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TÓM TẮT 

 Bài báo thể hiện rõ một phương pháp dạy học đại học đó là phương pháp dạy 

học theo dự án. Đây là phương pháp dạy theo hướng tự học, tự nghiên cứu tương đối 

mới mẻ đối với người học song nó đem lại hiệu quả cao. Đặc biệt phương pháp này phù 

hợp với việc dạy học các tín chỉ hoá học hữu cơ ở trường đại học, cao đẳng, vì đây là 

ngành học có nhiều kiến thức liên quan trực tiếp đến ứng dụng thực tiễn và đời sống 

hàng ngày.  

 1. MỞ ĐẦU 

 Giáo dục phải được định hướng theo nhu cầu và phát triển xã hội. Nhà trường 

cần đào tạo các thế hệ mới là những người lao động có năng lực nhận thức, năng lực 

hành động tích cực, chủ động sáng tạo. Mục tiêu quan trọng nhất của việc giảng dạy 

ở trường đại học hiện nay theo học chế tín chỉ là dạy cách học cho sinh viên, trang bị 

cho họ những phương pháp và kỹ năng cơ bản để tăng cường khả năng tự học, tự 

nghiên cứu, thói quen học tập suốt đời, học tập gắn liền với thực tiễn xã hội. Để đạt 

được điều này vấn đề đặt ra chính là thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Vận 

dụng các lý thuyết của quá trình dạy học và tiếp cận dạy học vào việc đổi mới 

phương pháp dạy học (PPDH) ở các trường đại học Việt Nam có thể áp dụng một số 

PPDH, trong đó có dạy học theo dự án. 

2. LÝ THUYẾT VỀ DẠY HỌC DỰ ÁN VÀ ỨNG DỤNG VÀO DẠY HỌC 

HOÁ HỌC HỮU CƠ 

 Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học, trong đó học sinh thực hiện một 

nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với thực tiễn, kết hợp lý thuyết với thực hành, tự lực 

lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả. Hình thức làm việc chủ yếu là theo nhóm, 

kết quả dự án là những sản phẩm hành động có thể giới thiệu được. 

 2.1. Quy trình dạy học theo dự án: 

Các giai đoạn dạy học theo dự án: 
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 Giai đoạn quyết định chủ đề: Giảng viên cùng người học đề xuất ý tưởng, xác 

định mục đích dự án. 

 Giai đoạn xây dựng kế hoạch: Người học lập kế hoạch làm việc, phân công lao động. 

 Giai đoạn thực hiện: Người học làm việc nhóm và cá nhân theo kế hoạch. Kết 

hợp lý thuyết và thực hành, tạo sản phẩm mới. 

 Giai đoạn giới thiệu sản phẩm: Người học thu thập sản phẩm, giới thiệu và công 

bố sản phẩm dự án. 

 Giai đoạn đánh giá: Giảng viên và người học đánh giá kết quả và quá trình, rút 

ra kinh nghiệm. 

 Quy trình thực hiện: 

Bước 1: Chọn đề tài và xác định mục đích của dự án 

 - Người học thảo luận nhóm, đề xuất, xác định đề tài. 

 - Chú ý đến hoàn cảnh thực tiễn xã hội và đời sống của địa phương. Có thể từ 

một bài báo cáo hoá học sẵn. 

 - Chú ý đến hướng người học. Giảng viên là cố vấn, có thể giới thiệu các hướng 

đề tài đang được quan tâm. Chẳng hạn các vấn đề như: nước, không khí, thức ăn, ô 

nhiễm, sản xuất hóa học ... 

 - Trong dự án đó người học sẽ đóng vai trò gì? 

 Bước 2: Xây dựng đề cương, lập kế hoạch thực hiện 

 - Người học xác định những công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, kinh 

phí, phương pháp tiến hành và phân công công việc trong nhóm. 

 - Xây dựng các tiêu chí để đánh giá sản phẩm của dự án 

 Bước 3: Thực hiện dự án, chú ý đến sản phẩm 

 - Sản phẩm thông tin mới được tạo ra. 

 - Thông qua việc thực hiện dự án học tập, các kiến thức về môn học và các môn 

liên quan cùng kĩ năng sống được hình thành và phát triển. 

 - Thời gian thực hiện dự án có thể kéo dài trong nhiều tuần, nhiều tháng và đòi 

hỏi nỗ lực rất cao của mỗi thành viên.  

 Bước 4: Thu thập kết quả và công bố sản phẩm 

 Các nhóm hoàn thành sản phẩm dự án, trình bày trước lớp. 

 Bước 5: Đánh giá dự án 

 Tự đánh giá, các nhóm đánh giá lẫn nhau, giảng viên đánh giá. 

 Dạy học dự án vượt xa hơn việc tạo nên một sự hứng thú trong học sinh, sinh 

viên. Những dự án được thiết kế tốt sẽ khuyến khích việc tìm hiểu tích cực và tư duy 

bậc cao. Những nghiên cứu về bộ não đã nhấn mạnh giá trị của những hoạt động học tập 

này, khả năng tiếp nhận những hiểu biết mới sẽ được thúc đẩy khi người học được kết 
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nối với những hoạt động giải quyết vấn đề và khi người học được hỗ trợ để hiểu vì sao, 

khi nào, bằng cách nào các sự kiện và kỹ năng có liên quan đến nhau. 

 2.2. Ví dụ minh họa về dạy học theo dự án trong Hoá học hữu cơ 1 ở bậc 

Đại học sư phạm 

 Hoá học hữu cơ là môn học thực nghiệm, hầu hết các hợp chất hữu cơ đều tồn 

tại thực tế trong thế giới xung quanh ta, chẳng hạn các chất tạo nên cơ thể sống, các vật 

dụng sinh hoạt hàng ngày của con người... Chính vì vậy việc sử dụng phương pháp dạy 

học theo dự án trong các học phần, tín chỉ thuộc hoá học hữu cơ là vấn đề rất cần thiết. 

 Sau khi sinh viên nhận đề cương chi tiết học phần Hoá hữu cơ 1, giảng viên gợi 

ý trong tín chỉ này có một số vấn đề liên quan trực tiếp với thực tế đời sống con người 

và thiên nhiên như tecpen, nguồn gốc hiđrocacbon thiên nhiên.... Vì vậy giảng viên yêu 

cầu sinh viên cần thảo luận nhóm để đề xuất một chủ đề, dưới sự cố vấn, định hướng 

của giảng viên. Chẳng hạn sinh viên chọn chủ đề là nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Với 

dự án này sinh viên được thực hiện trong 10 ngày (tương ứng 5 giờ trên lớp), thời điểm 

thực hiện giáo viên ấn định theo đề cương chi tiết. 

 a. Thực hiện quy trình 

Bước 1. Chọn đề tài và xác định mục đích của dự án 

Tên đề tài: “Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên” 

Với mục đích: sử dụng, chế biến đúng cách nguồn nguyên liệu thiên nhiên nhằm 

nâng hiệu quả sử dụng và bảo vệ môi trường sống.  

Bước 2. Xây dựng đề cương, lập kế hoạch thực hiện dự án 

 Một lớp học được chia làm 3 hoặc 4 nhóm. Mỗi nhóm có trưởng nhóm giao 

nhiệm vụ  cho thành viên trong nhóm như những nhà hoá học với nhiệm vụ khác nhau 

để làm báo cáo tổng quan nghiên cứu về nguồn hiđrocacbon trong thiên nhiên, đi sâu 

vào nguồn gốc thành phần, phân loại và quá trình chế biến của dầu mỏ, khí thiên nhiên 

và than đá. 

Bước 3: Thực hiện dự án, chú ý đến sản phẩm 

 Mỗi nhóm sinh viên sau khi giới thiệu tổng quan về các nguồn hiđrocacbon 

trong thiên nhiên sẽ đi sâu giới thiệu về công thức, nguồn gốc, thành phần, tính chất lí - 

hoá học của nó. Trình bày phân bố trong tự nhiên, cách chế biến và ứng dụng trong sinh 

hoạt, đời sống, cách khai thác, giữ gìn nguồn nguyên liệu hiđrocacbon thiên nhiên và 

ảnh hưởng của chúng đến môi trường sống.  

Bước 4.  Thu thập kết quả và công bố sản phẩm 

Thông tin được tìm hiểu và thu thập từ sách giáo khoa, các loại sách tham khảo, 

phương tiện truyền thông (báo chí, truyền hình, truyền thanh, Internet), trao đổi với 

giảng viên và các chuyên gia ... 

 Tất cả dự án được trình bày bằng một báo cáo và một bài trình diễn trên power 

point qua máy tính, yêu cầu bài báo cáo phải sinh động, có hình ảnh thực tế, được thiết 
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kế cẩn thận, có thể đưa ra một số mẫu vật như khí gas, các loại mẫu dầu mỏ. Gợi ý sinh 

viên làm bản tin hoá học về tìm hiểu nguồn gốc hiđrocacbon thiên nhiên. 

 Bước 5. Đánh giá dự án 

 Mỗi nhóm sinh viên trình bày báo cáo của mình sau đó các nhóm nhận xét và 

đưa ra câu hỏi tự đánh giá lẫn nhau, cuối cùng là đánh giá của giảng viên.  

  b. Nhiệm vụ của giảng viên trong quá trình thực hiện dự án  

 - Thông qua các hoạt động giảng viên cố vấn gợi ý để sinh viên đạt được các 

mục tiêu bài học như: kiến thức, thái độ, kỹ năng, tư duy, sản phẩm. 

- Giảng viên đưa ra câu hỏi định hướng    

Câu hỏi khái quát: Tầm quan trọng của việc sử dụng và chế biến đúng cách 

nguồn hiđrocacbon thiên nhiên trong đời sống con người. 

 Câu hỏi nội dung:  

 1) Nêu nguồn gốc, thành phần, phân loại, tính chất và hoá học chế biến dầu mỏ. 

 2) Nêu nguồn gốc, thành phần, phân loại, tính chất, ứng dụng và phân bố khí 

thiên nhiên. 

 3) Nêu cách chưng cất và xử lí than đá. 

 4) So sánh, nhận xét hàm lượng hiđrocacbon có trong các nguồn hiđrocacbon 

thiên nhiên. 

 5) Hiện nay cách sử dụng, chế biến các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên có ảnh 

hưởng như thế nào đến môi trường, nêu cách khắc phục (nếu có). 

 - Giảng viên tư vấn cho sinh viên một số phương tiện kỹ thuật, cách sử dụng 

nguồn tài liệu và tra tài liệu trên Internet. 

 Trong thời gian sinh viên thực hiện dự án giảng viên chỉ dẫn, gợi nên nghi vấn, 

thúc đẩy người học hiểu biết sâu hơn. Sau thời gian 3 - 4 ngày thực hiện giảng viên yêu 

cầu sinh viên trình bày đề cương và tiến trình thực hiện dự án. Sau 1 tuần người học bắt 

đầu trình bày dự án theo từng nhóm trước lớp, các nhóm tự đánh giá sản phẩm của 

nhau, tiếp đến giáo viên đánh giá kết quả và quá trình để rút kinh nghiệm.  

 Sau quá trình thực hiện dự án điều bất ngờ thu được là mỗi sinh viên không 

những tự lĩnh hội sâu sắc được kiến thức chuyên ngành mà còn pháp triển cả kiến thức 

tin học và một số kiến thức thực tiễn khác. 

Trong dạy học dự án, nhiệm vụ học được giảng viên và người học cùng nhau đề 

xuất xác định, vì vậy sinh viên nào cũng có cơ hội để hoạt động. Việc tích hợp với các 

vấn đề của đời sống và thực hành làm cho học tập ở trường giống với học tập trong thế 

giới thật hơn, từ đó kích thích hứng thú học tập của người học. Dạy học dự án tạo điều 

kiện cho nhiều phong cách học tập khác nhau. Nó giúp sinh viên với cùng một nội dung 

nhưng có thể thực hiện theo những cách khác nhau. Sinh viên được rèn luyện khả năng 

tư duy, suy nghĩ sâu hơn khi gặp những vấn đề khác nhau và được rèn khả năng vận 

dụng những gì đã học, đặc biệt các kiến thức về khoa học và công nghệ.  
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3. KẾT LUẬN 

 Trong thời kỳ đổi mới của đất nước, nền giáo dục cần thiết phải đổi mới nội 

dung cũng như phương pháp để ngày càng đáp ứng nhu cầu phát triển của xã học 

mới.Việc lựa chọn phương pháp để dạy và học ở bậc đại học là dạy cách học, cách 

nghiên cứu, phát huy tính chủ động của sinh viên và khai thác được lợi ích của công 

nghệ thông tin vào môn học. Việc sử dụng một cách hiệu quả một số phương pháp 

dạy khác nhau, chẳng hạn dạy học theo dự án sẽ nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự 

học, tự nghiên cứu của sinh viên góp phần đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại 

học và cao đẳng.Tuy nhiên phương pháp dạy học dự án nên áp dụng cho những kiến 

thức liên quan nhiều đến thực tiễn. 
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INNOVATIVE METHODS OF TEACHING ORGANIC 

CHEMISTRY AT THE UNIVERSITIES AND COLLEGES BY THE 

METHOD OF TEACHING PROJECT 
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ABSTRACT 

The article focuses on a typical teaching method, a project – based one which is 

in the light of sefl – study and self – research. The method is quite new for the learners, 

moreover it brings high effeciveness for them especially it is relevant to the credit – 

based training system for organic chemistry study at colleges and universities since that 

is the subject containing knowledge that requires pracrticality and daily life 
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SỬ DỤNG CÂU HỎI VÀ PHẦN MỀM POWERPOINT ĐỂ HÌNH 

THÀNH KIẾN THỨC MỚI TRONG DẠY HỌC CÁC BÀI VỀ CẤU 

TRÚC TẾ BÀO NHÂN SƠ VÀ TẾ BÀO NHÂN THỰC, SINH HỌC 

10 NÂNG CAO  THPT 

Lê Thị Huyền1, Phạm Văn Trọng1 

1Khoa Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Hồng Đức 

TÓM TẮT 

Hiện nay, dạy học đều hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm, làm cho 

họ phải tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức. Mỗi giáo viên đều ý thức được vấn đề này, nên đã 

từng bước tiếp cận và sử dụng các phương pháp, cách thức dạy học nhằm phát huy được 

tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, sinh viên. Trong bài viết này, chúng tôi muốn 

đề cập đến vấn đề: “Sử dụng câu hỏi và phần mềm PowerPoint để hình thành kiến thức 

mới trong dạy học các bài về cấu trúc tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực, sinh học 10 nâng 

cao Trung học phổ thông (THPT)”, nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu 

dạy học ngày càng cao của giáo dục - đào tạo Việt Nam hiện nay. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

         Dạy học hiện nay đều hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm, làm 

cho họ phải tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức để có thể lĩnh hội kiến thức một cách đầy đủ 

và sâu sắc, mỗi giáo viên đều ý thức được vấn đề này, nên đã từng bước tiếp cận và sử 

dụng các phương pháp, cách thức dạy học nhằm phát huy được tính tích cực, chủ động 

sáng tạo của học sinh, sinh viên, trong đó, giáo viên đã sử dụng hệ thống câu hỏi, bài 

tập trong khâu dạy bài mới, nhưng chưa có hệ thống và mang tính tự phát, đặc biệt ít sử 

dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan (TNKQ) dạng MCQ (Multiple Choose 

Question – dạng lựa chọn đa phương án). 

 Môn sinh học nói chung, chương II “cấu trúc của tế bào” nói riêng có nhiều kiến 

thức cấu trúc hiển vi và siêu hiển vi được thể hiện qua kênh hình, có nhiều hình ảnh 

mầu, hình ảnh động cần khai thác, tạo hứng thú học tập cho học sinh.  

         Hệ thống câu hỏi nói chung, câu hỏi TNKQ dạng MCQ nói riêng và phần mềm 

Power point với nhiều ưu việt, chúng ta biết kết hợp và khai thác triệt để sẽ đạt hiệu quả 

cao trong dạy học.             

 Vì vậy chúng tôi đã sử dụng hệ thống câu hỏi và phần mềm PowerPoint trong 

khâu dạy bài mới để tích cực hoá hoạt động dạy học và nâng cao chất lượng dạy học các 

bài về “cấu trúc tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực” sinh học 10 nâng cao THPT. 
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Trong bài này, chúng tôi tập trung đề cập đến cách sử dụng và kết quả của nó 

trong dạy học. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Quy trình sử dụng câu hỏi, phần mềm PowerPoint để hình thành kiến thức mới 

trong dạy học các bài về “cấu trúc tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực” sinh học 10 nâng 

cao THPT. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Chúng tôi sử dụng phối hợp các phương pháp sau: 

2.2.1. Nghiên cứu lý thuyết 

Nghiên cứu các tài liệu có liên quan  để soạn các giáo án trình chiếu, đề xuất 

biện pháp sử dụng câu hỏi, phần mềm PowerPoint để dạy các bài về “cấu trúc tế bào 

nhân sơ và tế bào nhân thực” sinh học 10 nâng cao THPT. 

2.2.2. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 

Chúng tôi gặp gỡ, trao đổi với những thầy cô có kinh nghiệm về lĩnh vực mình 

nghiên cứu, lắng nghe tư vấn của các thầy cô để giúp cho việc định hướng nghiên cứu 

triển khai đề tài. 

2.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

2.3.1. Chọn trường, lớp thực nghiệm. 

 Chúng tôi chọn 4 lớp trường THPT Triệu Sơn IV, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa để thực nghiệm. Trong đó: 

      + Hai lớp thực nghiệm(TN) là lớp 10N1 và 10N2. 

      + Hai lớp đối chứng (ĐC) là lớp 10N3 và 10N4. 

 Học sinh của 4 lớp này có số lượng, chất lượng, trình độ kiến thức và năng lực 

tư duy tương đương nhau. 

 Trong quá trình thực nghiệm chúng tôi kết hợp với các giáo viên sinh học ở 

trường để thảo luận, thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy. 

2.3.2. Bố trí thực nghiệm 

- Thời gian từ 10 – 10 – 2007 đến 20 – 11 – 2007. 

- Mỗi lớp dạy 5 bài giống nhau trong 5 tiết, trong đó: 
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Các lớp TN: Bài học được thiết kế theo phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi 

TNKQ và phần mềm PowerPoint để tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh bằng 

công tác tự lực nghiên cứu sách giáo khoa (SGK). 

      Các lớp ĐC: Bài học được thiết kế theo hướng dẫn ở sách giáo viên. 

- Trong quá trình thực nghiệm, chúng tôi kiểm tra bằng cách trả lời trực tiếp các 

câu hỏi ở trên lớp, mỗi học sinh ít nhất một lần; cuối đợt thực nghiệm kiểm tra chất 

lượng lĩnh hội và khả năng vận dụng kiến thức của học sinh ở cả 2 nhóm (ĐC và TN) 

bằng 1 bài 45 phút. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Quy trình sử dụng câu hỏi để thiết kế giáo án dạy bài mới 

3.1.1. Các bước:  Gồm 4 bước 

       Bước 1: Giới thiệu bài học, giao câu hỏi tự luận lớn, đồng thời chia thành các 

câu hỏi nhỏ và phát phiếu học tập (là các câu hỏi TNKQ) cho học sinh. Hướng dẫn học 

sinh đọc SGK, trả lời câu hỏi TNKQ để trả lời câu hỏi tự luận nhỏ.  

  Bước 2: Học sinh về nhà đọc SGK, trả lời câu hỏi TNKQ để trả lời câu hỏi tự 

luận nhỏ  trả lời câu hỏi tự luận lớn (là kiến thức học sinh cần thu nhận). 

       Bước 3: Tiến trình lên lớp, tổ chức thảo luận theo nhóm hay cả lớp, chính xác 

hoá câu trả lời, lý giải các phương án của câu hỏi trắc nghiệm.  

        Bước 4: Ứng dụng kiến thức qua làm bài tập, trả lời câu hỏi để học sinh nắm 

vững kiến thức. 

       3.1.2 Ví dụ minh hoạ quy trình sử dụng câu hỏi để thiết kế giáo án dạy bài mới 

 Ví dụ dạy mục màng sinh chất trong bài 17: Tế bào nhân thực (tiếp theo) 

 Bước 1: Giới thiệu bài học. 

 - Giao câu hỏi tự luận lớn “Màng sinh chất có cấu tạo và chức năng như thế nào?” 

 - Để trả lời câu hỏi lớn này, giáo viên đưa ra các câu hỏi nhỏ sau: 

  1. Màng sinh chất được cấu tạo từ những thành phần nào? 

  2. Tại sao mô hình cấu trúc màng sinh chất gọi là mô hình khảm động? 

 3. Ngoài những thành phần chính cấu tạo nên màng sinh chất, thì màng sinh 

chất còn có những thành phần nào khác? 

 4. Chức năng của màng sinh chất là gì? 

  5. Nhờ đặc điểm nào của màng sinh chất mà các tế bào của cùng một cơ thể có 

thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào lạ của cơ thể? 

 Như vậy, từ câu hỏi lớn ban đầu, giáo viên chia ra thành 5 câu hỏi tự luận nhỏ 

khác nhau. Học sinh trả lời 5 câu hỏi nhỏ này mới có thể trả lời được câu hỏi lớn ban đầu. 
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 - Phát phiếu học tập (là các câu hỏi TNKQ) cho học sinh. Sau khi đã giao câu 

hỏi tự luận nhỏ gây ra sự thắc mắc ở học sinh, để định hướng cho học sinh tự lực nghiên 

cứu SGK, giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh, yêu cầu học sinh sử dụng các 

phương án của câu hỏi trong phiếu học tập để trả lời các câu hỏi trên. Các câu hỏi 

TNKQ trong phiếu học tập được dựa trên những câu hỏi tự luận nhỏ. Trả lời được các 

câu hỏi trong phiếu học tập học sinh có thể trả lời được các câu hỏi nhỏ. 

 - Căn cứ vào chương trình, chúng tôi cho học sinh đọc từ trang 60 đến trang 62 

SGK sinh học 10 nâng cao, để trả lời các câu hỏi. 

 Bước 2: Học sinh về nhà đọc SGK, trả lời câu hỏi TNKQ để trả lời câu hỏi tự 

luận nhỏ  trả lời câu hỏi tự luận lớn (là kiến thức học sinh cần thu nhận). 

 Bước 3: Tiến trình lên lớp, tổ chức thảo luận theo nhóm hay cả lớp, chính xác 

hoá câu trả lời, lý giải các phương án trong phiếu học tập. 

      Trong 5 câu hỏi tự luận nhỏ, có câu có ít học sinh trả lời được hoặc phương án 

trả lời không đồng nhất. Giáo viên cần tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm nhỏ 

(từng bàn) hay cả lớp để các em đi đến sự thống nhất chung trong câu trả lời. 

      Có thể lấy ví dụ ở câu hỏi tự luận số 2: 

            Tại sao mô hình cấu trúc màng sinh chất gọi là mô hình khảm động? 

            Để trả lời câu hỏi này, giáo viên yêu cầu các em trả lời câu hỏi:  

            Màng sinh chất là một cấu trúc khảm động vì: 

 A. Các phân tử cấu tạo nên màng xếp xen kẽ và có thể thay đổi trong phạm vi màng. 

 B. Được cấu tạo bởi nhiều loại chất hữu cơ khác nhau. 

 C. Phải bao bọc xung quanh tế bào. 

 D. Gắn kết chặt chẽ với khung xương tế bào. 

 E. Liên hệ với các cấu trúc bên ngoài màng. 

            Với câu hỏi này, sau khi thảo luận, học sinh đi đến thống nhất: màng sinh chất là 

một cấu trúc khảm động vì các phân tử cấu tạo nên màng xếp xen kẽ và có thể thay đổi 

trong phạm vi của màng. 

            Giáo viên cần cho các em lý giải tất cả các phương án trả lời của câu hỏi để sau 

đó chính xác hoá câu trả lời và hình thành nên kiến thức chuẩn ở học sinh. 

        Bước 4. Ứng dụng kiến thức qua làm bài tập, trả lời câu hỏi để học sinh nắm 

vững kiến thức. 

3.2. Cách sử dụng powerpoint để thiết kế giáo án 

3.2.1. Nguyên tắc thiết kế 

       Đảm bảo tính trực quan, vừa sức, thống nhất giữa mục tiêu, nội dung và phương 

pháp dạy học. 
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 3.2.2. Các bước sử dụng PowerPoint để thiết kế giáo án 

 Có rất nhiều cách để thiết kế giáo án bằng PowerPoint, sau đây là các bước cơ 

bản chúng tôi đã sử dụng: 

 Bước 1. Mở PowerPoint chọn kiểu dáng và định dạng tổng quát cho tài liệu. 

         Bước 2. Định dạng cho slide. 

 Bước 3. Nhập nội dung cho từng slide. 

 Bước 4. Tạo hiệu ứng PowerPoint để hoàn thiện nội dung và hình thức trình 

chiếu các slide. 

 Bước 5. Chạy thử chương trình. 

 Bước 6. Đặt tên chương trình và ghi lại. 

 Từ nội dung chương trình, hệ thống câu hỏi và quy trình sử dụng câu hỏi chúng 

tôi đã soạn các giáo án thông thường. Các giáo án này cùng với nguyên tắc thiết kế và 

các bước sử dụng PowerPoint chúng tôi đã thiết kế được 5 giáo án trên máy tính để tiến 

hành thực nghiệm. Và tiến hành thực nghiệm như đã trình bày ở phần phương pháp 

nghiên cứu. 

 3.3. Kết quả kiểm tra trong quá trình thực nghiệm 

Bảng 1. Tần suất các điểm đạt được trong kiểm tra 

Lớp N 
Số lượng học sinh đạt điểm Xi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ĐC 212 0 14 28 44 74 32 18 2 0 0 

 TN 214 0 0 4 10 34 56 68 32 10 0 

Bảng 2: Tần suất phần trăm các điểm đạt được trong kiểm tra 

Lớp N 
% số lượng học sinh đạt điểm Xi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ĐC 212 0 6,60 13,21 20,76 34,91 15,09 8,49 0,94 0 0 

 TN 214 0 0 1,87 4,67 15,89 26,17 31,78 14,95 4,67 0 

Trong đó :  N: Là tổng số học sinh của lớp hay tổng số bài kiểm tra 

Xi: Điểm số theo thang điểm 10. 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 4. 2010 

 15

Hình 1: Biểu đồ phân phối điểm kiểm tra (theo %) 
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Bảng 3: Phân loại học sinh qua kiểm tra 

Lớp Số bài (N) 
Mức dưới TB  

(%) 
Mức trung bình 

(%) 
Mức khá 

(%) 
Mức giỏi 

(%) 

ĐC 106 40,57 50 9,43 0 

TN 107 6,54 42,06 46,73 4,67 

3.4. Nhận xét 

Qua quá trình thực nghiệm và kết quả kiểm tra (từ cấu trúc các câu hỏi TNKQ 
(có những câu hỏi phải khái quát, biết tổng hợp kiến thức đọc được ở SGK)) thể hiện ở 
bảng 1,2,3 chứng tỏ: 

3.4.1. Định lượng 

 Việc giảng dạy theo phương án mà chúng tôi đã đề xuất vừa có tác dụng nâng 
cao kiến thức lại vừa nâng cao khả năng vận dụng kiến thức. 

3.4.2. Định tính 

•   Về chất lượng lĩnh hội kiến thức 
Học sinh lớp TN có trình độ nhận thức, chất lượng tiếp thu kiến thức hơn hẳn 

các lớp ĐC, biểu hiện ở mức độ hiểu sâu sắc các đặc điểm, cấu trúc của từng loại bào 
quan trong tế bào. 
      •  Về năng lực tư duy và khả năng vận dụng kiến thức 

  Năng lực tư duy của lớp TN tốt hơn nhiều so với lớp ĐC trong phần cấu trúc tế 
bào nhân sơ và nhân thực, biểu hiện ở khả năng lập luận logic, biết tách các dấu hiệu, 
bản chất của vấn đề, phân tích hình nhanh chóng phát hiện kiến thức từ đó đã vận dụng 
tốt trong việc giải quyết tốt các câu hỏi. 

 •   Về kỹ năng nghiên cứu SGK 
  Học sinh lớp TN biết tự lực nghiên cứu SGK theo sự hướng dẫn của câu hỏi 
TNKQ trong phiếu học tập. 
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 4.  KẾT LUẬN 

 Qua thực nghiệm, chúng tôi thấy rằng biện pháp “sử dụng câu hỏi tự luận kết 

hợp với hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng MCQ và phần mềm PowrPoint 

để hình thành kiến thức mới trong dạy học các bài về cấu trúc tế bào nhân sơ và tế bào 

nhân thực, sinh học 10 nâng cao  THPT” là biện pháp khả thi, đảm bảo hình thành kiến 

thức vững chắc, rèn luyện năng lực nhận thức và phương pháp tự học cho học sinh. 
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USING QUESTIONS AND  POWERPOINT SOFTWARE TO 

ESTABLISH  NEW KNOWLEDGE IN TEACHING ABOUT THE 

STRUCTURE  OF PROCARYOTA CELL AND EUCARYOTA 

CELL IN THE ADVANCED BIOLOGY OF GRADE 10 

Le Thi Huyen1, Pham Van Trong1 

1Department of  Natural sciences, Hong Duc University 

ABSTRACT 

 Nowadays, almost teaching methods lead in the learners báed on the learner – 

centred approach aiming at stimucating the learner’s autonomy and knowledge 

possession. Each teacher is fully aware of the viewpoint of learner – centredness so he 

gradually approaches and know how to use the methodology and teaching method for 

motivating his student’s activeness and creativeness. In this paper, the authors deal 

with using questions and powerpoint software for cotablishing new knowledge in 

teaching lessons of the structure of procaryota cell and eucaryota cell in the subject of  

advance bilology for 10th form that aims to improve teaching quality and to meet the 

higher and higher demand of Vietnam’s training and education system. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỪ LOẠI TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ 

VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 Lê Thị Lan Anh1, Lê Thị Đương1 

      1Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức 

TÓM TẮT 

Từ loại là một trong những nội dung dạy học quan trọng trong sách giáo khoa 

Ngữ văn Trung học cơ sở. Thực tế nghiên cứu cho thấy: hệ thống từ loại tiếng Việt gồm 

12 từ loại (danh từ, động từ, tính từ, số từ, lượng từ, đại từ, chỉ từ, phó từ, quan hệ từ, 

trợ từ, thán từ, tình thái từ) mà sách Ngữ văn Trung học cơ sở thực chất chỉ tương 

đương với 8 từ loại cơ bản được xác định ở những công trình nghiên cứu khác về từ 

loại tiếng Việt (danh từ, động từ, tính từ, số từ, đại từ, phó từ, quan hệ từ,  tình thái từ). 

Việc tách các từ loại lượng từ, chỉ từ, trợ từ, thán từ, tình thái từ thành từ loại riêng 

ngang hàng các từ loại khác trong khi chúng có số lượng ít và lại có đặc điểm gần gũi 

với các từ loại: phó từ, đại từ, tình thái từ chỉ làm cho các em học sinh khó khăn phức 

tạp về nhận thức nhất là các em mới chỉ ở cấp học Trung học cơ sở. Do đó, sách giáo 

khoa nên theo cách phân định thành 8 từ loại.  

          1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Là một vấn đề cổ truyền bậc nhất và là một địa hạt quan trọng của ngữ pháp 

học truyền thống nói chung và ngữ pháp tiếng Việt nói riêng, Từ loại là một trong 

những nội dung dạy học không thể thiếu trong chương trình, sách giáo khoa, bài 

giảng, giáo trình Ngữ văn ở tất cả các bậc học, ngành học. Trong sách giáo khoa 

Ngữ văn Trung học cơ sở, Từ loại được dạy đan xen với các phần Văn học và Làm 

văn từ lớp 6 đến lớp 8, đồng thời được ôn tập và tổng kết ở lớp 9. Sự phân bố nội 

dung dạy học Từ loại như vậy, rõ ràng, đã đáp ứng tối đa nguyên tắc tích hợp (tích 

hợp theo hướng đồng quy và tích hợp theo hướng đồng tâm) trong quá trình dạy học 

Ngữ văn theo chương trình và sách giáo khoa mới. Tuy nhiên, so với giải pháp hệ 

thống từ loại tiếng Việt gồm 8 từ loại (danh từ, động từ, tính từ, số từ, đại từ, phó từ, 

quan hệ từ, tình thái từ) đã được sự thống nhất của các nhà Việt ngữ học thì hệ 

thống từ loại mà sách giáo khoa Ngữ văn Trung học cơ sở đề xuất xuất hiện thêm 4 

từ loại mới: lượng từ, chỉ từ, trợ từ, thán từ. Vấn đề này đã ít nhiều gây lúng túng 

cho giáo viên Trung học cơ sở trong quá trình dạy học Từ loại. Cần xem xét và giải 

quyết vấn đề này như thế nào, đây là điều mà chúng tôi sẽ nghiên cứu và làm sáng tỏ 

trong bài viết này. 
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  2. NỘI DUNG 

2.1. Về tiêu chí phân định từ loại trong sách giáo khoa Ngữ văn Trung học cơ sở 

Tìm hiểu, nghiên cứu về từ loại, điều quan tâm trước nhất là tiêu chí phân định 

từ loại tiếng Việt. Nội dung dạy học này dẫu chưa được khái quát thành một bài riêng, 

nhưng qua cách định nghĩa của sách giáo khoa về các từ loại, chúng ta đều dễ dàng nhận 

ra, các từ loại trong sách giáo khoa Trung học cơ sở được nhận diện dựa vào các đặc 

trưng về ý nghĩa ngữ pháp (ý nghĩa chung, ý nghĩa khái quát), khả năng kết hợp và khả 

năng đảm nhận các chức vụ cú pháp trong câu. Chẳng hạn, sách Ngữ văn 6 – Tập 1 đã 

lưu ý những đặc điểm của danh từ như sau: 

 “Danh từ là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm,… 

 Danh từ có thể kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ này, ấy, đó, …ở 

phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm danh từ. 

Chức vụ điển hình trong câu của danh từ là chủ ngữ. Khi làm vị ngữ, danh từ 

cần có từ là đứng trước”(Trang 86) 

 Còn đây là những đặc điểm của động từ, tính từ: 

“Động từ là những từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật. 

 Động từ thường kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng … 

để tạo thành cụm động từ. 

Chức vụ điển hình trong câu của động từ là vị ngữ. Khi làm chủ ngữ, động từ mất 

khả năng kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng …” (Trang 146) 

 “Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái. 

 Tính từ có thể kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, … để tạo thành cụm 

tính từ. Khả năng kết hợp với các từ hãy, đừng, chớ của tính từ rất hạn chế. 

Tính từ có thể làm vị ngữ, chủ ngữ. Tuy vậy, khả năng làm vị ngữ của tính từ 

hạn chế hơn động từ”(Trang 154) 

Có thể thấy, cơ sở đầu tiên để tập hợp và quy loại hàng loạt từ vào những loại, 

những lớp từ, đó chính là ý nghĩa khái quát của từ. Ý nghĩa này là kết quả của quá trình 

trừu tượng hoá, khái quát hoá các ý nghĩa cụ thể tồn tại trong từng từ cụ thể thuộc lớp từ 

đó. Tiêu chí ý nghĩa khái quát của từ là một tiêu chí quan trọng, vì ý nghĩa ngữ pháp 

khái quát của từ chi phối những đặc điểm trong hoạt động ngữ pháp của từ. Tuy nhiên, 

như đã biết, ý nghĩa ngữ pháp luôn tồn tại trong sự thống nhất với hình thức ngữ pháp. 

Do đó, việc phân định và nhận diện từ loại không thể không căn cứ vào các đặc điểm về 

hình thức ngữ pháp. Nhưng điều cần lưu ý là mỗi ngôn ngữ thuộc loại hình ngôn ngữ 

khác nhau lại có những hình thức ngữ pháp đặc trưng thuộc về các phương thức ngữ 

pháp nhất định. Tiếng Việt là một ngôn ngữ thuộc loại hình đơn lập – phân tích tính, 

phương thức ngữ pháp đặc thù là phương thức bên ngoài từ. Theo đó, hình thức ngữ 
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pháp của một từ thuộc một từ loại nào đó cũng được biểu lộ ở những yếu tố bên ngoài 

từ nghĩa là được thể hiện ra ở các đặc điểm trong hoạt động ngữ pháp của từ khi nó 

tham gia vào cấu tạo cụm từ và cấu tạo câu. Nói cách khác, đặc điểm về hình thức ngữ 

pháp của từ loại tiếng Việt được thể hiện cụ thể ra ở: khả năng kết hợp của từ và khả 

năng đảm nhận các chức vụ cú pháp trong câu của từ. 

Phân định và nhận diện các từ loại tiếng Việt dựa vào những đặc trưng về  ý 

nghĩa ngữ pháp, khả năng kết hợp và khả năng đảm nhận các chức vụ cú pháp trong câu 

của sách giáo khoa Ngữ văn Trung học cơ sở, rõ ràng, là rất khoa học. Đó cũng là cách 

phân định và nhận diện từ loại tiếng Việt có được sự nhất trí cao của các nhà nghiên 

cứu. Các tác giả sách giáo khoa cũng hoàn toàn đúng đắn khi chỉ rõ, khả năng kết hợp 

của từ không hiểu rộng rãi là sự kết hợp của từ này với từ khác một cách bất kỳ mà là 

khả năng của từ trong việc cấu tạo một cụm từ chính phụ (cụm danh từ, cụm tính từ, 

cụm động từ). Bởi chỉ trên cơ sở căn cứ vào khả năng cấu tạo cụm từ chính phụ của các 

từ chúng ta mới phân biệt được những từ loại có thể làm thành tố chính cho cụm từ, 

những từ loại chỉ có thể trong vai trò thành tố phụ cũng như những từ loại không có khả 

năng tham gia vào cấu tạo cụm từ.  

