển lớn phía Đông Nam 

của quốc gia Đại Việt. 

Lịch sử lâu đời của Am Các còn đánh dấu sự truyền bá của Phật giáo vào vùng Nam 

Thanh - Bắc Nghệ từ khá sớm. Chùa Am Các có thể được xem là một quần thể công trình 

Phật giáo tầm cỡ và cổ xưa bậc nhất tại xứ Thanh với hệ thống kiến trúc chuẩn mực, vị trí tọa 

lạc đặc biệt. 
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CULTURAL AND HISTORICAL VESTIGES AT AM CAC PAGODA IN 

TINH GIA DISTRICT, THANH HOA PROVINCE 

Tran Van Thuc, Assoc. Prof. Ph.D 

  

Abstract:  Am Cac pagoda is located in Tinh Gia district, Thanh Hoa province. 

Through a lot of natural and social changes, the ancient Am Cac Pagoda was demolished. 

Most of the artifacts of the pagoda were lost. However, many vestiges of the pagoda through 

different periods have been still preserved so far. The article finds out the imprints of Am Cac 

Pagoda through the bibliography, research works and remains of ancient pagoda. Thus, some 

issues of the chronology, restoration process and roles of the pagoda were initially clarified. 

Key words: Am Cac pagoda, Tinh Gia district, cultural and historical vestiges 
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NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA PHÁP LUẬT VỀ DU LỊCH HIỆN HÀNH 

THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 

CỦA NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 

NCS. Nguyễn Thị Thu Trang1 

 

Tóm tắt: Luật Du lịch năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017 

và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều điểm mới thúc đẩy hoạt động và sự phát triển 

của ngành du lịch; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Du lịch năm 2005 ảnh hưởng 

tới hoạt động và sự phát triển của ngành du lịch. Trong phạm vi bài viết này, tôi xin trình bày 

Luật Du lịch năm 2005 - những hạn chế, bất cập, ảnh hưởng tới hoạt động và sự phát triển 

của ngành du lịch; tác động thúc đẩy của những điểm mới của Luật Du lịch năm 2017 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành đến hoạt động, sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong 

thời gian tới. 

Từ khóa: Luật Du lịch, văn bản hướng dẫn thi hành, điểm mới, ngành du lịch, hạn 

chế, bất cập. 

 

1. Luật Du lịch năm 2005 - những hạn chế, bất cập,ảnh hưởng tới hoạt động và 

sự phát triển của ngành du lịch 

Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ 

họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 (gọi tắt là Luật Du lịch), có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 trên cơ sở kế thừa Pháp lệnh Du lịch năm 1999. Sau nhiều năm 

thực hiện cho thấy, Luật Du lịch đã có nhiều tác động tích cực và hiệu quả đối với đời sống 

kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và sự phát triển của ngành du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh 

những tác động tích cực nêu trên, quá trình triển khai Luật Du lịch năm 2005 đã bộc lộ những 

hạn chế, bất cập, ảnh hưởng tới hoạt động và sự phát triển của ngành du lịch, cụ thể như sau2: 

Một là, Luật Du lịch năm 2005 có một số nội dung chưa tương thích với hệ thống 

pháp luật hiện hành. Đặc biệt, tháng 11 năm 2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến 

pháp mới, trong đó có nhiều quy định về quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công 

dân, kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường...  Sự phát triển, thay đổi của hệ thống pháp luật Việt 

Nam cùng với quá trình hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ đã làm nhiều quy định của Luật Du 

lịch năm 2005 về chính sách phát triển du lịch, quy hoạch du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch, 

điểm du lịch, đô thị du lịch, kinh doanh du lịch, xúc tiến du lịch,không còn phù hợp và thiếu 

tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu sửa đổi toàn diện. 

Hai là, một số nội dung quy định trong Luật Du lịch năm 2005 chưa rõ ràng, tạo ra 

cách hiểu khác nhau, hoặc thiếu tính khả thi, gây khó khăn cho quá trình áp dụng pháp luật, 

triển khai trên thực tế như: Quy định về chính sách phát triển du lịch, đặc biệt là việc hình 

 
1 Khoa Luật và Quản lý Nhà nước, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2 Chính phủ (2016), Tờ trình số 315/TTr-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về dự án Luật Du lịch 

(sửa đổi). 
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thành Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch chưa cụ thể, thiếu tính khả thi, khó triển khai trên thực tế. 

Chưa phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của chủ thể quản lý tài nguyên và vai trò của cơ 

quan quản lý nhà nước về du lịch các cấp trong việc xác định giá trị, đánh giá, phân loại, quản 

lý tài nguyên du lịch đảm bảo khai thác tài nguyên du lịch một cách bền vững...3 

Ba là, để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần xác lập rõ vai trò trung 

tâm, động lực của doanh nghiệp du lịch. Vì vậy, những yếu tố cản trở, gây khó khăn cho 

doanh nghiệp hoạt động cần được loại bỏ, tạo hành lang pháp lý thực sự thông thoáng để 

doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh. Nhà nước xây dựng thể chế, chính sách, môi trường 

thuận lợi cho du lịch phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Để giải quyết những hạn chế, bất cập nêu trên, việc xây dựng và ban hành Luật Du 

lịch năm 2017 là rất cấp thiết, đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật, góp phần tạo hành lang 

pháp lý thông thoáng, thúc đẩy du lịch phát triển. 

2. Những điểm mới của Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Thể chế hóa 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 nhọn4,Luật Du lịch năm 2017 được Quốc hội thông qua 

ngày 19 tháng 6 năm 2017có nhiều điểm mới thúc đẩy hoạt động và sự phát triển của ngành 

Du lịch như5: 

Một là, pháp luật về du lịch hiện hành đã đảm bảo tính minh bạch và khả thi, đáp ứng 

yêu cầu, hiệu quả thi hành Hiến pháp năm 2013; đồng bộ với các bộ luật, luật mới được ban 

hành; thiết lập cơ chế pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong 

nước và nước ngoài hoạt động du lịch, nâng cao nhận thức, hiệu lực, hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước về du lịch, tạo cơ sở pháp lý nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện cho 

ngành Du lịch phát triển thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.Pháp luật về 

du lịch hiện hành phù hợp và cụ thể hóa các quy định về quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ 

bản của công dân, kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường... quy định tại Hiến pháp năm 2013 và 

đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các đạo luật liên quan. 

Hai là, pháp luật về du lịch hiện hành đã được tiến hành trên cơ sở luận cứ khoa học 

và tổng kết thực tiễn thi hành, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của một số nước trong khu 

vực và trên thế giới, vận dụng phù hợp với những thông lệ và các cam kết quốc tế mà Việt 

Nam đã ký kết hoặc tham gia, kế thừa, nâng tầm và phát triển các quy định còn phù hợp của 

Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn;khẳng 

định vai trò du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang tính xã hội cao; phát triển có trọng tâm, 

trọng điểm đồng thời cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa; phân định rõ trách nhiệm của các 

cơ quan ở Trung ương và chính quyền các cấp ở địa phương. 

Ba là, pháp luật về du lịch hiện hành đã điều chỉnh giảm bớt loại quy hoạch phát triển 

du lịch phù hợp với chủ trương của Nhà nước về công tác quy hoạch; quy định rõ ràng hơn về 

 
3 Quốc hội (2005), Luật Du lịch năm 2005. 
4 Ban Chấp hành Trung ương (2017), 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. 
5 Quốc hội (2017), Luật Du lịch năm 2017. 
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thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch quốc gia, vùng du lịch, khu du lịch quốc 

gia; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập, thẩm định quy hoạch phát triển du lịch quốc gia, 

vùng du lịch; lập, thẩm định khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn hai tỉnh trở lên, thẩm định 

quy hoạch khu du lịch quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Ủy ban Nhân dân cấp 

tỉnh lập quy hoạch khu du lịch quốc gia; lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển du 

lịch cấp tỉnh và điểm du lịch; bỏ chế định về tuyến du lịch và đô thị du lịch để đảm bảo phù 

hợp với tình hình thực tiễn; điều chỉnh điều kiện, thời điểm công nhận khu du lịch quốc gia, 

điểm du lịch, đảm bảo tính khả thi, tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư, hình thành sản 

phẩm du lịch mang tầm cỡ khu vực và thế giới.  

Bốn là, để phù hợp với thực tiễn, pháp luật về du lịch hiện hành đã quy định hướng 

dẫn viên theo chương trình du lịch và hướng dẫn viên tại điểm. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn 

viên được quy định thống nhất và đơn giản hơn, không phân biệt hướng dẫn viên nội địa và 

hướng dẫn viên quốc tế, chỉ căn cứ vào ngôn ngữ sử dụng khi hướng dẫn khách du lịch. Yêu 

cầu về trình độ chuyên môn của người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên theo chương trình du 

lịch được điều chỉnh từ trình độ cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch xuống trình độ 

trung cấp chuyên ngành hướng dẫn du lịch. Quy định mới này dự kiến là một trong những 

biện pháp cần thiết nhằm giải quyết tình trạng thiếu hướng dẫn viên trong mùa du lịch cao 

điểm như hiện nay.  