Đặc tính ngữ pháp, bản chất từ loại của các lớp từ không chỉ được thể hiện ở khả 

năng kết hợp của từ trong cụm từ chính – phụ mà còn được thể hiện ra ở khả năng và 

cách thức đảm nhiệm những chức vụ cụ thể trong câu. Tuy nhiên, vì một từ có thể giữ 

nhiều chức năng cú pháp trong câu nên cần phải xem xét chức năng nào có tác dụng làm 

rõ đặc tính ngữ pháp của từ và giúp cho việc phân biệt phạm trù từ loại này với phạm 

trù từ loại khác và dựa vào đó làm căn cứ phân loại. Vấn đề này cũng đã được sách giáo 

khoa Ngữ văn Trung học cơ sở đề cập tới. Chẳng hạn khi xác định đặc điểm của danh 

từ, động từ, sách lưu ý: “Chức vụ điển hình trong câu của danh từ là chủ ngữ. Khi làm 

vị ngữ, danh từ cần có từ là đứng trước”, “chức vụ điển hình trong câu của động từ là 

vị ngữ”. 

  Bên cạnh những ưu điểm trên, trong quá trình đưa ra tiêu chí để phân định và 

nhận diện từ loại tiếng Việt, sách giáo khoa cũng còn những bất cập nhất định. Chẳng 

hạn, xét về khả năng kết hợp, động từ và tính từ giống nhau ở chỗ cùng kết hợp được 

với các loại phụ từ như phụ từ chỉ thời gian (đã, sẽ, đang, từng, vừa, mới), phụ từ chỉ sự 

tiếp diễn (cũng, còn, vẫn, cứ), phụ từ chỉ sự khẳng định, phủ định (không, chưa, chẳng, 

có…). Tuy nhiên, chúng cũng được phân biệt rõ với nhau ở chỗ: động từ thường dễ kết 

hợp hơn với các phụ từ mệnh lệnh hãy, đừng, chớ, trong khi tính từ có khả năng kết hợp 

nhiều nhất với các phụ từ chỉ mức độ rất, hơi, khá. Do đó, với cách trình bày về khả 

năng kết hợp của động từ và tính từ như trong sách giáo khoa, có thể, chưa thực sự giúp 

người học phân biệt động từ với tính từ.  
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 Tương tự như vậy, ở phần trình bày về chức vụ cú pháp, sách đã trình bày về 

chức vụ cú pháp của động từ và tính từ như sau: “Chức vụ điển hình trong câu của động 

từ là vị ngữ. Khi làm chủ ngữ, động từ mất khả năng kết hợp với các từ: đã, sẽ, đang, 

cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng”, “Tính từ có thể làm vị ngữ, chủ ngữ. Tuy vậy, khả năng làm 

vị ngữ của tính từ hạn chế hơn động từ”. Cách trình bày này ít nhiều có thể giúp học 

sinh phân biệt được động từ với tính từ (tất nhiên cũng chưa được chặt chẽ lắm, vì trên 

thực tế, chức vụ điển hình của tính từ cũng là làm vị ngữ trong câu) nhưng chưa giúp 

học sinh thấy được chỗ khác nhau cơ bản giữa danh từ với động từ, tính từ là: động từ 

và tính từ thì có khả năng làm vị ngữ một cách trực tiếp trong khi danh từ khi làm vị 

ngữ thường cần có từ là. Như vậy, một cách trình bày chặt chẽ, nhất quán và dễ dàng 

giúp học sinh phân biệt được danh từ, động từ, tính từ về khả năng đảm nhận các chức 

vụ cú pháp trong câu phải là:    

 - Chức vụ điển hình trong câu của danh từ là chủ ngữ. Khi làm vị ngữ, danh từ 

cần có từ là đứng trước. 

- Chức vụ điển hình trong câu của động từ là vị ngữ. Động từ có thể làm vị ngữ 

một cách trực tiếp, không cần đến từ là. 

      - Chức vụ điển hình trong câu của tính từ là vị ngữ, tuy nhiên khả năng này của 

tính từ hạn chế hơn động từ. Cũng giống như động từ, tính từ có thể làm vị ngữ một 

cách trực tiếp. 

2.2. Về hệ thống từ loại tiếng Việt trong sách giáo khoa Ngữ văn Trung học cơ sở 

Mục đích cuối cùng của việc nghiên cứu từ loại là phải đưa ra được một hệ 

thống từ loại căn cứ vào các tiêu chí phân định từ loại đã được xác định. Khảo sát sách 

giáo khoa Ngữ văn Trung học cơ sở, chúng tôi đã xác định được một hệ thống gồm 12 

từ loại sau đây: danh từ, động từ, tính từ, số từ, lượng từ, đại từ, chỉ từ, phó từ, quan hệ 

từ, trợ từ, thán từ, tình thái từ. So với hệ thống từ loại được xác định trong một số công 

trình nghiên cứu khác về từ loại tiếng Việt, chúng tôi thấy xuất hiện hai từ loại mới là: 

lượng từ và chỉ từ. Lượng từ và chỉ từ được xác định bởi những đặc điểm sau: 

“Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật. 

Dựa vào vị trí trong cụm danh từ, có thể chia lượng từ thành hai nhóm: 

- Nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể; 

- Nhóm chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối.” 

(Ngữ văn 6, Tập 1, tr 129) 

“Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật 

trong không gian hoặc thời gian” 

(Ngữ văn 6, Tập 1, tr 137) 
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Thực tế giảng dạy và sử dụng ngôn ngữ cho thấy, người học và người sử dụng 

rất hay nhầm lẫn giữa lượng từ (những, các, mọi, mỗi…) và số từ chỉ số lượng (số từ chỉ 

lượng xác định: một, hai, ba, bốn…; số từ chỉ lượng không xác định: vài, dăm, vài 

ba…). Do đó, việc đưa thêm từ loại lượng từ để nhằm phân biệt rõ lượng từ với số từ là 

điều cần thiết. Tuy nhiên, với cách trình bày của sách giáo khoa về đặc điểm của số từ : 

“Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật. Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ 

thường đứng trước danh từ” (Ngữ văn 6, Tập 1, tr 128) thì hoàn toàn học sinh chưa thể 

phân biệt được lượng từ và số từ. Bởi cả số từ và lượng từ đều có khả năng chỉ lượng 

của sự vật mà danh từ biểu thị, cả hai đều có khả năng đứng trước danh từ làm thành tố 

phụ cho danh từ (cùng nằm ở vị trí - 2 trong cấu trúc của cụm danh từ). Lượng từ và số 

từ chỉ được phân biệt với nhau ở chỗ: số từ có thể dùng để tính đếm (một con gà, hai 

quyển vở, dăm quả trứng…) trong khi lượng từ không có khả năng này. Như vậy, xét 

về mặt ý nghĩa và khả năng kết hợp, lượng từ gần gũi với số từ. Tuy nhiên, nếu xem xét 

kĩ, chúng ta cũng thấy, lượng từ lại cũng có điểm giống với phó từ : chỉ làm thành tố 

phụ và không thể dùng độc lập khi không có thành tố chính. Chính vì lí do này mà một 

số công trình nghiên cứu về từ loại như Ngữ pháp Tiếng Việt, tập 1 của Diệp Quang 

Ban, Từ loại Tiếng Việt hiện đại của Lê Biên, Ngữ pháp Tiếng Việt (Từ loại) của Đinh 

Văn Đức đã xếp lượng từ vào nhóm phụ từ (phụ cho danh từ). Do đó, khi dạy về từ loại 

lượng từ theo sách giáo khoa mới, cũng nên đặt lượng từ trong mối quan hệ với số từ và 

phó từ để thấy được điểm giao nhau giữa chúng.  

Bên cạnh lượng từ thì chỉ từ cũng là một từ loại mới được các tác giả viết sách 

Trung học cơ sở đề cập tới. Chỉ từ, theo quan niệm của các tác giả, gồm các từ như: đó, 

kia, này, nọ, nay, nấy, nãy, ấy, đấy, đây…Nếu xem xét kĩ, chúng ta thấy các từ này vốn 

có điểm gần gũi với đại từ: không có ý nghĩa từ vựng chân chính mà chỉ có ý nghĩa chỉ 

trỏ. Có lẽ vì vậy mà trong một số công trình nghiên cứu về từ loại, các tác giả đã coi chỉ 

từ là một loại của đại từ gọi là đại từ chỉ định. Do đó, dạy học Từ loại theo sách giáo 

khoa mới, khi chỉ từ được tách thành một từ loại riêng, giáo viên cũng nên cho học sinh 

thấy được sự gần gũi giữa chỉ từ với đại từ.   

Như vậy, lượng từ, chỉ từ là những từ loại vốn được tách ra từ các từ loại phó từ, 

đại từ. Mặt khác, lượng từ và chỉ từ có số lượng từ rất ít cho nên ngoài lí do có sự gần 

gũi với phụ từ và đại từ thì còn có lí do quá ít về số lượng nên việc tách thành từ loại 

riêng ngang hàng các từ loại khác nhất là đối với cấp THCS, chỉ làm cho các em học 

sinh thêm khó khăn trong nhận thức.  

Tương tự như trường hợp lượng từ và chỉ từ, theo một trong những hướng 

nghiên cứu trước đây, sách giáo khoa Ngữ văn Trung học cơ sở cũng đã tách trợ từ, 

thán từ khỏi tình thái từ. Mỗi loại như vậy quả thực cũng có những nét riêng về chức 

năng và cách sử dụng. Trợ từ chuyên thực hiện chức năng nhấn mạnh hoặc biểu thị 
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thái độ đánh giá sự vật, sự việc mà nó đi kèm (chính, đích, chắc chắn là, cả, một, 

những….) như: 

- Cô ấy có những tám đôi giày. 

Thán từ thì chuyên dùng để bộc lộ cảm xúc, tình cảm của người nói. Ví dụ: 

- Chao ơi, tôi khổ quá! 

Còn tình thái từ thì chuyên dùng để biểu thị mục đích nói của câu, nhưng đồng thời 

cũng để biểu thị các sắc thái tình cảm của người nói. Ví dụ: 

- Anh không ở nhà ư? 

Tuy nhiên, cả ba loại này cùng có một đặc trưng chung là làm dấu hiệu cho ý nghĩa tình 

thái của câu, đối lập với các từ loại khác có chức năng là biểu hiện nghĩa miêu tả. Do 

đó, trên thực tế cũng có thể quy chúng vào một từ loại chung là tình thái từ như một số 

các công trình nghiên cứu về từ loại đã thực hiện. 

3. KẾT LUẬN  

 Dựa vào ba tiêu chí: (1) ý nghĩa khái quát; (2) khả năng kết hợp; (3) khả năng 

đảm nhận các chức vụ cú pháp trong câu, sách Ngữ văn Trung học cơ sở đã đưa ra giải 

pháp về hệ thống từ loại tiếng Việt gồm 12 từ loại: danh từ, động từ, tính từ, số từ, lượng 

từ, đại từ, chỉ từ, phó từ, quan hệ từ, trợ từ, thán từ, tình thái từ. Thực tế nghiên cứu cho 

thấy: 12 từ loại trong sách Ngữ văn Trung học cơ sở tương đương với 8 từ loại cơ bản 

được xác định ở những công trình nghiên cứu khác về từ loại tiếng Việt (danh từ, động từ, 

tính từ, số từ, đại từ, phó từ, quan hệ từ,  tình thái từ). Việc tách các từ loại lượng từ, chỉ 

từ, trợ từ, thán từ, tình thái từ thành từ loại riêng ngang hàng các từ loại khác trong khi 

chúng có số lượng ít và lại có đặc điểm gần gũi với các từ loại: phó từ, đại từ, tình thái từ 

chỉ làm phức tạp hơn, gây cho các em học sinh khó khăn hơn trong quá trình nhận thức, 

nhất là các em mới chỉ ở cấp học Trung học cơ sở. Do đó, sách giáo khoa nên theo cách 

phân định thành 8 từ loại.  

Hi vọng những nghiên cứu trên đây sẽ giúp ích ít nhiều cho giáo viên Trung học 

cơ sở khi dạy học Từ loại tiếng Việt theo chương trình, sách giáo khoa mới, góp phần 

nâng cao chất lượng giờ dạy Ngữ văn nói chung, Tiếng Việt nói riêng. 
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CONTENTS TO TEACH PARTS OF SPEECH IN VIETNAMESE 

LITERARY LANGUAGE TEXTBOOKS AT LOWER – 

SECONDARY LEVEL 

Le Thi Lan Anh1, Le Thi Duong1 

 1Department of Social Sciences, Hong Duc University   

ABSTRACT 

 Part of speech is one of contents designed for teaching in Vietnamese literary 

language textbooks for lower – secondary students. Te research study indicates that the 

system of parts of speech in the textbooks that contains 12 wordclasses (nouns, verbs, 

adjectives,numerals, quantifiers, pronouns, demonstratives, adverbs, ralative words, 

auciliaries, exclamatives, modals) is just 8 basic parts of speech which are already 

defined in some other wordclass – related research studies. The above mentioned 

division of quantifiers, demonstraives, modals, exclamatives and auciliaries in to the 

ones equally to the others meanwhile they are redatively few in quantity and their 

features are similar to adverbs, pronouns and modals get students more difficult and 

confused while learning. Therefore, it is suggested that 8 parts of speech should be 

included in the textbooks to teach. 
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RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ 

Phạm Thị Anh1 

1Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học  Đức 

TÓM TẮT 

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí là một trong những hình thức nghị luận đang 

được dạy học ở chương trình Ngữ văn phổ thông. Để viết được một bài văn nghị luận về 

một tư tưởng, đạo lý, trước tiên, người viết phải nhận diện về khái niệm liên quan như: 

tư tưởng, đạo lý, danh ngôn, tục ngữ... cũng như các thao tác lập luận chính thường sử 

dụng trong bài làm: giải thích, bình luận, chứng minh. Bên cạnh đó, cũng cần giúp học 

sinh lựa chọn cách diễn đạt (cách dùng từ ngữ, cách viết câu, dựng đoạn, cách mở bài, 

cách triển khai nội dung phần thân bài, cách kết bài...) sao cho phù hợp với nội dung đề 

bài và thời gian làm bài. 

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí là một trong những hình thức nghị luận đang được 

dạy học trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông. Đây là một hình thức nghị luận không 

mới nhưng đòi hỏi học sinh (HS) phải có những kĩ năng cần thiết, mang tính đặc thù của 

dạng bài nghị luận xã hội; đòi hỏi giáo viên (GV) phải đổi mới phương pháp dạy học, 

phương pháp rèn luyện kỹ năng để phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Thực tế của kì thi Tốt 

nghiệp phổ thông và Đại học trong những năm qua đã cho chúng ta thấy thực trạng bài làm 

của HS còn nhiều tồn tại, cả về kiến thức cũng như kỹ năng. Bài viết của chúng tôi sẽ đề 

cập đến vấn đề có tính thời sự trên, trong đó đặc biệt chú ý đến việc rèn luyện cho HS cách 

nhận diện, xác định các thao tác lập luận và lựa chọn cách diễn đạt nhằm góp phần nâng 

cao chất lượng làm bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí ở nhà trường phổ thông.  

1. NHẬN DIỆN HÌNH THỨC NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÝ 

Trước một đề văn, tức là trước một tình huống có vấn đề, người viết cần phải 

nhận diện được nội dung và yêu cầu đặt ra trong vấn đề. Thực chất, đó là thao tác tìm 

hiểu đề. Tuy nhiên, nghị luận là một khái niệm rộng, bao gồm các vấn đề trong văn học 

cũng như trong đời sống. Nghị luận trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông được 

phân thành 4 hình thức: nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống; nghị luận về một vấn 

đề tư tưởng, đạo lí; nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) và nghị luận về 

một đoạn thơ, bài thơ. Như vậy, nghị luận về một tư tưởng, đạo lí chỉ là một trong 4 

hình thức nghị luận cần rèn luyện cho HS. Trong chương trình, sách giáo khoa (SGK) 

Ngữ văn Trung học phổ thông (THPT) không có tiết lý thuyết riêng nhưng việc nắm 
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vững những khái niệm liên quan đến hình thức nghị luận này có ý nghĩa quan trọng 

trong việc hình thành và rèn luyện các kỹ năng nghị luận.  Cho nên, HS cần nhận diện 

được hình thức nghị luận về một tư tưởng, đạo lí qua các đặc điểm chính sau:  

- Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí là bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo 

đức, lối sống… có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống con người. Các tư tưởng, đạo lí đó 

thường được đúc kết trong những câu tục ngữ, danh ngôn, khẩu hiệu hoặc khái niệm.  

Như vậy, vấn đề được đem ra bàn bạc trong kiểu bài này là các tư tưởng, đạo lí 

nhưng phải có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống con người. Các vấn đề đó có thể là 

một câu tục ngữ. Chẳng hạn: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Đó có thể là một câu 

danh ngôn. Ví dụ: “Đường đi khó, không khó vì cách núi ngăn sông, mà khó vì lòng 

người e ngại” (Nguyễn Thái Học). Có thể đó là một câu khẩu hiệu, ví dụ như “An toàn 

giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà”. Cũng có thể, vấn đề cần nghị luận là 

một khái niệm, chẳng hạn : “Tri thức là sức mạnh” (Bê- cơn), hoặc : “Lí tưởng là ngọn 

đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có 

phương hướng thì không có cuộc sống”. (Lép - Tônxtôi)... 

- Để giúp HS nhận diện được tư tưởng, đạo lí, GV nên giải thích cụ thể và có ví 

dụ cụ thể minh họa cho các nội dung liên quan đến yêu cầu nghị luận. Như vậy, cần 

phải hiểu rõ được bản chất của tục ngữ, danh ngôn, khẩu hiệu và khái niệm, cũng như 

sự giống nhau và khác nhau của các nội dung cụ thể này.  

Ví dụ:  

Khái niệm thường được diễn đạt ngắn gọn, cung cấp những hiểu biết ở dạng đơn 

giản nhất về các sự vật, hiện tượng trong đời sống. Dấu hiệu hình thức để nhận biết khái 

niệm là cấu trúc câu: danh từ + từ “là”.  

Hoặc, danh ngôn là những câu nói nổi tiếng, có ý nghĩa khái quát về một vấn đề 

nào đó trong đời sống tư tưởng, tình cảm của con người, được diễn đạt ở dạng ngắn 

gọn, có nhiều tầng nghĩa... 

2. XÁC ĐỊNH CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG 

BÀI LÀM 

Chương trình Ngữ văn bậc phổ thông đã giới thiệu cho HS một số các thao tác lập 

luận thường sử dụng trong bài nghị luận: phân tích- tổng hợp; so sánh; giải thích; chứng 

minh; bình luận. Tuỳ thuộc vào nội dung vấn đề cần nghị luận mà HS cần chọn lựa thao tác 

lập luận chính được sử dụng trong bài viết của mình, kết hợp với các thao tác lập luận khác. 

Điều này có ý nghĩa quan trọng, chi phối đến hiệu quả bài làm của từng HS. Việc lựa chọn 

và sử dụng thao tác lập luận trong bài văn không những phụ thuộc vào nội dung cần nghị 

luận mà còn phụ thuộc vào từng hình thức nghị luận. Về cơ bản, GV cần định hướng cho HS 

một số nội dung sau khi xác định và chọn lựa các thao tác lập luận chủ yếu trong bài viết: 
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- Đối với hình thức nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) và nghị 

luận về một đoạn thơ, bài thơ, các thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh là những thao 

tác chính cần rèn luyện và sử dụng trong bài viết. Kết hợp với các thao tác này là các 

thao tác giải thích, chứng minh và bình luận. 

- Đối với hình thức nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống, thao tác 

phân tích, chứng minh, bình luận là các thao tác chính cần sử dụng trong bài viết. Các 

thao tác so sánh, giải thích, tổng hợp có sử dụng nhưng chỉ ở mức độ cần thiết.  

- Đối với hình thức nghị luận về một tư tưởng, đạo lí, do nội dung cần nghị luận 

thường được đúc kết ngắn gọn dưới dạng khái niệm, tục ngữ, khẩu hiệu hoặc một câu 

danh ngôn nên thao tác lập luận chính cần sử dụng trong bài viết là giải thích, chứng 

minh, bình luận. Các thao tác này có thể sử dụng độc lập thành từng phần nhưng cũng 

có thể sử dụng theo lối lồng ghép, tích hợp với nhau khi nghị luận. Thao tác phân tích, 

tổng hợp, so sánh vẫn được sử dụng nhưng sử dụng ở mức độ vừa phải, hỗ trợ cho các 

thao tác giải thích, chứng minh, bình luận. 

Cũng cần phân biệt: mặc dù hình thức nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong 

đời sống và nghị luận về một tư tưởng, đạo lý có điểm giống nhau nhưng xuất phát 

điểm lại khác nhau. Hình thức nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống 

thường bắt đầu từ thực tế đời sống, sau đó người viết mới trực tiếp hoặc gián tiếp bày tỏ 

thái độ, tư tưởng của mình. Còn hình thức nghị luận về một tư tưởng, đạo lý lại bắt đầu 

từ tư tưởng, đạo lí, sau khi đã giải thích, bình luận, người viết mới dùng dẫn chứng 

trong đời sống để chứng minh, nhằm khẳng định hoặc phủ định vấn đề đó.  

+ Giải thích ý kiến: 

Trong vấn đề cần nghị luận, thường có các từ ngữ, các khái niệm trừu tượng. Do 

đó, HS cần giải thích các từ ngữ, các khái niệm này theo các bước: 

- Giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng; nghĩa thực, nghĩa chuyển của các từ ngữ 

trong câu danh ngôn, trong khái niệm hoặc trong câu tục ngữ đó. 

- Giải thích nội dung của khái niệm, câu danh ngôn hoặc câu tục ngữ trong đề bài 

ở cả hai tầng nghĩa: hiển ngôn và hàm ngôn.  

Ví dụ: “Cuộc đời như một bài thơ. Nó không phụ thuộc vào số câu trong bài mà 

phụ thuộc vào nội dung” (Sê-nê-ca, Những vòng tay âu yếm). 

HS cần giải thích được các vấn đề: Tại sao nhà văn lại so sánh cuộc đời như một 

bài thơ? Một bài thơ hay tại sao lại không phụ thuộc vào số lượng câu thơ (độ dài, ngắn) 

mà phụ thuộc vào nội dung?... Trong trường hợp này, nghĩa hàm ngôn mới thực sự là 

nghĩa chính của câu nói trên. Cho nên, thao tác giải thích rất cần thiết trong quá trình 

làm bài, chi phối đến chất lượng của bài viết ở từng đối tượng HS. 

+ Bình luận ý kiến:hình thức nghị luận về một tư tưởng, đạo lý, việc thể hiện bản 

lĩnh của người viết càng có ý nghĩa quan trọng. Bình luận là sự thể hiện thái độ chủ quan, 

lập trường của người viết trước vấn đề cần nghị luận. Bình luận một vấn đề thường xảy ra 

3 trường hợp: khẳng định ý kiến hoàn toàn đúng; vừa khẳng định, vừa phủ định ý kiến; 

phủ định ý kiến.  
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Đối với câu nói trên của Sê-nê-ca, vấn đề cần bình luận là hoàn toàn đúng, bởi, 

cuộc đời, hiểu theo nghĩa khái quát nhất, bao giờ cũng đẹp, cũng đầy ý nghĩa. Nhưng, 

cái đẹp ấy không phụ thuộc vào thời gian sống (dài hay ngắn) mà quan trọng là ý nghĩa, 

là chất lượng cuộc sống, là những gì mà con người đã làm được cho mình, cho gia đình, 

cho xã hội.  

+ Chứng minh: 

Thao tác lập luận này được sử dụng nhằm khẳng định sự đúng - sai của của tư 

tưởng, đạo lý cần nghị luận qua những dẫn chứng cụ thể. Điều đó đòi hỏi HS phải có 

vốn sống, phải có những hiểu biết liên quan đến tư tưởng, đạo lý. Người viết có thể 

chứng minh bằng thực tế bản thân, hoặc, chứng minh bằng sách vở, hoặc bằng những 

tấm gương, những người thực, việc thực trong đời sống hàng ngày. 

3. LỰA CHỌN CÁCH DIỄN ĐẠT 

Đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn hiện nay đặt ra vấn đề: bài viết của HS 

phải thể hiện được bản lĩnh cá nhân trước các vấn đề cần nghị luận; bài viết phải ngắn 

gọn, đảm bảo yêu cầu về mặt hình thức, có sự quy định chặt chẽ về số chữ trong bài. 

Điều đó tránh cho HS kiểu diễn đạt dài dòng, từ đó hướng tới rèn luyện tư duy lô- gíc... 

Vì vậy, để triển khai được nội dung của vấn đề cần nghị luận, bên cạnh việc nắm vững 

các thao tác, các kĩ năng như đã phân tích, HS còn cần phải lựa chọn cách diễn đạt sao 

cho hợp lí, thể hiện được bản lĩnh của người viết, đồng thời thuyết phục được người 

đọc, người nghe hiểu, tin về tư tưởng, đạo lí đó.  

"Diễn đạt là làm cho nội dung tư tưởng, tình cảm được tỏ rõ bằng ngôn ngữ hoặc 

hình thức nào đó" [4, tr. 257]. Vì vậy, diễn đạt trong văn nghị luận là cách dùng từ, cách 

lựa chọn các kiểu câu, dựng đoạn, “sử dụng đúng và nhất quán các thuật ngữ chuyên môn, 

các từ ngữ lập luận; sử dụng các kiểu câu và mở rộng thành phần câu hợp lý khi trình bày lý 

lẽ" [3, tr. 167], cách mở bài, thân bài, kết bài sao cho phù hợp với nội dung và đối tượng 

cần hướng tới. Đối với hình thức nghị luận về một tư tưởng, đạo lí, ngoài các yêu cầu 

chung về diễn đạt trong bài văn nghị luận, còn cần lưu ý một số cách diễn đạt sau: 

- Mở bài:  

Do vấn đề cần nghị luận là những tư tưởng, đạo lí được đúc kết dưới dạng những 

mệnh đề ngắn gọn, cô đúc; do yêu cầu về thời lượng làm bài nên trong phần mở bài, 

GV nên hướng dẫn HS cách mở bài trực tiếp. Cách mở bài này tiết kiệm thời gian, giúp 

HS tránh được cách diễn đạt dài dòng không cần thiết; vấn đề cần nghị luận được thể 

hiện ngay từ đầu. 

- Thân bài:   

Chương trình Ngữ văn phổ thông hiện nay đã chú ý đến mục tiêu đào tạo những 

con người toàn diện, có khả năng và bản lĩnh để thích ứng với đời sống xã hội. Đối với  

Thao tác chính cần sử dụng trong bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí là giải 

thích, chứng minh, bình luận. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào nội dung vấn đề cần nghị luận, 

đặc biệt là cách viết của mỗi người, cần lựa chọn cách diễn đạt sao cho hợp lí và hiệu 
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quả nhất. Có thể giải thích tư tưởng, đạo lí; sau đó mới bình luận và cuối cùng là chứng 

minh. Nhưng cũng có thể kết hợp giải thích với bình luận; sau đó mới chứng minh... 

Đối với những khái niệm, những tư tưởng hoặc đạo lí có nhiều nội dung (nhiều ý, được 

thể hiện qua những vế câu trong khái niệm), GV nên định hướng cho HS kết hợp các 

thao tác nghị luận khi triển khai từng nội dung cụ thể.  

- Kết bài:  

Đây là phần mà trong thực tế bài làm của HS thường sơ sài hoặc chung chung, 

hoặc sa vào thuyết giáo... Vì vậy, GV nên định hướng cho HS lựa chọn cách diễn đạt 

hợp lí, ngắn gọn để khẳng định lại ý kiến theo cách nhìn nhận, đánh giá của bản thân.  

Tóm lại: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí là một hình thức nghị luận tương đối 

khó nhưng có ý nghĩa đối với HS THPT hiện nay, đặc biệt là trong kì thi Tốt nghiệp và 

Đại học sắp tới. Việc nhận diện được kiểu bài, ý thức được các thao tác lập luận cần sử 

dụng cũng như lựa chọn được cách diễn đạt hợp lí là những vấn đề đặt ra đối với cả GV 

và HS khi triển khai nội dung vấn đề cần nghị luận. Điều đó có ý nghĩa rất lớn chi phối 

đến hiệu quả bài làm nghị luận về một tư tưởng, đạo lí. 
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TRAINING HIGH SCHOOL STUDENTS THE METHODS OF 

WRITING AN ARGUMENT ESSAY ON THOUGHTS AND 

PRINCIPLES 

Pham Thi Anh1 

 1Department of Social Sciences, Hong Duc University  

ABSTRACT  

 Argument genre about thoughts and principle is the one which is being taught in 

literary language curriculum at uppor decondary level. To write an argument 

composition on thoughts and principles, first of all, the write should indentify related 

concepts such as thoughts, principles apothegms, proverles as wel as main 

argumentative manipualations used for the writing: Explaining, commenting, proving. 

Apart from this, student should be help how to choose ways of expressing (use of 

language, ways of sentence writing, paragraphing, writing in troduction, main body…) 

and how to make it relevant to its  title and time allowed 
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PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHÊ PHÁN CHO SINH VIÊN QUA HOẠT 

ĐỘNG NGHIÊN CỨU, PHÊ BÌNH VÀ TIẾP NHẬN VĂN HỌC 

Hoàng Thị Mai1 

1Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức  

TÓM TẮT 

Trên cơ sở lí luận về tư duy phê phán, bài viết đi sâu làm sáng tỏ ý nghĩa của 

khái niệm tư duy phê phán; sự cần thiết phải bổ sung, cụ thể hoá khái niệm tư duy phê 

phán như một kết quả đầu ra cần đạt được của sinh viên (SV) các trường đại học Việt 

Nam. Bài viết cũng đồng thời nêu rõ thực trạng, phân tích khả năng rèn luyện tư duy 

phê phán cho SV qua dạy học Văn; gợi dẫn một số cách thức, phương pháp dạy học, 

kiểm tra đánh giá nhằm phát triển tư duy phê phán cho SV các ngành Ngữ văn, Sư 

phạm Ngữ văn qua hoạt động nghiên cứu, phê bình và tiếp nhận văn học. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Năm 2004, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng và các nhà lãnh đạo đại học 

Mỹ đã đi đến thống nhất về một số chuẩn đầu ra chung cho sinh viên (SV) tất cả các 

ngành học. Trong các chuẩn đầu ra đó, tư duy phê phán được xem là một trong sáu kĩ 

năng cơ bản, bắt buộc mà mỗi SV tốt nghiệp đại học phải thành thạo [8, tr1]. Coi trọng 

việc phát triển tư duy phê phán cho SV cũng là quan điểm chung của các trường đại học 

tiên tiến trên thế giới.  

Thuộc khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn, chương trình đào tạo các ngành 

Ngữ văn, Sư phạm Ngữ văn, Việt Nam học ở các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam 

bao gồm một khối lượng lớn các học phần về Lịch sử văn học (Văn học dân gian, Văn 

học Việt Nam, Văn học phương Tây...). Đó là lịch sử của các tư tưởng, các trường phái, 

các giai đoạn, các cá tính, phong cách nghệ thuật phong phú thuộc nhiều nền văn hoá. 

Việc học Văn của SV ở đại học, do vậy, vừa là hoạt động nghiên cứu, phê bình về lịch 

sử văn học; thẩm định thành tựu, hạn chế của các trường phái, giai đoạn, nền văn học 

vừa là hoạt động cảm thụ, tiếp nhận các tác phẩm, phong cách nghệ thuật tiêu biểu. Để 

thẩm thấu và đánh giá được các kho tàng phong phú, đồ sộ đó, người học cần phải có 

khả năng tư duy phê phán tốt. Tuy nhiên, kĩ năng tư duy phê phán hầu như chưa được 

nhấn mạnh trong bảng kết quả đầu ra cần đạt của SV cũng như trong tuyên bố chuẩn 

đầu ra và mục tiêu đào tạo của các ngành này.  

Trên cơ sở những nghiên cứu lí thuyết về tư duy phê phán của các nhà Giáo dục 

học hiện đại; qua khảo sát, nghiên cứu thực tế, bài viết đi sâu làm sáng tỏ ý nghĩa của 

khái niệm tư duy phê phán trong nhà trường Việt Nam và khả năng rèn luyện tư duy phê 

phán cho SV qua hoạt động nghiên cứu, phê bình, tiếp nhận văn học. 
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 2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BỔ SUNG KHÁI NIỆM TƯ DUY PHÊ PHÁN VÀO 

THANG ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG TƯ DUY CỦA SINH VIÊN Ở NHÀ TRƯỜNG 

VIỆT NAM 

 Trong tiếng Việt, phê phán có nghĩa là “vạch ra cái sai trái để tỏ thái độ không 

đồng tình hoặc lên án” [5, tr 776], là “phân tích một cách hệ thống để phủ định cái sai 

trái” [3, tr 270]. Trước đây, khái niệm tư duy phê phán ít được sử dụng trong tiếng Việt, 

hoặc nếu có thì cũng thường được hiểu với nghĩa là sự phê bình gay gắt, sự không đồng 

tình, thậm chí là “chê bai, miệt thị, coi thường” [9]. 

Trong tiếng Anh, tư duy phê phán (critical thinking) không có nghĩa chỉ là phê 

phán, lên án. Nó được dùng với một hàm nghĩa rất rộng. Đó là khả năng phát hiện vấn 

đề, khả năng phân tích và tổng hợp thông tin để giải quyết vấn đề; là nỗ lực nhìn nhận 

lại vấn đề/quan điểm/ý kiến từ một góc tiếp cận mới; là sự xem xét vấn đề từ nhiều quan 

điểm, nhiều góc độ, phương diện. Theo quan niệm này, mục đích của tư duy phê phán 

không chỉ là sự phủ nhận, từ chối cái sai mà còn là sự khẳng định, chấp nhận cái đúng. 

Quá trình tư duy phê phán, do vậy, không đơn giản chỉ là quá trình vạch ra cái sai trái 

và bày tỏ thái độ không đồng tình hoặc lên án mà là một quá trình tư duy phức hợp bao 

gồm nhiều thao tác, nhiều kĩ năng lớn nhỏ: thuyết minh (phân loại, giải mã ý nghĩa, làm 

sáng tỏ các ý nghĩa); phân tích (xem xét ý tưởng, xác định luận cứ, phân tích luận cứ); 

đánh giá (đánh giá khẳng định, đánh giá luận cứ); suy luận (hỏi chứng cứ, phỏng đoán 

các lựa chọn khác, rút ra kết luận); giảng giải (trình bày kết quả, chứng minh tiến trình, 

trình bày luận cứ) và tự điều chỉnh (tự kiểm tra, tự điều chỉnh) [6], [8]. Nói cách khác, 

tư duy phê phán bao gồm cả kĩ năng lập luận lẫn kĩ năng giải quyết vấn đề.  

Trong ngôn ngữ tiếng Việt, chúng ta thường hay nói đến tư duy phân tích, tư 

duy sáng tạo, tư duy khái quát, tư duy trừu tượng, tư duy logic, tư duy hình tượng... 

nhưng tư duy phê phán thì mãi mấy năm gần đây mới được sử dụng trong một số bài 

viết và được dịch từ thuật ngữ tiếng Anh - critical thinking. Nói như vậy không có nghĩa 

là từ trước đến nay, trong cuộc sống cũng như trong học thuật, chúng ta không có tư duy 

phê phán, ngược lại, chúng ta thường xuyên sử dụng nó, chỉ có điều không gọi tên nó 

hoặc hàm chỉ nó trong nhiều thuật ngữ khác như tư duy phân tích, tư duy logic, tư duy 

sáng tạo...  

Để hướng đích tốt hơn cho quá trình nghiên cứu cũng như thực tiễn dạy học 

trong nhà trường, việc làm rõ nội hàm một khái niệm khoa học là điều kiện tiên quyết. 

Đã từng có nhiều cách phân loại tư duy. Nhưng tựu chung, theo Colin Rose và Malcolm 

J.Nicholl (1997), có hai kiểu tư duy chủ yếu là tư duy sáng tạo và tư duy phân tích. Tư 

duy sáng tạo là kiểu tư duy nhằm “đưa ra những ý tưởng và sản phẩm mới. Phát hiện ra 

một kiểu mẫu hoặc một mối quan hệ mới giữa các ý tưởng vốn không rõ ràng. Tìm ra 

cách thức mới để đưa ra ý tưởng. Kết hợp những ý tưởng hiện có để đưa ra một ý tưởng 

mới tốt hơn”. Còn tư duy phân tích là “đưa ra một tình huống, vấn đề, chủ đề hay quyết 
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định để từng bước kiểm tra cặn kẽ và logic. Kiểm định các luận điểm hoặc bằng chứng 

hoặc đề xuất với các tiêu chuẩn mục tiêu. Xem xét nguyên nhân gốc, cốt lõi của vấn đề. 

Đánh giá và quyết định dựa trên tính logic và nhận diện sự thiên kiến.” [2,tr 315]  

Trong cách phát biểu của Rose và Nicholl, khái niệm “tư duy phân tích” rất gần 

với “tư duy phê phán” (critical thinking). Hai ông này cũng cho rằng, hai phương pháp 

tư duy trên không hề đối lập mà luôn đan xen lẫn nhau. [2, tr 315] 

Theo từ điển tiếng Việt, phân tích có nghĩa là chia, tách ra từng phần để nghiên cứu, 

tìm hiểu rõ hơn. Thuật ngữ phân tích trong tiếng Việt, do vậy, khó có thể bao trùm các thao 

tác của tư duy phân tích theo quan niệm của Rose và Nicholl và càng không thể thay thế 

khái niệm tư duy phê phán (critical thinking) được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh.   

Thực ra, trong từ điển tiếng Việt, từ có nghĩa gần nhất với critical thinking là 

“phê bình”. Phê bình nghĩa là “chỉ ra cái hay, cái dở, tìm nguyên nhân để phát huy hay 

khắc phục” [3, tr270]. Tuy nhiên, theo nghĩa này, phê bình thường được dùng để chỉ 

nội dung, hoạt động trong lĩnh vực công tác tư tưởng hơn là một quá trình tư duy. Còn 

trong nghiên cứu, phê bình và giảng dạy văn học, phê bình thường được sử dụng với 

nghĩa vừa là một hoạt động “phán đoán, phẩm bình, đánh giá và giải thích tác phẩm 

văn học” vừa là một bộ môn khoa học nghiên cứu về văn học [4, tr168-169], khái 

niệm phê bình với tư cách là một quá trình, thao tác tư duy hầu như chưa được nhấn 

mạnh về mặt lí luận.   

Đối chiếu một số thuật ngữ trên cho thấy, tư duy phê phán là một khái niệm còn 

nhiều mới mẻ đối với nhà trường Việt Nam. Với đặc trưng là xem xét vấn đề từ nhiều 

góc độ; kiểm định, đánh giá, tranh luận và quyết định dựa trên tính logic; nhận diện và 

loại trừ sự thiên kiến, tư duy phê phán là một kĩ năng mà theo Tama, M.Carrol (1989), 

việc rèn luyện và phát triển nó cần phải được xem là một mục tiêu quan trọng của tất cả 

các môn học trong nhà trường nếu chúng ta muốn đào tạo những công dân mà “những 

quyết định và lựa chọn của họ sau này luôn được dựa trên những suy nghĩ cẩn trọng, có 

tính phê phán” [6, tr1]. Đứng trước một vấn đề, người có tư duy phê phán luôn đặt câu 

hỏi “tại sao?”, sau đó chú ý tìm kiếm những thông tin có liên quan, đánh giá thận trọng 

và khách quan chất lượng thông tin, sẵn sàng thay đổi tư duy khi thông tin mới đáng tin 

cậy xuất hiện, dự kiến và phân tích triệt để tất cả các tình huống (bao gồm cả những tình 

huống xấu) có thể xảy ra. Nhờ đó, những suy nghĩ, niềm tin, sự lựa chọn hay quyết định 

cuối cùng của họ thường trở nên hợp lí và chính xác hơn. Người có tư duy phê phán 

cũng là người có bản lĩnh, có khả năng đương đầu với thách thức, có động cơ thôi thúc 

đi tìm chân lí và là người không ngừng tìm tòi, sáng tạo. Như vậy, tư duy phê phán là 

một khái niệm có ý nghĩa, đặc biệt trong phạm vi nhà trường. Nó là tiền đề, dấu hiệu 

của tư duy sáng tạo; là thước đo năng lực tư duy của SV nói chung. Vì vậy, đối với nhà 

trường Việt Nam, việc bổ sung, cụ thể hoá khái niệm tư duy phê phán, coi đó như một 

kết quả đầu ra cần đạt được của SV, chí ít là SV các ngành khoa học Xã hội và nhân 

văn, theo tôi, là cần thiết và có ý nghĩa.  
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 3. RÈN LUYỆN TƯ DUY PHÊ PHÁN CHO SV QUA HOẠT ĐỘNG NGHIÊN 

CỨU, PHÊ BÌNH VÀ TIẾP NHẬN VĂN HỌC 

 Đọc văn, học văn có khả năng đặc biệt trong việc rèn luyện tư duy phê phán cho 

học sinh, SV. Theo Somers và Worthington (1979), văn học đem đến cho học sinh nhiều 

cơ hội hơn bất cứ môn học nào trong chương trình trong việc nhận định, xem xét, đánh 

giá các tư tưởng, các giá trị và các vấn đề về đạo đức”. Là một khoa học nghệ thuật về 

con người và cuộc đời, mỗi tác phẩm văn học lớn là “một cấu trúc mở”, “một tiếng gọi” 

đối với độc giả. Nó “thu hút người đọc tham gia vào cuộc đối thoại có tính phê phán với 

tác giả, ngôn ngữ và nhân vật; tham gia vào sự tác động qua lại một cách có động cơ” [6]. 

Ở trường đại học, SV các ngành thuộc Ngữ văn được học một khối lượng lớn các học 

phần về lịch sử phát triển của các nền văn học dân tộc và thế giới cùng với một khối 

lượng đồ sộ các thể loại, tác phẩm, tác giả, giai đoạn, trường phái, trào lưu văn học với sự 

đa dạng về văn hoá, tư tưởng, chính trị, xã hội, đạo đức, luân lí ... Quá trình tiếp nhận, 

đánh giá các kho tàng đồ sộ đó là quá trình người học phải đối thoại, tranh luận và khẳng 

định lập trường của mình trước quan điểm của các tác giả, nhân vật, các nhà nghiên cứu, 

lí luận, phê bình, giảng viên và SV trong lớp. Có thể nói, ít có môn học nào có thể tạo cho 

sinh viên nhiều “nhân vật” để đối thoại trong quá trình chiếm lĩnh tri thức như các môn 

học về Lịch sử văn học. Đây là một lợi thế, cũng là một đặc thù của môn học mà những 

lợi thế và đặc thù đó cần được tính toán để có vị trí xứng đáng trong quá trình đánh giá 

kết quả học tập cũng như chuẩn đầu ra của SV các ngành Ngữ văn và Sư phạm ngữ văn. 

Trong thực tế, qua các câu hỏi thảo luận trên lớp, qua các bài kiểm tra định kì, 

giữa kì hay kết thúc học phần, SV cũng được tạo cơ hội buộc phải sử dụng tư duy phê 

phán. Tuy nhiên, khảo sát thực tế dạy học ở một số trường đại học cho thấy, nhiều giờ 

thảo luận trên lớp chưa đạt kết quả bởi các vấn đề đặt ra thường chưa đủ sức “thách 

thức” để “lôi kéo” sinh viên tham gia vào các cuộc tranh luận; giảng viên chưa có nhiều 

biện pháp phù hợp để thúc đẩy SV phải suy nghĩ tích cực, có tính phê phán. Trong khi 

đó, các giờ lí thuyết thường là giờ thuyết trình, giảng giải của giảng viên về văn học, ít 

có các câu hỏi được đặt ra từ phía người dạy cũng như người học cho các vấn đề được 

trình bày. Ngoài ra, mặc dù đã triển khai dạy học theo tín chỉ nhưng số SV được tham 

gia làm các bài tập có tính nghiên cứu chỉ chiếm tỉ lệ rất thấp. Các bài luận về văn học 

của SV chủ yếu là dạng kiểm tra trên lớp, được viết trong một thời gian hạn hẹp là 45 

hay 90 phút thường chỉ đủ để SV trình bày lại nội dung kiến thức hoặc đơn giản là đi 

tìm một câu trả lời đúng/sai cho câu hỏi hơn là việc mô tả một cách chính xác và rõ ràng 

kết quả của quá trình tư duy, quá trình tìm kiếm thông tin, xác lập lí lẽ và rút ra kết luận 

cho câu hỏi đó. Tư duy phê phán của SV, vì vậy, có được chú ý nhưng chưa được chú 

trọng một cách triệt để, chưa được nhấn mạnh về mặt lí thuyết như một yêu cầu bắt 

buộc đối với tất cả các bài luận về văn học.  

Phát triển tư duy phê phán trong dạy học văn đồng nghĩa với việc phát huy tính 

chủ động, sáng tạo của SV trong tiếp nhận, nghiên cứu và phê bình văn học. Để khuyến 
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khích SV học văn một cách có tính phê phán, trước hết việc rèn luyện tư duy phê phán 

cần phải được định hướng từ mục tiêu học phần, được cụ thể hoá trong đề cương chi tiết 

học phần, được hiện thực hoá trong quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá.  

Về phương pháp dạy học, để thu hút SV vào các cuộc thảo luận, tranh luận; để 

thúc đẩy SV thể hiện quan điểm, cách đánh giá, cách hiểu, cách cảm riêng, các nội dung 

thảo luận cần được xây dựng, cụ thể hoá thành các dạng câu hỏi, bài tập tình huống phù 

hợp và có sức hấp dẫn tư duy của SV (chúng tôi sẽ có dịp trình bày trong một bài viết 

khác). Bên cạnh việc đi tìm “chủ ý” và ý nghĩa trong cấu trúc nội tại của tác phẩm [1]; 

SV cần được khuyến khích để nhìn nhận vấn đề, sự kiện, nhân vật từ nhiều khía cạnh, 

nhiều góc độ và quan điểm khác nhau; được thúc đẩy để nỗ lực cắt nghĩa hiện tượng, tác 

giả, tác phẩm văn học dưới một góc nhìn mới. Thay vì chỉ tập trung vào văn bản và 

phân tích văn bản, SV có thể sử dụng văn bản như một cơ sở để tìm hiểu, cắt nghĩa về 

văn hoá, xã hội, ngôn ngữ, thời đại, chính trị ... nhằm xoá bỏ bớt khoảng cách giữa văn 

học nhà trường và đời sống xã hội - một hướng dạy Văn, học Văn phổ biến ở các nước 

phát triển trên thế giới. Bên cạnh việc phân tích, giải thích, SV cũng cần được khuyến 

khích và rèn luyện để “ứng đáp” (respond) với tác phẩm bằng sự trải nghiệm cảm xúc, 

vốn sống, tư tưởng, quan điểm của riêng họ. Họ có quyền tự do đồng ý hoặc không 

đồng ý với tác giả, với giảng viên, với các nhà phê bình khác về một vấn đề nào đó 

được đề cập hoặc được gợi lên từ tác phẩm mà không bị đánh giá, không bị nâng thành 

quan điểm đạo đức, chính trị. Chẳng hạn, họ có quyền đề cao Bá Kiến bởi sự khôn 

ngoan, lọc lõi trong nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trước những tình huống bất lợi; có 

quyền tán dương nhân vật Hoàng bởi nghệ thuật ẩm thực giàu chất văn hoá mà ngày nay 

chúng ta vẫn không ngừng làm theo; có quyền thán phục Hoạn Thư vì nghệ thuật đánh 

ghen tinh quái, sâu sắc bậc thầy v.v... Vai trò của giảng viên ở đây là cố vấn, định 

hướng để những quan điểm của họ có sức thuyết phục, được chứng minh bằng những 

lập luận chặt chẽ và những bằng chứng tin cậy. Khi công việc hiểu văn, bình văn; khi ý 

nghĩa của tác phẩm văn chương được người đọc soi ngẫm, vận dụng tự nhiên vào đời 

sống cá nhân hằng ngày của mỗi người thì khoa văn học mới thực sự là “khoa học về 

con người” với chiều sâu ý nghĩa của thuật ngữ đó.  

Ngoài các câu hỏi, tình huống của thầy, SV cần được khuyến khích đặt câu hỏi 

và được rèn luyện cách đặt câu hỏi, đặc biệt là các câu hỏi hoài nghi về các cách tiếp 

cận, các kết quả tiếp nhận, các nhận định, đánh giá đã có đối với một tác phẩm, tác giả, 

giai đoạn văn học. Biết cách đặt câu hỏi là dấu hiệu của một người có tư duy phê phán, 

là thể hiện một trình độ tư duy bậc cao. Nói như Voltaire, “người ta đánh giá một người 

qua câu hỏi của họ hơn là câu trả lời của họ”. Thông qua sự gợi dẫn, giảng viên có thể 

rèn luyện cho SV cách phát hiện ra các mâu thuẫn trong nội tại tác phẩm, các mâu thuẫn 

trong cách nhận định, đánh giá của các nhà phê bình, nghiên cứu văn học về tác giả, tác 

phẩm, giai đoạn văn học để xây dựng thành các tình huống học tập, chẳng hạn: Có ý 

kiến cho rằng, văn học cách mạng 1945-1975 là “văn học minh hoạ”, “văn học phải 
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đạo”, ý kiến của anh/chị? Hoặc: Nếu nói nội dung tác phẩm “Vụ án” của Káp-ca phản 

ánh xã hội tư sản ngột ngạt và thân phận con người đầy màu sắc bi quan thì tại sao ở 

cuối tác phẩm lại là cảnh Jodep K. đi qua một cây cầu tràn đầy ánh trăng? v.v... Biết 

cách đặt câu hỏi sẽ giúp người học có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề một cách chủ 

động, có chiều sâu và sáng tạo hơn.  

Ngoài vai trò là người học, người phê bình, tiếp nhận; để nâng cao năng lực tư 

duy phê phán, SV cần được tạo cơ hội để đóng vai một người biên tập - người có thể 

đưa ra những lời khuyên “sửa lại đoạn này”, “cắt bỏ đoạn kia để tác phẩm trở nên hấp 

dẫn và có ý nghĩa hơn”. Quá trình tập dượt “biên tập”, “chỉnh sửa” như vậy cũng chính 

là quá trình SV phải vận dụng tư duy phê phán một cách tích cực nhất. 

Về kiểm tra đánh giá, tăng cường các bài luận viết có tính học thuật, chuyên 

ngành cũng là một giải pháp tối cần thiết để nâng cao năng lực tư duy phê phán cho SV. 

Trong mỗi học phần về Lịch sử văn học, SV cần được giao viết một vài bài luận có tính 

nghiên cứu, được giảng viên chấm - duyệt đề cương nhiều lần cho đến khi bài luận cuối 

cùng thực sự trở thành một công trình của riêng SV. Đây là biện pháp, cách thức kiểm 

tra đánh giá rất phổ biến ở các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Thiết nghĩ, hình 

thức này cần được áp dụng phổ biến hơn ở nhà trường Việt Nam thay vì những bài kiểm 

tra ngắn ở trên lớp, tạo điều kiện cho SV các ngành Ngữ văn và Sư phạm Ngữ văn thực 

sự trở thành những người học có tư duy phê phán; những nhà giáo, nhà phê bình có lập 

trường vững vàng và sáng tạo.   

3. KẾT LUẬN 

Khả năng tư duy phê phán giúp sinh viên có thể đối mặt và vượt qua những khó 

khăn, thách thức trong học tập và trong cuộc sống đầy biến động phức tạp ngày nay. Tư 

duy phê phán là tiền đề, là nền tảng của tư duy sáng tạo; là động cơ thúc đẩy con người 

không ngừng đi tìm chân lí. Vì vậy, chú trọng rèn luyện tư duy phê phán cho SV cần 

được xem là một mục tiêu cơ bản trong chương trình giáo dục đại học Việt Nam.  

Do đặc thù của các môn học về lịch sử các tư tưởng, trường phái, phong cách 

nghệ thuật, việc thành thạo kĩ năng tư duy phê phán cũng cần được xem là một yêu cầu 

bắt buộc, một chuẩn đầu ra cần đạt được của SV các ngành Ngữ văn và Sư phạm ngữ 

văn. Nội dung, cách thức rèn luyện tư duy phê phán cho SV các ngành này cần phải 

được xây dựng cụ thể hoá trong mục tiêu dạy học, phương pháp dạy học và kiểm tra 

đánh giá mà bài viết này mới chỉ đề cập đến một vài vấn đề có tính phương pháp luận. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 

[1]  Antoine Compagnon (2006). Bản mệnh của lí thuyết: văn chương và cảm nghĩ 

 thông  thường, NXB ĐHSP Hà Nội 

[2]  Colin Rose và Malcolm J. Nicholl (2008). Kĩ năng học tập siêu tốc thế kỉ XXI, 

 NXB Tri thức Hà Nội. 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 4. 2010 

 35

[3]  Phan Văn Các (1994). Từ điển Hán Việt, NXB Giáo dục Hà Nội 

[4]  Lê Bá Hán, Trần Đình Sử ...(1992). Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Giáo dục 

 Hà Nội.  

[5]  Viện ngôn ngữ học (2002). Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển 

 học, 2002. 

[6]  Tama, M. Carrol (1989). Critical thinking: Promoting It in the classroom, ERIC 

 Clearinghouse on Reading and Communication Skills Bloomington IN   

http://www.ericdigests.org/2000-3/thought.htm 

[7]  Facione, P.A. Critical thinking (1990). A statement of expert consensus for 

 purposes of  educational assesment and instruction. Millbrae, CA: The 

 California Academic Press. 

http://www.insightassessment.com/pdf_files/DEXadobe.PDF  

[8]  University of Maryland University College (2006): Critical thinking as a core 

 academic skill: A review of literature. 
http://www.umuc.edu/.../CRITICAL%20THINKING%20LITERATURE%20REVIE

 W.pdf 

[9] Http://www.chungta.com/Desktop.aspx/GiaoDuc/DeXuat-

 GiaiPhapGD/Tu_duy_sang_tao_va_phe_phan_trong_giao_duc_My/ 

 

PROMOTING CRITICAL THINKING FOR COLLEGE STUDENTS 
THROUGH LITERARY STUDY, CRITICISM AND  RESPONSE 

Hoang Thi Mai1 

1Department of Social Sciences, Hong Duc University
 

ABSTRACT 

Based on the theory of critical thinking, the article is aimed at clarifying the 

sense of the concept of critical thinking to the higher education of Vietnam; the need to 

supplement and concretize the concept of critical thinking as outputs to be achieved by 

university students in Vietnam. The article also points out the real situation, analyzes 

the ability to train critical thinking for students through literature; suggests some ways 

and methods of teaching and assessment in order to develop critical thinking for 

students of cultural studies, cultural Language Pedagogy through literary study, 

criticism and response. 
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THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN MẮC LỖI CHÍNH TẢ 

PHƯƠNG NGỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC MIỀN DUYÊN HẢI 

THANH HOÁ  

Phạm Văn Hiền1,  Phạm Thị Thuý Vân1 

1Phòng Công tác HSSV, Trường Đại học Hồng Đức 

TÓM TẮT 

Đặc điểm phát âm địa phương miền duyên hải Thanh Hóa có nhiều sai lệch so với 

chuẩn phát âm (chính âm) nên khi viết, học sinh tiểu học mắc nhiều lỗi chính tả. Bài viết 

đưa ra các loại lỗi chính tả và nguyên nhân mắc lỗi; từ đó xây dựng thành các bài tập 

chính tả phương ngữ để giúp các em thực hành, luyện tập từng bước nâng cao chất lượng 

học tập chính tả của học sinh tiểu học nói chung và chất lượng học tập chính tả của học 

sinh tiểu học miền duyên hải Thanh Hóa nói riêng. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chính tả là một trong những phân môn quan trọng của môn Tiếng Việt ở Tiểu 

học. Rèn luyện kĩ năng viết chính tả tốt là góp phần hình thành và phát triển kĩ năng viết 

cho học sinh (HS). Viết chính tả tốt giúp HS có được công cụ để học tập tốt các môn 

học khác, tạo cho HS khả năng giao tiếp xã hội bằng ngôn ngữ viết, góp phần hình 

thành thái độ và thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp và thống nhất của tiếng Việt. 

Tiếng Việt là một ngôn ngữ thống nhất nhưng lại có nhiều phương ngữ khác 

nhau. Các phương ngữ này đã góp phần làm cho tiếng Việt thêm giàu đẹp, nhưng đồng 

thời gây hạn chế, khó khăn trong dạy học và trong giao tiếp của HS các địa phương. 

Thanh Hoá nói chung và miền duyên hải Thanh Hoá (MDHTH) nói riêng cũng là một 

trong những địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong việc dạy chính tả. Do phát âm ở 

vùng này có nhiều sai lệch so với chuẩn phát âm nên HS mắc nhiều lỗi chính tả mang 

tính chất đặc thù của địa phương. Mặc dù, chương trình chính tả ở bậc Tiểu học đã có 

nhiều cố gắng trong việc hỗ trợ HS khắc phục lỗi chính tả nói chung nhưng chương 

trình này dùng chung cho tất cả mọi miền trên toàn quốc nên không thể giải quyết hết 

tất cả các lỗi chính tả phương ngữ ở từng vùng cụ thể.  

2. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN MẮC LỖI CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH 

TIỂU HỌC 

2.1. Chất lượng chính tả của HS tiểu học miền duyên hải Thanh Hoá 

Để đánh giá được chất lượng chính tả của HS tiểu học một cách chính xác thì 

phải căn cứ trên chính sản phẩm giao tiếp bằng chữ viết của các em. Do đó, chúng tôi 
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lấy một cách ngẫu nhiên 200 bài kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 4,5 ở 5 trường tiểu học 

thuộc MDHTH và tiến hành đánh dấu, tổng hợp, phân thành 3 loại, cụ thể: 

Tổng hợp kết quả khảo sát chất lượng chính tả của HS tiểu học miền duyên hải Thanh Hoá 

                                                                Loại 

         Tên trường 

Bài từ 0 

đến 2 lỗi 

Bài từ 3 

đến 4 lỗi  

Bài từ 5 

lỗi trở lên 

Trường TH Quảng Đức H. Quảng Xương 1 3 36 

Trường TH Quảng Hải H. Quảng Xương 2 4 34 

Trường TH Hoằng Cát H. Hoằng Hoá 1 2 37 

Trường TH Hoằng Xuyên H. Hoằng Hoá 3 3 34 

Trường  TH Tân Dân H. Tĩnh Gia 2 3 35 

Cộng 5 trường 
9 

(4,5%) 

15 

( 7,5%) 

   179 

(89,5%) 

Từ bảng tổng hợp cho thấy, nếu lấy chuẩn chính tả làm gốc thì chỉ có 4,5%  HS  

đạt chuẩn, 7,5% HS có sai sót trong khoảng có thể chấp nhận được, và có tới 89,5% HS 

chưa đạt chuẩn chính tả.  

2.2. Lỗi chính tả của HS Tiểu học miền duyên hải Thanh Hoá 

2.2.1. Các loại lỗi chính tả 

Căn cứ trên chuẩn chính tả tiếng Việt và nguyên nhân mắc lỗi của người viết 

chữ quốc ngữ, chúng tôi chia các loại lỗi của HS thành 3 nhóm: 

Nhóm 1: Chữ viết sai do viết ẩu, sai do không biết nghĩa hoặc sai quy tắc ngữ 

pháp. Ví dụ: Từ "um tùm" viết thành "ung tùm". Chữ cái đầu câu sau dấu chấm lại không 

viết hoa, v.v... (loại lỗi này, mỗi HS thường mắc khác nhau, không theo một quy luật 

nào). 

Nhóm 2: Những lỗi chính tả do HS chưa nắm vững quy tắc ngữ âm và ngữ nghĩa 

của từ. Ví dụ: "bộ bàn ghế" viết là "bộ bàn gế" hay những danh từ  riêng lại không viết 

hoa, v.v... 

Nhóm 3: Những lỗi chính tả do ảnh hưởng phát âm địa phương. Ví dụ: "tiếp 

khách" viết thành "típ khách"; "sửa soạn" viết thành "sữa sọn"... 

Cụ thể theo mỗi trường như sau: 

Bảng theo dõi tình hình lỗi chính tả của HS trường Tiểu học Quảng Đức,  

huyện Quảng Xương, Thanh Hoá 

Tổng số 

bài 

 

Lỗi do không biết 

nghĩa và qui tắc 

ngữ pháp... 

(nhóm 1) 

Lỗi do chưa nắm 

vững ngữ âm và 

ngữ nghĩa của từ 

(nhóm 2) 

Lỗi  do ảnh hưởng 

phát âm địa 

phương 

(nhóm 3) 

Tổng 

 số lỗi 

 

40 148 (35%) 118 (30%) 149 (35%) 415 
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 Kết quả cho thấy lỗi ở nhóm 2 là 30%, các em có viết sai ít hơn hai loại lỗi 

nhóm 1 và nhóm 3 . Lỗi nhóm 1 và nhóm 3  xảy ra tương đương nhau (35%).  Trong 

chương trình dạy học của phân môn Chính tả, HS đã được trang bị tri thức cơ bản về 

luật chính tả (qui tắc chính tả), được luyện tập kĩ năng viết chữ đúng, đẹp, nhanh. Có 

nghĩa là lỗi thuộc nhóm 1 và nhóm 2 đã được giải quyết. Chúng tôi tập trung đi vào tìm 

hiểu, nghiên cứu lỗi thuộc nhóm 3.  

  2.2.2. Lỗi chính tả do ảnh hưởng phát âm phương ngữ của HS Tiểu học miền 

duyên hải Thanh Hoá 

 Qua quá trình rà soát lỗi chính tả, xác định chất lượng và phân loại lỗi chính tả 

của HS MDHTH, chúng tôi cũng đồng thời xác định được những lỗi chính tả các em 

thường viết sai do phát âm địa phương, như sau: 

 - Lỗi phụ âm đầu: "kh" viết thành "h"; viết lẫn lộn giữa "s" và "x", "tr và ch", "r - 

d" và "gi". 

- Lỗi chính tả phần vần: "iêng" viết thành "ing", "um" - "âm", "âm" - "ăm", "ây"-

"ay", "ay"-"ai", “oai"-"ai" và "oi", “ât”-“ ưt”, "iên"-"in"- "in"-"inh", "iêm"-"im", "iết"-

"ít", "ưu"-"iu" và "iêu", "ươu"-"iêu" và "iu"; "ương"-"ơng", “ước"-"ức",“ươi"-"ư-

i","uôi"-"ui","iêu"-"iu","ên"-"ênh", "uyêt"-"uyt", "an"-"ang", "ui"-"uôi",  " t" - "c" 

- Lỗi chính tả thanh điệu: lẫn lộn giữa dấu hỏi và dấu ngã. 

Nhìn vào những lỗi trên, chúng tôi nhận thấy các lỗi do ảnh hưởng phát âm địa 

phương của HS vùng này ngoài những lỗi riêng (do ảnh hưởng phát âm thổ ngữ) còn có 

những lỗi do ảnh hưởng lỗi của 3 vùng phương ngữ lớn Bắc- Trung - Nam, cụ thể: 

- Loại lỗi riêng (do ảnh hưởng phát âm thổ ngữ) có những âm đầu, vần sau: 

+ Lỗi âm đầu:   kh viết thành h. 

+ Lỗi phần vần: iêng viết thành inh,  "âm"-" ăm", "ây"- " ay", "oai"-" ai", "oai"- 

" oi", "ât"- " t", "iên"-" in", "in"-" inh", "iêt"- " it", "ưu"-" iêu", "ươu "-" iêu","ươu"-" 

iu","ương"-" ơng", "ươc"-"ư c", "ươi"-" ưi", "uôi"-" ui", "iêu "- "iu", "ên"- "ênh", 

"uyêt"-"uyt", "ui"- "uôi". 

- Loại lỗi do ảnh hưởng lỗi của ba vùng phương ngữ lớn: Bắc- Trung - Nam có 

những âm đầu, vần và thanh điệu sau: 

+ Lỗi âm đầu: lẫn lộn s với x  (ảnh hưởng phương ngữ Bắc Bộ), lẫn lộn tr với ch 

(ảnh hưởng phương ngữ Bắc Bộ), lẫn lộn d, gi, r (ảnh hưởng phương ngữ Bắc Bộ) 

+ Lỗi phần vần: ay viết thành ai (ảnh hưởng phương ngữ Nam Bộ), "ưu"- "iu" 

(ảnh hưởng phương ngữ Bắc Bộ), "an"- "ang" (ảnh hưởng phương ngữ Nam Bộ), âm 

cuối: "t"- "c" (ảnh hưởng phương ngữ Nam Bộ) 
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+ Lỗi thanh điệu: lẫn lộn thanh hỏi với thanh ngã. (Ảnh hưởng phương ngữ    

Trung Bộ và Nam Bộ). 

Ỏ đây, loại lỗi do ảnh hưởng ba vùng phương ngữ Bắc Bộ-Trung Bộ -Nam Bộ, 

chương trình sách giáo khoa đã có đề cập, có giải quyết, nhưng cố nhiên không thể đi 

sâu vào các phương ngữ cụ thể. Qua bài viết này, chúng tôi thiết nghĩ giáo viên Tiểu 

học MDHTH cần phải thiết kế thêm một số loại bài tập chính tả phù hợp với HS địa 

phương. 

Chúng tôi cũng đã thiết kế và thử nghiệm trên đối tượng HS Tiểu học MDHTH 

một số bài tập ở ba mức độ khó khác nhau cho ba đối tượng HS: yếu, trung bình, và khá 

giỏi. Ở mỗi mức độ, chúng tôi lại đưa bài tập dưới các dạng: trắc nghiệm khách quan, tự 

luận và trò chơi học tập. Tuy nhiên, trong khuôn khổ có hạn của bài viết, chúng tôi 

không thể dẫn ra tất cả các dạng đó, chỉ xin trích một số ví dụ sau: 

Khi dạy chữa lỗi âm chính: ươi viết thành ưi: 

VD1.  Bài tập ở mức độ khó 1: 

Điền (đ) vào ô sau từ ngữ viết đúng: 

  Mẫu:   a. quả bưởi   b. quả bửi     

   a. mát rựi   b. mát rượi   

 VD2.  Bài tập ở mức độ khó 2: 

  Gạch chân dưới những từ ngữ viết sai chính tả: 

 1. Chiếc ô màu sắc đẹp đến kỳ ảo xập xoè, uốn lượn dứi ánh xuân ấm áp. 

 2. Vắng tiếng cừi, vương quốc nọ buồn chán đến kinh khủng. 

 3. Con tê tê có cái lữi bắt kiến rất lợi hại. 

 4. Chừng mười lăm phút nữa thì chiến luỹ chúng ta không còn quá mừi viên đạn.  

 3. KẾT LUẬN 

 Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm hệ thống bài tập trên đây và bước đầu cho 

thấy kết quả tốt. Số HS chưa đạt chuẩn chính tả và tình trạng lỗi chính tả của HS tiểu 

học vùng duyên hải Thanh Hoá là đáng báo động. Do đó, nhiệm vụ cần phải khắc 

phục lỗi chính tả cho các em là nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay. 

 Đề tài này đã đưa ra 33  yếu tố chính tả thường mắc và nguyên nhân chủ yếu 

do ảnh hưởng phương ngữ ba vùng Bắc – Trung – Nam. Đề tài cũng đã thiết kế một số 

bài tập và kết quả thử nghiệm ban đầu có những dấu hiệu khả thi. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]  Lê A. Chữ viết và dạy chữ viết ở Tiểu học, NXB ĐHSP, Hà Nội, 2003. 

[2] Nguyễn Thị Hạnh. Một số vấn đề đổi mới đánh giá kết quả học tập môn Tiếng 

 Việt ở Tiểu học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003. 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 4. 2010 

 40

[3]  Đỗ Đình Hoan. Những vấn đề về chương trình tiểu học mới, NXB Giáo dục, Hà 

 Nội, 2002.  

[4] Phan Ngọc. Chữa lỗi chính tả cho học sinh, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1982. 

[5]  Hoàng Phê. Chính tả tiếng Việt, NXB Đã Nẵng - Trung tâm từ điển học, Hà Nội 

 - Đà Nẵng. 2003. 

[6] Viện Ngôn ngữ học. Từ điển tiếng Việt, NXB Đã Nẵng - Trung tâm từ điển học, 

 Hà Nội - Đà Nẵng, 2003. 

 

THE REALITIES AND CAUSES OF MIS-SPELLING DIALECT 

MADE BY PUPILS AT PRIMARY SCHOOLS IN THANH HOA 

COASTAL PLAIN 

Pham Van Hien1, Pham Thi Thuy Van1 

1Student affairs Department, Hong Duc University 

ABSTRACT 

 Dialect pronounciation related mistakes have caused many mis-spellings for 

Primary pupils. The article points out the causes of mis-spelling made by pupils at 

Primary Schools of Thanh Hoa Coastal villages. Based on these causes, the authors 

have built up a system of dialect spelling  exercises for pupils at Primary Schools in 

order to improve the spelling quality of pupils in general and pupils at Primary Schools 

in Thanh Hoa Coastal areas in particular. 
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ĐỂ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ  

Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆN NAY 

Nguyễn Thị Hạnh1 

   1Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức 

TÓM TẮT 

Trên cơ sở tìm hiểu thực tiễn dạy học ở các trường tiểu học hiện nay, chúng tôi 

đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử, để những chủ 

nhân tương lai được tiếp nhận quá khứ của dân tộc một cách tường tận, sâu sắc, tránh 

tình trạng ghi nhớ máy móc hay hiện đại hoá lịch sử. 

 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chương trình Lịch sử ở Tiểu học nhằm giúp học sinh có một số kiến thức cơ bản 

về các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu của lịch sử nước nhà, từ khi lập 

quốc cho đến nay. Việc học tập lịch sử không phải là học thuộc lòng những lời giảng 

của thầy, hay nội dung sách giáo khoa. Điều cốt lõi, là thông qua quá trình tiếp xúc với 

các nguồn sử liệu, học sinh tự tạo cho mình những hình ảnh lịch sử cụ thể, sự hiểu biết 

về quá khứ, rèn luyện cách thức, phương pháp tìm hiểu lịch sử và khơi dậy trong các em 

lòng biết ơn sâu sắc, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, thêm yêu những 

trang sử dân tộc. 

 II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 2.1. Thực tiễn việc dạy học lịch sử ở các trường tiểu học hiện nay 

Những năm gần đây, thông qua các đợt triển khai bồi dưỡng giáo viên tiểu học 

dạy chương trình sách giáo khoa mới, theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, và qui 

định của Bộ Giáo dục - Đào tạo về đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét các môn 

học, bao gồm Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, nên việc dạy học lịch sử 

đã có nhiều tiến bộ về nhận thức, nội dung và phương pháp dạy học. Tuy nhiên, bên 

cạnh đó vẫn còn một số vấn đề tồn tại như:  

Nhiều giáo viên đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi mới phương 

pháp dạy học lịch sử và hướng đổi mới là phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức của 

học sinh. Song, về biện pháp phát huy tính tích cực trong nhận thức của học sinh, cần 

phải khoa học hơn. Thay vì lối dạy truyền thụ một chiều, áp đặt thì một số giáo viên 

quan niệm rằng, học theo nhóm và đặt nhiều câu hỏi là đổi mới phương pháp dạy học 

theo hướng tích cực. Vì vậy, giờ học biến thành giờ thảo luận của các nhóm, mà chủ 
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yếu là “hỏi-đáp” những câu hỏi trong sách giáo khoa, rồi sau đó đại diện các nhóm đọc 

những điều đã ghi chép được trong bảng nhóm. Hình thức ấy thường đơn điệu, khô 

khan, không phù hợp với đặc trưng của môn Lịch sử, không tái tạo được quá khứ, làm 

cho học sinh ít hứng thú học tập, không kích thích được lòng ham muốn tìm hiểu về các 

nhân vật, các sự kiện lịch sử, giảm tính giáo dục lịch sử đối với các em. Như vậy, muốn 

phát huy cách dạy này phải kết hợp với các phương pháp khác, nhất là đối với môn lịch 

sử phải rất chú trọng phương pháp đặc thù của bộ môn là tường thuật, miêu tả.  

Sách giáo khoa biên soạn theo tinh thần đổi mới, có tính gợi mở, kênh hình tăng 

lên so với sách cũ. Song, một bộ phận giáo viên chưa đủ độ sâu về kiến thức để hướng 

dẫn học sinh tự học, chưa hiểu hết nội dung kênh hình, nên hiệu quả sử dụng chưa cao.  

Ở các trường hiện nay, chỉ mới tập trung vào các giờ trên lớp theo phân phối 

chương trình, ít tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Hầu hết giáo viên chưa 

quan tâm đúng mức việc dạy học lịch sử địa phương. Trong khi đó, lịch sử địa phương 

là một bộ phận quan trọng, của lịch sử nước nhà. Tìm hiểu lịch sử địa phương sẽ giúp 

cho học sinh yêu quê hương, tự hào hơn về quê hương của mình, đó chính là cơ sở của 

lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc.    

Việc kiểm tra, đánh giá học sinh còn nặng về ghi nhớ sự kiện một cách cách 

máy móc, thuộc lòng, ít chú ý đến các kỹ năng phân tích, đánh giá, rút ra nhận xét, kết 

luận. Việc kiểm tra chỉ mới hướng đến cho điểm, chưa đánh giá được nhận thức lịch sử 

của học sinh, nên ít tạo được hứng thú học tập và hạn chế về ý nghĩa giáo dục lịch sử 

cho các em. 