Năm là, về kinh doanh dịch vụ du lịch khác, khách du lịch ngoài việc sử dụng các dịch 

vụ du lịch cơ bản như lữ hành, hướng dẫn du lịch, lưu trú du lịch còn có thể sử dụng nhiều 

dịch vụ liên quan như mua sắm, ăn uống, giải trí, thể thao... Để đảm bảo chất lượng dịch vụ 

cung cấp, bảo vệ quyền lợi của khách du lịch, góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm du 

lịch và hình ảnh của tổ chức, cá nhân kinh doanh, pháp luật về du lịch hiện hành đã quy định 

việc cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Việc cấp biển hiệu được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và không giới hạn trong phạm vi khu 

du lịch, điểm du lịch như quy định tại pháp luật về du lịch hiện hành.Pháp luật về du lịch hiện 

hành đã thay thế quy định về văn phòng đại diện du lịch Việt Nam ở nước ngoài quy định tại 

Luật Du lịch bằng quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan như Bộ Ngoại giao 

(Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài), Bộ Công thương (bộ phận Thương 

vụ), Hội về du lịch, Doanh nghiệp du lịch và cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong 

quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài. 

3. Tác động thúc đẩy của những điểm mới trong Luật Du lịch năm 2017 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành đến hoạt động và sự phát triển của ngành du lịch 

Những điểm mới của Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã 

tác động thúc đẩy đến hoạt động và sự phát triển của ngành du lịch, thể hiện ở các phương 

diện sau đây: 

- Một là, chú trọng hơn quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch thông qua việc 

quy định đầy đủ và rõ ràng trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, 

điểm du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch. Những quy định này nhằm bảo đảm chất lượng dịch 
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vụ du lịch, giảm thiểu tình trạng chất lượng dịch vụ không tương xứng với kỳ vọng và số tiền 

khách phải trả, góp phần đảm bảo thương hiệu Du lịch Việt Nam.  

Đa dạng hóa các dịch vụ du lịch, hình thành những trung tâm mua sắm tầm cỡ, các 

chuỗi nhà hàng ăn uống, chuỗi cửa hàng kinh doanh hàng hóa, đồ lưu niệm và các dịch vụ du 

lịch khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, tăng số ngày lưu trú và mức độ chi tiêu 

của khách du lịch. Khuyến khích phát triển những sản phẩm du lịch có chất lượng, có tác 

động tích cực tới môi trường, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư và đáp ứng nhu cầu 

của thị trường. Những dịch vụ du lịch bổ sung cho các dịch vụ du lịch cơ bản như lữ hành, lưu 

trú du lịch, vận tải khách du lịch được chú trọng. Những dịch vụ này giữ vai trò quan trọng 

trong việc tăng độ hấp dẫn của sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của 

khách du lịch. Vì vậy, pháp luật về du lịch hiện hành đã bổ sung quy định chi tiết hơn về phát 

triển những dịch vụ này. 

Đảm bảo hơn về chất lượng dịch vụ du lịch thông qua việc điều chỉnh quy định về 

điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành, dịch vụ lưu trú, điều kiện hành nghề, cấp thẻ hướng dẫn 

viên du lịch; thực hiện cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; chuyên nghiệp hóa hoạt 

động kinh doanh lữ hành bằng việc quy định về trình độ chuyên môn của người phụ trách 

kinh doanh lữ hành; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch nói 

chung và hoạt động hướng dẫn du lịch nói riêng, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa yêu cầu 

về chất lượng và số lượng hướng dẫn viên du lịch. 

Chính nhờ tác động này mà tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu 

năm 2019 đạt gần 8,5 triệu lượt (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018); khách du lịch nội địa 

đạt 45,5 triệu lượt (khách lưu trú đạt 22,9 triệu lượt); tổng thu từ khách du lịch đạt 338.200 tỷ 

đồng (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018)6. Cả năm 2019, du lịch Việt Nam đã đón 18 triệu 

lượt khách quốc tế (tăng 16% so với năm 2018); phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa (tăng 

6%); tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 720.000 tỷ đồng (tăng trên 16%).Bên cạnh đó, Việt 

Nam nhận được nhiều giải thưởng du lịch toàn cầu như: Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới; 

điểm đến Golf tốt nhất thế giới 2019; điểm đến hàng đầu châu Á 2 năm liên tiếp; điểm đến ẩm 

thực hàng đầu châu Á… Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam liên tục được cải thiện 

trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), xếp hạng 63/140 nền kinh tế7. 

- Hai là, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch: Trước hết, quy định xếp 

hạng cơ sở lưu trú du lịch trên cơ sở đăng ký tự nguyện sẽ tạo điều kiện để các cơ sở lưu trú 

du lịch được chủ động trong việc quyết định chất lượng dịch vụ của cơ sở. Đây được xem là 

nhu cầu, quyền lợi của cơ sở lưu trú du lịch trong việc khẳng định thương hiệu và cạnh tranh 

lành mạnh bằng chính chất lượng dịch vụ. Khách du lịch sử dụng dịch vụ lưu trú được cơ 

quan nhà nước xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc gia sẽ cảm thấy an tâm, tin tưởng. Bên cạnh đó, 

 
6 Bạch Huệ (2019), Ngành du lịch dự kiến đem về 700.000 tỷ, phục vụ 103 triệu lượt khách, 

http://vneconomy.vn/nganh-du-lich-du-kien-dem-ve-700000-ty, cập nhật ngày 10/07/2019. 
7 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 

http://vneconomy.vn/nganh-du-lich-du-kien-dem-ve-700000-ty-phuc-vu-103-trieu-luot-khach-20190710154938576.htm
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việc cấp giấy phép lữ hành quốc tế được đơn giản hóa hơn so với quy định hiện hành; doanh 

nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp cho Tổng cục Du lịch và khuyến khích nộp hồ sơ điện tử. 

Tạo sự chủ động về kinh phí trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch: Quỹ hỗ trợ 

phát triển được thành lập sẽ là nhân tố quan trọng trong việc tạo nên nguồn lực tài chính cần 

thiết để đáp ứng yêu cầu thực tế triển khai các hoạt động về quảng bá xúc tiến, xây dựng sản 

phẩm và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch, xây dựng năng lực thể chế của ngành du 

lịch... Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch giúp cho các hoạt động du lịch được triển khai 

một cách chủ động, chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam 

trong thời gian tới, phù hợp mục tiêu, kế hoạch của Chính phủ đặt ra đối với ngành du lịch. 

Chính những điểm mới của Luật Du lịch năm 2017 đã tác động thúc đẩy đến hoạt 

động và sự phát triển của ngành Du lịch. Tính đến ngày 15/12/2019, hệ thống doanh nghiệp lữ 

hành và hướng dẫn viên có 720 doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế 

mới. Hiện cả nước có 2.648 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cả nước có 26.864 hướng dẫn 

viên, trong đó cấp mới 6.161 thẻ hướng dẫn viên. Cũng tại thời điểm này có 118 cơ sở lưu trú 

trong phân khúc từ 4 - 5 sao được công nhận. Cơ sở lưu trữ cả nước có 30.000 với 650.000 

buồng, tăng hơn 2.000 cơ sở lưu trú so với năm 2018. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt 

động kinh doanh lữ hành, xử lý các hiện tượng biến tướng kinh doanh tour giá rẻ… Hỗ trợ 

nhiều địa phương phát triển sản phẩm du lịch8 góp phần đạt mục tiêu tổng quát đến năm 2020 

là du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở 

vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có 

thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực 

và thế giới. Tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch bình quân thời kỳ 2011 - 2020 đạt 11,5 - 

12%/năm9. Với đà tăng trưởng này, năm 2020, Việt Nam sẽ đón 10 - 10,5 triệu lượt khách du 

lịch quốc tế và 47 - 48 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 18 - 19 tỷ 

USD, đóng góp 6,5 - 7% GDP cả nước; có tổng số 580.000 buồng lưu trú với 35 - 40% đạt 

chuẩn từ 3 đến 5; tạo ra 3 triệu việc làm trong đó có 870.000 lao động trực tiếp du lịch10. 

- Ba là, lấy khách du lịch làm trung tâm: Một trong những quan điểm xuyên suốt của 

pháp luật về du lịch hiện hành là lấy khách du lịch làm trung tâm của mọi hoạt động du lịch. 

Nhiều nội dung liên quan như quy định về quản lý khu, điểm du lịch, kinh doanh dịch vụ lữ 

hành, hướng dẫn viên du lịch, kinh doanh các dịch vụ du lịch khác đều đã được điều chỉnh, bổ 

sung để bảo đảm an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, tạo điều kiện 

thuận lợi để khách du lịch tham quan, du lịch. 

Ghi nhận và bảo đảm thực hiện chính sách phát triển du lịch: Thể chế hóa Nghị quyết 

số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế 

 
8 Hà Anh (2019), Ngành Du lịch năm 2019 đã hoàn thành mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế, 

https://bvhttdl.gov.vn/nganh-du-lich-nam-2019-da-hoan-thanh-muc-tieu, cập nhật ngày 24/12/2019. 
9 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 
10 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 

 

https://bvhttdl.gov.vn/nganh-du-lich-nam-2019-da-hoan-thanh-muc-tieu,
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mũi nhọn, pháp luật về du lịch hiện hành đã quy định các chính sách cụ thể và có tính khả thi 

hơn. Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch được hưởng mức ưuđãi, hỗ trợ đầu tư cao 

nhất khi Nhà nước ban hành, áp dụng các chính sách về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; đồng thời luật 

đã quy định một số chính sách đặc thù đối với các hoạt động du lịch theo mức độ được ưu tiên 

bố trí nguồn lực từ ngân sách hoặc được nhà nước khuyến khích, hỗ trợ. Chú trọng phát triển 

sản phẩm du lịch.Sản phẩm du lịch là yếu tố cơ bản và quan trọng trong hoạt động kinh doanh 

du lịch.  