 2.2. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, 

chú trọng hình thành năng lực tự học của học sinh 

 2.2.1 Nắm vững nội dung, cấu trúc sách giáo khoa Lịch sử và Địa lý lớp 4, 5 để 

đạt hiệu quả cao trong mỗi bài dạy 

Phần Lịch sử lớp 4, lớp 5 không trình bày lịch sử theo một hệ thống chặt chẽ các 

sự kiện của tiến trình lịch sử dân tộc. Mỗi bài học là một sự kiện, hiện tượng hay nhân 

vật lịch sử tiêu biểu cho một giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, mỗi một sự kiện, hiện 

tượng hay nhân vật lịch sử luôn gắn liền với một bối cảnh lịch sử cụ thể. Vì vậy, giáo 

viên cần nắm vững toàn bộ tiến trình lịch sử Việt Nam. Trước mỗi bài dạy, cần giới 

thiệu sơ lược về bối cảnh lịch sử để tạo hứng thú và dẫn dắt học sinh vào bài. Cần tăng 

cường sử dụng tài liệu tham khảo để cung cấp thêm tư liệu lịch sử phong phú, làm sáng 

tỏ những kiến thức cơ bản, làm cho bài giảng thêm sinh động, hấp dẫn, đồng thời hướng 

dẫn, gợi mở để học sinh làm việc với nguồn tư liệu, rút ra các kiến thức cần thiết. Ví dụ 

khi dạy bài “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” (Lịch sử và Địa lí lớp 5), giáo viên có 

thể xen vào vài đoạn thơ trong bài “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” của Tố Hữu, giúp học 
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sinh thấy rõ tinh thần chiến đấu dũng cảm, quên mình của cha ông để làm nên chiến 

thắng. Giáo viên cũng cần xác định phương pháp dạy học chủ yếu phù hợp với từng loại 

bài. Ví dụ, bài có những tình tiết liên quan đến yếu tố thời gian như trận đánh, cuộc 

kháng chiến, cuộc khởi nghĩa hay về nhân vật lịch sử nên sử dụng phương pháp kể 

chuyện. Bài ôn tập, lồng kiến thức lịch sử địa phương thì sử dụng phương pháp điều tra, 

tham quan thực tế, sưu tầm tư liệu…   

Mặt khác, Lịch sử và Địa lý đều giúp học sinh có những hiểu biết về con người 

với những hoạt động về mọi mặt trong những không gian và thời gian nhất định. Ở bậc 

tiểu học, Lịch sử và Địa lý là một môn học theo hình thức liên môn, nhằm tối ưu hoá 

khối lượng kiến thức cần truyền thụ và đạt hiệu quả hơn trong việc tích hợp các kỹ 

năng. Tuy cách trình bày nội dung phần Lịch sử và Địa lý vẫn tách riêng, để đảm bảo 

tính hệ thống của lôgic khoa học từng bộ môn, nhưng tính liên môn thể hiện trong phân 

phối chương trình một cách linh hoạt. Do đó, có thể dạy bài “Trung du Bắc Bộ” trước 

khi dạy bài “Nước Văn Lang”. Hoặc, khi dạy nội dung về “Thiên nhiên về hoạt động 

của con người ở vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng” có thể liên hệ với nội dung “Lý 

do nhà Lý dời đô ra Thăng Long”. Hay, có thể ghép để dạy cùng bài “Kinh thành Huế” 

của phần Lịch sử với bài “Thành phố Huế” của phần Địa lý ...      

 2.2.2. Đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở nắm vững đặc trưng của bộ môn 

nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, chú trọng hình thành năng lực tự học của học sinh.  

Khác với việc nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, có thể trực tiếp quan sát ở 

thiên nhiên hoặc ở trong phòng thí nghiệm, lịch sử loài người không thể trực tiếp quan 

sát những gì thuộc về quá khứ và cũng không thể khôi phục lại diễn biến của nó trong 

phòng thí nghiệm. Vì vậy, nhiệm vụ của giáo viên là phải tái tạo lịch sử. Việc tái tạo 

lịch sử cần chú trọng đến đặc điểm tư duy của học sinh tiểu học là gắn với hình tượng 

cụ thể, nên khi trình bày phải coi trọng việc tạo biểu tượng cụ thể, có hình ảnh và chính 

xác cho học sinh.  

Để dựng lại bức tranh quá khứ, trước hết dựa vào lời nói sinh động, giàu hình 

ảnh của giáo viên thông qua việc miêu tả, kể chuyện, làm cho học sinh xúc động, như 

được sống lại với sự kiện ấy. Ngôn ngữ của giáo viên vừa phải mang tính khái quát, vừa 

mang tính cụ thể, kết hợp lời nói với điệu bộ, sắc thái nét mặt. Chất giọng có lúc trang 

nghiêm thành kính, có lúc hồ hởi tươi vui, có lúc đau buồn trầm lắng, khêu gợi cảm xúc 

của học sinh. Bên cạnh lời nói, cần kết hợp với việc sử dụng các đồ dùng trực quan như 

hiện vật, tài liệu, bản đồ, tranh ảnh, phim đèn chiếu, phim video. Các phương tiện trực 

quan có ưu thế là tạo ra hình ảnh lịch sử cụ thể, sinh động, chính xác hơn, thuận lợi hơn 

trong việc tạo biểu tượng và tránh tình trạng hiện đại hoá lịch sử. “Cái gì học được ở 

tuổi thơ thì còn mãi”, hình ảnh để lại dấu ấn sâu đậm, khó phai mờ và lưu giữ khá lâu. 
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Tranh ảnh về Quang Trung sẽ giúp học sinh có biểu tượng về nhân vật anh hùng này 

một cách cụ thể, chứ không liên tưởng tới bước chân thần tốc của Quang Trung sẽ phải 

đi giày ADIDAT. Việc tìm hiểu kênh hình ở một số bài cũng nhằm phát triển nhận thức 

của học sinh. Ví dụ: “Quan sát đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ em có 

nhận xét gì?”; “Đường Trường Sơn gợi cho em suy nghĩ gì?”. Quan sát các hình ảnh, 

hiện vật cụ thể còn tạo cho các em lòng ham hiểu biết, nảy sinh các xúc cảm lịch sử yêu 

ghét, kính trọng, ham muốn noi gương, hình thành tình cảm tự nhiên, không gượng ép.  

 Học lịch sử là để hình dung rõ ràng, giải thích đúng, có cơ sở khoa học về lịch 

sử, nắm được bản chất các sự kiện lịch sử, hình thành các khái niệm lịch sử, rút ra bài 

học lịch sử. Nhưng các sự kiện, hiện tượng lịch sử không phải xuất hiện một cách tuỳ ý, 

hoàn toàn ngẫu nhiên mà chính là sản phẩm của những điều kiện lịch sử nhất định, tuân 

theo những quy luật nhất định. Do vậy, thay vì áp đặt những kết luận sẵn có, trên cơ sở 

sử liệu đã được lĩnh hội, cần tổ chức bài học thành những vấn đề học tập phát huy tính 

tự giác, sáng tạo của học sinh. Trong nhiều trường hợp, khi tổ chức cho học sinh phân 

tích, đánh giá các sự kiện lịch sử, có thể nêu ra nhiều ý kiến khác nhau, xuất phát từ 

những cơ sở khác nhau để học sinh lựa chọn hoặc đưa ý kiến riêng của mình. Ví dụ: Bài 

“Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần hai (1075-1077)” (Lịch sử và Địa lí 

lớp 4), có thể đặt vấn đề để học sinh thảo luận: “Có ý kiến cho rằng Lý Thường Kiệt đi 

xâm lược nhà Tống. Có ý kiến khác lại cho rằng ông cho quân tiến sang đất Tống để 

phá âm mưu của nhà Tống, chặn thế mạnh của giặc. Theo các em ý kiến nào đúng? Vì 

sao?”. Trên cơ sở hoạt động nhóm, thông qua các câu hỏi phụ, học sinh sẽ độc lập suy 

nghĩ, mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình, đồng thời lắng nghe ý kiến của bạn, cùng với sự 

gợi ý, bổ sung của giáo viên, các em sẽ hiểu rõ mục đích tiến sang đất Tống của Lý 

Thường Kiệt là phá âm mưu của nhà Tống, chặn thế mạnh của giặc, tạo thế chủ động 

trên chiến trường. Ở một số nội dung, có thể tổ chức thành các trò chơi, có tác dụng 

phát huy tính tích cực nhận thức, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Phương pháp này 

phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học và làm cho việc lĩnh hội kiến 

thức lịch sử nhẹ nhàng, tự nhiên và hiệu quả hơn. Thông qua trò chơi sẽ làm sống lại 

những sự kiện, nhân vật lịch sử, quá khứ anh hùng của dân tộc một cách tự nhiên, chân 

thực, giúp các em hiểu lịch sử sâu sắc hơn, tránh sự gò bó, áp đặt. Căn cứ vào mục tiêu, 

nội dung của bài học, giáo viên có thể lựa chọn trò chơi cho phù hợp, đa dạng như các 

trò chơi “Đi tìm sự kiện”, “Thi đố kiến thức về lịch sử”, “Ô chữ”, “Lập niên biểu” hay 

“Đóng vai”. Ví dụ: Bài “Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên” (Lịch 

sử và Địa lí lớp 4). Phần đầu của bài, có nhiều lời thoại có thể xây dựng thành một kịch 

bản. Cho học sinh đóng các vai như Vua Trần, Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, các vị bô 

lão, các binh sĩ cùng người dẫn chuyện. Sau khi xem các “đoàn” “diễn kịch”, cùng với 

dẫn dắt của giáo viên thông qua các câu hỏi về câu nói của Trần Thủ Độ với vua Trần 
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“Đầu tôi chưa rớt xin bệ hạ đừng lo”; lời hịch của Trần Quốc Tuấn; hai chữ “Sát Thát” 

trên cánh tay của các binh sĩ; tiếng hô “Đánh” của các vị bô lão ở điện Diên Hồng; hành 

động bóp nát quả cam và đội quân gia nô với lá cờ thêu 6 chữ vàng “Phá cường địch, 

báo hoàng ân” của người anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản, không chỉ hình thành ở 

học sinh biểu tượng cụ thể về các nhân vật lịch sử, mà còn giúp các em hiểu rõ ý chí 

quyết tâm giết giặc cứu nước từ triều đình đến nhân dân, từ già đến trẻ của vua tôi nhà 

Trần. Vài năm lại đây, ở thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thông tin xét duyệt, hỗ 

trợ “Đưa kịch thiếu nhi về đề tài lịch sử Việt Nam vào các trường tiểu học”. Những buổi 

diễn kịch của “Sân khấu Kịch IDECAF” tại các trường tiểu học, nhận được sự hưởng 

ứng rất nhiệt tình của phụ huỵnh, học sinh và giáo viên. Sau khi xem kịch xong, học 

sinh còn được tổ chức các trò chơi mang tính vận động như Trần Quốc Toản kết hợp 

những người bạn tập võ; Lê Lợi biết kiên trì, nhẫn nại, tập hợp người tài. Chúng tôi rất 

mong muốn, việc xem kịch lịch sử của học sinh tiểu học sẽ được tiến hành thường 

xuyên ở các thành phố lớn, và sẽ được các ban ngành cũng như các bậc phụ huynh của 

các tỉnh trong toàn quốc quan tâm, để việc học lịch sử của các em sinh động, gần gũi và 

có ý nghĩa thiết thực hơn.    

Lịch sử qua đi nhưng không hoàn toàn biến mất mà còn để lại “dấu vết” qua văn 

học dân gian, phong tục tập quán, lễ hội, thành quách, nhà cửa, đình, chùa, đền, miếu, 

qua ghi chép của người xưa, qua tên đất, tên làng, tên đường phố, qua tranh ảnh, báo chí 

và những ngày kỷ niệm, những ngày lễ lớn. Vì vậy, cần phải hết sức quan tâm đến các 

hình thức tổ chức dạy học lịch sử đa dạng, tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc với các 

nguồn sử liệu nói trên. Ngoài tiết học trên lớp, có thể tổ chức cho học sinh được nghe 

các nhân vật lịch sử, các nhân chứng kể lại các sự kiện lịch sử. Sự gặp gỡ, tiếp xúc trực 

tiếp với những người đã từng chứng kiến, tham dự các sự kiện trọng đại của đất nước, 

có tác dụng giáo dục rất lớn với học sinh về lòng khâm phục, biết ơn và noi gương. Ví 

dụ nhân dịp kỉ niệm 45 năm chiến thắng Hàm Rồng, hòa cùng với không khí lễ hội của 

tỉnh, thì đây là dịp hết sức có ý nghĩa để cho học sinh được nghe những người anh hùng 

kể về cuộc chiến đấu trên quê hương mình, nghe bà Ngô Thị Tuyển kể chuyện tải đạn 

phục vụ bộ đội và sự kiện vác hai hòm đạn gấp đôi trọng lượng cơ thể mình. Có thể đưa 

học sinh đến chùa Mật Đa, nghe các nhà sư kể chuyện sư Đàm Xuân đã biến nhà chùa 

thành nơi cứu chữa thương binh và cùng với nhân dân tiếp tế cơm nước cho bộ đội trên 

trận địa. Việc tiếp xúc với người thật, việc thật có sức thuyết phục mạnh hơn bất cứ 

phương tiện dạy học nào khác, sẽ để lại trong trái tim các em những ấn tượng hết sức 

sâu sắc. Niềm đam mê, yêu thích khám phá lịch sử nhiều khi bắt nguồn từ sự khâm 

phục, tự hào về những nhân vật mà mình đã biết. Và, để tránh tình trạng học sinh đọc 

lèo lèo tên các vị vua Trung Quốc mà chỉ biết mang máng về nhân vật lịch sử mà trường 

mình mang tên. Hằng năm, các trường cũng nên mở các cuộc thi tìm hiểu về những 
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đóng góp của các nhân vật lịch sử gắn liền với tên trường, với địa phương hay đất nước. 

Bên cạnh những tiết học trên lớp, nên tổ chức việc học tập ở hiện trường, bảo tàng, 

tham quan các di tích lịch sử, văn hoá; sưu tầm lịch sử địa phương. Hà Nội là thành phố 

đầu tiên trong cả nước đưa chuyên đề lịch sử địa phương vào giảng dạy trong nhà 

trường. Văn phòng Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long phối hợp với Sở giáo 

dục và Đào tạo Hà Nội đã triển khai công tác biên soạn chương trình và tổ chức dạy học 

lịch sử Thăng Long-Hà Nội trong các trường tiểu học và phổ thông. Sau Hà Nội, mong 

rằng không chỉ học sinh thủ đô mà học sinh tiểu học cả nước cũng sẽ được tìm hiểu các 

nhân vật lịch sử, di tích danh thắng, văn hóa ẩm thực, trang phục của người dân ở địa 

phương mình. Các em sẽ hiểu rõ hơn những đóng góp của địa phương mình trong dòng 

chảy của lịch sử dân tộc, tự hào với truyền thống quê hương, có hành động thiết thực 

trong việc giữ gìn, bảo vệ các di tích lịch sử ở địa phương, có ý thức trách nhiệm trong 

việc phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương mình. 

 3. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Trong bối cảnh hội nhập, “Dân ta phải biết sử ta” có ý nghĩa rất lớn trong việc 

giữ gìn bản sắc dân tộc. Vì vậy, cần đổi mới phương pháp dạy học trong môn Lịch sử ở 

tiểu học nhằm tái tạo lịch sử một cách chân thực, sinh động song song với việc tạo điều 

kiện cho học sinh làm việc với các nguồn tư liệu dưới nhiều hình thức và mức độ khác 

nhau một cách hứng thú, tích cực, chủ động. Giáo viên chỉ là người tổ chức, hướng dẫn, 

điều khiển, giúp đỡ các em xử lý thông tin. Chính học sinh tạo ra cho mình những hình 

ảnh cụ thể về lịch sử, tự khám phá ra bản chất, qui luật của các sự kiện, hiện tượng lịch 

sử, tự mình đánh giá chúng chứ không phải là ghi nhớ một cách thụ động.  

Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử, không chỉ cần sự cố gắng của mỗi giáo 

viên, học sinh mà cần có sự quan tâm rất lớn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ban 

ngành có liên quan như: tiếp tục thực hiện các chương trình bồi dưỡng thường xuyên về 

chuyên môn cho giáo viên; sản xuất thêm nhiều đồ dùng dạy học, nhất là những bộ 

phim về các nhân vật lịch sử tiêu biểu của nước nhà; xuất bản thêm sách tham khảo cho 

giáo viên và học sinh. Đồng thời, tùy vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng trường 

học, giáo viên cần sử dụng có hiệu quả các tiết dạy lịch sử địa phương theo qui định của 

Bộ (10% thời lượng chương trình), thông qua các hình thức học tập và tham quan bổ 

ích, thiết thực. 

Về nội dung chương trình, xin trích lời của nhà sử học Dương Trung Quốc “Lịch 

sử mà ta đã và đang mang đến cho lớp trẻ nói về những biểu tượng, những khái niệm 

nhiều hơn là nói về những con người và số phận của con người. Điều đó đã làm cho lịch 

sử trở nên xơ cứng, xa lạ và giảm tính hấp dẫn”. Vì vậy, để phù hợp với đặc điểm tâm lí 

và nhận thức của học sinh tiểu học thì chương trình chỉ nên là những bài học về các 
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nhân vật lịch sử và những sự kiện được viết dưới dạng những câu chuyện lịch sử, trong 

đó có những vấn đề mở nhằm liên hệ tới những nét riêng của lịch sử địa phương, với 

những tên đất, tên người gần gũi với các em. Những câu chuyện lịch sử, bao giờ cũng 

khiến học sinh nhớ lâu hơn những con số, những sự kiện khô khan. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]  Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4,5, NXB Giáo 

 dục, Hà Nội, 2005. 

[2]  Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liệu bồi dưỡng giảng viên cốt cán cấp tỉnh, thành 

 phố môn Lịch sử và Địa lí lớp 5, Hà Nội, 2006. 

[3]  Nhiều tác giả. Tự nhiên- Xã hội và phương pháp dạy học Tự nhiên-Xã hội ở 

 tiểu học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006. 

[4]  Phan Ngọc Liên (chủ biên). Phương pháp dạy học lịch sử , NXB ĐHSP, Hà Nội, 2002. 

 

TO CONTINUE INNOVATING THE METHOD OF TEACHING 

HISTORY AT PRIMARY SCHOOLS AT PRESENT 

Nguyen Thi Hanh1 
1Department of Social Sciences, Hong Duc University   

ABSTRACT 

  Based on the facts of current teaching and learning history in primary schools, 

the author deals with to innovating the method of teaching and learning history, so that 

the future owners of the country can receive nation's history thoroughly and avoid the 

state of passive acquisition or of modernizing history. 
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NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG) Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

Nguyễn Quốc Tuấn1 

1Khoa khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức 

TÓM TẮT 

Trên cơ sở phân tích nội dung chương trình, tuyên bố chuẩn đầu ra của trường, 

Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu cho việc lựa chọn địa điểm, nội dung thực hành nghề 

nghiệp. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát các địa điểm trong Tỉnh và chỉ ra được số 

lượng sinh viên có thể thực tập nghề nghiệp cuối khóa phù hợp tại các cơ sở đáp ứng 

yêu cầu nêu ra. Đây là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện tốt đợt thực tập cuối khóa 

và định hướng việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên ngành Địa lí học (Quản lí tài 

nguyên, môi trường). 

 1. MỞ ĐẦU 

Ngành Địa lí học (Quản lí Tài nguyên - Môi trường) là một ngành đào tạo mới 

với số lượng sinh viên đông đảo. Năm học tới 2010 - 2011, trường Đại học Hồng Đức 

sẽ có khóa sinh viên đầu tiên của ngành này thực tập tốt nghiệp; vấn đề đặt ra hiện nay 

là tìm các địa điểm thích hợp cho sinh viên thực hành nghề nghiệp. 

 2. NỘI DUNG 

 2.1. Những yêu cầu lựa chọn nội dung, địa điểm thực hành nghề nghiệp cho sinh 

viên ngành Địa lí học (Quản lí Tài nguyên - môi trường)  ở trường Đại học Hồng Đức 

 2.1.1. Nội dung thực hành nghề nghiệp của sinh viên phải phù hợp với chương trình 

đào tạo và tuyên bố chuẩn đầu ra 

 Chương trình ngành Địa lí học (Quản lí Tài nguyên - Môi trường) ở trường Đại 

học Hồng Đức gồm 132 tín chỉ. Ngoài kiến thức phần đại cương, kiến thức ngành của 

chương trình gồm các nội dung cơ bản: 

 - Địa lí tự nhiên 15-17 tín chỉ 

 - Địa lí kinh tế-xã hội: 16-19 tín chỉ 

 - Bản đồ, hệ thống thông tin địa lí, viễn thám: 7-10 tín chỉ 

 - Quản lí tài nguyên, môi trường: 15 đến 20 tín chỉ. 

 Theo định hướng nghề nghiệp trong chương trình đào tạo, nội dung Quản lí Tài 

nguyên-Môi trường là nội dung chính cho tiến hành thực hành nghề nghiệp.  
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 Trong tuyên bố chuẩn đầu ra của trường, sinh viên tốt nghiệp ngành Địa lí học 

(Quản lí tài nguyên, môi trường) có thể làm việc phù hợp các công việc: 

 - Phân vùng và tổ chức lãnh thổ địa lí. 

 - Điều tra, khảo sát nghiên cứu các đặc điểm địa lí tự nhiên của các lãnh thổ. 

 - Quản lý tài nguyên, môi trường và giảm thiểu tai biến thiên nhiên.  

 - Xây dựng, quản lý và đánh giá các dự án môi trường đô thị, nông nghiệp, nông thôn. 

 Học phần thực tập gồm 5 tín chỉ và thời gian thực tập được ấn định là 8 tuần.  

 Do sự giao thoa kiến thức của nhiều ngành khoa học, nhiều nội dung các môn 

học liên quan đến khoa học Địa lí cũng bao gồm cả nội dung Quản lí tài nguyên, môi 

trường. Đó là các kiến thức về môi trường địa lí tự nhiên: địa hình, khí hậu, thủy văn, 

thổ nhưỡng, sinh vật; tổ chức lãnh thổ địa lí, Bản đồ địa lí, Hệ thống thông tin địa lí 

GIS... 

 2.1.2. Hoạt động của các cơ sở cho sinh viên thực tập phải phù hợp với chương 

trình đào tạo và gắn với địa phương. 

 Với nội dung kiến thức ngành học kể trên, các kiến thức cần cho thực hành nghề 

nghiệp khá rộng liên quan đến nhiều cơ sở : 

 Trước hết gồm Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc và bảo vệ môi 

trường, Sở, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Khu bảo tồn thiên nhiên, Đài Khí tượng, 

Thủy văn hoạt động trong lĩnh vực điều tra, dự báo, quản lí môi trường và tài nguyên 

thiên nhiên ở địa phương:  

 - Thống kê, quy hoạch hiện trạng tài nguyên và sử dụng 

 - Thực hiện một số dự án khắc phục và phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi 

trường phát sinh trong hoạt động sống của con người: ô nhiễm môi trường nước , môi 

trường không khí, tiếng ồn, rác thải 

 -  Xây dựng, ứng dụng các công cụ có hiệu lực quản lý môi trường quốc gia và các 

vùng lãnh thổ. Các công cụ trên phải thích hợp cho từng ngành, từng địa phương và cộng 

đồng dân cư. 

 - Quản lí các khu bảo tồn thiên nhiên… 

 - Ứng dụng GIS trong quản lí môi trường 

 - Quan trắc, dự báo khí tượng, thủy văn. 

 - Phát triển bền vững kinh tế, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không 

tạo ra ô nhiễm và suy thoái chất lượng môi trường sống, nâng cao sự văn minh và công 

bằng xã hội. 

  Ngoài ra có thể kể tới các cơ sở như Cục thống kê, các Công ty môi trường và công 

trình đô thị có những hoạt động liên quan đến ngành đào tạo:  thống kê các số liệu kinh tế -

xã hội hàng năm của tỉnh, xử lí ô nhiễm môi trường các đô thị... 
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 2.1.3. Địa điểm thực hành nghề nghiệp của sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu 

về cán bộ hướng dẫn, cơ sở vật chất kĩ thuật và số lượng nhận sinh viên thực tập 

 a) Yêu cầu về chuyên môn của người hướng dẫn 

 - Có đủ các cán bộ có trình độ tốt nghiệp từ đại học trở lên. 

 - Chuyên ngành đào tạo phù hợp hoặc gần với ngành Địa lí học (Quản lí Tài 

nguyên - Môi trường). Căn cứ vào chương trình đào tạo, chúng tôi xác định những 

ngành gần theo thứ tự là các ngành: Môi trường, Khí tượng-Thủy văn, Địa chất, Quản 

lí đất đai. 

 b) Yêu cầu về cơ  sở vật chất, thiết bị sử dụng 

 Có các cơ sở vật chất thiết bị tối thiểu cho thực tập nghề nghiệp: máy tính, phần 

mềm Mapinfo, phần mềm Quản lí Tài nguyên môi trường và các thiết bị nghiên cứu địa 

lí khác. Với các địa điểm có các cơ sở vật chất thiết bị khá đầy đủ thì sinh viên có điều 

kiện tham gia vào các hoạt động của cơ sở để nâng cao tay nghề. Trung tâm quan trắc 

môi trường, Phòng Bản đồ của Sở Tài nguyên - Môi trường, Đài Khí tượng - Thủy văn, 

Vườn Quốc gia thường là những nơi có cơ sở vật chất thiết bị khá đầy đủ hơn các phòng 

Quản lí Tài nguyên - Môi trường ở các huyện. 

 c) Yêu cầu về số lượng 

 Mỗi địa điểm không nhận quá nhiều sinh viên thực tập. Hiện tại, trường Đại học 

Hồng Đức mới có quy định cụ thể về số lượng người hướng dẫn làm khóa luận tốt 

nghiệp. Theo đó, mỗi giảng viên có trình độ đại học với 5 năm trong nghề không hướng 

dẫn quá 2 sinh viên, giảng viên chính và tiễn sĩ không hướng dẫn quá 4 sinh viên. Có 

thể vận dụng tiêu chí này trong việc hướng dẫn sinh viên thực tập tại cơ sở nhưng có sự 

điều chỉnh cho phù hợp với từng cơ sở thực tập, mức điều chỉnh: cán bộ có trình độ đại 

học đúng hoặc gần chuyên ngành đào tạo có tay nghề được cơ sở đánh giá tốt  hướng 

dẫn không quá 3 sinh viên; chuyên viên, người có trình độ từ Thạc sĩ trở lên hướng dẫn 

không quá 5 sinh viên.  

Yêu cầu này đảm bảo cho sinh viên có điều kiện thực hành đúng nghề nghiệp 

tránh trùng lặp và thực tập làm việc hành chính quá nhiều. 

 2.2. Kết quả điều tra các địa điểm thực tập nghề nghiệp ở Thanh Hóa cho 

sinh viên ngành Địa lí học (Quản lí Tài nguyên - Môi trường) 

Đề tài đã điều tra trực tiếp bằng phiếu hỏi tại 37 cơ sở thuộc tỉnh, trong đó, số 

lượng các huyện, thị, thành phố được điều tra trong tỉnh Thanh Hóa là 24/27. 
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Bảng 1. Các địa điểm điều tra tại Thanh Hóa  

TT Các huyện, thị  

đã  điều tra 
Quản lí 
TN-MT 

Bảo tồn 
thiên nhiên 

Xử lí ô nhiễm 
môi trường 

Quan trắc, dự báo 

và bảo vệ 

Môi 
trường 

Khí tượng-
Thủy văn 

1. Yên Định X    X 

2. Thạch Thành X     

3. Hậu Lộc X     

4. TX Sầm Sơn,TH   X   

5. TX Bỉm Sơn,TH X     

6. TP Thanh Hoá XX  X XX X 

7. Thiệu Hoá X    X (Giàng) 

8. Đông Sơn X     

9. Nga Sơn X     

10. Nông Cống X    X 

11. Hà Trung X Rừng sến 

Tam Quy 

   

12. Tĩnh Gia X  X  X 

13. Quảng Xương X     

14. Triệu Sơn X     

15. Vĩnh Lộc X     

16. Hoằng Hoá X     

17. Thọ Xuân X     

18. Cẩm Thủy X     

19. Bá Thước X     

20. Ngọc Lặc X     

21. Như Xuân X    X 

22. Như Thanh X     

23. Thường Xuân X     

24. Quan Hóa  Pù Hu    
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Các cơ sở đã điều tra được phân loại như sau : 

- Sở, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường, Trung tâm 

quan trắc bảo vệ môi trường: 26 

- Khu bảo tồn thiên nhiên: 2 

- Công ty môi trường đô thị: 3 

- Trung tâm, trạm dự báo Khí tượng, Thủy văn, Hải văn: 6 

Như vậy, số lượng các địa điểm được điều tra (bảng 1) đã bao quát hầu hết các 

huyện, thị trong tỉnh. Qua bảng 1 cũng cho thấy, các phiếu điều tra tập trung ở Phòng 

Tài nguyên - Môi trường (23 địa điểm). Số điểm điều tra hoạt động bảo tồn thiên nhiên 

còn ít so với các khu bảo tồn thiên nhiên trong tỉnh và lân cận (2 địa điểm).  

 2.3. Lựa chọn các địa điểm 

 a) Các phòng Quản lí Tài nguyên - Môi trường 

 Tổng hợp các phiếu điều tra cho biết, số sinh viên được các phòng Quản lí Tài 

nguyên - Môi trường nhận thực tập hàng năm và trình độ, chuyên ngành  đào tạo của 

cán bộ những phòng này ở các huyện, thị như sau : 

Bảng 2.  Số sinh viên được các phòng Tài nguyên - Môi trường nhận thực tập hàng năm 

và trình độ, chuyên ngành đào tạo của cán bộ các phòng này 

TT 
Phòng Tài 

nguyên-môi 

trường 

Nhu 

cầu 

nhận  

SV 

Số cán bộ của 

phòng, trình độ 

Chuyên ngành đào tạo của CB  phòng  Tài 

nguyên - MT 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Môi 

trường 

QL 

đất 

đai 

Địa lí, 

địa 

chất 

Trắc 

địa 

Luật Ngành 

khác 

1.  Thạch Thành 2 5 0 1 0 5 1 0 0 0 

2.  Hậu Lộc 3 5 1 1 1 5 0 0 0 1 

3. TX. Bỉm Sơn 10 6 0 2 1 4 0 0 0 3 

4.  Thiệu Hoá 1 7 0 1 1 4 0 0 1 2 

5.  Đông Sơn 2 8 0 3 1 6 0 2 0 2 

6.  Nga Sơn 3 4 0 0 1 3 0 0 0 0 

7.  Nông Cống 2 6 1 0 0 5 0 0 0 2 

8. Hà Trung 4 6 0 0 1 4 1 0 0 0 

9.  Quảng Xương  4 7 0 0 0 5 0 0 0 2 

10.  Triệu Sơn 6 8 0 2 1 4 1 3 0 1 
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11. Hoằng Hoá 2 6 0 0 0 4 0 0 0 2 

12. TP.Thanh Hoá 5 7 0 0 0 2 0 0 0 5 

13. Thọ Xuân 5 6 0 2 0 6 0 0 0 2 

14. Cẩm Thủy 2 6 0 0 1 2 2 0 0 0 

15. Bá Thước 4 3 0 1 0 0 0 0 0 4 

16. Như Xuân 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 

17. Như Thanh 2 7 0 0 0 5 0 0 0 0 

18. Thường Xuân 5 6 0 2 1 6 0 0 0 1 

Cộng 64 106 1 15 10 67 5 5 2 33 

Qua bảng trên cho thấy, có 18 phòng Tài nguyên - Môi trường ở các huyện, thị 

có nhu cầu nhận 64 sinh viên thực tập hàng năm. Căn cứ vào số lượng thu thập qua 

phiếu điều tra chúng tôi thấy có một phòng đăng kí số lượng sinh viên thực tập hàng 

năm quá nhiều (TX.Bỉm Sơn). Số lượng sinh viên về thực tập tại đây sẽ hạn chế chỉ 

với 6 sinh viên. Tuy nhiên, số huyện chưa có nhu cầu nhận sinh viên thực tập hàng 

năm là 5. 

Phần lớn đội ngũ cán bộ của các phòng Tài nguyên - Môi trường có trình độ đại 

học. Số cán bộ có trình độ đại học của các phòng là 106 trong tổng số 122, chiếm tỉ lệ  

86,9%. Về chuyên ngành đào tạo của cán bộ phòng Tài nguyên - Môi trường, bảng 2 

cũng cho thấy, đây là phòng có chuyên ngành đào tạo của cán bộ khá đa dạng. Thống kê 

ở 37 địa điểm trên, cán bộ của các phòng có tới trên 12 ngành, chuyên ngành đào tạo 

khác nhau: 

- Môi trường - Kinh tế 

- Quản lí đất đai - Nông nghiệp 

- Địa lí, Địa chính - Xây dựng 

- Mỏ địa chất - Kiến trúc 

- Trắc địa - Sinh học 

- Luật 

- Lâm nghiệp 

- Khai thác khoáng sản, Chế biến lâm sản,  

- Thủy lợi - Kế toán 

Trong tổng số cán bộ của phòng Tài nguyên - Môi trường, có  số lượng lớn các 

cán bộ có chuyên ngành đào tạo Quản lí đất đai chiếm 57,4%, Môi trường 7,4%, Địa lí 

và Địa chất 4,1%, Trắc địa 4,1%. Các ngành đào tạo khác chiếm 23,8%. Căn cứ vào 
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chương trình đào tạo thì đây cũng là bốn ngành đào tạo trùng và gần với chuyên ngành 

Địa lí học (Quản lí Tài nguyên-Môi trường). Việc sử dụng các cán bộ có các chuyên 

ngành đào tạo này hướng dẫn sinh viên thực hành nghề nghiệp sẽ phù hợp hơn trong 

việc giúp sinh viên tiếp cận với công việc Quản lí Tài nguyên-Môi trường hoặc liên 

quan. Với các phòng chỉ có cán bộ với chuyên ngành đào tạo là Quản lí đất đai thì sẽ ít 

phù hợp hơn. Dựa vào tiêu chí trên, số phòng Tài nguyên-Môi trường nhận sinh viên 

thực tập có đội ngũ cán bộ hướng dẫn phù hợp là 10 (34 sinh viên thực tập) và số phòng 

ít phù hợp là 8 (20 sinh viên thực tập). 

Bảng 3.  Mức độ  phù hợp về ngành  đào tạo của cán bộ hướng dẫn 

các phòng  Tài nguyên - Môi trường 

TT 
Phòng Quản lí  

Tài nguyên-Môi 
trường 

Nhu 
cầu 

nhận  
SV 

Mức độ  
phù hợp 

Chuyên ngành đào tạo của CB   
phòng Tài nguyên-MT 

Phù 
hợp 

Ít phù 
hợp 

Môi 
trường 

QL 
đất 
đai 

Địa lí, 
địa 
chất 

Trắc 
địa 

Luật Ngành 
khác 

1.  Thạch Thành 2 X  0 5 1 0 0 0 

2.  Hậu Lộc 3 X  1 5 0 0 0 1 

3. TX. Bỉm Sơn 6 X  1 4 0 0 0 3 

4.  Thiệu Hoá 1 X  1 4 0 0 1 2 

5.  Đông Sơn 2 X  1 6 0 2  2 

6.  Nga Sơn 3 X  1 3 0 0 0 0 

7.  Nông Cống 2  X 0 5 0 0 0 2 

8. Hà Trung 4 X  1 4 1 0 0 0 

9.  Quảng Xương  4  X 0 5 0 0 0 2 

10.  Triệu Sơn 6 X  1 4 1 3  1 

11. Hoằng Hoá 2  X 0 4 0 0 0 2 

12. TP.Thanh Hoá 5  X 0 2 0 0 0 5 

13. Thọ Xuân 5  X 0 6 0 0 0 2 

14. Cẩm Thủy 2 X  1 2 2 0 0 0 

15. Như Thanh 2  X 0 5 0 0 0 0 

16. Thường Xuân 5 X  1 6 0 0 0 1 

 Cộng  64 106 1 15 10 67 5 5 2 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 4. 2010 

 55

Các địa điểm trong tỉnh có thể xây dựng thành địa bàn thực tập ổn định cho sinh 

viên, vì sẽ được phần lớn sinh viên trong tỉnh lựa chọn. Các địa điểm ở tỉnh ngoài tuy có 

sinh viên học tại trường Đại học Hồng Đức nhưng sẽ khó xây dựng thành địa bàn thực 

tập ổn định vì sự thay đổi hàng năm. Như vậy, số huyện có phòng Tài nguyên - Môi 

trường có thể xây dựng thành địa bàn thực tập ổn định là 16 với nhu cầu nhận sinh viên 

thực tập hàng năm là 54. Số lượng các phòng Tài nguyên - Môi trường nhận sinh viên 

thực tập còn có thể tăng hơn nữa trong những năm sau.  

Sinh viên thực tập có thể làm quen các công việc:  

- Thống kê, quy hoạch hiện trạng tài nguyên và sử dụng. 

- Các công việc quản lí hành chính 

- Tham gia một số dự án về thu gom, xử lí rác thải, phòng chống ô nhiễm tại địa 

phương nếu được các phòng Tài nguyên - Môi trường cho phép. 

b) Các cơ quan cấp tỉnh thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường: Chi cục bảo vệ môi 

trường, Trung tâm quan trắc bảo vệ môi trường. 

Số liệu điều tra ở Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm quan trắc bảo vệ môi 

trường cho thấy, nhu cầu nhận sinh viên thực tập là 10 (mỗi cơ quan có thể nhận 5 sinh viên). 

Cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ của Chi cục và Trung tâm này đều có đầy đủ khă năng cho 

sinh viên thực tập 

Ngoài ra có thể kể tới các phòng chức năng của Sở Tài nguyên - Môi trường với 

nội dung hoạt động liên quan đến ngành đào tạo Địa lí học (Quản lí Tài nguyên - Môi 

trường) có những điều kiện tốt cho sinh viên thực tập gồm: phòng Tài nguyên - Khoáng 

sản, Công nghệ, Quản lí tài nguyên nước, Kiểm soát ô nhiễm, Bản đồ.  

c) Trung tâm dự báo khí tượng - thủy văn. 