Để khắc phục hạn chế này củaLuật Du lịch năm 2005, pháp luật về du lịch hiện hành 

đã bổ sung quy định về quyền sáng tạo, phát triển, kinh doanh sản phẩm du lịch của các tổ 

chức, cá nhân; đồng thời giao Chính phủ định hướng và có chính sách hỗ trợ phát triển sản 

phẩm du lịch chủ đạo phù hợp với từng vùng và trong phạm vi toàn quốc theo từng giai đoạn 

cụ thể; đồng thời có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu, định 

hướng phát triển sản phẩm du lịch; đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới có tác động tích 

cực tới môi trường, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư và một số loại sản phẩm du lịch 

khác. Đặc biệt, pháp luật về du lịch hiện hành có một điều quy định về du lịch cộng đồng, đây 

là một sản phẩm du lịch đặc thù trên cơ sở phát huy bản sắc văn hóa du lịch của địa phương 

và tham gia, quản lý của cộng đồng dân cư. Phát triển du lịch cộng đồng góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội của các địa phương còn nhiều khó khăn, mang lại lợi ích trực tiếp cho đồng 

bào các dân tộc. 

- Bốn là, phát triển khu du lịch, điểm du lịch: Pháp luật về du lịch hiện hành đã điều 

chỉnh điều kiện công nhận và thời điểm công nhận khu du lịch quốc gia, khu du lịch cấp tỉnh 

và điểm du lịch để đảm bảo phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi. Sau khi luật có hiệu lực 

thi hành, có nhiều khu du lịch, điểm du lịch được công nhận, góp phần quan trọng trong việc 

hình thành các sản phẩm du lịch có chất lượng cao và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác 

quảng bá thương hiệu, thu hút khách du lịch. 

Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa: Du lịch nội địa ngày càng có vai trò quan 

trọng, hiện là nhu cầu phổ biến của người dân Việt Nam. Luật Du lịch năm 2005 chỉ quy định 

cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế mà không quy định cấp giấy phép kinh danh lữ 

hành nội địa. Thực tiễn những năm qua cho thấy, du lịch nội địa phát triển nhanh, do không 

có quy định cấp phép nên xảy ra hiện tượng nhiều tổ chức, cá nhân không thành lập doanh 

nghiệp hoặc có thành lập doanh nghiệp nhưng không đảm bảo điều kiện, không thông báo 

thời điểm bắt đầu kinh doanh cho cơ quan quản lý du lịch cấp tỉnh; trong quá trình hoạt động 

cắt giảm chương trình, dịch vụ, không đảm bảo chất lượng dịch vụ như cam kết với khách... 

dẫn đến tình trạng lộn xộn, cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến quyền lợi của khách 

du lịch. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của khách du lịch nội địa (là người Việt Nam đi du lịch 

trong lãnh thổ Việt Nam), pháp luật về du lịch hiện hành quy định doanh nghiệp chỉ được 

kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa khi có giấy phép. 

Thúc đẩy giao dịch điện tử trong lĩnh vực du lịch: Kinh doanh trực tuyến (kinh doanh 

online) đã được điều chỉnh bởi pháp luật về thương mại điện tử (Luật Thương mại; Luật Giao 

dịch điện tử; Luật Công nghệ thông tin; Luật Cạnh tranh; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
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dùng và các văn bản quy định chi tiết). Theo đó, giao dịch điện tử trong lĩnh vực du lịch cũng 

phải tuân thủ và được thực hiện theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và pháp luật về 

thương mại điện tử. Tuy nhiên, trên thực tế, giao dịch điện tử trong lĩnh vực du lịch có một số 

đặc thù như liên quan đến giao dịch xuyên biên giới, tính đa dạng và khó định lượng chất 

lượng của dịch vụ du lịch... Để góp phần bảo vệ quyền lợi của khách du lịch, tạo thuận lợi cho 

các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, pháp luật về du lịch hiện hành đã quy định trách nhiệm 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực 

du lịch. 

- Năm là, ghi nhận và bảo đảm thực hiện nguyên tắc “phát triển du lịch bền vững”: 

Theo đó, phát triển du lịch đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh tế - xã hội và môi trường. 

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên 

vùng và xã hội hóa cao, do vậy pháp luật về du lịch hiện hành đã có nhiều điều chỉnh nhằm 

đảm bảo hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, tuân thủ các quy luật của thị trường, 

hạn chế sự can thiệp mang tính hành chính của nhà nước thông qua việc tôn trọng quyền của 

các chủ thể trong quan hệ kinh tế, thực hiện xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch trên cơ sở đăng ký 

tự nguyện của tổ chức, cá nhân; phát triển du lịch phải gắn liền với phát triển các dịch vụ khác 

nhằm bảo đảm tính bền vững chung của nền kinh tế. Bên cạnh đó, luật nghiêm cấm các hành 

vi làm phương hại đến chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và môi trường kinh doanh 

du lịch, đồng thời quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường du 

lịch, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Việc lập quy hoạch về du lịch phải đảm bảo phù 

hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất 

nước; chiến lược phát triển ngành du lịch và các quy hoạch khác đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt theo từng thời kỳ. 