Khảo sát qua phiếu điều tra tại các Trung tâm Khí tượng - Thủy văn của tỉnh 

Thanh Hóa cho thấy, số lượng sinh viên được nhận thực tập là 22 (Bảng 4). Đội ngũ cán 

bộ của các trung tâm đều được đào tạo đúng chuyên ngành. Tuy nhiên với quy mô và 

công việc của từng Trung tâm khí tượng, thủy văn thì nên giới hạn số lượng sinh viên 

thực tập là 10 (6 ở Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn tỉnh và các Trạm khí - 

tượng thủy văn nên bố trí 2-3 sinh viên một trạm). Tổng số sinh viên thực tập tại các cơ 

sở này khoảng 15 sinh viên 

Bảng 4.  Số sinh viên được các TT Khí tượng -Thủy văn  nhận thực tập hàng năm 

TT 
TT. Khí tượng-

Thủy văn 

Số lượng 

nhận SV 

thực tập 

Dự báo khí 

tượng-thủy 

văn 

Quan trắc MT 

nước, không khí, 

đo mưa axit 

Quan trắc  

hải văn 
Ghi chú 

1. TP. Thanh Hóa 15 10 5 X  

2. Như  Xuân 4 2 2   

3. Yên Định 3 3    
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   Sinh viên có thể thực tập tại phòng Dự báo khí tượng, thủy văn, phòng Quan trắc 

hải văn và phòng Quan trắc môi trường nước, không khí; làm các công việc quan trắc 

khí tượng, quan trắc môi trường nước, không khí, mưa axit và công tác dự báo là khí 

tượng, thủy văn 

d) Các khu bảo tồn thiên nhiên 

 Tuy chưa điều tra hết các khu bảo tồn thiên nhiên ở Thanh Hóa, nhưng mới khảo sát 

ở 2 khu bảo tồn thiên nhiên thì nhu cầu nhận sinh viên thực tập hàng năm là 66. Thanh Hóa 

với một vườn Quốc gia (Bến En) và bốn khu bảo tồn thiên nhiên (Xuân Liên, Pù Luông, Pù 

Hu, Rừng Sến Tam Quy) thì nhu cầu nhận sinh viên thực tập ở các khu bảo tồn thiên nhiên 

là rất lớn. 

 Sinh viên có thể làm quen các hoạt động chính của khu bảo tồn thiên nhiên: 

 - Bảo tồn và duy trì tình trạng tự nhiên các hệ sinh thái đặc trưng, quần xã sinh vật, 

các loài. 

- Nghiên cứu khoa học và phục vụ nghiên cứu khoa học. 

- Du lịch sinh thái. 

 Hiện tại, việc quản lí thiếu chặt chẽ, nạn phá rừng, lâm tặc vẫn còn xảy ra ở các khu 

bảo tồn thiên nhiên nên việc đưa sinh viên thực tập đến các khu vực này hạn chế ở số lượng 

vừa phải (dưới 10 sinh viên cho mỗi khu bảo tồn thiên nhiên). Do vậy, các khu bảo tồn 

thiên nhiên của tỉnh có thể nhận 50 sinh viên thực tập hàng năm. 

 Ngoài ra, các công ty môi trường và công trình đô thị tại các thị trấn, thị xã, thành 

phố Thanh Hóa cũng có nhu cầu nhận hơn 30 sinh viên thực tập. Một số lĩnh vực thực tập 

ở các công ty: điều tra các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, nghiên cứu khoa học và 

triển khai dự án xử lí ô nhiễm môi trường. Đây sẽ là địa bàn thực tập tiềm năng cho sinh 

viên ngành Địa lí học (Quản lí Tài nguyên - Môi trường). 

 3. KẾT LUẬN  

 Trên cơ sở phân tích nội dung chương trình, tuyên bố chuẩn đầu ra của trường, 

chúng tôi đã xây dựng được các yêu cầu cho việc lựa chọn địa điểm, nội dung thực hành 

nghề nghiệp. Đề tài đã tiến hành khảo sát các địa điểm trực thuộc Sở Tài nguyên-Môi 

trường: Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường, phòng Tài nguyên 

- Môi trường các huyện thị, Trung tâm dự báo Khí tượng, Thủy văn… và chỉ ra được số 

lượng sinh viên có thể thực tập nghề nghiệp cuối khóa tại các cơ sở này khoảng từ 110 
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đến 130 sinh viên. Đây là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện tốt các đợt thực tập cuối 

khóa và định hướng việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành Địa lí học (Quản lí 

Tài nguyên - Môi trường). 
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CHOOSING JOB – TRAINING LOCATIONS IN THANH HOA FOR 

STUDENT OF GEOGRAPHY ( RESOURCES ENVIRONMENT 

MANAGEMENT) AT HONG DUC UNIVERSITY 

Nguyen Quoc Tuan1 

1Department of Social sciences, Hong Duc University 

 

ABSTRACT 

 Based on the content analysis of curriculum, the declaration of the University’s 

standardized output, the requirements for selection of lolocations and contents of job – 

training practices are submitted. A survey for practice locations in the province 

conducted with the specific number of students indicated who will have a job – training 

practice their final training course in these locations. This is an important priority. 
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TIẾNG ANH “TELL ME 

MORE” VÀO DẠY KỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN CHUYÊN 

NGÀNH TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

Nguyễn Thị Hồng1, Trịnh Hồng Nam1 

1Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Hồng Đức 

TÓM TẮT 

 Bài báo nghiên cứu việc ứng dụng một số phần mềm nhằm phát triển kỹ năng 

nói cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh trường Đại học Hồng  Đức. Qua thực tế 

khảo sát, điều tra về thực trạng dạy và học kỹ năng nói của giảng viên và sinh viên 

chuyên ngành tiếng Anh trường Đại học Hồng Đức, nghiên cứu việc ứng dụng một số 

phần mềm vào giảng dạy kỹ năng nói, đặc biệt là việc ứng dụng của phần mềm “Tell 

Me More” về tính năng và cách sử dụng của một trong những phần mềm ứng dụng, 

chúng tôi đưa ra một số biện pháp nhằm làm cho việc ứng dụng phần mềm này đạt 

hiệu quả hơn.  

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục là một xu thế mới của giáo dục Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai lâu dài. Công nghệ thông tin mở ra 

triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học. Công nghệ 

thông tin đang chứng tỏ những ưu thế và hiệu quả trong quá trình dạy học nói chung và 

đối với việc dạy ngoại ngữ nói riêng.  

 Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy các kỹ năng tiếng Anh, trong thực tế 

đã tạo nhiều thuận lợi cho cả người dạy và người học, đặc biệt trong việc dạy kỹ 

năng nói. Trong giờ dạy nói, với sự trợ giúp đắc lực của internet, giáo viên có thể 

nhanh chóng cập nhật những thông tin mới cho bài giảng, hoặc có thể cho sinh viên 

làm việc trực tuyến, truy cập vào các trang web để tìm thông tin phù hợp cho phần 

trình bày của mình. Trong các giờ học nói tiếng Anh, sinh viên đã phát huy được 

khả năng của mình trong việc phát triển kỹ năng nói như cách thể hiện ý tưởng, cách 

dùng từ, cách phát âm, cách sử dụng ngữ điệu.v.v.  

 Trong sự bùng nổ của công nghệ thông tin, nhiều phần mềm dạy học đã được 

đưa vào ứng dụng trong các bài giảng nhưng hầu hết là các phần mềm hỗ trợ. Các 

phần mềm dùng để dạy và học ngoại ngữ vẫn còn hạn chế. Các nghiên cứu trong nước 

và ngoài nước cũng chỉ đề cập đến việc ứng dụng phần mềm vào dạy tiếng Anh chung 

cho cả 4 kỹ năng chứ chưa đi sâu nghiên cứu việc ứng dụng cho từng kỹ năng, đặc 
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biệt là kỹ năng nói. Phần mềm “Tell Me More” - được đánh giá là phần mềm học 

tiếng Anh hiệu quả nhất cũng mới chỉ được giới thiệu chung chung, chưa có công 

trình nào nghiên cứu sâu về tính năng và hiệu quả ứng dụng của nó. Qua khảo sát, 

điều tra về thực trạng dạy và học kỹ năng nói, nghiên cứu việc ứng dụng một số phần 

mềm vào giảng dạy kỹ năng nói, bài viết đi sâu nghiên cứu ứng dụng  phần mềm “Tell 

Me More”, nhằm sử dụng hiệu quả phần mềm này trong việc phát triển kỹ năng nói 

cho SV chuyên ngành Tiếng Anh trường Đại học Hồng Đức. 

 2. PHẦN MỀM ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM 

Sau khi tiến hành nghiên cứu lý thuyết, chúng tôi đã rút ra kết luận rằng chất 

lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn 

được những phần mềm dạy học có chất lượng và việc sử dụng chúng một cách có hiệu 

quả. Những phần mềm đó phải có những tiêu chí cụ thể, phù hợp với mục đích dạy học. 

Để đánh giá các phần mềm chúng tôi đã dựa trên một số tiêu chí mà PGS. TS Đào Thái 

Lai - Viện khoa học giáo dục Việt Nam đã đưa ra trong Tạp chí Giáo dục số 193 (kì 1-

7/2008) như:  

- Về nội dung:  

 Phải phù hợp với chương trình môn học, với trình độ của người học. 

 Nội dung kiến thức trong phần mềm phải đa dạng phong phú và phải được 

sắp xếp có hệ thống giúp người học có thể tiếp thu kiến thức một cách dễ 

dàng, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức và tự kiểm tra đánh giá. 

-     Về khía cạnh công nghệ phần mềm:  

 Phần mềm phải được thiết kế dễ cài đặt, dễ sử dụng trên nhiều máy tính thế 

hệ khác nhau, hệ điều hành khác nhau và có thể lưu trữ lâu dài. 

 Phần mềm phải được thiết kế tiện lợi có thể chạy cả trên mạng (online) lẫn 

trên máy không nối mạng (offline) 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu một số các phần mềm dạy ngoại ngữ 

như “Tell Me More”, American Master 1.0, LANGMaster, English Study Pro, 

Home4English… và thấy rằng các phần mềm dạy ngoại ngữ đều đáp ứng được những 

tiêu chí trên và đáp ứng được nhu cầu của người học ở các cấp độ khác nhau với mục 

đích học đa dạng giúp việc dạy và học tiếng Anh dễ dàng hơn. Các phần mềm này cho 

phép người học tham gia vào nhiều hoạt động học cùng một lúc như nghe bài khóa và 

thu âm giọng nói của mình để so sánh, làm bài tập ngữ pháp và từ vựng…. 

 3. PHẦN MỀM “TELL ME MORE” 

 3.1. Giới thiệu phần mềm “Tell Me More” 

“Tell Me More” được lựa chọn như là một phần mềm học tiếng Anh hiệu quả 

nhất và là một phần mềm học tiếng Anh đặc biệt với nhiều tính năng hấp dẫn mà các 

chương trình học English khác không hề có. Đây là một phần mềm học tiếng Anh rất 
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nổi tiếng trên thế giới bởi chương trình được thiết kế nhằm giúp người học nhanh chóng 

nói được ngôn ngữ mình cần học mà không cần phải mất nhiều thời gian, công sức. 

“Tell Me More” được hơn 5 triệu người trên thế giới sử dụng hàng ngày. Đặc biệt “Tell 

Me More” là sự lựa chọn hàng đầu của các tổ chức chính phủ Hoa Kỳ; Canada; các tập 

đoàn lớn như EDS, BMW, Carnival Cruise Lines, Mercedes, Telefornica và hơn 10 000 

học viện đào tạo trên thế giới sử dụng để huấn luyện cho nhân viên và học viên của 

mình nắm bắt tiếng Anh một cách hiệu quả và nhanh nhất. 

Phần mềm “Tell Me More” có thể dùng cả online và offline. Nếu sử dụng 

online, người sử dụng phải đăng ký mua bản quyền sử dụng. Cách sử dụng này phức tạp 

hơn nhiều so với sử dụng offline. Người sử dụng offline chỉ cần mua phần mềm “Tell 

Me More” tại các địa chỉ: mrsmile154@yahoo.com hoặc xem chi tiết thông tin về phần 

mềm tại trang web: http://enbac.com/Bai-viet/quangtao/e3841/Tell-me-more-English-9-

0-Phan-mem-noi-tieng-anh-hieu-qua-nhat.  

 3.2. Tính năng của phần mềm “Tell Me More” 

 Với “Tell Me More” bạn có thể tự tạo riêng cho mình một tài khoản đăng nhập 

với password riêng để thuận tiện cho việc theo dõi sự tiến bộ trong quá trình học tập của 

mình, chương trình có thể theo dõi nhiều tài khoản học tập cho nhiều người trên cùng 

một máy tính.  

 

H2: Minh hoạ về việc đăng nhập tài khoản để sử dụng chương trình 

 “Tell Me More” là một phần mềm học tiếng Anh gồm có 4 cấp độ Beginer, 

Intermediate, Advanced, và Business. “Tell Me More” giúp người học thực hành nói – 

giao tiếp (hội thoại) ngay trên máy tính với người bản xứ. Điều này rất thuận tiện cho 

người học do không phải e ngại vì khả năng nói của mình hay phải đi xa để được thực 
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hành nói. Hơn nữa, chỉ khi nào người học phát âm và nói đúng thì chương trình mới 

chuyển sang câu hội thoại tiếp theo - tức là mới có thể tiếp tục cuộc hội thoại.  

 

H3: Minh hoạ về các cuộc hội thoại đã được cài đặt trong chương trình 

 Đặc biệt, nếu người học có khả năng nói (phát âm) chưa chuẩn thì “Tell Me 

More” có một phần riêng giúp người học luyện phát âm theo đúng chuẩn của người bản 

xứ theo từng từ hoặc từng câu đúng ngữ điệu dưới sự giám sát của một biểu đồ phát âm 

và được chấm điểm ngay tức thì, người học có thể tự luyện với công cụ này cho tới khi 

đạt điểm cao nhất. 

 

 H4: Minh hoạ so sánh về sự phát âm của người bản ngữ và người học tiếng Anh  

       Ngoài ra, chương trình còn có đủ các phần học tập, thực hành khác như: ngữ 

pháp, viết, từ vựng, luyện nghe, tìm hiểu văn hoá nước Anh, trò chơi để giải trí. Người 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 4. 2010 

 62

học chỉ việc nhấp chuột vào các biểu tượng là có thể chọn được cho mình chương trình 

cần học.  

 

H5: Minh hoạ về những chương trình thực hành có thể áp dụng vào dạy kỹ năng nói 

 4. BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ‘TELL ME MORE’ VÀO PHÁT 

TRIỂN KỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

 4.1. Thực trang dạy và học tiếng Anh tại trường Đại học Hồng Đức 

 4.1.1. Thông tin về sinh viên 

Khả năng Tiếng Anh của sinh viên khi bắt đầu nhập học vào trường đại học 

Hồng Đức là khá tốt bởi vì, cũng như sinh viên từ các trường đại học lớn khác trong 

nước, các em phải dự kỳ thi tuyển sinh vào đại học bao gồm ba môn Tiếng Anh, Toán 

và Văn và phải đạt tổng trên 20 điểm. Hơn nữa, trong những năm gần đây, Trường Đại 

học Hồng Đức còn quy định sinh viên thi tuyển vào chuyên ngành Tiếng Anh phải đạt 

điểm Tiếng Anh tối thiểu là 5. Tuy nhiên, ở các trường phổ thông, học sinh chỉ tập trung 

vào việc làm các bài tập ở dạng viết. Các em không chú ý đến các kỹ năng. Khi học tại 

Trường Đại học Hồng Đức, sinh viên phải cùng lúc phát triển 4 kỹ năng ngôn ngữ cơ 

bản, vì vậy sinh viên gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là kỹ năng nói. Chính vì vậy, 

trong những giờ học kỹ năng nói đầu tiên, hầu như các em không thể nói Tiếng Anh lưu 

loát và không thể diễn đạt ý của mình bằng Tiếng Anh. 

 4.1.2. Đội ngũ cán bộ giảng dạy 

 Khoa Ngoại ngữ có 32 giảng viên, trong đó có 22 giảng viên Tiếng Anh. Trong 

số giảng viên Tiếng Anh có 10 giảng viên có trình độ thạc sỹ, 3 giảng viên đang tham 

gia nghiên cứu sinh và 3 giảng viên đang theo học các khóa học đào tạo thạc sỹ trong 

nước và ngoài nước. Từ khi thành lập, Trường Đại học Hồng Đức đã có mối quan hệ tốt 
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với một số trường Đại học và các tổ chức giáo dục của các nước trong khu vực cũng 

như trên thế giới như: Thái Lan, Singapore, Canada, Australia và Mỹ. Hầu như năm nào 

cũng có một số giáo viên khoa ngoại ngữ cũng được gửi tới những đất nước này để 

nâng cao trình độ Tiếng Anh và tham gia các khóa học  phương pháp giảng dạy. Để đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao về khả năng giao tiếp cho sinh viên, giảng viên Khoa Ngoại 

ngữ đã tìm kiếm những tài liệu phù hợp và phương pháp giảng dạy hiệu quả, và đã 

quyết định sử dụng phương pháp giảng dạy theo đường hướng giao tiếp cho tất cả các 

bậc học. Mục tiêu của phương pháp này là thúc đẩy sinh viên sử dụng ngôn ngữ đích 

một cách thành thạo. 

 4.1.3.  Giáo trình giảng dạy và phương pháp giảng dạy kỹ năng nói  

 Khoa Ngoại ngữ Trường đại học Hồng Đức đào tạo sinh viên sư phạm tiếng 

Anh hệ chính qui gồm: hệ đại học đào tạo trong 4 năm với 8 học kỳ, và hệ liên thông từ 

cao đẳng đào tạo trong 18 tháng với 4 học kỳ, . 

 Đối với hệ đại học chính quy đào tạo theo niên chế, trong năm học thứ nhất và 

thứ 2, sinh viên được học 3 tiết (mỗi tiết 45 phút) kỹ năng nói mỗi tuần. Trong năm thứ 

3 và năm thứ 4, sinh viên học 2 tiết mỗi tuần. Đối với hệ liên thông, 4 kỹ năng tiếng 

Anh chỉ học ở kỳ 1, mỗi kỹ năng học 45 tiết. 

 Đối với sinh viên sư phạm tiếng Anh được đào tạo theo hệ thống tín chỉ, các kỹ năng 

được xếp vào 3 năm đầu, mỗi kỹ năng 3 tín chỉ (67,5 tiết), mỗi kỳ các em học 2 kỹ năng.  

 Tài liệu chính được sử dụng trong việc giảng dạy kỹ năng nói là Let’s Talk 1, 2 

và 3 của Leo Jones, Interaction 2 của Judith Tanka & Linda R. Baker. được thiết kế 

thành đề cương chi tiết. Ngoài ra khi xây dựng đề cương chi tiết, giáo viên phải giới 

thiệu thêm nhiều nguồn tài tiệu khác nhau cho sinh viên tham khảo. 

 Các giáo viên được phân công dạy kỹ năng nói đều cố gắng tìm phương pháp 

phù hợp nhất để phát triển kỹ năng nói cho sinh viên đạt hiệu quả tốt nhất. Các phương 

tiện hay được sử dụng nhất là cassettes, tranh ảnh, báo, tạp chí… 

 4.1.4. Đối tượng tham gia vào đề tài 

 Đối tượng của đề tài là 285 sinh viên bao gồm 48 sinh viên năm thứ nhất, 32 

sinh viên năm thứ hai và 41 sinh viên năm thứ ba, 84 học viên liên thông k2 và 80 học 

viên liên thông k3. Với 285 sinh viên, học viên có 17 sinh viên học viên nam chiếm 6% 

và 268 nữ sinh chiếm 94%. Tuổi đời trung bình của sinh viên học viên là 20-23 với lứa 

tuổi ít nhất là 18 và nhiều nhất là 32 và số năm học tiếng Anh trung bình là 6-7 năm với 

năm học ít nhất là 3 năm và năm học nhiều nhất là 12 năm. 

 Việc phát phiếu điều tra các đối tượng nói trên giúp nhóm nghiên cứu nắm được 

thực trạng của việc dạy và học kỹ năng nói của giáo viên và sinh viên chuyên ngành 

tiếng Anh tại trường Đại học Hồng Đức nhằm ứng dụng hiệu quả của việc ứng dụng các 

phần mềm vào việc phát triển kỹ năng nói. 
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 Để kết quả dạy học thử nghiệm dễ đối chiếu, nhóm nghiên cứu đã chọn một lớp 

sinh viên năm thứ nhất (48 em) tham gia vào quá trình dạy học thử nghiệm phần phát 

âm và nâng cao độ trôi chảy bằng cách chia đôi lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm 24 em. 

 4.2. Lựa chọn cấp độ phù hợp với trình độ của sinh viên  

 Phần mềm ‘Tell Me More’ có 4 cấp độ: Beginer, Intermediate, Advanced, và 

Business. Để ứng dụng phần mềm ‘Tell Me More’ vào dạy kỹ năng nói một cách có 

hiệu quả, trước hết giáo viên phải xác định được trình độ của sinh viên để lựa chọn cấp 

độ cho phù hợp. Sau khi lựa chọn cấp độ phù hợp với đối tượng người học, giáo viên 

cần phải khai thác phần mềm và tìm ra những chương trình cần thiết cho việc dạy kỹ 

năng nói một cách hiệu quả vì mỗi cấp độ đều có những chương trình khác nhau dùng 

để dạy nhiều nội dung như: từ vựng, ngữ pháp, cách phát âm, hội thoại, trình bày theo 

chủ đề… 

 Đối với sinh viên năm thứ nhất, việc dạy phát âm được coi là rất cần thiết vì 

trong quá trình học ở phổ thông, các em ít được rèn luyện cách phát âm mà chỉ tập 

trung vào học ngữ pháp, cấu trúc câu và từ vựng. Vì vậy giáo viên nên chọn cấp độ 

Beginer và chương trình dạy phát âm thông qua hội thoại trực tiếp với người bản 

ngữ để dạy cách phát âm cho sinh viên. Ở cấp độ này, giáo viên cũng có thể khai 

thác thêm một số chương trình dạy từ vựng, cấu trúc nhằm nâng cao vốn từ tích cực 

cho sinh viên. 

 Đối với sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3, giáo viên nên chọn trình độ 

Intermediate và Advanced vì kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cũng như kiến thức ngôn ngữ 

của sinh viên đã đủ để trình bày ý kiến, quan điểm của mình về một vấn đề liên quan 

đến cuộc sống hằng ngày hoặc một sự kiện đang diễn ra trong nước cũng như trên thế 

giới. Chương trình ở 2 cấp độ này rất phong phú. Ngoài những chủ đề đa dạng với 

những bài trình bày mẫu một cách sống động, cả người dạy và người học đều có thể 

khai thác nhiều nội dung khác về văn hoá, đất nước, con người thông qua các hoạt động 

ngôn ngữ tinh tế. 

 4.3. Lựa chọn nội dung giảng dạy phù hợp cho từng cấp độ  

       Việc lựa chọn nội dung phù hợp với từng cấp độ cũng được coi là một khâu 

quan trọng góp phần vào việc năng cao khả năng nói tiếng Anh của sinh viên. Với thời 

lượng nhất định đòi hỏi giáo viên phải biết lựa chọn nội dung sao cho không quá dễ 

cũng không quá khó đối với từng cấp độ.  

       Đối với sinh viên năm thứ nhất, cần lựa chọn những chương trình có những cách 

kết hợp, sử dụng từ vựng ở mức độ đơn giản thông qua các hoạt động lời nói như: cách 

nói về sức khoẻ, gia đình, công việc, sở thích, các môn thể thao, các hoạt động giải trí, 

cách miêu tả đồ vật, miêu tả hình dáng, tính cách của người… 

     Đối với sinh viên năm thứ 2 hoặc sinh viên năm thứ 3, nội dung lựa chọn cần 

phải có sự chọn lọc hơn. Ở cấp độ Intermediate hoặc Advanced, giáo viên có thể chọn 
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những nội dung khá phức tạp liên quan đến các vấn đề nổi bật trong xã hội và có thể 

giúp cho sinh viên có khả năng phát triển tư duy độc lập, sáng tạo trong quá trình tranh 

luận như: sự ô nhiễm môi trường, so sánh giữa cuộc sống ở thành thị và nông thôn, sự 

bùng nổ dân số, sự đô thị hoá, thảm hoạ thiên nhiên và những thảm hoạ do con người 

gây ra…       

 4.4. Quy trình thực hành luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên thông 

qua việc ứng dụng phần mềm “Tell Me More” 

 4.4.1. Quy trình thực hành luyện phát âm  

 Để chọn chương trình luyện phát âm, giáo viên chọn biểu tượng  ‘dialogue’, trên 

màn hình sẽ xuất hiện nhân vật cùng tham gia hội thoại và các tình huống lựa chọn phù 

hợp với nội dung của đoạn hội thoại. (H3). Giáo viên yêu cầu sinh viên chú ý nghe nhân 

vật nói sau đó chọn một trong các sự lựa chọn đã có sẵn trên màn hình rồi đáp lại. Giáo 

viên nhấp chuột vào biểu tượng ‘speak’ cho sinh viên phát âm sau đó thu lại giọng nói 

của sinh viên. Lúc này trên màn hình xuất hiện một biểu đồ phát âm, giọng nói của sinh 

viên được đánh giá bằng cách chấm điểm ngay trên máy . Dựa vào biểu đồ phát âm đó, 

giáo viên có thể xác định được sinh viên của mình phát âm chính xác ở mức độ nào 

(H4). Nếu sau 2 hoặc 3 lần, sinh viên phát âm vẫn chưa đạt điểm cao nhất, giáo viên 

nhấp chuột vào biểu tượng ‘speak’, người bản ngữ sẽ phát âm mẫu, giáo viên yêu cầu 

sinh viên phát âm theo giọng của người bản ngữ. Cứ như vậy, giáo viên cho sinh viên 

luyện cho tới khi đạt điểm cao nhất. Sau khi luyện nói với người bản ngữ, giáo viên yêu 

cầu sinh viên làm việc theo cặp, nhóm để tự luyện hội thoại với nhau. Trong quá trình 

sinh viên tự luyện tập, giáo viên yêu cầu sinh viên nhớ nội dung của đoạn hội thoại và 

cố gắng trình bày nội dung đó bằng lời của mình để tình huống được diễn ra một cách 

tự nhiên. 

 Trong quá trình dạy thử nghiệm, chúng tôi thấy đây là một việc làm đòi hỏi sự 

kiên trì của giáo viên cũng như của sinh viên. Trong những giờ học kỹ năng nói, sinh 

viên được thực hành với người bản ngữ trong nhiều tình huống khác nhau, đồng thời 

việc ghi lại giọng nói của sinh viên đã giúp sinh viên rút ra được những nguyên tắc phát 

âm cơ bản để đạt được mức độ chuẩn xác nhất. Thông qua các tình huống có sẵn trong 

chương trình, sinh viên có thể tự tạo ra các tình huống tương tự để thực hành, nâng cao 

khả năng nói tiếng Anh của mình. Thực tế qua 10 tuần dạy thử nghiệm, cách phát âm 

của sinh viên đã được cải thiện rõ rệt. Sinh viên thấy hứng thú khi tham gia vào các hoạt 

động lời nói trong mỗi giờ học kỹ năng nói.  

 Kết quả kiểm tra sau khi dạy thử nghiệm cho thấy trong thang điểm100, trong 

đó điểm phát âm chiếm 20 điểm thì điểm phần phát âm của sinh viên được học kỹ 

năng nói có ứng dụng phần mềm “Tell Me More” cao hơn hẳn so với sinh viên học kỹ 

năng nói không ứng dụng phần mềm “Tell Me More”. Kết quả cụ thể được thể hiện ở 

bảng 1: 
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Bảng 1: Kết quả điểm kiểm tra phát âm sau khi dạy thử nghiệm 

Điểm 

phát âm 
20/20 19/20 18/20 17/20 16/20 15/20 14/20 13/20 12/20 11/20 10/20 9/20 

A 

(24 SV) 
1 3 2 3 6 4 3 2 0 0 0 0 

B 

(24 SV) 
0 0 1 0 2 1 6 2 4 2 3 3 

A: SV học kỹ năng nói có ứng dụng phần mềm “Tell Me More” 

B: học kỹ năng nói không ứng dụng phần mềm “Tell Me More”   

 4.4.2. Quy trình thực hành luyện kỹ năng thuyết trình  

 Để chọn chương trình luyện kỹ năng thuyết trình một nội dung thuộc chủ đề 

trong chương trình học, giáo viên chọn biểu tượng ‘Topics’, trên màn hình sẽ xuất hiện 

một loạt chủ đề. Để nội dung bài học đúng với chương trình đã soạn sẵn, giáo viên phải 

chuẩn bị chọn trước một số nội dung thuộc chủ đề của bài học. Sinh viên có thể chọn 

bất cứ dung nào có liên quan đến chủ đề chính để trình bày. Trước khi trình bày, giáo 

viên tổ chức cho sinh viên thảo luận theo cặp, nhóm trong khoảng thời gian nhất định 

rồi đại diện của từmg nhóm trình bày trước lớp. Sau đó giáo viên cho sinh viên xem 

người bản ngữ trình bày mẫu. Trong quá trình quan sát người bản ngữ trình bày sinh 

viên có thể rút ra được những kinh nghiệm riêng cho mình và cố gắng học cách xử lý 

tình huống ngôn ngữ cũng như cách sử dụng từ vựng, phong thái thể hiện ý tưởng của 

mình một cách trôi chảy nhất.  

 Trong kỹ năng nói, độ trôi chảy được đánh giá cao chiếm 25 điểm trong tổng 

số100 điểm. Kết quả kiểm tra sau 10 tuần dạy thử nghiệm cho thấy những sinh viên học 

kỹ năng nói có ứng dụng phần mềm “Tell Me More” có số điểm về độ trôi chảy cao hơn 

so với sinh viên học kỹ năng nói không ứng dụng phần mềm “Tell Me More”. Kết quả 

cụ thể được thể hiện ở bảng 2: 

Bảng 2: Kết quả điểm kiểm tra độ trôi chảy sau khi dạy thử nghiệm 

Điểm 25/25 24/25 23/25 22/25 21/25 20/25 19/25 18/25 17/25 16/25 15/25 

A 

(24 SV) 
0 0 4 2 8 2 3 3 2 0 0 

B 

(24 SV) 
0 0 0 1 3 3 5 6 3 2 1 

A: SV học kỹ năng nói có ứng dụng phần mềm “Tell Me More”.  

B: SV học kỹ năng nói không ứng dụng phần mềm “Tell Me More”   



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 4. 2010 

 67

 4.4.3. Quy trình thực hành luyện kỹ năng tự tổ chức các hoạt động nói tiếng Anh 

và kết quả thực tiễn 

 Bên cạnh việc dạy phát âm và dạy cách trình bày chủ đề, giáo viên có thể chọn 

chương trình ‘Culture’ (Văn hoá) để phát triển kỹ năng nói. Đây là chương trình nhằm 

giúp sinh viên tìm hiểu về văn hoá, đất nước, con người mà sinh viên đang học tiếng. 

Để giờ học có hiệu quả, giáo viên cần chọn nội dung phù hợp và tổ chức giờ học thành 

cuộc thi giữa các đội trong lớp. Sinh viên sẽ đóng tất cả các vai: thành viên ban tổ chức, 

người dẫn chương trình, thí sinh dự thi. Giáo viên là người điều khiển màn hình giúp 

sinh viên thực hiện cuộc thi. Thông qua hoạt động này, sinh viên không những rèn 

luyện được kỹ năng làm việc nhóm, óc tư duy lôgic, khả năng phán đoán mà còn rèn 

luyện được kỹ năng sử dụng ngôn ngữ chính xác trong từng tình huống. Những hoạt 

động như thế này sẽ tạo ra không khí học tập sôi nổi, hào hứng và thu hút được nhiều 

sinh viên cùng tham gia. 

 Việc nghiên cứu ứng dụng phần mềm ‘Tell Me More’vào dạy kỹ năng nói cho sinh 

viên chuyên ngành tiếng Anh trường Đại học Hồng Đức bước đầu đã thu được một số kết 

quả nhất định. Các giờ học có ứng dụng phần mềm đều sôi nổi và hiệu quả hơn thông qua 

việc cả thầy và trò đều tham gia tích cực vào các hoạt động lời nói. Sinh viên như được thực 

hành ngôn ngữ trong ngay môi trường bản ngữ, được đánh giá chính xác, được hướng dẫn 

một cách tỉ mỉ, cụ thể. Đây là động lực thúc đẩy các em có ý thức tự rèn luyên năng cao khả 

năng nói tiếng Anh. Sau thời gian học thử nghiêm, sinh viên đã cải thiện được cách phát âm 

và cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp, trình bày quan điểm của mình bằng tiếng Anh. Điều đó 

được chứng minh qua việc các em đã tự tin tham gia biên dịch, phiên dịch, làm tình nguyện 

viên cho giải Cầu Mây Châu Á lần thứ XII tổ chức tại Thanh Hoá tháng 10/2009 được ban 

tổ chức giải đánh giá cao. Các em đã tự tin tham gia trợ giảng tại các lớp tiếng Anh của 

Trung tâm Giáo dục Quốc tế , tham gia vào Câu Lạc Bộ nói tiếng Anh của trường do Trung 

tâm Giáo dục Quốc tế trường Đại Học Hồng Đức phối hợp cùng với tổ chức tiếng Anh 

Quốc Tế Fullbright tại Thanh hoá tổ chức. 

 5. KẾT LUẬN 

 Bài báo đã giới thiệu được tính năng và đưa ra một số biện pháp và quy trình 

ứng dụng phần mềm ‘Tell Me More’vào dạy kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngành 

tiếng Anh trường Đại học Hồng Đức. Thông qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi một lần 

nữa khẳng định rằng, việc ứng dụng phần mềm ‘Tell Me More’vào dạy kỹ năng nói cho 

sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thực sự đã mang lại kết quả khả quan.  

 Ngoài những chương trình nhóm nghiên cứu đã khai thác và ứng dụng vào dạy 

kỹ năng nói, phần mềm ‘Tell Me More’ còn bao gồm nhiều chương trình hữu hiệu để có 

thể tiếp tục nghiên cứu, khai thác và ứng dụng vào dạy kỹ năng nghe hoặc viết. 
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A RESEARCH ON THE APPLICATION OF ENGLISH SOFTWARE  

‘TELL ME MORE’ IN TEACHING SPEAKING SKILLS TO 

ENGLISH MAJORS AT HONG DUC UNIVERSITY 

Nguyen Thi Hong, Trinh Hong Nam1 

1Department of Foreign language, Hong Duc University  

ABSTRACT 

 The article is about the study on the application of English softwares to develop 

speaking skills for English majors at Hong Duc University. Through the survey of real 

situations on teaching and learning speaking skills of lecturers and students as well as 

through the application of softwares in teaching speaking skills, especially the study on 

features and the  way to apply English software ‘Tell Me More’, we suggest some 

methods and processes in order to make a better use of this software for English 

teachers and English majors of Hong Duc University in teaching and learning English 

speaking skills.  
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CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH 

HÓA, THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH 

Nguyễn Văn Bảo1 

1 Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật,  tỉnh Thanh Hóa 

TÓM TẮT 

 Thanh Hóa là một trong những tỉnh có đầy đủ các vùng miền: Miền núi, đồng 

bằng và ven biển. Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND đã chỉ đạo thực hiện nhiều chính 

sách phát triển Kinh tế - Xã hội trong đó có chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng tăng tỷ trọng sản phẩm ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm dần sản 

phẩm ngành nông nghiệp; hình thành và phát triển các cụm công nghiệp tại Nghi Sơn, 

Bỉm sơn… phát huy lợi thế so sánh của các vùng miền trong sản xuất sản phẩm hàng 

hóa. Bài báo đã đánh giá những thành tựu và những tồn tại, yếu kém trong việc chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế hơn 5 năm qua từ đó đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy 

chuyển dịch kinh tế ở Thanh Hóa trong những năm tới. 

 1. THỰC TRẠNG VỀ CƠ CẤU VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU  KINH TẾ  Ở  

TỈNH THANH HÓA 

 Những năm đầu của thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân 

tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển nhanh kinh tế-xã 

hội và Thanh Hóa đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Tổng sản phẩm trong 

tỉnh (GDP) không ngừng tăng, năm sau cao hơn năm trước; tăng trưởng kinh tế đạt 

trung bình hằng năm trong giai đoạn 2000-2008 đạt trên 10%. GDP (theo giá so sánh) 

các năm 2000, 2005, 2006, 2007 và 2008 là 7 708,3 tỷ đồng; 11 910,0 tỷ đồng; 13 125,5 

tỷ đồng; 14 499,6 tỷ đồng và 16 142,7 tỷ đồng. GDP năm 2007 gấp hơn 2 lần so với 

năm 2000. 

 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực: tỷ trọng sản phẩm ngành nông 

nghiệp giảm dần, sản phẩm ngành công nghiệp, xây dựng và sản phẩm dịch vụ tăng 

dần. Đây là định hướng đúng. Nếu xem xét cơ cấu tổng sản phẩm trong tỉnh phân theo 

các khu vực kinh tế  chúng ta thấy rõ điều ấy trong biểu số 1 dưới đây: 

Biểu 1: Cơ cấu tổng sản phẩm của Thanh Hóa (%) 

Khu vực kinh tế Các năm 

 2000 2005 2007 2008             2009 

Nông, lâm, thuỷ sản 39,57 32,29 28,36 29,89             27,2 

Công ngiệp, xây dựng 26,60 34,59 36,87 36,11             37,1 

Dich vụ 33,83 33,12 34,77 34,00             35,7 
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 Từ số liệu thống kê, chúng ta có thể nêu lên các nhận xét sau đây:  

           Tỷ trọng sản phẩm trong khu vực kinh tế nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giảm đáng 

kể; tỷ trọng sản phẩm trong khu vực công nghiệp, xây dựng tăng dần nhưng chậm; tỷ 

trọng sản phẩm khu vực dịch vụ trong giai đoạn 1995 - 2009 chỉ tăng những năm gần 

đây còn hàng chục năm từ 1995 đến 2005 không tăng mà giảm. Hiện tượng trên cần 

được xem xét kỹ lưỡng để có thể nêu các giải pháp chính xác cho phát triển kinh tế 

đúng hướng. Bởi vậy cần phải nghiên cứu, đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từng 

lĩnh vực nêu trên. 