Phát triển du lịch phải bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động du 

lịch: Bên cạnh việc bảo đảm lợi ích của khách du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp du lịch, luật còn ghi nhận quyền tham gia và hưởng lợi ích hợp 

pháp từ hoạt động du lịch của cộng đồng dân cư; phát triển đa dạng các ngành, nghề và các 

loại hình dịch vụ, văn hóa, nghệ thuật phục vụ khách du lịch; thu hút tổ chức, cá nhân tham 

gia khai thác, phát triển du lịch cộng đồng và chia sẻ lợi ích từ hoạt động du lịch với cộng 

đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương. 

Phát triển du lịch không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch trong 

tương lai. Phương diện này thể hiện ở việc tài nguyên du lịch (gồm tài nguyên du lịch tự 

nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa) phải được bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo, phát huy, khai thác và 

sử dụng một cách hợp lý. Luật quy định Nhà nước ưu tiên bố trí kinh phí cho hoạt động điều 

tra, đánh giá, bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch; xác định trách nhiệm của tổ 

chức, cá nhân trong việc tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hóa, 

phong tục, tập quán của dân tộc; bảo vệ, giữ gìn, khai thác hợp lý và phát huy giá trị tài nguyên 

du lịch; nghiêm cấm các hành vi xâm hại tài nguyên du lịch; tổ chức điều tra, đánh giá, phân 
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loại tài nguyên du lịch để làm quản lý, khai thác, phát huy giá trị tài nguyên du lịch; việc lập 

quy hoạch về du lịch phải đảm bảo khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên du lịch11. 

Bên cạnh đó, ngành du lịch đã tổ chức được nhiều sự kiện du lịch như: Lễ vinh danh 

các doanh nghiệp du lịch hàng đầu năm 2019; Tổ chức hội chợ du lịch quốc tế Travex 2019 

tại Hạ Long (Quảng Ninh); Tổ chức 9 chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các thị 

trường… Hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học - công nghệ - môi trường và xây dựng tiêu 

chuẩn quốc gia; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch; hoạt động du lịch tại các địa 

phương… đều được đẩy mạnh và đạt được kết quả khả quan, năng lực cạnh tranh của du lịch 

Việt Nam liên tục được cải thiện, với những con số tăng trưởng ấn tượng và nhiều giải thưởng 

du lịch quan trọng12. 

4. Kết luận 

Trên đây là Luật Du lịch năm 2005 - những hạn chế, bất cập, ảnh hưởng tới hoạt động 

và sự phát triển của ngành du lịch; những điểm mới của Luật Du lịch năm 2017, nhất là 

những quy định đảm bảo tính minh bạch và khả thi, đáp ứng yêu cầu, hiệu quả thi hành Hiến 

pháp năm 2013; đồng bộ với các Bộ luật, luật mới được ban hành; thiết lập cơ chế pháp lý bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; thể chế hóa các chủ trương, đường lối của 

Đảng về phát triển du lịch, đặc biệt là nội dung quy định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XII 

của Đảng và 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 và Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 

2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030” theo hướng chú trọng hơn quyền và lợi ích hợp pháp của 

khách du lịch thông qua việc quy định đầy đủ và rõ ràng trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch; tạo điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp du lịch; phát triển khu du lịch, điểm du lịch; ghi nhận và bảo đảm thực hiện 

nguyên tắc “phát triển du lịch bền vững”, nhất là quy định “lấy khách du lịch làm trung 

tâm”của mọi hoạt động du lịch. Nhờ đó mà năm 2019, ngành Du lịch Việt Nam đãđạt nhiều 

thành tựu vượt bậc, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. 
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LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA 

KHÓA 2 (2017 - 2019) 

Sáng ngày 11/01/2020 tại Hội trường tầng 5, nhà B, Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ cho 37 học 

viên cao học Quản lý văn hóa khóa 2 (2017 - 2019). 

 

Các tân thạc sĩ chụp ảnh lưu niệm với Ban giám hiệu và lãnh đạo nhà trường  

Tham dự buổi lễ có NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu 

trưởng nhà trường; TS. Lê Thanh Hà - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Hiệu 

trưởng; TS. Phạm Văn Liệu - Phó Hiệu trưởng; TS. Lê Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng 

Trường. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm; 

cán bộ giảng viên và toàn thể học viên cao học Quản lý văn hóa khóa 2. 

Mở đầu buổi lễ, TS. Nguyễn Thị Thục - Trưởng phòng Đào tạo sau Đại học long 

trọng công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ cho 37 học viên cao 

học Quản lý văn hóa khóa 2 (2017 - 2019).  

Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức đã nhiệt liệt chúc mừng kết 

quả của các tân thạc sĩ Quản lý văn hóa khóa 2. Đồng chí hy vọng các học viên sẽ tiếp tục 

nghiên cứu, tìm tòi những giải pháp tốt hơn cho các vấn đề đã dày công nghiên cứu trong 

thời gian học tập tại Trường; đồng thời đưa kiến thức lý thuyết ra ngoài thực tiễn để góp 

phần giải quyết tốt những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan, đơn vị đang công tác.    

Đáp lại tình cảm và sự kỳ vọng của lãnh đạo, giảng viên nhà trường, tân thạc sĩ 

Nguyễn Văn Long - đại diện cho 37 học viên vừa được công nhận tốt nghiệp đã bày tỏ lòng 

biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu, cán bộ giảng viên nhà trường đã tận tâm giúp đỡ, tạo điều 

kiện tốt nhất để các học viên hoàn thành khóa học và đạt kết quả cao. Tân thạc sĩ xin hứa sẽ 
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đưa kiến thức được học trong nhà trường áp dụng thật tốt vào thực tiễn công việc mà mình 

đang đảm nhận cũng như luôn đồng hành cùng nhà trường trong quảng bá, giới thiệu chất 

lượng đào tạo của Trường.     

Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa khóa 2 (2017 - 2019) đã 

kết thúc thành công tốt đẹp. Trong số 37 học viên được công nhận tốt nghiệp, có 03 học 

viên được nhà trường khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu 

khoa học. 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

THANH HÓA NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP 

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ CẤP  

DO VI RÚT CORONA 

 

Thanh Hóa là một trong ba tỉnh đầu tiên công bố có bệnh nhân dương tính với vi 

rút Corona. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu dịch bệnh xuất hiện tại Việt Nam, 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã nghiêm túc thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rút Corona gây ra. Cụ thể: 

1. Nhà trường đã nghiêm túc thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 

29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học; Chỉ thị số 03/CT-

UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

2. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. 

3. Bắt đầu từ 13h00 ngày 04/02/2020 đến hết ngày 05/02/2020, Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng 

thành phố Thanh Hóa tiến hành phun thuốc khử trùng không gian nhà trường bao gồm 

toàn bộ các phòng học, phòng làm việc, hành lang và không gian xung quanh Trường. 

4. Đảng ủy, Ban giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng, Công đoàn, Đoàn thanh niên yêu 

cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người học của nhà 
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trường nghiêm túc thực hiện công tác “Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do virus corona” đảm bảo an toàn đúng quy định hiện hành. 

5. Nhà trường yêu cầu các cán bộ công chức, viên chức, người lao động, sinh 

viên toàn trường nếu xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ của bệnh thì phải đến ngay 

phòng Y tế để kiểm tra sức khỏe ban đầu, nếu tình trạng nghiêm trọng sẽ được chuyển 

đến cơ sở y tế để làm các xét nghiệm cần thiết. Phòng Y tế nhà trường luôn có 02 cán 

bộ trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

 

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG  

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

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua, lập thành 

tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII; 

Kế hoạch số 106-KH/ĐUK, ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ 

quan tỉnh; Kế hoạch số 04/KH- ĐU ngày 10/01/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, từ ngày 18/01/2020 đến 26/02/2020 các Chi bộ 

trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã lần 

lượt tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Kết quả Đại hội chi bộ trực thuộc 

là nhân tố rất quan trọng bảo đảm sự thành công của Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng bộ cấp trên. 

 

Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường 

chúc mừng Ban chấp hành Chi ủy (Phòng QLĐT, Trung tâm TVTS&GTVL,  

Trung tâm CNTT ) nhiệm kỳ 2020 - 2022  
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Đại hội các chi bộ đã diễn ra thành công, tốt đẹp, 15 chi bộ đã bầu ra Ban chấp 

hành Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là lực lượng nòng cốt, cùng với đảng viên từng 

Chi bộ triển khai và thực hiện những nhiệm vụ của Nghị quyết trong nhiệm kỳ mới.  

 

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN  

CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

 

Ngày 02/3/2019, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã 

long trọng tổ chức “Lễ trao quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2019” 

cho đồng chí Lê Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng trường. 

 

NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường  

chúc mừng tân Phó giáo sư Lê Thị Lệ  

Tham dự buổi lễ có NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu 

trưởng nhà trường và các đồng chí trong Ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng ban. 