 1.1. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp:  

 Theo số liệu thống kê, từ năm 2000 đến 2008, tỷ trọng của lĩnh vực công 

nghiệp-xây dựng (CN-XD) Thanh Hóa tăng dần đều và đã đạt được những thành tựu 

không nhỏ và đã đóng góp tích cực chuyển đổi kinh tế của tỉnh ( năm 2000 tỷ trọng CN-

XD mới chỉ chiếm  26,6%; năm 2005-34,39%; năm 2007-36,87% và năm 2008 mặc dù 

gặp khó khăn cũng đạt được 36,4%). Chúng ta nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

trong lĩnh vực công nghiệp –xây dựng theo từng ngành để làm sáng tỏ: 

 a) Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành 

 Chuyển dịch cơ cấu theo ngành qua các năm (xem biểu 2) 

Biểu 2: GDP ngành công nghiệp  ở Thanh Hoá ( Giá so sánh) 

Ngành 2001 2005 2006 2007      2008 

      Tổng số (tỷ 

đồng) 

Khai thác 

Chế biến 

Điện nước 

Xây dựng 

 

Tỷ trọng (%) 

Khai thác 

Chế biến 

Điện nước 

xây dựng 

2551,0 

80,3 

1666,4 

65,0 

739,3 

 

100,00 

3,14 

65,26 

2,54 

28,96 

4538,4 

154,4 

3038,0 

117,0 

1229,0 

 

100,00 

3,40 

66,93 

2,57 

27,00 

4990,4 

194,5 

3262,7 

159,9 

1372,3 

 

100,00 

3,89 

65,37 

3,20 

27,49 

5837,6  

210,2    

3665,4  

426,2   

1699,4   

 

100,00  

3,74      

62,79    

3,03      

30,44     

6768,6 

257,9 

3993,5 

439,7 

2077,5 

 

100,00 

3,81 

59,01 

6,49 

30,69 

              

Nguồn: Niên giám thống kê 2008, cục Thống kê Thanh Hoá, NXB Thống kê 2009 

         Biểu số liệu thống kê chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành trong lĩnh vực công 

nghiệp cho chúng ta thấy:  
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 - Công nghiệp khai thác có phát triển, tuy nhiên số lượng tuyệt đối không nhiều 

và tốc độ không lớn, tỷ trọng của ngành công nghiệp này không lớn so với toàn thể lĩnh 

vực công nghiệp và xây dựng. Tỷ trọng của công nghiệp khai thác trong giai đoạn từ 

2001 đến 2008 bình quân chỉ chiếm 3,54%; xu hướng thay đổi tỷ trọng  tương đối ổn 

định nhưng không lớn. 

 - Công nghiệp chế biến là ngành có thế mạnh ở Thanh Hóa. Tỷ trọng công 

nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng khá lớn trong toàn bộ lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, 

bình quân chiếm trên 65% và cao hơn dần về những năm sau. Tuy nhiên, tỷ trọng thay 

đổi cũng không ổn định. Các sản phẩm giảm dần tỷ trọng là sản phẩm phi kim loại và 

kim loại; sản phẩm tương đối ổn định là sản xuất thuốc lá. Sản xuất các sản phẩm tăng 

tỷ trọng như: thực phẩm đồ uống; quặng và đá; sản phẩm may mặc, sản phẩm dệt, xi 

măng và clanhke, gạch xây dựng. 

 - Công nghiệp sản xuất điện, nước cũng như phân phối điện, nước trên địa bàn 

toàn tỉnh tỷ trọng không lớn. Mặc dù Thanh Hóa là tỉnh lớn, nhưng công nghiệp điện, 

nước chưa phát triển, tỷ trọng của công nghiệp điện, nước bình quân các năm từ 2001 

đến 2009 chỉ chiếm 2,83% so với toàn lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; tuy nhiên, tỷ 

trọng này đang có xu hướng tăng lên. 

 - Xây dựng là ngành phát triển ở Thanh Hóa.Tỷ trọng ngành xây dựng bình quân  

trong các năm từ 2001-2009 chiếm khoảng dưới 1/3 giá trị toàn khu vực công nghiệp và 

xây dựng ( 28,97)%; xu hướng chuyển dịch trong xây dựng là tích cực, nhất là từ năm 

2008 khi Thanh Hóa lấy năm 2009 là năm xây dựng. 

 b) Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế: 

  Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong thời kỳ từ sau 2001 đến 2008 cơ cấu các thành 

phần kinh tế đã có sự thay đổi lớn và theo hướng: công nghiệp nhà nước giảm dần tỷ 

trọng; tỷ trọng công nghiệp tư nhân ( cá thể, tiểu chủ và tư bản tư nhân) tăng lên rất 

nhanh, nhất là sau khi Tỉnh uỷ Thanh Hoá ra nghị quyết số 10 về định hướng phát triển 

doanh nghiệp, và chiếm một tỷ trọng lớn ( trên 60%); tỷ trọng công nghiệp hợp tác xã 

tăng không ổn định và không lớn. Sau những năm 2000 ở Thanh Hóa xuất hiện và phát 

triển loại hình doanh nghiệp có vốn nước ngoài, nhất là sau năm 2005 đến nay, các doanh 

nghiệp này đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển công nghiệp ở Thanh Hóa ( tiêu biểu 

như:nhà máy đường Việt-Đài, xi măng Nghi Sơn, nhà máy may Sakurai ...); loại hình 

doanh nghiệp này đang có xu hướng phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.Tổng 

hợp cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế ở Thanh Hóa  chúng ta có 

thể xem biêủ 3 dưới đây. 
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Biểu 3. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế 
của Thanh Hóa ( tính theo giá hiện hành) 

Đơn vị tính (%) 

Thành phần kinh tế 2005 2006 2007 2008 

Tổng số 100,00 100,00 100,00 100,00 

1-Nhà nước 

 -  Trung ương 

 -  Địa phương 

2-Ngoài nhà nước 
-Tập thể 

-Tư nhân 

- Cá thể 

3-Có vốn nước ngoài 

31,2 

28,5 

2,7 

48,5 
1,0 

26,1 

21,4 

20,3 

33,5 

31,1 

2,4 

48,5 
0,9 

25,1 

22,5 

18,0 

32,1 

30,5 

1,6 

51,3 
1,1 

26,1 

24,1 

16,6 

27,5 

26,2 

1,3 

57,6 
1,0 

29,0 

27,6 

14,9 

Nguồn: Niên giám thống kê Thanh Hoá 2008, cục Thống kê Thanh Hóa, NXB Thống kê 2009 

 c) Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo vùng kinh tế 

        Nghiên cứu sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp các vùng ( vùng ven biển và hải 

đảo, đồng bằng đô thị và trung du miền núi) trong tỉnh Thanh Hóa trong những năm từ 

2001 đến 2009 ta thấy: 

 -  Vùng ven biển và hải đảo: Vùng này gồm 6 đơn vị hành chính là thị xã Sầm 

Sơn, các huyện Nga Sơn, Hậu lộc, Hoằng Hoá, Quảng xương, Tỉnh Gia với diện tích tự 

nhiên 1186,1 km2 ; nếu năm 1999 trong vùng có tổng số 20 319 cơ sở sản xuất công 

nghiệp, sử dụng 42 123 lao động thì năm 2007 tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp tăng 

nhanh đạt số lượng 60.223 và sử dụng 100778 lao động, đặc biệt khu kinh tế Nghi Sơn 

đã chuyển mình rất mạnh. Những năm gần đây một số nhà máy lớn đã bắt đầu đi vào 

sản xuất như : nhà máy xi măng Nghi Sơn, nhà máy xi măng Công Thanh, nhà máy bia 

Nghi Sơn. Và đã khởi công xây dựng một số dự án công nghiệp lớn như: dự án xử lý 

nước thải Sầm Sơn, các dự án: San lấp mặt bằng Khu liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn, 

nhà máy xi măng Thanh Sơn, nhà máy luyện thép POMIDO, nhà máy nhiệt điện Nghi 

Sơn, nhà máy may SAKURAI. Nhìn chung, ngoài khu kinh tế Nghi Sơn đang xây dựng, 

vùng này quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, chưa khai thác được tiềm năng thế mạnh của 

vùng ven biển rộng lớn. 

 - Vùng đồng bằng và đô thị: Vùng này gồm 10 đơn vị hành chính là thành phố 

Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hoá, 

Đông Sơn, Nông Cống, Triệu Sơn và Thọ Xuân với tổng diện tích tự nhiên là 1794,2 

km2. Năm 1999 có 16 607 cơ sở sản xuất công nghiệp, sử dụng 56 113 lao động ; số cơ 

sở sản xuất công nghiệp tăng rất nhanh, năm 2007 đạt số lượng 65386 cơ sở sản xuất 

công nghiệp và sử dụng 106951 lao động. Vùng này tập trung những doanh nghiệp lớn, 

các khu công nghiệp của tỉnh; đến nay hằng năm vẫn sản xuất ra giá trị sản xuất công 

nghiệp chiếm tỷ trọng gần 70% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các dự 
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án lớn trong vùng tiếp tục được tập trung đẩy nhanh tiến độ, nhất là các dự án sử dụng 

vốn ODA như:  Dự án năng lượng nông thôn II mở rộng; dự án nước Lam Sơn-Sao 

Vàng; dự án phát triển toàn diện Thành phố Thanh Hoá. Trong vùng xuất hiện khu 

công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản ( chromite) lớn ở các huyện Triệu Sơn, 

Nông Cống. Đây là vùng có thế mạnh của tỉnh Thanh Hoá và đang có những chuyển 

biến tích cực. 

 - Vùng trung du và miền núi: Vùng này có 11 đơn vị hành chính là các huyện 

Thạch Thành, Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hoá, Quan Sơn, 

Mường Lát, Như Xuân, Như Thanh và Thường Xuân với diện tích tự nhiện 8 188 km2. 

Vùng có điều kiện thuận lợi nuôi trồng và khai thác nguyên liệu nông, lâm sản nhưng 

sản xuất công nghiệp chưa vươn tới nhiều. Năm 1999 toàn vùng có 5030 cơ sở sản xuất 

công nghiệp với 9829 lao động làm việc; năm 2007 có 22531 cơ sở sản xuất công 

nghiệp, với  31585 lao động. Những năm gần đây khi công trình Cửa Đạt, thuỷ điện 

Sông Mực khởi công xây dựng trong vùng đã có nhiều biến đổi. Mặc dù đã có sự phát 

triển rõ nét, song đây vẫn là vùng có công nghiệp chậm phát triển nhất Thanh Hoá, sản 

xuất công nghiệp còn nhiều khó khăn, có huyện đến nay mới chỉ có vài doanh nghiệp. 

       1.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành nông, lâm nghiệp & 

thuỷ sản 

      Trong những năm gần đây chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung trong nền kinh tế 

của tỉnh là đúng hướng, tỷ trọng trong ngành nông nghiệp nói chung giảm dần, tuy 

nhiên nông nghiệp vẫn là ngành có vai trò hết sức quan trọng. Chuyển dịch cơ cấu trong 

nội bộ ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Thanh Hóa đạt được những thành tựu 

đáng ghi nhận; nông nghiệp và nông thôn Thanh Hoá đã có bước phát triển đáng kể. Cơ 

sở vật chất về tưới tiêu, sản xuất giống cây, giống con được đầu tư ngày một tăng và đã 

phát huy tác dụng; nhiều chính sách mới đã khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm, 

ngư nghiệp mang lại hiệu quả. Theo số liệu thống kê giá trị sản xuất nông nghiệp ( theo 

giá thực tế) của Thanh Hóa các năm 2000, 2005, 2008 là 4260 tỷ đồng, 7500 tỷ đồng và 

14723,1 tỷ đồng; chỉ số phát triển năm sau cao hơn năm trước trong giai đoạn từ năm 

2000 đến năm 2007 và ứng với các năm 2000, 2005 và 2008 là 104,3%; 104,1% và 

102,1%. Các ngành sản xuất trong nội bộ nông nghiệp Thanh Hóa: Trồng trọt, chăn 

nuôi và dịch vụ có cơ cấu ứng với các năm 2000, 2005 và 2007 như sau: 

    Năm 2000: 80,8%; 17,3% và 1,9% 

    Năm 2005: 71,0%; 27,0% và 2,0% 

    Năm 2008: 67,8%; 29,7% và 2,5% 

 Từ số liệu thống kê và thực tiễn cho thấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành 

nông nghiệp Thanh Hóa phù hợp với xu thế chung và đặc điểm sản xuất từng vùng. Đã 

hình thành được vùng chuyên canh sản xuất tập trung như : vùng trồng cây lương thực: 

lúa, ngô, khoai lang; cây công nghiệp ngắn ngày: lạc, cói, mía, dứa, sắn; cây công 

nghiệp dài ngày: cà phê, cao su... tạo được điều kiện gia tăng sản xuất hàng hoá. Chăn 
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nuôi phát triển, đàn gia súc, gia cầm ( ngoại trừ các năm có dịch bệnh) tăng cả về số 

lượng và chất lượng. 

 Tuy nhiên, đi sâu vào từng ngành trong nông nghiệp Thanh Hóa thấy rằng, 

có sự khác biệt nhau về chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nội bộ từng ngành theo 

hướng khác nhau.  

Ngành trồng trọt hiện vẫn là ngành chiếm tỷ trọng lớn về giá trị sản xuất, về cơ 

cấu lao động và cơ cấu đầu tư. Diện tích trồng cây lương thực giảm dần, nhưng nhờ 

tăng cường thâm canh và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, mà trước hết là tiến bộ 

về giống lúa lai và giống ngô cao sản, nên sản lượng cây lương thực ở Thanh Hóa đạt 

trên 1,5 triệu tấn đã nhiều năm qua. Diện tích trồng cây lương thực mang lại hiệu quả 

thấp đã được chuyển đổi trồng cây công nghiệp ngắn ngày mang lại hiệu quả rõ rệt. 

Trong số cây công nghiệp hàng năm cây mía vẫn chiếm ưu thế và mang lại hiệu quả 

cao. Diện tích vùng trung du, miền núi đã đảm bảo được nguyên liệu đầu vào cho các 

nhà máy sản xuất đường ở các cơ sở Lam Sơn, Thạch Thành, Nông cống.  

 Ngành chăn nuôi đã có những chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng 

hoá với sự tham gia và thành công của các dự án cải tạo đàn bò, nạc hoá đàn lợn và du 

nhập giống gia cầm có năng suất cao vào sản xuất. Phát triển nhanh các trang trại chăn 

nuôi lớn ở nhiều huyện trong tỉnh. Sự tác động và lan toả của mô hình trang trại chăn 

nuôi gia súc, gia cầm ở các xã Quý Lộc huyện Yên Định và xã Quảng Thành thành phố 

Thanh Hóa giúp cho sự chuyển dịch cơ cấu trong chăn nuôi  đúng hướng và đạt kết quả 

tốt. Chăn nuôi đại gia súc ở các huyện cũng có những tiến bộ, đàn bò tăng nhanh cả về 

số lượng và chất lượng. Chăn nuôi bò sữa đã bắt đầu được tổ chức thực hiện trên địa 

bàn các huyện có điều kiện tốt. Tuy nhiên, nhìn chung chuyển dịch cơ cấu của ngành 

chăn nuôi ở Thanh Hóa còn chậm, kết quả mang lại chưa tương xứng với tiềm năng. 

 Chuyển dịch cơ cấu trong ngành lâm nghiệp ở Thanh Hoá cũng đạt được những 

kết quả bước đầu. Chuyển dịch cơ cấu trong lâm nghiệp được thể hiện từ chuyển hướng 

lâm nghiệp nhà nước sang lâm nghiệp xã hội với nhiều thành phần tham gia bảo vệ, 

chăm sóc, xây dựng mới vốn rừng. Rừng và đất rừng giao ổn định, lâu dài cho nhân dân 

mà hộ gia đình là mô hình sản xuất chủ yếu đã có những tác dụng rất tích cực trong phát 

triển kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi Thanh Hóa. Đã chuyển từ khai thác là chủ 

yếu sang xây dựng vốn rừng trên cơ sở quy hoạch xây dựng các khu rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ và rừng trồng nguyên liệu tập trung với quy mô lớn. 

 Tuy đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, nhưng chuyển dịch cơ cấu ngành 

lâm nghiệp ở Thanh Hóa còn nhiều tồn tại. Trước hết Thanh Hóa vẫn chưa xác định 

được cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện của từng vùng, tốc độ trồng rừng nhìn 

chung là chậm, tỷ lệ trồng cây thành rừng còn thấp, có vùng rừng sản xuất sau nhiều 

năm khởi động vẫn chưa định hình như vùng trồng nguyên liệu giấy Châu Lộc. 

 Ngành thuỷ sản trong những năm gần đây cũng đạt được những thành tựu đáng 

ghi nhận: Sản lượng ngày một tăng, ngành có tốc độ phát triển cao. Sản lượng năm 

2002 chỉ đạt 57723 tấn thì năm 2008 đạt 91699 tấn. Tốc độ phát triển năm sau luôn cao 
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hơn năm trước và phát triển tương đối đồng đều, vững chắc: Nếu năm 2001 chỉ số phát 

triển là 106,9%; thì các năm 2004-107,2%; năm 2005- 107,4%; năm 2006-107,7%; năm 

2008-109,3%. Song, nhìn tổng thể thì sự chuyển dịch của khai thác, đánh bắt, nuôi trồng  

và dịch vụ không được thể hiện rõ. Số liệu thống kê cho thấy tỷ trọng nuôi trồng, tỷ 

trọng khai thác và dịch vụ trong cơ cấu giá trị sản xuất qua các năm gần đây thay đổi 

không đáng kể. Tỷ trọng khai thác trong cơ cấu các năm 2005 là 60,55%; năm 2006-

59,63%; năm 2008- 59,68%. Tỷ trọng nuôi trồng tương ứng với các năm trên là 

36,20%; 36,7% ; 37,70% và tỷ trọng dịch vụ trong ngành thuỷ sản các năm trên là 

3,25%; 3,65% và 3,62%. 

 Theo số liệu thống kê ngành thuỷ sản có mức tăng trưởng khá, với mức tăng cao 

hơn ngành nông và lâm nghiệp. Tuy nhiên, trong chuyển dịch cơ cấu ngành thuỷ sản 

còn nhiều hạn chế: Ngành nuôi trồng vẫn chủ yếu nuôi quảng canh, năng suất thấp; 

chưa khai thác hết tiềm năng lớn về diện tích và năng suất; đáng lưu ý là nuôi trồng thuỷ 

sản nước lợ và nước mặn. Ngành khai thác, chủ yếu là khai thác ở biển, vẫn chưa tận 

dụng triệt để các nguồn lực đầu tư. Chương trình đánh bắt xa bờ với tầu lớn và phương 

tiện hiện đại không thắng lợi. Dịch vụ trong ngành chưa đáp ứng được yêu cầu của nuôi 

trồng và khai thác. 

 1.3. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ 

  Trong những năm vừa qua, hoạt động dịch vụ ở Thanh Hóa đã có những bước 

tiến đáng kể cả về chất lượng, số lượng và đã góp phần quan trọng trong công cuộc 

CNH, HĐH của tỉnh mà trước hết là trong phát triển kinh tế-xã hội. 

           Số liệu biểu 1 cho thấy: chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ trong tổng thể chuyển 

dịch các ngành kinh tế chung ở Thanh Hóa chậm và không ổn định: năm 2000 đạt 

33,83%; năm 2005 đạt 33,12%; năm 2007 đạt 34,77% và năm 2008 chỉ đạt 34,0%. Tuy 

nhiên xem xét tất cả các ngành dịch vụ trong những năm gần đây thấy phần lớn các 

ngành dịch vụ đều tăng khá và tương đối đồng đều trên các lĩnh vực, đáp ứng  được 

những nhu cầu tối thiểu cho sản xuất và đời sống nhân dân ( xem biểu 4) 

Biểu 4: Chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ Thanh Hóa 2005-2008 

(theo giá so sánh 1994) 

 
 2005 2006 2007 2008 

   Tổng số ( tỷ đồng) 3669 4292,7 4825,6 5415,6 

Thương nghiệp 770,0 1023,5 1162,1 1336,8 

Khách sạn, nhà hàng 194,0 222,6 258,5   303,6 

Vận tải, kho bãi và bưu điện 368,0 434,9 499,7   559,3 

Tài chính và tín dụng 104,0 112,7 125,3   140,9 

Hoạt động khoa học và C.nghệ     4,0     7,1   15,1     16,6 

Kinh doanh tài sản và tư vấn 880,6 1047,6 1175,2  1281,5 

Quản lý nhà nước và ANQP 561,0 612,4 705,2    768,2 
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Giáo dục và đào tạo 421,0 450,0 458,3    546,9 

Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 283,0 294,6 315,1    361,1 

Hoạt độngVăn hóa và thể thao   14,0   15,0   16,7      18,9 

Các hoạt động khác   69,4   72,3   82,7      81,8 

Cơ cấu dịch vụ của tỉnh (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Thương nghiệp 21,0 23,8 24,07     24,7 

Khách sạn nhà hàng 5,3 5,2 5,3       5,6 

Vận tải, kho bãi và bưu điện 10,0 10,2 9,9     10,3 

Tài chính và tín dụng 2,8 2,6 2,7       2,6 

Hoạt động khoa học và công nghệ 0,11 0,12 0,13       0,3 

Kinh doanh tài sản và tư vấn 24,0 24,4 23,4     23,7 

Quản lý nhà nước và ANQP 15,3 14,3 14,6     14,2 

Giáo dục và đào tạo 11,5 10,5 10,8     10,9 

Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 7,7 6,9 7,0       6,7 

Hoạt động văn hoá và thể thao 0,4 0,3 0,4       0,4 

Các hoạt động khác 1,9 1,6 1,7       1,5 

Nguồn: Niên giám thống kê 2008, cục Thống kê Thanh Hóa, NXB Thống kê 2009 

        Số liệu trong biểu 3 cho thấy, chuyển dịch cơ cấu dịch vụ theo ngành có nhiều 

biến đổi; Tuy nhiên, nhìn chung chỉ có giá trị sản xuất của ngành thương mại, các hoạt 

động kinh doanh tài sản ( chủ yếu là đất đai) và tư vấn kinh doanh tài sản chiếm một tỷ 

trọng lớn; ngược lại các hoạt động khách sạn nhà hàng, tài chính và tín dụng chiếm một 

tỷ trọng hết sức khiêm tốn, đặc biệt giá trị hoạt động khoa học-công nghệ chiếm tỷ trọng 

không đáng kể. 

 Chuyển dịch cơ cấu dịch vụ theo thành phần kinh tế nói chung cũng có những 

thay đổi đáng chú ý: dịch vụ trong thành phần kinh tế Nhà nước giảm dần ( từ 28,1% 

năm 2001; 27,8% năm 2005 xuống còn 25,4% năm 2007); dịch vụ kinh tế ngoài nhà 

nước tăng nhanh ( từ 66,3% năm 2001, 68,1% năm 2005 lên 70,6% năm 2007); và dịch 

vụ kinh tế khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng không lớn năm 2001 chiếm 3,6%; 

năm 2005- 4,1% và năm 2007- 4,0%. 

Công tác xuất khẩu của Thanh Hóa cũng đạt được những thành công đáng ghi 

nhận, trị giá hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tăng nhanh: năm 2000 mới đạt 36,95 triệu 

USD; năm 2001- 45,52 triệu USD, năm 2007 đạt 108, 82 triệu USD thì năm 2008 đạt 

được 226 USD. Những mô hình mới trong hoạt động xuất khẩu đã và đang được xây 

dựng, nhân rộng. 

Nhìn tổng thể trong 8 năm vừa qua dịch vụ trong nền kinh tế của Thanh Hoá có 

tăng, nhưng không nhiều ( năm 2000 chiếm 33,83% năm 2008 cũng mới chỉ chiếm 

34,0%). Cơ chế hoạt động đã thực hiện theo cơ chế thị trường định hướng XHCN. Chất 

lượng phục vụ đã được cải thiện; cơ cấu của các ngành dịch vụ đã thay đổi; đã có những 

dịch vụ mới, hiện đại; những mặt hàng chủ lực xuất khẩu của Thanh Hóa tăng khá và đã 

có những mô hình tốt trong hoạt động này. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động 
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dịch vụ có những bước tiến mới tích cực, đặc biệt là các khu trung tâm thương mại, 

khu du lịch, đã có khách sạn lớn ... Tuy nhiên, các ngành dịch vụ ở Thanh Hóa mức 

độ phát triển còn thấp; hoạt động kinh doanh, thương mại cũng vẫn mới chỉ tập trung 

vào buôn bán hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu trước mắt; chưa hình thành được nhiều 

trung tâm lớn để điều tiết thị trường; tốc độ tăng của du lịch vẫn rất chậm và khai thác 

tiềm năng du lịch chưa tốt. Các dịch vụ khoa học công nghệ, tài chính tín dụng nhìn 

chung còn rất yếu. 

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên có nhiều, song tập trung ở những 

nguyên nhân chủ yếu dưới đây: 

 - Về khách quan: xuất phát từ nền sản xuất nhỏ, tính tự cấp tự túc của nền kinh 

tế còn lớn ( đặc biệt ở 11 huyện miền núi); thu nhập thấp làm sức mua của dân cư chưa 

cao; cở sở hạ tầng kém phát triển đã hạn chế rất lớn đến phát triển ngành dịch vụ; 

 - Về chủ quan: Chưa có đầy đủ cơ chế, chính sách riêng thật sự chủ động, tích 

cực để khơi dậy các nguồn lực cho hoạt động dịch vụ; thiếu sự chủ động và khuyến 

khích để đầu tư đổi mới tổ chức kinh doanh dịch vụ; đầu tư cho thương mại, du lịch và 

dịch vụ nhất là những ngành nghề mới hết sức hạn chế. 

 1.4. Đánh giá chung về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Thanh Hóa 

 Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI và Nghị 

quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ trước đó, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn 

tỉnh đã đạt được những thành tựu nhất định. Có thể nhận định khái quát những thành 

tựu như sau: 

 - Trong gần 10 năm vừa qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành trên địa bàn 

Thanh Hóa có bước phát triển tương đối phù hợp với điều kiện của địa phương.Tỷ trọng 

GDP trong chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế theo hướng tích cực, phù hợp với xu 

thế chung của thời đại: Công nghiệp, dịch vụ tăng dần và chiếm tỷ trọng ngày một lớn; 

nông nghiệp tỷ trọng giảm dần. 

 -  Đã hình thành và phát triển các cụm công nghiệp mang tính động lực phát 

triển kinh tế trên địa bàn tỉnh như: Cụm Nghi Sơn, cụm Lam Sơn-Mục Sơn, cụm Thạch 

Thành-Bỉm Sơn-Hà Trung, các cụm Đông bắc, Tây bắc ga và khu công nghiệp Lễ Môn. 

 -  Đã hình thành và phát triển tương đối rõ nét các vùng tập trung, chuyên canh 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. 

 -  Đã định hướng được việc chuyển dịch cơ cấu ngành  kinh tế trên cơ sở phát 

huy lợi thế so sánh của địa phương trong sản xuất sản phẩm hàng hoá như sản xuất mía 

đường, xi măng, may mặc, thuỷ sản, đá xây dựng để tạo thế tăng trưởng kinh tế. 

 - Định hướng khuyến kích phát triển nhanh và đóng vai trò quan trọng trong 

chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, đặc biệt với 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Xem sự đóng góp của các thành phần kinh tế ngoài nhà 

nước này sẽ thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập 

đảm bảo đời sống cho dân cư  trong tỉnh 
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 Bên cạnh những thành tựu đạt được trong chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên 

địa bàn Thanh Hóa còn hạn chế, khuyết điểm. Dưới đây là những hạn chế chủ yếu:  

 - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Thanh Hóa diễn ra còn chậm so với bình quân 

chung của cả nước và tiềm năng vốn có của tỉnh. 

 - Chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp đã có những định hướng nhưng diễn ra 

quá chậm, ngay với cây trồng truyền thống như cây lúa đến nay vẫn chưa có vùng 

chuyên canh mà vẫn còn manh mún, phân tán và chưa xác định được những loại cây 

trồng cơ bản mang lại hiệu quả cao ở khu vực trung du, miền núi rộng lớn.Thanh hoá có 

tiềm năng lớn trong ngành thuỷ sản, nhưng vẫn khai thác chưa hiệu quả. 

 - Trong chuyển dịch cơ cấu của các ngành kinh tế, sự gắn bó giữa sản xuất với 

thị trường, thương mại, dịch vụ chưa chặt chẽ, nhất là thiếu sự gắn bó để tạo sự hỗ trợ 

phát triển giữa sản xuất sản phẩm hàng hoá nông nghiệp với công nghiệp chế biến. 

 - Đã hình thành các cụm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung, song ngoài 

khu Nghi Sơn đã có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư, còn lại các 

khu công nghiệp và các cụm công nghiệp khác sức thu hút chưa cao. 

 - Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến qúa trình đô thị hoá chưa cao, 

chưa tạo được đà cho thực hiện nhanh và hiệu quả CNH, HĐH nhất là công nghiệp hoá 

nông nghiệp, nông thôn. 

         Nguyên nhân của những yếu kém trên đây có nhiều, song có thể điểm lại những 

nguyên nhân khách quan và chủ quan chính đã được xác định như sau: 

 Về khách quan: 

 - Điểm xuất phát của nền kinh tế Thanh Hoá thấp. Chủ yếu là sản xuất nhỏ, 

manh mún; nền kinh tế tự túc, tự cấp, bao cấp còn tác động nặng nề đến quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

 -  Thanh Hoá là tỉnh đất rộng, người đông; nhưng diện tích và dân số trung du, 

miền núi chiếm tỷ lệ khá lớn đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế. 

 - Do phương thức hỗ trợ mang tính bình quân theo đầu tỉnh của Trung ương 

nhiều năm, đã hạn chế rất nhiều đến sự đầu tư cho tỉnh Thanh Hoá so với các tỉnh khác. 

 Về chủ quan: 

 - Công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hoá chủ yếu đang 

dừng lại ở bước tổng thể, triển khai thực hiện chưa đồng bộ.Công tác tổ chức và quản lý 

nhà nước trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn hạn chế. 

 - Ảnh hưởng của tư tưởng sản xuất nhỏ, của cơ chế bao cấp và kế hoạch hoá tập 

trung rất lớn đến tư duy đổi mới của đội ngũ cán bộ quản lý cũng như các nhà kinh 

doanh  trong quá trình thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

 - Môi trường kinh doanh theo định hướng XHCN đã được hình thành, nhưng 

chưa thu hút được mọi người dân, mọi thành phần kinh tế vào hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. Chưa có nhiều biện pháp tích cực huy động nguồn vốn đầu tư phát triển nhằm 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và miền núi . 
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  II. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ 
CẤU KINH TẾ Ở THANH HÓA TRONG NHỮNG NĂM TỚI 

Năm 2010 và những năm tiếp theo phát triển kinh tế nói chung, chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế Thanh Hóa nói riêng có nhiều thuận lợi. Cùng với những thuận lợi chung của 
cả nước, Thanh Hóa có những thuận lợi riêng như: Tiềm năng tăng trưởng kinh tế còn rất 

lớn và có thể phát huy mạnh hơn trong những năm tới. Có sự quan tâm đầu tư thích đáng 
của Nhà nước. Các dự án lớn trên địa bàn đang được đẩy mạnh tiến độ; một số cơ sở công 
nghiệp lớn sẽ hoàn thành đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất, thúc 
đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi 
những khó khăn, thách thức cũng rất lớn: Kinh tế thế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng đã 
tác động tiêu cực đến kinh tế  Việt Nam, kinh tế Thanh Hóa. Tình hình kinh tế xã hội  
nước ta đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn; nguy cơ 
lạm phát, các cân đối vĩ mô chưa vững chắc; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn 
biến khó lường. Mặc dù trong những năm vừa qua Thanh Hóa đã đạt được những thành 
tích trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhưng so với cả nước tốc độ chuyển dịch còn chậm, 
tiềm năng và nội lực chưa được khai thác triệt để. 

Thống nhất với những quan điểm định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên 
địa bàn Thanh Hóa mà nghị quyết Đại hội Đảng bội tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; ý kiến 
đồng tình, ủng hộ của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
trên cơ sở nhu cầu thị trường và lợi thế của Thanh Hóa; vừa huy động mạnh mẽ nội lực, 
vừa tăng cường thu hút các nguồn ngoại lực để khai thác lợi thế. Đồng thời chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế phải đảm bảo tính hiệu quả, tính bền vững trong phát triển kinh tế-xã hội, 
thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH; tác giả bài viết nêu mấy giải pháp sau đây: 

2.1. Đối với ngành công nghiệp 

Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ các cụm công nghiệp 
động lực của tỉnh như: Nghi Sơn, Lam sơn-Mục Sơn; Thạch thành-Bỉm Sơn và các khu 
công nghiệp quanh Thành phố Thanh Hoá: Lễ Môn, Tây bắc ga, Đông bắc ga; mà trước 
hết tập trung mọi nguồn lực để xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn 

Khuyến khích đẩy mạnh xây dựng các khu công nghiệp mới để khai thác và chế 
biến quặng Cromite tại các huyện Triệu Sơn và Nông Cống; 

Thúc đẩy phát tiển các khu công nghiệp nhỏ cấp huyện và liên huyện để tạo điều 
kiện thành lập mới doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ để phát triển rừng kinh tế, tạo điều kiện 
phát triển kinh tế ở các huyện miền núi; đồng thời khuyến khích thành lập các nhà máy 
chế biến thuỷ sản, chế biến thức ăn gia súc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế các huyện 
đồng bằng ven biển. 

2.2. Đối với ngành nông nghiệp 

Chuyển mạnh, sau đổi điền dồn thửa, việc thành lập các trang trại chăn nuôi và 

trồng trọt quy mô vừa và lớn để sử dụng cơ giới hoá theo hướng tập trung sản phẩm 
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hàng hoá; tiếp tục chuyển mạnh sang trồng mía thâm canh tưới nước để có năng suất 

cao; khẩn trương thành lập các vùng trồng lúa chuyên canh để sản xuất sản phẩm chất 

lượng tốt xuất khẩu và các vùng trồng đậu tương quy mô lớn để thay thế số lượng lớn 

đậu tương nhập khẩu; 

Tiếp tục phát triển trồng rừng kinh tế; sớm hoàn chỉnh quy hoạch các vùng trồng 

cây công nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh; khuyến khích và đẩy mạnh việc chăn nuôi đại 

gia súc ở tất cả các huyện miền núi của tỉnh; 

Đẩy mạnh và khuyến khích việc đầu tư nuôi trồng, chế biến thuỷ sản và đánh bắt  

thuỷ sản ven bờ, xa bờ như các đề án của sở Thuỷ sản (trước đây) xây dựng: Đánh bắt 

giữa lộng và khơi; đầu tư đồng bộ để đánh bắt xa bờ. 

2.3. Đối với ngành dịch vụ 

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển các khu du lịch trọng 

điểm như: Sầm sơn, Lam kinh, Thành Nhà Hồ, suối cá Cẩm Lương, Hải tiến, Hải Hoà, 

Hàm rồng, Bến En  …; đầu tư xây dựng được các tour du lịch để thu hút khách du lịch 

trong và ngoài nước; 

Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng vận tải hành khách bằng xe buýt; chú 

trọng xây dựng hệ thống kho bãi, dịch vụ công nghiệp, phát triển vận tải biển; tạo điều 

kiện thuận lợi và khuyến khích phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao như: Tài 

chính, Ngân hàng, bảo hiểm, Bưu chính, Viễn thông, khoa học-công nghệ. 

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu tiểu ngạch những 

mặt hàng truyền thống, những đặc sản của Thanh Hoá như: chiếu cói, mây tre đan, mắm 

tôm, rượi, nem chua… 

Đối với ngành dịch vụ, ngoài những giải pháp trên, dưới sự hỗ trợ của Nhà nước về 

cơ sở hạ tầng cần thiết mở rộng và thành lập thêm các trung tâm thương mại lớn tại khu 

kinh tế Nghi Sơn và khu trung tâm miền núi Ngọc Lặc làm đầu mối cho tập trung  và phân 

phối hàng hoá thuận lợi, hiệu quả. 

Ngoài những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong 

những năm tới cho các ngành nêu trên, có một số giải pháp chung cho tất cả các ngành 

dưới đây:  

Giải pháp hàng đầu để thúc đẩy phát triển kinh tế của Thanh Hoá là cải thiện 

mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo sức hấp dẫn các nhà doanh nghiệp, huy động và sử 

dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển. 

Thúc đẩy nhanh chóng việc xây dụng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, đặc biệt xây 

dựng đường giao thông. Đối với tất cả các ngành kinh tế, tất cả các lĩnh vực, các vùng, 

miền trong tỉnh Thanh Hoá cơ sở hạ tầng có ý nghĩa quyết định để phát triển. Đặc biệt 

hạ tầng cơ sở khu công nghiệp trọng điểm Nghi Sơn. Giao thông Thanh Hoá yếu kém 

đã làm hạn chế đến phát triển kinh tế nói chung, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói riêng. 

Chính vì vậy cần khẩn trương hoàn thành nâng cấp các “mạch máu” giao thông trong 

tỉnh như các tuyến đường 10, 45, 47; khẩn trương xây dựng các tuyến đường nối đường 
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QL 1A với đường Hồ Chí Minh để tạo điều kiện phát triển kinh tế các huyện miền núi 

và vận chuyển hàng hoá xuống cảng biển Nghi Sơn; đồng thời thúc đẩy xây dựng các 

tuyến đường liên huyện, liên vùng, kẻ cả với các tỉnh lân cận như Hoà Bình, Ninh Bình 

để khai thác tiềm năng lớn của Thanh Hoá. 