Năm 2019 là năm đánh dấu sự nỗ lực của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường 

trong chiến lược và quyết sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong công tác 

đào tạo và tự đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giảng viên. Chỉ riêng 

năm 2019 nhà trường đã có 6 giảng viên nhận học vị tiến sĩ và 01 học hàm phó giáo sư. 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, NGƯT.PGS.TS Trần 

Văn Thức chúc mừng đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường đã vinh dự nhận học hàm phó 
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giáo sư. NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức ghi nhận sự cố gắng của đồng chí Lê Thị Lệ 

cùng với Ban giám hiệu trong công tác quản lý, vận hành hoạt động nhà trường, đồng 

thời cũng không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn để đạt được kết quả như ngày 

hôm nay.   

Phát biểu tại buổi lễ, tân Phó giáo sư Lê Thị Lệ xúc động và gửi lời cảm ơn sâu 

sắc đến lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị phòng, ban, khoa và toàn thể cán bộ 

giảng viên trong trường đã giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí đạt được chức danh cao 

quý như ngày hôm nay, góp phần nhỏ bé vào bề dày truyền thống học tập của người dân 

xứ Thanh. Đồng thời, đồng chí cũng hứa sẽ không ngừng nỗ lực, tiếp tục học hỏi, phấn 

đấu, cống hiến hơn nữa, phát huy thật tốt vai trò của mình trong nhà trường, trong 

nghiên cứu, trong lĩnh vực mình công tác. 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

THANH HÓA TRAO 175 SUẤT QUÀ HỖ TRỢ CHO CÁC  

LƯU HỌC SINH LÀO TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH COVID – 19 

 

Ngày 03/4/2020, được sự 

đồng ý và uỷ quyền của Ban giám 

hiệu nhà trường, phòng Hợp tác 

Quốc tế phối hợp với phòng Công 

tác HSSV đã trao 175 suất quà hỗ 

trợ, động viên tinh thần các lưu học 

sinh Lào đang theo học tại Trường 

trong thời điểm dịch COVID -19. 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-

TTg về cách li toàn xã hội của Việt 

Nam do dịch COVID -19 diễn biến 

phức tạp, Tết Bunpymay của Lào 

không được tổ chức cho các lưu học 

sinh theo thông lệ hàng năm. 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lê - Trưởng phòng 

Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa trao các suất quà cho 

các lưu học sinh Lào 

Để hỗ trợ các lưu học sinh Lào trong quá trình tự cách ly cũng như động viên 

tinh thần các em trong dịp Tết cổ truyền Bunpymay, đại diện Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã đến thăm ký túc xá của các lưu học sinh Lào đang 

học tập tại Trường và trao cho các em 175 suất quà. 
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     Tại buổi trao quà, các lưu học sinh Lào bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm, 

khích lệ của nhà trường. Những món quà nhỏ nhưng đầy ắp sự quan tâm, yêu thương từ 

phía nhà trường đồng thời cũng là hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực, tiếp tục tô 

thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. 

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG  

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

LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020 - 2022 

 

Đồng chí Vũ Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí 

Nguyễn Hữu Tuất - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Tỉnh tặng hoa chúc 

mừng Ban chấp hành Đoàn trường khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 

Trong các ngày 22,23/5/2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh Trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022. 

Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Tuất - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch 

Hội Sinh viên tỉnh Thanh Hóa; Đồng chí Bùi Huyền Thu - Ủy viên Ban thường vụ, Phó 

Chủ tịch Hội sinh viên Tỉnh, Trưởng ban Thanh Thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn cùng 

các đồng chí đại diện cho các ban chuyên môn của Tỉnh đoàn. Về phía nhà trường, có 

đồng chí Vũ Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Lê 

Thanh Hà - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; Các đồng 

chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, trưởng các phòng, ban, khoa, trung tâm và 140 đại 

biểu chính thức đại diện cho đoàn viên thanh niên nhà trường tham dự đại hội. 
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Tại đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đoàn trường khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ công 

tác Đoàn và phong trào thanh niên khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 

Đồng chí Vũ Văn Bình đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 

công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2020. Nhân dịp này, đồng chí 

cũng bày tỏ mong muốn Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2022 sẽ đồng tâm, đồng lòng 

xây dựng phong trào đoàn trong nhà trường phát triển, vững mạnh. Đồng chí tin tưởng 

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ luôn là những con người năng động, sáng tạo, biến 

những kế hoạch, dự định thành thành quả.  

Trong không khí làm việc nghiêm túc, đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành 

Đoàn trường khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 21 đồng chí, Ban thường vụ gồm 7 

đồng chí và bầu đồng chí Đoàn Văn Trường giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường, đồng chí 

Phạm Thị Hải giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường. Đây là những cán bộ đoàn ưu tú, có 

tri thức, sức khỏe và đầy đủ kỹ năng trong công tác Đoàn - Hội, là những thanh niên 

tiêu biểu cho ý chí, hoài bão và nguyện vọng của tuổi trẻ Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa. 
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