Tăng cường phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao là giải pháp rất quan 

trọng để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói riêng, phát triển kinh tế của Thanh 

Hóa nói chung. Tạo môi trường tốt để phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, 

nhất là đội ngũ doanh nhân; đồng thời đa dạng hoá các hình thức để đào tạo được nguồn 

lao động kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ 

cần thiết của Thanh Hóa . 
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TRANSFERRING ECONOMIC STRUCTURE IN THANH HOA 
REALITIES AND SOLUTIONS 

Nguyen Van Bao1 

 1 The Union of Science & Technology societies Thanh Hoa provice 

ABSTRACT 

Thanh Hoa is a provice with areas of mountain, plain and coastal line. For the 

past years, the provice has been conducting its policies in social – economic 

development in which the policy in transferring economic structure orientating 

capacities of industrial products and developing industry groups in Nghi son, Bim son 

etc… in order to bring into full play of advantages compared within the areas in goods 

productivity. The article avaluater achievements, shortcomings and weaknesss in the 

past 5 years and puts forward groups of solution aiming at stimulating economic 

transferring in Thanh Hoa in the next coming years 
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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG NHÀ 

QUẢN LÝ TỚI CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ-TÀI CHÍNH 

TOÀN CẦU 

Vũ Thị Cẩm Chi 1 

1Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Hồng Đức 

TÓM TẮT 

 Bài viết phân tích, đánh giá chế độ khen thưởng đối với các giám đốc điều hành 

(executive remuneration schemes) được áp dụng tại các tập đoàn, công ty trên khắp thế 

giới. Kết quả phân tích cho thấy cơ chế khen thưởng đó là một trong những nguyên 

nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu bùng nổ từ mùa thu năm 

2008. Cụ thể, bài viết chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa chế độ khen thưởng và các gian 

lận tài chính (financial manipulation). Hơn nữa, cơ chế khen thưởng liên quan đến 

quyền mua chứng khoán giá rẻ (stock options) và hợp đồng với những điều khoản thuận 

lợi cho giám đốc khi từ chức (golden parachutes) có thể khiến nhà quản lý thực hiện 

các dự án có tính rủi ro quá cao. 

 Cơ chế khen thưởng đối với các giám đốc điều hành luôn là chủ đề nóng bỏng 

thu hút sự quan tâm của các học giả, các nhà quản lý và công chúng; đặc biệt là sau sự 

bùng nổ của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu (Montagnan, 2008). Soros 

(2008) cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra không phải do những cú 

sốc bên ngoài mà chính bởi những nguyên nhân thuộc hệ thống. Dựa trên nhận định 

này, mục đích nghiên cứu của bài viết là trả lời câu hỏi :" Chế độ khen thưởng các nhà 

quản lý có tác động thế nào đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu?". Để trả lời câu 

hỏi này, bài viết phân tích mối quan hệ nhân quả giữa chế độ khen thưởng và cơn bão 

kinh tế tài chính trên cơ sở áp dụng lý thuyết về hành vi của công ty (the behavioral 

theory of the firm), hành vi tài chính (behavioral finance) và các lý thuyết tài chính 

khác. Cụ thể, bài viết tập trung phân tích vào chế độ thưởng cuối năm (annual 

bonuses), các quyền chọn mua chứng khoán với giá rẻ (stock options) và hợp đồng với 

những điều khoản thuận lợi cho giám đốc khi từ chức (golden parachutes). Cuối cùng, 

với những kết quả tìm được, bài viết khẳng định tác dụng ngược của một cơ chế khen 

thưởng chưa hợp lý là một trong những ngòi châm dẫn tới sự bùng nổ của cuộc suy 

thoái kinh tế toàn cầu. Từ đó, bài viết đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho công tác 

quản trị doanh nghiệp. 
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 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG CÁC NHÀ QUẢN LÝ 

 1.1. Nguồn gốc của chế độ khen thưởng nhà quản lý 

 Theo Jensen, Murphy và Wruck (2004), mục đích của chế độ khen thưởng là 

nhằm lôi cuốn và khích lệ các nhà quản lý. Nhiều học giả đã nghiên cứu tìm hiểu mối 

quan hệ giữa cơ chế khen thưởng và vấn đề quản trị doanh nghiệp (Conyon, 1997). Về 

cơ bản, chế độ khen thưởng xuất phát từ vấn đề liên quan đến công ty (agency problem). 

Jensen & Meckling (1976) giải thích rằng vấn đề này nhằm khuyến khích người đại 

diện hay nhân viên (agent) làm việc để tối đa hoá lợi ích của chủ doanh nghiệp 

(principal). Fama (1980) cho rằng cơ chế khen thưởng là không cần thiết nếu nhà quản 

lý đồng thời là cổ đông hay chủ doanh nghiệp. Ngược lại, nếu hai chủ thể này là khác 

nhau, doanh nghiệp cần áp dụng chế độ khen thưởng nhằm đảm bảo sự thống nhất về 

lợi ích giữa các cổ đông và nhà quản lý (Fama, 1980; Conyon, 1997). 

 1.2. Các hình thức khen thưởng nhà quản lý 

 Theo Pope và Young (2006), chế độ khen thưởng đối với nhà quản lý được thực 

hiện dưới nhiều hình thức khác nhau; thông thường bao gồm bốn thành phần chính: 

lương, thưởng cuối năm, quyền mua chứng khoán với giá rẻ (hay còn gọi là quyền mua 

chứng khoán khích lệ) và kế hoạch khích lệ dài hạn.  

 Lương: 

 Lương là khoản thu nhập cơ bản của nhà quản lý, được xác định căn cứ vào kết 

quả điều tra về mức lương chung của ngành (Pope &Young, 2006) 

 Thưởng cuối năm: 

 Thưởng cuối năm cho nhà quản lý được trả dựa trên kết quả hoạt động của 

doanh nghiệp trong năm đó (Pope & Young, 2006). Theo Indjejikian & Nanda (2002), 

thưởng cuối năm có mục đích khích lệ nhà quản lý hoạt động hiệu quả hơn và đây được 

coi là một trong những thành phần chính của cơ chế khen thưởng. 

 Quyền mua chứng khoán với giá rẻ: 

 Là quyền được mua các chứng khoán của công ty theo một giá cả nhất định 

(bằng hay thấp hơn giá thị trường lúc ban cấp quyền chọn) trong một thời gian quy định 

trong năm (Nguyễn Dỵ & Nguyễn Bích, 1999). 

 Kế hoạch khích lệ dài hạn: 

 Đây là phần thưởng được ban cấp cho nhà quản lý dưới hình thức tiền mặt hoặc 

cổ phiếu (thông thường là dưới dạng cổ phiếu) căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp (Buck et al, 2003). 

 Ngoài bốn thành phần chính nêu trên, chế độ khen thưởng đối với nhà quản lý 

còn bao gồm một hình thức được nhiều công ty áp dụng là hợp đồng với những điều 

khoản thuận lợi cho giám đốc khi từ chức (golden parachutes). Theo Singh và Harianto 
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(1989), thuật ngữ này dùng để chỉ những quy định trong một hợp đồng lao động đảm 

bảo chi trả những khoản tiền bồi thường lớn cho các nhà quản lý chủ chốt trong trường 

hợp doanh nghiệp bị thôn tính. 

 Các bộ phận của gói khen thưởng đều nhằm mục đích đảm bảo lợi ích của các 

cổ đông thống nhất với lợi ích của nhà quản lý. Theo Jensen, Murphy và Wruck (2004), 

chế độ khích lệ là nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến công ty; tuy nhiên, cơ 

chế này cũng đồng thời là nguồn gốc làm phát sinh các vấn đề đó. Bebchuck và Fried 

(2005) cho rằng, chế độ khen thưởng ưu đãi đối với nhà quản lý nhìn chung chưa góp 

phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh được mong đợi. Hơn nữa, Stern 

(2007) khẳng định rằng những khiếm khuyết của cơ chế khen thưởng hiện đại có thể gây ra 

những hậu quả không thể lường trước. 

 2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG NHÀ QUẢN LÝ 

TỚI CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 

 Nhiều học giả cho rằng một trong những nguyên nhân trực tiếp của cuộc khủng 

hoảng kinh tế toàn cầu liên quan đến vấn đề quản trị doanh nghiệp, trong đó có chế độ 

khen thưởng hiện đại đối với nhà quản lý. Tác động của chế độ khen thưởng tới cuộc 

khủng hoảng được thể hiện qua những cơ chế sau đây: 

 Thứ nhất, chế độ khen thưởng nhà quản lý có quan hệ chặt chẽ tới những gian 

lận tài chính: 

 Để làm rõ nhận định này, bài nghiên cứu sử dụng "lý thuyết về hành vi của công 

ty" (the behavioral theory of the firm) và "hành vi tài chính" (behavioral finance). Theo 

Harris và Bromiley (2007), thuật ngữ "lý thuyết về hành vi của công ty" dùng để chỉ 

việc một tổ chức kinh tế tìm mọi cách để đạt được tham vọng của mình; và khi kết quả 

kinh doanh của họ không được như mong muốn, họ sẽ có những biện pháp 

(manipulation) làm cho kết quả hoạt động có vẻ tốt hơn thực tế. Theo quan điểm của 

Fromlet (2001), những biện pháp đó nếu có liên quan đến các vấn đề tài chính thì có thể 

sử dụng thuật ngữ "hành vi tài chính", thuật ngữ này thường ám chỉ các gian lận tài 

chính. Liên quan đến cơ chế khen thưởng, nhiều nghiên cứu cho thấy những gian lận tài 

chính của nhà quản lý nhằm tăng tiền thưởng cuối năm thường liên quan đến quá trình 

dự trù ngân sách. Mặt khác, để được ban tặng nhiều quyền chọn mua chứng khoán với 

giá rẻ, nhà quản lý thường có những gian lận tài chính liên quan đến doanh thu và các 

báo cáo tài chính. 

 Trước hết, xét về chế độ khích lệ dưới hình thức thưởng cuối năm. Trong thực 

tế, thưởng cuối năm thường không nhất thiết phải dựa vào kết quả hoạt động thực trong 

năm mà dựa vào kế hoạch kinh doanh hay kế hoạch ngân sách mà công ty lập cho năm 

đó (Murphy, 2001). Do vậy, để duy trì được mức thưởng cuối năm, nhà quản lý thường 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 4. 2010 

 85

đặt ra mục tiêu lợi nhuận ở mức mà họ có thể dễ dàng đạt được. Jensen (2003) nhấn 

mạnh rằng điều này không chỉ xảy ra đối với các nhà quản lý cấp dưới mà cả ở các nhà 

quản lý chủ chốt. Những thao tác liên quan đến quá trình ngân sách càng trở nên 

nghiêm trọng khi các nhà quản lý cấp trên áp đặt các nhà quản lý cấp dưới phải đạt được 

mục tiêu lợi nhuận bằng mọi giá. 

 Hơn nữa, liên quan đến chế độ thưởng dưới hình thức quyền chọn mua chứng 

khoán giá rẻ, các nhà quản lý lại có cách gian lận tài chính khác. Việc nắm giữ các 

quyền chọn mua chứng khoán khích lệ có liên quan trực tiếp tới sự thịnh vượng của nhà 

quản lý và các cổ đông bởi vì trị giá của các quyền chọn mua tỷ lệ thuận với giá của 

chứng khoán. Do đó, các giám đốc điều hành sẽ càng có động cơ thực hiện các hành vi 

gian lận như báo cáo không trung thực về doanh thu dẫn đến các dòng tiền và những 

thay đổi về giá trị của công ty không được phản ánh trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

(Harris & Bromley, 2007). Họ có thể "tiết kiệm" lợi nhuận sang năm sau bằng cách trì 

hoãn doanh thu sang năm sau hoặc tính trước các chi phí kinh doanh của những năm sau 

vào năm hiện tại (Jensen, Murphy & Wruck, 2004). Rõ ràng, sự "nguỵ trang" này dẫn 

đến thông tin không cân xứng giữa các nhà quản lý, các cổ đông, các nhà đầu tư và công 

chúng, và nghiêm trọng hơn, điều đó có thể gây ra những hậu quả xấu cho doanh 

nghiệp. 

 Trở lại với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện tại, Blackman (2009) chỉ ra 

rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế đã cho thấy việc báo cáo lãi tại rất nhiều tập đoàn, công 

ty là giả tạo. Ví dụ như trong trường hợp của Lehman Brother, định chế tài chính Mỹ 

158 tuổi - "người tiên phong" của cơn bão kinh tế, ông Fuld - Giám đốc điều hành 

(CEO) của ngân hàng đã nhận được 16 tỷ đô-la Mỹ tiền thưởng vì "thành tích" mà ông 

đã công bố là "bốn năm liên tiếp (2004-2007) mang lại kết quả tài chính rất ngoạn mục 

cho Lehman Brother" (Rep.Waxman, 2008). Sự phá sản của Lehman Brother vào tháng 

9 năm 2008 khi bị thua lỗ lên tới 660 tỷ đô-la Mỹ đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng 

tài chính toàn cầu, dẫn tới tình trạng khan hiếm về vốn tín dụng, và hậu quả là đẩy nền kinh tế 

toàn cầu rơi vào suy thoái. 

 Thứ hai, cơ chế khen thưởng liên quan đến quyền mua chứng khoán giá rẻ (stock 

options) và hợp đồng với những điều khoản thuận lợi cho giám đốc khi từ chức (golden 

parachutes) có thể khiến nhà quản lý thực hiện các dự án có tính rủi ro quá cao. 

 Quyền chọn mua chứng khoán với giá rẻ ban cấp cho nhà quản lý không chỉ 

kích thích nhà quản lý thực hiện các gian lận tài chính mà còn là động cơ để họ thực 

hiện những dự án đầu tư có tính rủi ro cao (Brealey et al, 2008; Defusco et al, 1990). 

Điều này là do giá trị của quyền chọn mua tăng khi giá chứng khoán tăng nếu giá thực 

hiện không thay đổi. Trong trường hợp này, người có quyền chọn mua chứng khoán, tức 

nhà quản lý, có thể được hưởng lợi từ chênh lệch giữa giá thực hiện và giá thị trường 
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của chứng khoán. Ngoài ra, giá trị của một quyền chọn mua tăng tỷ lệ thuận với lãi suất 

và sự biến động của giá chứng khoán (Brealey et al, 2008). Do vậy, nhà quản lý sẽ có 

động cơ tham gia vào các dự án kinh doanh có tính mạo hiểm cao nhằm tăng giá chứng 

khoán (Sander, 2001).  

 Chủ đề gây tranh cãi nhiều hơn là chế độ thưởng dưới hình thức hợp đồng với 

những điều khoản thuận lợi cho giám đốc khi từ chức (golden parachutes). Mục đích 

ban đầu của chế độ khích lệ này là nhằm khuyến khích và giữ chân người lãnh đạo giỏi. 

Tuy nhiên, chế độ thưởng này bị chỉ trích là phần thưởng cho những thất bại thay vì 

những thành tích trong quản lý (Berrone, 2008). Ví dụ, Stan O'Neal - Giám đốc điều 

hành của Merrill Lynch đã bị thôi việc sau khi ngân hàng này bị báo lỗ và phải sát nhập 

với tập đoàn tài chính Bank of America để tránh nguy cơ phá sản . Bù lại, Stan O'Neal  

được nhận 161 triệu đô-la Mỹ tiền thưởng bao gồm cả cổ phiếu và quyền chọn mua cổ 

phiếu với giá rẻ (Ashton và Rushe, 2009).  

 Liên tưởng tới cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự sụp đổ của các định chế 

"quá lớn không thể thất bại" (too big to fail) như Lehman Brothers, Fiannie Mac & 

Fieddie Mac được cho là do các giám đốc điều hành đã quá mạo hiểm. Xu hướng này là 

do cơ chế khen thưởng bất hợp lý. Để theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn trước mắt, nhiều 

giám đốc điều hành (CEO) của các ngân hàng hàng đầu Hoa Kỳ và các tập đoàn kinh tế 

khác đã thực hiện đầu tư mạo hiểm như là cung cấp các khoản cho vay dưới chuẩn (sub-

prime mortgage loans) hoặc những sản phẩm tài chính phái sinh phức tạp có tính rủi ro 

cao1 (Crotty et al, 2008; Pezzuto, 2008). Cũng theo Taleb (2009), chính chế độ khen 

thưởng nhà quản lý đã một phần gây nên sự phá sản của nhiều đại gia tài chính trên toàn 

cầu, hậu quả là đẩy nền kinh tế thế giới vào tình trạng tồi tệ hơn những gì loài người có 

thể tưởng tượng. 

 3. NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA CHO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 

DOANH NGHIỆP 

 Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã phản ảnh tác dụng ngược của chế độ khen 

thưởng đối với nhà quản lý. Kết quả nghiên cứu của bài viết cho thấy những khiếm 

khuyết trong cơ chế khen thưởng như thưởng cuối năm, quyền chọn mua chứng khoán 

với giá rẻ và hợp đồng với những điều khoản thuận lợi cho giám đốc khi từ chức đã kích 

thích các nhà quản lý cấp cao tìm mọi cách tối đa hoá lợi ích cho chính họ. Để đạt được 

điều này, họ có xu hướng thực hiện những gian lận tài chính như báo cáo không trung 

                                           
1 Những sản phẩm tài chính phái sinh như các quyền chọn và các hợp đồng kỳ hạn nảy sinh từ một loại 
chứng khoán hay một hãng làm cơ sở cho chúng (Từ điển Tài chính- Đầu tư-Ngân hàng-Kế toán, NXB 
Khoa học Kỹ thuật, 1999, trang 162) 
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thực về thực trạng lỗ/lãi của doanh nghiệp và tiến hành những dự án kinh doanh có độ 

rủi ro cao.  

 Từ mối quan hệ nhân quả giữa chế độ thưởng nhà quản lý và cuộc suy thoái kinh 

tế toàn cầu, bài viết đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho công tác quản trị doanh 

nghiệp nói chung và công tác quản trị tài chính doanh nghiệp nói riêng như sau: 

 Một là, các doanh nghiệp nên lựa chọn hình thức khen thưởng hợp lý đối với 

nhà quản lý; 

 Hai là, các doanh nghiệp cần xác định mức khen thưởng phù hợp với hiệu quả 

quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp; 

 Ba là, các doanh nghiệp cần có cơ chế giám sát hợp lý nhằm phát huy hiệu quả 

và tính tích cực của chế độ khen thưởng; 

 Ngoài ra, để hạn chế những thiếu sót của cơ chế khen thưởng, các nhà chính 

sách nên cân nhắc nhiều hơn tới chất lượng hiệu quả kinh doanh và các nhân tố phi tài 

chính như sự phát triển bền vững hay sự hài lòng của khách hàng. 
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ABSTRACT 

 The paper analyzes the mordern executive remuneration schemes that have been 

applied worldwide. The key findings indicate that these incentive systems played a part 

in the current economic downturn initiated in Fall 2008. In particular, the paper 

uncovers the closed linkage between executive remuneration schemes and some 

financial manipulations. Further, incentive packages in terms of stock options and 

golden parachutes could also induce manages to take excessive risks. 
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2 Chi cục Thuế, thành phố Thanh Hoá 

TÓM TẮT 

Thực hiện tốt công tác quản lý Thuế nói chung và thuế khoán nói riêng là 

một nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan thuế trong việc thực hiện các chỉ tiêu dự toán 

thu ngân sách nhà nước. Đối với Thanh Hóa, Thuế khoán – một khoản thu quan 

trọng của ngân sách địa phương. Trong những năm gần đây chi cục Thuế thành phố 

Thanh Hóa đã có nhiều cải tiến trong việc quản lý nguồn thu này. Tuy nhiên do 

nhiều nguyên nhân khác nhau, tình trạng thất thu trong quản lý thu thuế khoán vẫn 

còn tồn tại. Bài báo nêu lên thực trạng của tình hình quản lý thuế khoán đối với hộ 

kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Thanh Hoá trong thời gian qua từ đó đề 

xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế khoán trên 

địa bàn thành phố Thanh Hoá. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước. Trong đó thuế khoán giữ 

một vị trí quan trọng trong tổng thu từ thuế. Xác định được vai trò của thuế khoán 

nên trong thời gian qua chi cục thuế Thành phố Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp để 

quản lý thuế khoán có hiệu quả hơn, từ việc ban hành các văn bản quy định, các quy 

trình hướng dẫn, đến việc tổ chức thực hiện tại địa phương. Việc tổ chức quản lý 

thuế trên địa bàn rộng là công việc hết sức phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng 

nộp thuế, thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Mặc dù có nhiều cố gắng 

trong quản lý thuế khoán song trên địa bàn thành phố Thanh Hóa công tác quản lý 

thuế khoán vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến hiện tượng thất thu thuế vẫn xảy ra. Do 

vậy, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài: “Thực trạng và một số giải pháp nâng 

cao hiệu quả quản lý thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành 

phố Thanh Hoá” 

                                           
 Bài viết thuộc phạm vi báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài cấp cơ sở “ Thực trạng và một số 

giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố 

Thanh Hoá” 
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2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 2.1. Thực trạng công tác quản lý thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể 

trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa 

 2.1.1. Khái quát tình hình kinh tế, xã hội Thành phố Thanh Hóa 

Thành phố Thanh Hóa có dân số gần 20 vạn người, với tốc độ tăng GDP 20% 

trong giai đoạn 2006 – 2010, GDP đầu người năm 2008 đạt 1.740 USD/ năm, tăng 

17,4% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: tăng tỷ trọng các ngành 

thương mại – dịch vụ, công nghiệp – xây dựng; giảm các ngành nông – lâm thuỷ sản. 

Thương mại – dịch vụ chiếm 51%; công nghiệp – xây dựng: 44,6%; nông – lâm – thuỷ 

sản 4,4%. Thành phố Thanh Hoá là đô thị trẻ, nằm bên bờ sông Mã, có vị trí, cảnh quan 

sinh thái rất thuận lợi. Quốc lộ 1A xuyên Việt chạy qua trung tâm thành phố dài gần 10 

km, đường sắt Bắc – Nam chạy ở phía Tây, có Cảng Lễ Môn, tạo thành một mạng lưới 

giao thông đa dạng và thuận tiện, nhờ đó thành phố Thanh Hoá đã trở thành trung tâm 

Chính trị – Kinh tế – Văn hoá của tỉnh, đồng thời thuận lợi trong việc giao thương với 

tất cả các tỉnh bạn. Đây là một thành phố trẻ đầy tiềm năng của một tỉnh đất rộng, người 

đông vào loại nhất nhì trong nước. Trong những năm gần đây, mặc dù phải đối mặt với 

nhiều khó khăn, thách thức, song với lòng quyết tâm phấn đấu không ngừng của Đảng 

bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, lại được sự chỉ đạo sát sao của thường vụ Tỉnh 

uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ nhiệt thành của các ban, 

ngành Trung ương, thành phố Thanh Hoá đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trên các 

lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Công tác xây dựng và phát triển đô thị có 

nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt  8 quy hoạch chi tiết đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt, tại các địa bàn dân cư như: Khu du lịch văn hoá Hàm Rồng, Nam Cầu Hạc, 

khu Trung tâm, khu đô thị Đông Hương, khu đô thị Đông Sơn,... Tốc độ đầu tư phát 

triển đô thị ngày càng nhanh, tính riêng năm 2008 tổng vốn đầu tư xây dựng đạt 1.892 

tỷ đồng, bằng 90,3% so với cùng kỳ. 

Các trung tâm thương mại, chợ khu vực tiếp tục được đầu tư xây dựng, đã hoàn 

thành và đưa vào sử dụng chợ Tây Thành, chợ Quảng Thắng; đẩy mạnh phát triển kinh 

doanh theo hướng tập trung trong các chợ và trung tâm thương mại. 

 2.1.2. Thực trạng công tác quản lý thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể trên 

địa bàn Thành phố Thanh Hóa 

      Các hộ kinh doanh cá thể thường được tư vấn qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn 

của Chi cục Thuế Thành phố Thanh Hoá, hội nghề nghiệp do Phòng Thương mại và 

công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh Thanh Hoá) tổ chức, nhằm nâng cao kỹ năng kinh 

doanh, kiến thức về pháp luật và kiến thức quản lý... Bên cạnh đó, thủ tục đăng ký kinh 
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doanh đã được cải cách với cơ chế một cửa, thực hiện đăng ký kinh doanh trong vòng 5 

ngày. Hoạt động tư vấn đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh cá thể, 

khuyến kích họ tham gia kinh doanh, tạo động lực phát triển khối kinh tế dân doanh. 

 Kinh tế hộ phát triển đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; góp 

phần quan trọng giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho 

ngân sách, số thu của khu vực cá thể kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngày 

càng tăng, năm sau đều tăng cao hơn so với năm trước. 

 Huy động được sự đóng góp đáng kể của các hộ kinh doanh cá thể chính là thành 

tích của cán bộ công chức Chi cục Thuế Thành phố. Trong những năm qua công tác quản lý 

thu thuế trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực: Tổng số thu về thuế công thương 

nghiệp – ngoài quốc doanh đạt 106,7%, năm 2008. Công tác quản lý hộ nộp thuế theo 

phương pháp khoán đã thực hiện khảo sát doanh thu theo đúng quy trình quản lý thuế. Các 

đợt điều chỉnh thuế định kỳ đã ghi tăng hàng trăm triệu đồng; số thuế thu được tăng qua các 

năm đều tăng, cụ thể: Năm 2006: 16.059.991.000đ; Năm 2007: 22.780.443.000đ; năm 

2008: 26.181.173.000 đ. (thể hiện qua sơ đồ sau) 

Số thuế khoán thu được (nghìn đồng)

16,059,991
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Số thuế khoán thu được (nghìn đồng)
 

Đặc biệt chi cục thuế thành phố đã quan tâm và đầu tư thích đáng cho công tác 

cải cách hành chính và công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế, hình thức phong 

phú, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của hộ kinh doanh; nhiều năm liên tục 

đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, được Nhà nước tặng thưởng Huân 

chương lao động hạng Hai và được Thành phố xét công nhận đơn vị văn hóa; thường 

xuyên có trên 70% cán bộ công chức được các cấp khen thưởng. 

 Tuy nhiên, thất thu ở lĩnh vực này vẫn còn là thách thức đối với ngành thuế. 

 Nguyên nhân của tình trạng thất thu thuế do một số nguyên nhân chủ yếu sau: 
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 -  Một là, trình độ hiểu biết và kiến thức về pháp luật của các hộ kinh doanh cá 

thể còn nhiều hạn chế. Ý thức tuân thủ pháp luật của hộ kinh doanh còn yếu; chưa thấy 

được quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tìm mọi 

cách trốn thuế, kê khai doanh thu thấp hơn nhiều so với thực tế kinh doanh. 

 - Hai là, việc thực hiện các quy định chưa nghiêm, chưa đồng bộ, thiếu sự kiểm 

tra, giám sát, xử lý kịp thời các sai phạm. Như tình trạng mua bán hàng hoá chưa thực 

hiện đầy đủ hoá đơn chứng từ; tình trạng mua bán thanh toán bằng tiền mặt còn phổ 

biến. Về cơ chế quản lý: Hiện nay đang quy định cho phép hộ kinh doanh được sử dụng 

hóa đơn, trong khi đó hộ kinh doanh không bắt buộc phải có đủ chứng từ hóa đơn đầu 

vào, nên dễ xảy ra tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. 

 - Ba là, sự phối hợp thiếu đồng bộ giữa các đội thuế với cấp ủy, chính quyền địa 

phương trong quản lý thuế. 

 - Ba là, một số cán bộ ngành thuế có lúc còn ngại va chạm khi gặp khó khăn, 

ngại đấu tranh, chưa đủ thông tin để kiểm tra phát hiện các trường hợp gian lận về thuế. 

 2.2. Giải pháp tăng cường quản lý thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể 

trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa 

 Qua nghiên cứu tình hình quản lý thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể 

chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau: 

 - Đối với cán bộ thuế: Cần tăng cường học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ 

chuyên môn, tích luỹ kinh nghiệm thực tế, công bằng với mọi trường hợp, không ngại khó, 

đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực. Khi tiếp xúc với hộ kinh doanh phải luôn đúng mực, 

tránh tình trạng hách dịch, doạ nạt...; định kỳ cán bộ thuế được kiểm tra kiến thức, kiểm tra 

việc tuân thủ pháp luật. Xây dựng đội ngũ cán bộ thuế có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong 

làm việc văn minh, lịch sự, tâm huyết với nghề. 

 - Đối với công tác tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn thực hiện: Chi cục cần mở 

rộng và cải tiến hơn nữa các hình thức tuyên truyền chính sách thuế cho các hộ kinh 

doanh cá thể. Phương pháp hướng dẫn dễ hiểu, phù hợp với đối tượng, phối hợp với các 

cơ quan báo, đài để thực hiện tốt hơn. Đặc biệt, trong các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Chi 

cục với đối tượng nộp thuế, các câu hỏi xung quanh các vấn đề thủ tục và câu hỏi thực 

tiễn đặt ra cần giải quyết, Chi cục tập hợp các câu hỏi và biên soạn lại chuyển lên trang 

Website của Chi cục, đồng thời bố trí tuyên truyền ở các đài phát thanh của xã, phường. 

 - Thực hiện tốt việc công khai: Doanh thu, mức thuế. Thành lập tổ ngành hàng 

(Chợ) hoặc hội nghề… để xây dựng bộ thuế và thông báo tại cơ quan thuế, trên thông 

tin đại chúng và thông báo đến hội nghề… 

 - Các đội thuế xã, phường cần phải phối hợp chặt chẽ với UBND xã, công an và 

các cơ quan chức năng, nắm bắt thông tin, để phối hợp kiểm tra phát hiện và xử lý kịp 

thời các sai phạm. 
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 - Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng hoá đơn, thường xuyên xác minh đối chiếu 

hoá đơn để phát hiện trường hợp mua bán hoá đơn nhằm khai khống chi phí kinh doanh 

hoặc bán hóa đơn khống làm chứng từ hợp thức chi phí cho các công ty, doanh nghiệp. 

 - Thực hiện đầy đủ và đúng quy trình quản lý thuế, đặc biệt là quy trình công 

khai doanh thu mức thuế theo quyết định 3535/ QĐ - TCT của Tổng cuc Thuế, tạo điều 

kiện cho mọi tổ chức, cá nhân tham gia quản lý thuế. 

 - Thường xuyên trao đổi thông tin về hộ thôi kinh doanh giữa các đội thuế trong 

Chi cục để phát hiện các hộ điều chỉnh thuế bằng cách chuyển địa bàn kinh doanh để 

tiếp tục hoạt động. 

 - Chi cục Thuế phải thường xuyên phối hợp với bộ phận đăng ký kinh doanh của 

UBND Thành phố để nắm danh sách hộ mới ra kinh doanh, rà soát đưa vào bộ thuế quản 

lý theo quy định. 

 3. KẾT LUẬN 

Tình trạng vi phạm pháp luật thuế, trốn lậu thuế đã và đang diễn ra ngày càng phức 

tạp và tinh vi, gây khó khăn cho công tác quản lý và thu nộp. Vì vậy, cần tiếp tục làm tốt 

công tác tuyên truyền pháp luật thuế để mọi tổ chức và cá nhân thấy được công tác quản lý 

thuế không phải riêng ngành thuế mà cần phải có sự quan tâm chỉ đạo phối hợp đồng bộ 

của các ngành các cấp và có sự tham gia và cung cấp thông tin của nhân dân./ 
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ENHANCING THE MANAGEMENT OF SECURITIES SALES TAX 

FOR HOUSEHOLDS AND INDIVIDUAL BUSINESSES IN THANH 

HOA CITY 

Lê Thị Hạnh1, Ngô Đình Hùng2 

1Faculty of Economics and Business Administrantion, Hong Duc University 
2Branch of Tax, Thanh Hoa City 

ABSTRACT 

 Good implementation in Taxation management in general and securities sales 

tax for households and individual business in particular are the main focus of tax 

departments with an aim to reach the goal of Budget revenues. For Thanh Hoa, 

securities sales tax for households and individual business has been an important 

income source of the local budget revenue. Recently, Thanh Hoa City Tax sub-

department has made some innovations in managing this income source. Nevertheless, 

losses in incomse from securities sales tax for households and individual businesses 

have remained an issue due to some reasons. The paper presents the realities of 

management of securities sales tax for households and individual businesses in Thanh 

Hoa city for recent years. Accordingly, the paper proposes some recommendations to 

enhance the effectiveness  of this mission in Thanh Hoa city. 
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HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 TRÊN 

ĐỊA BÀN HUYỆN BÁ THƯỚC 

Lê Hoằng Bá Huyền1 

1Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức 

 

TÓM TẮT 

Đầu tư xây dựng cơ bản có vai trò hết sức to lớn trong việc thúc đẩy kinh tế xã 

hội ở mỗi quốc gia, mỗi ngành, mỗi địa phương, nó là nền tảng của tăng trưởng và phát 

triển bền vững. Tuy nhiên, do chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản là 

hoạt động kinh tế phức tạp có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp cũng như đơn vị, 

cá nhân trong xã hội. Cho nên, việc quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây 

dựng cơ bản là công việc có nhiều phức tạp, song có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mặc 

dù có nhiều cố gắng, nhưng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây 

dựng cơ bản thuộc chương trình 135 trên địa bàn huyện Bá Thước thời gian qua vẫn 

còn có những hạn chế nhất định. Bài viết nêu lên thực trạng và những giải pháp chủ yếu 

góp phần hoàn thiện công tác này.  

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhận thức được tầm quan trọng của chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng 

cơ bản đối với sự phát triển kinh tế, những năm gần đây nguồn vốn ngân sách nhà nước 

chi cho đầu tư xây dựng cơ bản ngày một tăng lên, quy mô đầu tư từng công trình cũng 

như số lượng công trình ngày một lớn. Nhưng do tính chất phức tạp của chi ngân sách 

nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản cũng như việc cải cách trong thủ tục hành chính 

công, công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn bộc 

lộ nhiều tồn tại từ khâu lập kế hoạch vốn, kiểm soát thanh toán đến quyết toán vốn làm 

hạn chế hiệu quả quản lý của cơ quan chức năng và tác động tiêu cực đến hiệu quả sử 

dụng các khoản chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản. Do đó, việc quản 

lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư 

xây dựng cơ bản nói riêng một cách hiệu quả nhất, mang lại lợi ích kinh tế cao nhất cho 

đất nước là vô cùng quan trọng. 

Trong thời gian vừa qua và nhất là những năm tới nhu cầu vốn đầu tư cho các 

công trình xây dựng cơ bản nói chung và vốn cho các công trình, dự án nói riêng ngày 

càng lớn, trong khi khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước cho nhu cầu đó lại có 

hạn. Mặc dù, thời gian qua huyện Bá Thước đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản nói 

chung và nhất là đối với dự án 135 nói riêng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn 

còn những hạn chế nhất định như công tác kế hoạch thường chậm, việc thanh toán khối 
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lượng hoàn thành thường dồn vào cuối năm, quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn 

thành nhìn chung chưa đúng tiến độ (có những dự án, công trình chậm nhiều năm...). 

Thông qua quyết toán việc phát hiện những sai phạm, thất thoát, lãng phí còn hạn chế.... 

Do vậy, việc hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng 

cơ bản nhằm chống tham nhũng, thất thoát, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư là 

vấn đề cấp thiết cần được quan tâm. 

 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 2.1. Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ 

bản thuộc chương trình 135 trên địa bàn huyện Bá Thước giai đoạn 2005 – 2008 

* Kết quả đạt được: 

- Công tác lập kế hoạch, giao kế hoạch và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản thuộc chương trình 135 trong thời gian qua trên địa bàn huyện Bá Thước 

có những tiến bộ đáng kể. Từ chỗ kế hoạch vốn hàng năm thường giao cho các Chủ đầu 

tư rất muộn và thường xuyên phải điều chỉnh nhiều lần, thì những năm gần đây kế 

hoạch vốn đã được phân bổ vào đầu năm, và không phải điều chỉnh nhiều trong năm. 

 - Công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chương trình 

135 qua hệ thống Kho bạc nhà nước được Kho bạc nhà nước huyện tiến hành thực hiện 

đối với các công trình, dự án trên địa bàn huyện khá tốt, nhất là ở khâu kiểm soát sự đầy 

đủ của hồ sơ, thủ tục giúp cho Chủ đầu tư tiết kiệm chi phí và thời gian trong việc giao 

dịch thanh toán vốn cho các công trình, dự án. Nó đã thực sự là một biện pháp tích cực 

để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực xây dựng cơ bản thuộc chương 

trình 135.  
Bảng 1: Tình hình thực hiện thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chương trình 

135 trên địa bàn huyện Bá thước giai đoạn 2005 – 2008 

 Đơn vị: Nghìn đồng 

Năm Kế hoạch vốn Giá trị khối lượng thực hiện Thanh toán trong năm 

Giá trị % kế hoạch Giá trị % 

 kế hoạch 

%  

Khối lượng 

thực hiện 

2005 8.544.210 8.544.210 100% 7.234.000 84,6 84,6 

2006 17.060.000 17.060.000 100% 13.450.000 78,8 78,8 

2007 8.221.000 8.221.000 100% 6.500.000 79,1 79,1 

2008 18.221.780 18.221.780 100% 15.800.00 86,7 86,7 

(Nguồn: Báo cáo tình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản  huyện Bá Thước) 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 4. 2010 

 98

- Có thể nói công tác quyết toán các công trình xây dựng cơ bản thuộc chương 

trình 135  ở huyện Bá thước trong thời gian qua đã có những tiến bộ rõ rệt. Thể hiện 

trên một số thành công sau: 

 + Từ chỗ chậm quyết toán, tồn đọng nhiều ở những năm 2000 - 2004 thì những 

năm gần đây (2005-2008) tiến độ quyết toán nhanh hơn, không còn tình trạng có những 

công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng  nhưng kéo dài 2-3 năm sau mới quyết toán xong. 

 + Chất lượng công tác thẩm tra quyết toán được nâng lên. Thông qua công tác 

quyết toán giúp cho việc đánh giá kết quả của quá trình đầu tư, rút được những bài học 

kinh nghiệm cho việc quản lý các dự án, công trình khác, tăng cường công tác quản lý 

và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. 

 .+ Qua quyết toán cũng đã phát hiện những sai sót và giảm chi cho ngân sách 

nhà nước hàng tỷ đồng. 
Bảng 2: Tình hình quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành thuộc chương 

trình 135 trên địa bàn huyện Bá thước giai đoạn  (2000 – 2008) 

      Đơn vị: Nghìn đồng 

Năm Công trình hoàn thành 
bàn giao 

Công trình được thẩm tra phê duyệt 

Tổng số 
công 
trình 

Tổng mức 
đầu tư 

 

 Tổng 
số 

công 
trình 

 Tổng dự   
toán đầu tư 

 

Giá trị chủ 
đầu tư đề 

nghị quyết 
toán 

Giá trị quyết 
toán được 

duyệt 

Chênh lệch 

2005 16 8.455.210 16 8.455.210 8.217.157 7.717.361 553.796 

2006 10 8.049.916 10 8.049.916 7.711.122 7.395.752 315.370 

2007 12 8.188.849 9 8.188.849 7.995.501 7.828.281 167.220 

2008 20 13.550.000 20 13.550.000 13.360.900 12.978.300 382.600 

(Nguồn: Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành huyện Bá Thước ) 

Hình 1: Giá trị quyết toán các công trình xây dựng cơ bản thuộc chương trình 13 so với 

các nguồn vốn khác trên trên địa bàn huyện Bá Thước năm 2008 

44%

43%

13%

Giá tri quyết toán các 

công trình thuộc chương trình

135

Giá trị quyết toán các 

công trình thuộc chương trình

159

Giá trị quyết toán các 

công trình  thuộc các nguồn

vốn khác

 
Nguồn:  Xử lý số liệu Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2008 của UBND 

huyện Bá Thước 
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* Hạn chế:  

Mặc dù đã đạt được những thành công rất cơ bản trong thời gian qua nhưng 

công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chương 

trình 135 trên địa bàn huyện Bá Thước vẫn còn một số hạn chế sau: 

 - Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn phải điều chỉnh trong năm gây 

khó khăn cho việc theo dõi, quản lý, cấp phát thanh toán vốn, làm giảm tính pháp lý của 

kế hoạch dẫn đến sự không nghiêm túc của các Chủ đầu tư trong việc thực hiện kế 

hoạch. 

 - Những tồn tại trong khâu kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

thuộc chương trình 135: Việc triển khai thực hiện dự án đầu tư vẫn rất chậm và thường 

thực hiện vào cuối năm kế hoạch dẫn đến việc ứ đọng vốn ở cơ quan cấp phát thanh 

toán và tập trung vào thanh toán ở những tháng cuối của năm gây khó khăn cho cơ quan 

thanh toán trong việc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Công tác cấp 

phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn chưa được kịp thời và dứt điểm trong 

năm kế hoạch (thường phải kéo dài thời hạn thanh toán sang quý I của năm sau).  

- Một số tồn tại trong khâu quyết toán: 

 Một là, về tiến độ quyết toán giai đoạn gần đây mặc dù đã nhanh hơn giai đoạn 

trước nhưng so với quy định (tối đa là 6 tháng kể từ khi bàn giao công trình đưa vào sử 

dụng) [3,238 ] thì việc quyết toán thường rất chậm.  

 Hai là, chưa có chế tài đủ mạnh để buộc các Nhà thầu, Chủ đầu tư phải quyết 

toán đúng giá trị khối lượng. Nếu nhà thầu cố tình đưa tăng giá trị quyết toán lên, Chủ 

đầu tư, cơ quan thẩm tra quyết toán, cơ quan kiểm toán phát hiện ra thì chỉ bị cắt giảm 

phần khai khống mà không bị xử phạt. 

 Ba là, không đủ cán bộ để làm công việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 

Ở Bá Thước hàng năm số lượng công trình đầu tư xây dựng cũng như giá trị quyết toán 

ngày một lớn. Tuy nhiên, số cán bộ làm công việc quyết toán lại ít và kiêm nhiệm. Do 

đó, khó có thể đảm đương được khối lượng công việc này, dẫn đến ảnh hưởng không 

nhỏ tới chất lượng thẩm tra quyết toán. 

 2.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây 

dựng cơ bản thuộc chương trình 135 trên địa bàn huyện Bá thước  

 Một là, làm tốt công tác kế hoạch: Trong thời gian tới huyện Bá thước cần chú 

trọng nâng cao chất lượng trong việc lập phương án phân bổ vốn đầu tư. Muốn vậy, cơ 

quan tham mưu là Phòng tài chính – Kế hoạch phải có sự chuẩn bị phương án chu đáo 

để Uỷ ban nhân dân trình ra Hội đồng nhân dân huyện. Cần phải nêu cao vai trò của Hội 

đồng nhân dân nói chung và của từng đại biểu nói riêng để ra quyết định chính xác về 

phương án phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Chú trọng ngay từ khâu quyết định chủ 
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chương đầu tư. Muốn vậy, khi xác định chủ trương đầu tư cần phải được bàn bạc, cân 

nhắc, tính toán các khía cạnh về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, môi trường.... Ngoài ra, 

khi xác định chủ chương đầu tư nhất là đối với các công trình xây dựng cơ bản như các 

công trình thuộc dự án 135 ở Bá thước chủ yếu là những công trình phục vụ dân sinh, xây 

dựng hạ tầng cơ sở cho những vùng còn khó khăn thì cần phải được đưa ra bàn bạc rộng 

rãi trong nhân dân, những người được hưởng lợi và sử dụng công trình sau này. 

Hai là, tổ chức tốt công tác nghiệm thu và quản lý chất lượng công trình: Cần có 

quy định nhằm gắn chặt trách nhiệm của cá nhân những người tham gia nghiệm thu 

công trình. Nhất là đối với cán bộ giám sát công trình. Quy định trách nhiệm rõ ràng, 

nếu để trường hợp nghiệm thu sai tăng về khối lượng hoặc không đúng về chất lượng 

công trình, nếu các cung đoạn sau phát hiện thấy sự sai lệch giữa thực trạng công trình 

và khối lượng nghiệm thu thì những người có liên quan trực tiếp phải chịu trách nhiệm 

về vật chất tương ứng với giá trị sai lệch. Nêu cao vai trò của Ban giám sát nhân dân 

trong việc tham gia giám sát, quản lý chất lượng và nghiệm thu công trình. Thành phần 

Ban giám sát nhân dân phải là những người có trách nhiệm ở địa phương và là những 

người dân có uy tín, được tín nhiệm, tránh cơ cấu. 

Ba là, nâng cao chất lượng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua 

Kho bạc nhà nước huyện: Phải nâng cao tỷ lệ vốn được thanh toán trên tổng kế hoạch 

vốn được giao. Khắc phục tình trạng chậm thanh toán và tình trạng nguồn vốn dồn vào 

cuối năm mới thanh toán, thậm chí sang đầu quý I năm sau. Trong thời gian tới Bá 

thước cần chú ý khắc phục việc lập, phân bổ và giao kế hoạch chậm, đẩy nhanh tiến độ 

công tác kế hoạch. Nâng cao năng lực của Chủ đầu tư trong việc hoàn thiện các hồ sơ 

thủ tục gửi Kho bạc nhà nước huyện thanh toán 

Bốn là, Thúc đẩy việc quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng cơ bản hoàn thành: 

Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt để khắc phục tình trạng chậm quyết toán các công 

trình. Trước hết là phải phối hợp đồng bộ các khâu trong quá trình chi ngân sách nhà 

nước cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Bên cạnh việc thúc đẩy tiến độ 

quyết toán các công trình hoàn thành thì huyện Bá thước cũng cần chú ý nâng cao chất 

lượng thẩm tra quyết toán, cần phải bắt buộc đi kiểm tra thực địa. Làm được như vậy sẽ 

nâng cao được hiệu quả quyết toán công trình hoàn thành, giảm chi ngân sách nhà nước. 

Trong trường hợp việc bố trí cán bộ chưa thể sắp xếp được ngay, chưa đáp ứng kịp thời 

cho công việc thẩm tra quyết toán thì huyện Bá thước nên có kế hoạch thuê các Công ty 

kiểm toán độc lập để họ tiến hành kiểm toán các công trình hoàn thành tránh tình trạng 

ứ đọng các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng mà không được quyết 

toán đúng thời hạn. [5, 26 ] 

Nên có quy định cụ thể mức phạt đối với đơn vị Chủ đầu tư khi lập và gửi báo 

cáo quyết toán chậm cho cơ quan thẩm tra quyết toán, chẳng hạn như có thể là 0,05 % 
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so với giá trị quyết toán hạng mục công trình, công trình, dự án hoàn thành cho một 

ngày gửi chậm báo cáo quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình, công trình, dự án 

hoàn thành. 

Năm là, nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ cán bộ: địa phương có kế hoạch 

tiêu chuẩn hoá cán bộ ở tất cả các khâu của quá trình quản lý chi ngân sách nhà nước ở 

huyện (cán bộ lập kế hoạch vốn, kiểm soát thanh toán vốn, thẩm tra quyết toán vốn đầu 

tư). Hệ thống cán bộ tham gia và có liên quan đến công việc quản lý chi ngân sách nhà 

nước cho đầu tư xây dựng cơ bản phải là những người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp 

với công việc được đảm đương, thường xuyên được bồi dưỡng và đào tạo chuyên sâu 

kiến thức ngành nghề được đảm nhận. Tăng cường công tác giáo dục và nâng cao phẩm 

chất đạo đức công vụ của người cán bộ công chức làm công tác quản lý đầu tư xây dựng. 

Phải xây dựng rõ quyền hạn và chế độ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi 

của mình. Khuyến khích các Nhà thầu, các tổ chức và cá nhân tham gia thị trường xây 

dựng phát huy được lòng tự trọng và đạo đức trong kinh doanh, kiên quyết từ chối những 

nguồn lợi từ kinh doanh bất hợp pháp, cam kết không móc ngoặc, hối lộ, thậm chí tố cáo 

các hành động không lành mạnh và phi đạo đức trong kinh doanh xây dựng. Chính quyền 

địa phương cần phát huy vai trò chủ đạo của mình, nêu cao vai trò tự giám sát và giám sát 

lẫn nhau của các doanh nghiệp xây dựng thi công trên địa bàn. 

 3. KẾT LUẬN 

Có thể nói hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ 

bản thuộc chương trình 135 là công việc phức tạp, song có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

đối với một địa phương thuộc diện huyện nghèo như Bá Thước. Hơn nữa, nhất là trong 

thời điểm huyện đang bắt đầu triển khai thực hiện chương trình 30a của Chính phủ với 

một khối lượng xây dựng cơ bản rất lớn thì vấn đề trên càng trở nên cấp thiết. Bài viết 

đã tổng kết, đánh giá tình hình quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ 

bản thuộc chương trình 135 trên địa bàn huyện Bá Thước giai đoan 2005 – 2008. Từ đó 

đưa ra năm nhóm giải pháp góp phần hoàn thiện công tác này.  
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TO PERFECT THE MANAGEMENT OF STATE BUDGET 

EXPENSES ON CONSTRUCTION AND INVESTMENT FOR 135 

PROJECT IN BA THUOC DISTRICT 

Lê Hoằng Bá Huyền1 
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ABSTRACT 

Construction investment plays an essential role in the social economic 

development of a nation, a province and a sector as it lays the foundation for a stable 

growth. However, State budget expenses on construction and investment are very 

complicated, which relates to many sectors, levels, organizations and individuals. Thus, 

management of expenses on construction investment has become increasingly 

complicated but particularly important. Despite the fact that many efforts have been 

made, State budget management of construction investment expenses of the 135 project 

in Ba Thuoc District, for recent years, has demonstrated some limitations. The paper 

describes the realities, and; accordingly, proposes some major solutions to enhance the 

efficiency of State budget  expenses on construction and investment for the 135 project 

in Ba Thuoc district. 
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TÓM TẮT 

  Kỹ năng giao tiếp sư phạm là một trong những phẩm chất nghề nghiệp quan trọng 

đối với hoạt động của người giáo viên. Thực tế, khi đi thực hành, thực tập  sinh viên giao 

tiếp, ứng xử với mọi người nói chung và với trẻ nói riêng còn nhiều hạn chế. Bài viết đi 

sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống tình huống sư phạm, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng 

xử cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên mầm non hiện nay.  

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kỹ năng giao tiếp sư phạm là một phẩm chất nghề nghiệp quan trọng trong quá 

trình hoạt động của người giáo viên nhằm giải quyết các tình huống nảy sinh trong hoạt 

động giáo dục và dạy học.   

 Thực tế, khi đi thực hành, thực tập, sinh viên sư phạm mầm non giao tiếp, ứng 

xử với mọi người nói chung và với trẻ nói riêng còn nhiều hạn chế và lúng túng. Để đạt 

được kết quả trong giao tiếp, ứng xử đòi hỏi người giáo viên phải được rèn luyện kỹ 

năng giao tiếp đầy đủ, chu đáo ngay từ khi học trong trường sư phạm.  

Việc xây dựng hệ thống tình huống sư phạm với mục đích rèn luyện kĩ năng 

giao tiếp, ứng xử cho sinh viên là một yêu cầu rất cần thiết, góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo, lòng yêu nghề, mến trẻ và đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên mầm non hiện nay.  

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

           Để xây dựng được hệ thống tình huống sư phạm đạt hiệu quả và có giá trị trong 

việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp, ứng xử cho sinh viên, chúng tôi đi sâu nghiên cứu một 

số vấn đề như sau: 

 2.1. Một số khái niệm cơ bản 

 -  Kỹ năng giao tiếp sư phạm: là toàn bộ những thao tác, cử chỉ, ngôn ngữ phối 

hợp hài hoà, hợp lý của giáo viên nhằm đảm bảo sự tiếp xúc với học sinh đạt kết quả cao 
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trong hoạt động dạy học và giáo dục, với sự tiêu hao năng lượng tinh thần và cơ bắp ít 

nhất trong điều kiện thay đổi.  

  Tình huống sư phạm: Là tình huống chứa đựng mâu thuẫn nảy sinh trong quá 

trình hoạt động sư phạm của người giáo viên. Cụ thể, tình huống sư phạm trong môi 

trường giáo dục trẻ mầm non là những tình huống chứa đựng mâu thuẫn nảy sinh trong 

quá trình chăm sóc giáo dục trẻ của giáo viên mầm non. Các mâu thuẫn đó là: giữa yêu 

cầu giáo dục của giáo viên với trẻ và trình độ hiện có; giữa yêu cầu phát triển của trẻ với 

điều kiện sống và giáo dục của trẻ; giữa nhu cầu phát triển của trẻ với khả năng sư phạm 

của giáo viên; giữa nhu cầu phát triển của trẻ với khả năng trình độ đạt được của 

chính trẻ…  

 - Đặc trưng cơ bản, khái quát nhất của quá trình giao tiếp, ứng xử của cô giáo 

mầm non với trẻ em là: Sự mẫu mực về nhân cách của cô giáo, đó là tấm gương quan 

trọng để trẻ nhập tâm, bắt chước và học tập phỏng theo, đó là giao tiếp với những người 

xung quanh. Nhờ vậy mà khả năng hợp tác với mọi người được hình thành và phát triển, 

từ đó trẻ dễ dàng thích ứng với các nhóm xã hội sau này. 

  2.2. Phân loại tình huống sư phạm 

  Căn cứ vào đặc điểm chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, có thể phân loại các tình 

huống sư phạm sau: 

 - Tình huống diễn ra trong hoạt động học có chủ đích: Hoạt động học có chủ 

đích của trẻ ở trường mầm non được diễn ra hàng ngày với sự hướng dẫn của giáo viên 

nhằm giúp trẻ tiếp thu những tri thức sơ đẳng về tự nhiên, xã hội và con người, trong 

quá trình hướng dẫn đó có rất nhiều các tình huống sư phạm nảy sinh đòi hỏi giáo viên 

cần giải quyết kịp thời.   

 -  Tình huống diễn ra trong hoạt động vui chơi: Hoạt động vui chơi là hoạt động 

chiếm thời gian nhiều nhất trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ, mối quan hệ chơi 

của trẻ đa dạng và phong phú gắn liền với việc thoả mãn nhu cầu chơi của trẻ. Khi trẻ 

chơi, nảy sinh nhiều vấn đề cần giải quyết, những lúc đó cô giáo cần có mặt kịp thời để 

giải quyết các tình huống xảy ra.  

 -  Tình huống diễn ra trong sinh hoạt hàng ngày: Ngoài giờ học và chơi, giáo 

viên còn thường xuyên chăm sóc trẻ từng bữa ăn, giấc ngủ và các sinh hoạt khác. Ở các 

thời điểm này cũng có rất nhiều các tình huống xảy ra đòi hỏi giáo viên giải quyết.  

 2.3. Phân loại kỹ năng giao tiếp, ứng xử sư phạm 

Trong quá trình nghiên cứu về giao tiếp sư phạm, các nhà Tâm lý học và Giáo 

dục học đã đưa ra nhiều cách phân loại kỹ năng giao tiếp sư phạm. Song, dù phân loại 

theo cách nào đi chăng nữa thì khi xử lý một tình huống sư phạm nào đó, giáo viên 
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không chỉ sử dụng một kỹ năng riêng biệt, mà đồng thời phải sử dụng nhiều kỹ năng 

khác nhau. Do đó, để hình thành kỹ năng giao tiếp sư phạm cho SV, đòi hỏi phải có  

một hệ thống bài tập rèn luyện từ đơn giản đến phức tạp, có các tình huống rèn luyện 

từng kỹ năng và những tình huống vận dụng tổng hợp các kỹ năng. 

Vì điều kiện và thời gian có hạn, chúng tôi chỉ xây dựng các tình huống sư phạm 

nhằm rèn luyện tổng hợp các kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho sinh viên với hai mức độ từ 

dễ đến khó như sau:  

 - Mức độ 1: Giáo viên đưa ra tình huống, các phương án giải quyết; yêu cầu sinh 

viên chọn phương án hợp lý nhất và phân tích cơ sở lí luận, thực tiễn của phương án đó.     

 - Mức độ 2: Giáo viên đưa ra tình huống sư phạm; yêu cầu sinh viên đưa ra 

phương án giải quyết và phân tích cơ sở lí luận, thực tiễn cho cách giải quyết của mình.     

 2.4. Nguyên tắc xây dựng tình huống sư phạm trong các hoạt động của trẻ ở 

trường MN 

 Tình huống sư phạm phải phù hợp và đảm bảo tính mục đích trong việc rèn 

luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho sinh viên sư phạm mầm non; cần đảm bảo tính phổ 

biến, phong phú, đa dạng và gắn với thực tiễn công tác chăm sóc giáo dục trẻ; đảm bảo 

kích thích thái độ tích cực tranh luận của sinh viên; có tính khái quát; xây dựng nhiều 

loại khác nhau và ở các độ tuổi của trẻ mẫu giáo. 

  2.5. Xây dựng chuẩn và thang đánh giá 

 - Xác định chuẩn đánh giá về kỹ năng giao tiếp, ứng xử của sinh viên trên ba mặt: 

Nhận thức; thái độ và kỹ năng vận dụng kiến thức, kinh nghiệm để giải quyết tình huống.   

  - Xây dựng thang đánh giá kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm  của sinh 

viên  theo 2 mức độ trên với 4 loại điểm như sau:  Loại giỏi (9- 10 điểm); Loại khá (7- 8 

điểm);  Loại trung bình (5- 6 điểm); Loại yếu (dưới 5 điểm) (có tiêu chí cụ thể) 

2.6. Thử nghiệm hệ thống tình huống sư phạm. 

 Nhóm nghiên cứu đã xây dựng được 150 tình huống, qua nhiều lần chỉnh sửa, 

sau đó tổ chức hội thảo nhằm lấy ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp có chuyên môn 

về giáo dục mầm non, chúng tôi chọn ra 130 tình huống diễn ra trong hoạt động vui 

chơi, học tập và trong sinh hoạt hằng ngày của trẻ để đưa ra thử nghiệm với hai mức độ 

như trên, thông qua việc tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho 189 

sinh viên. 

 + Quá trình thử nghiệm gồm ba bước sau: 

* Bước 1: Chuẩn bị:  

 Gồm các nội dung công việc sau:  
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 - Xác định mục đích, yêu cầu của việc sử dụng hệ thống tình huống sư phạm nhằm 

chuẩn bị tâm thế cho sinh viên. Yêu cầu cần đạt được là:          

 + Hình thành các kỹ năng giao tiếp, ứng xử sư phạm cho sinh viên.  

 + Sinh viên có thái độ tích cực học tập, tập trung chú ý, tự giác khi giải quyết 

các tình huống sư phạm. 

 + Biết phát hiện được các vấn đề trong tình huống sư phạm.  

 + Biết dự kiến các phương án giải quyết và lựa chọn các phương án giải quyết 

tối ưu.  

 + Biết huy động tìm kiếm tri thức, kỹ năng để giải quyết vấn đề. 

 + Rút ra được bài học từ việc giải quyết vấn đề. Qua đó sinh viên nắm được 

các tri thức, kinh nghiệm trong chăm sóc giáo dục trẻ mầm non thông qua việc giải 

quyết các tình huống. 

- - Xây dựng kế hoạch thử nghiệm (Nội dung, thời gian, địa điểm…) 

 - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác.  

 * Bước 2: Tiến hành thử nghiệm. 

 Trong quá trình rèn luyện nghiệp vụ chúng tôi cho sinh viên làm quen với các 

tình huống trên, giới thiệu tài liệu sách báo và cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cần thiết để giúp cho sinh viên những kiến thức khoa học để giải quyết các tình huống, 

sau đó với các hình thức thảo luận nhóm, làm việc cá nhân, sinh viên  được hiểu rõ hơn 

về tình huống sư phạm. Với 130 tình huống chia làm 2 mức độ như đã nêu, mỗi mức độ 

65 tình huống sư phạm, chúng tôi chia thành nhiều đợt khác nhau, nhóm đề tài cho 198 

sinh viên giải quyết các tình huống sư phạm dưới dạng bài kiểm tra, sau đó chúng tôi tổ 

chức chấm và phân tích kết quả.   

 * Bước 3: Kết thúc thử nghiệm và xử lí kết quả thử nghiệm. 

 Để đánh giá hiệu quả tác động của các tình huống sư phạm đối với việc rèn 

luyện kỹ năng ứng xử, giao tiếp của sinh viên trong quá trình rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm, chúng tôi áp dụng chuẩn đánh giá và thang đánh giá đã xây dựng. 

 Kết thúc thử nghiệm, thu được kết quả sau:    

           Quá trình thử nghiệm ở cả 2 mức độ, căn cứ vào chuẩn và thang đánh giá đã xây 

dựng, chúng tôi thu được kết quả khá khả quan, đó là: Mỗi tình huống được sinh viên 

giải quyết đều có điểm trải rộng cả 4 mức điểm (giỏi, khá, trung bình, yếu) tỉ lệ giữa các 

mức điểm có sự chênh lệch đáng kể, tập trung chủ yếu là điểm khá và  điểm trung bình. 

Những tình huống đa số sinh viên đạt điểm giỏi có nghĩa là những tình huống đó quá dễ 

đối với khả năng của sinh viên. Ngược lại, những tình huống đa số sinh viên bị điểm 

kém, có nghĩa là những tình huống đó quá khó đối với khả năng của sinh viên . 

 Trong quá trình hướng dẫn sinh viên luyện tập, chúng tôi nhận thấy: Sinh viên 

có thái độ rất tích cực, rất thích thú khi được trao đổi, bàn bạc, tranh luận giải quyết các 

tình huống. Các em phát biểu rằng: có rất nhiều tình huống lý thú, ngộ nghĩnh, ngây thơ 

và cách giải quyết hợp lý đã  giúp cho các em hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong 
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chăm sóc giáo dục trẻ đồng thời  các em có cơ hội trải  nghiệm với thực tiễn chăm sóc 

giáo dục trẻ, sẽ rất có ích khi đi kiến tập và thực tập sau này. 

 Từ kết quả đã phân tích và căn cứ vào nguyên tắc đã đề ra, chúng tôi rà soát lại 

các tình huống ở cả 2 mức độ để loại ra những tình huống quá dễ hoặc quá khó và 

không phù hợp với nguyên tắc đề ra. Mỗi mức độ chọn ra 55 tình huống. Cuối cùng lấy 

ý kến đóng góp của các chuyên gia. 

 + Kết quả ý kiến đánh giá của chuyên gia   

     Sau khi chọn ra 110 tình huống sư phạm, nhóm đề tài tiếp tục xin ý kiến của các 

giảng viên có chuyên môn sâu về một số nội dung của hệ thống tình huống sư phạm 

bằng phiếu trưng cầu ý kiến, kết quả thu được ở bảng sau:  

Bảng: Ý kiến đánh giá của các chuyên gia.( Số lượng: 8 người) 

Mức độ 

 

 

Yêu cầu 

Rất phù 

hợp (rất  

đảm bảo) 

Phù hợp 

(đảm bảo) 

Khôngphù 

hợp (không 

đảm bảo) 

SL % SL % SL % 

1. Tình huống sư phạm phù hợp và đảm bảo tính 

mục đích trong việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho 

sinh viên sư phạm mầm non 

4 50.0 4 50.0 0 0 

2.Tình huống sư phạm đảm bảo tính phổ biến, 

phong phú, đa dạng và gắn với thực tiễn công tác 

chăm sóc giáo dục trẻ. 

6 75,0 2 25,0 0 0 

3. Tình huống sư phạm đảm bảo kích thích thái độ tích 

cực tranh luận của sinh viên khi giải quyết  vấn đề.  

3 37,5 5 62,5 0 0 

4. Tính phù hợp của việc phân chia các mức độ rèn 

luyện kĩ năng cho sinh viên. 

3 37,5 5 62,5 0 0 

Từ kết quả bảng trên cho thấy, 100% ý kiến các chuyên gia đều cho rằng: Hệ 

thống tình huống sư phạm đã đảm bảo tính mục đích và mức độ phù hợp trong việc rèn 

luyện kĩ năng giao tiếp, ứng xử cho sinh viên từ dễ đến khó. Các tình huống sư phạm 

đảm bảo tính phổ biến, phong phú, đa dạng và gắn với thực tiễn công tác chăm sóc giáo 

dục trẻ. Các tình huống sư phạm đảm bảo kích thích thái độ tích cực tranh luận của sinh 

viên khi giải quyết vấn đề. Không có giảng viên  nào khẳng định hệ thống tình huống sư 

phạm không phù hợp và không đảm bảo. 

 2.7. Kết quả nghiên cứu    

Sau một thời gian thử nghiệm và trưng cầu ý kiến chuyên gia. nhóm đề tài rà 

soát, chỉnh sửa và loại bỏ tiếp một số tình huống chưa chặt chẽ. Kết quả, chúng tôi chọn 

ra 100 tình huống hoàn chỉnh ở 2 mức độ. 
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 Qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi khẳng định: Các tình huống đó phù hợp với 

trình độ nhận thức của sinh viên và được coi là phù hợp nhất trong việc rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng giao tiếp, ứng xử nói riêng và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nói chung.  

Hệ thống tình huống sư phạm đã xây dựng giúp sinh viên có thể hình dung được 

cách tiếp cận với trẻ ở từng hoàn cảnh cụ thể trong các hoạt động ở trường mầm non, 

đồng thời cũng làm giảm bớt tính trừu tượng của tri thức lý luận, gợi mở cho sinh viên 

thực tiễn phong phú, đa dạng về ứng xử, giao tiếp trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ 

ở trường mầm non. Quá trình giải quyết tình huống này sẽ tạo động lực thúc đẩy sinh viên 

tập vận dụng tri thức lý luận vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn chăm sóc 

giáo dục trẻ. Qua đó, sẽ giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, ứng xử cũng như 

các kỹ năng tổ chức các hoạt động trong trường mầm non, góp phần hình thành và phát 

triển các năng lực sư phạm cần thiết của người giáo viên mầm non sau này.  

Việc đưa hệ thống tình huống sư phạm vào giảng dạy còn giúp sinh viên tăng 

cường húng thú học tập, kích thích óc tò mò, lòng ham hiểu biết, lòng yêu nghề, yêu 

trẻ... Đặc biệt, khi sinh viên giải quyết tình huống sư phạm còn có tác dụng hình thành 

và phát triển kỹ năng phát hiện, giải quyết các vấn đề trong chăm sóc giáo dục trẻ mầm 

non sau này.   

 Sau đây là một số tình huống minh hoạ : 

  + Mức độ 1: 

 * Trước giờ cho trẻ làm quen với các loại quả ở lớp mẫu giáo (4- 5 tuổi), giáo viên 

đã  chuẩn bị sẵn một số quả cam, chuối, nho ... đựng trong giỏ và được đậy kín. Lúc giáo 

viên không để ý thì có một số cháu đến lấy ăn hết. Khi vào giờ học giáo viên mới phát 

hiện ra. Lúc ấy trong giỏ chỉ còn lại vỏ (cam, chuối ...). Trước tình huống đó, bạn giải 

quyết theo cách nào sau đây và giải thích vì sao? 

 a. Giáo viên nói với trẻ: "Các con ăn như vậy là giống con mèo ăn vụng, thật là xấu". 

 b. Giáo viên bình tĩnh và sử dụng ngay các vỏ đó để hướng dẫn trẻ quan sát, tìm 

hiểu đặc điểm của các loại quả. 

 c. Phạt trẻ và thay bằng tranh ảnh các loại quả để dạy trẻ. 

*  Giờ chơi ghép tranh ở lớp mẫu giáo (5- 6 tuổi) chủ đề: “Làm quen với các 

phương tiện giao thông” cô giáo chia lớp thành 2 nhóm để chơi trò chơi thi ghép tranh. 

Mỗi nhóm có 9 miếng ghép hình ô tô. Hiệu lệnh báo hết thời gian thi thì nhóm 1 ghép 

xong tranh, còn nhóm 2 thiếu 1 miếng ghép. Trong lúc cô không để ý có 1 cháu ghép 

nốt miếng còn lại ở nhóm 2. Khi nhận xét xong nhóm 1 và quay sang nhóm 2 cô giáo 

mới phát hiện ra bức tranh đã ghép đủ. Trong tình huống đó, bạn sẽ chọn phương án nào 

sau đây và giải thích vì sao?  

 a. Cô giáo coi như không phát hiện ra việc nhóm 2 lén ghép thêm vào tranh và 

vẫn tuyên bố cho cả 2 nhóm  đều thắng. 

 b. Cô giáo hỏi cả lớp: "Bức tranh của nhóm 2 cũng đã ghép xong nhưng có gì 

không đúng luật chơi?" Cô cho các cháu tự phát hiện, sau đó cô xử lý theo đúng luật chơi). 
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 c. Cô giáo tuyên bố: nhóm 1 thắng nhóm 2 thua và phê bình nhóm 2 ghép thêm 

tranh  khi đã hết  thời gian. 

  * Khi dạy trẻ mẫu giáo (5- 6 tuổi) về các con vật nuôi thuộc nhóm gia cầm, giáo 

viên giải thích: "Các con vật thuộc nhóm gia cầm là những con vật có hai chân và đẻ 

trứng". Sau đó cho các cháu kể tên các con vật. Bất ngờ cháu Hùng nói: "Con thưa cô, 

mẹ con thuộc nhóm gia cầm vì mẹ con có hai chân ạ". 

 Trước tình huống đó, cô giáo xử lý theo cách nào sau đây và giải thích vì sao?   

 a. Cô giáo giải thích để cháu Hùng và cả lớp hiểu: Mẹ không thuộc nhóm gia cầm. 

 b. Phạt Hùng, không cho nói nữa. 

 c. Cô giáo cười và bỏ qua. 

 *  Cháu Hà (3 tuổi) đang đi bộ dạo chơi cùng cô, không may bị ngã và cháu đã 

khóc. Trước tình huống đó, bạn chọn theo cách  nào sau đây và giải thích vì sao? 

   a. Cô vội vàng đỡ cháu dậy và vỗ về an ủi.  

 b. Cô dỗ trẻ bằng cách đánh vào đám đất, vừa đánh vừa nói” chừa này, chừa 

này” “đám đất làm Hà ngã này”để trẻ nín.    

 c. Cô bình thản nói: Ngã một tí, cũng chỉ nhẹ nhàng thôi, không sao, đứng lên đi 

nào. Sau đó giải thích vì sao cháu bị ngã giúp cháu nhận ra nguyên nhân. 

 + Mức độ 2: 

 * Trong giờ kể câu chuyện:"Gấu qua cầu" lớp mẫu giáo (5- 6 tuổi), cô giáo đưa 

bức tranh có 2 con  gấu (một con mầu trắng và một con mầu đen) và chiếc cầu. Cô giáo 

hỏi: "Các con thấy các chú gấu này thế nào?". Cháu Lâm trả lời:"Con thưa cô: Gấu 

giống cô ạ"(Cô mặc áo mầu trắng). Trong trường hợp này, bạn xử lý như thế nào? Nêu 

cơ sở khoa học của cách xử lý đó?  

*  Khi ăn cơm, cháu Nam (4 tuổi) cầm thìa bằng tay trái. Cô yêu cầu cháu cầm 

sang tay phải, cháu Nam nói: "Mẹ cháu bảo cầm tay trái cũng được". Trước tình huống 

đó, cô giáo xử lý như thế nào? Tại sao?  

*  Trong giờ chơi, Bé Nhung (3- 4 tuổi) đang say sưa cầm bàn là lật búp bê phía 

trước, phía sau để là quần áo cho búp bê (là vào bộ quần áo mà búp bê đang mặc). Bạn 

sẽ xử lý tình huống này như thế nào và giải thích vì sao?  

 *  Khi cô giáo cho cả lớp ra ngoài trời để quan sát cây, cô ngắt một chiếc lá để 

cho trẻ xem cấu tạo của lá. Bỗng nhiên trẻ nói: ''Cô dạy con không được ngắt lá mà  hôm 

nay sao cô lại ngắt?”. Trước tình huống đó bạn xử lý như thế nào và giải thích tại sao?  

 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

  3.1. Kết luận 

 -  Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non, 

chúng ta xây dựng được hệ thống tình huống sư phạm nhằm rèn luyện kỹ năng giao 

tiếp, ứng xử cho sinh viên sư phạm mầm non trong quá trình đào tạo. 
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 - Hệ thống tình huống sư phạm được xây dựng đã đảm bảo được các nguyên tắc 

đề ra.   

  - Hệ thống tình huống sư phạm đóng góp tích cực vào việc rèn luyện kỹ năng 

giao tiếp, ứng xử nói riêng và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nói chung, giúp sinh viên 

nhanh chóng hình thành các năng lực sư phạm cần thiết, tạo cơ sở thuận lợi cho quá 

trình thực hành, thực tập sư phạm và công tác chăm sóc giáo dục trẻ sau này.   

 3.2. Kiến nghị 

  - Khoa Sư phạm Mầm non sử dụng hệ thống tình huống sư phạm đã xây dựng 

trong quá trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên.  

 - Làm tài liệu nghiên cứu cho giáo viên và sinh viên trong quá trình dạy và học 

thuộc các môn cơ sở và chuyên ngành mầm non. 

  - Làm tài liệu cho giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non và phụ huynh tham khảo.   
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BUIDING PEDAGOGICAL CIRCUMSTANCES SYSTEMS TO 

PRACTICE SKILLS OF COMMUNICATION, AND BEHAVIOR 

FOR PRE-SCHOOL STUDENTS 

Nguyễn Thị Hoa1 

1Division of Psychology Education, Hong Duc University 

ABSTRACT 

 The pedagogical communication skill is one of the most important professional 
qualities for any teacher’s activities. In fact, when practiced, students practice 
communicating and behaving with people in general and with children are in particular 
still limited. The paper researches further on building the pedagogical circumstance 
systems; practicing communication and behavior skills for students, which contribute  
to improving the quality of training and meeting the requirements of professional 
standards of pre-school teachers nowadays . 
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CÁC DẠNG TÌNH HUỐNG DẠY HỌC VÀ HÌNH THỨC  

BIỂU ĐẠT TÌNH HUỐNG DẠY HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN  

GIÁO DỤC HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

  Nguyễn Thị Hà Lan1 

1Bộ môn Tâm lý Giáo dục, trường Đại học Hồng Đức 

TÓM TẮT 

Dạy học giải quyết vấn đề (GQVĐ) là một cách tiếp cận mới trong lý luận dạy 

học hiện nay nhằm góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy sáng tạo, độc 

lập cũng như hình thành thái độ, phẩm chất tích cực, chủ động của người học. Tuy 

nhiên, để dạy học theo tiếp cận GQVĐ thành công thì một trong những khâu quan 

trọng mà yêu cầu người dạy phải thực hiện đó là phải thiết kế, chuyển hoá nội dung 

dạy học thành các vấn đề học tập, tình huống dạy học (THDH) và sử dụng các kỹ 

thuật, hình thức biểu đạt, mô phỏng vấn đề, THDH hoặc câu hỏi nêu vấn đề để tạo 

tình huống có vấn đề và nhu cầu nhận thức ở người học. Môn GDH là môn học có 

những đặc thù so với các môn khoa học khác. Vì vậy, xây dựng và sử dụng các THDH 

là một công việc đòi hỏi người GV không những nắm vững chuyên môn của GDH mà 

bên cạnh đó cần có những kiến thức nhất định về các môn khoa học và những kiến 

thức về giao tiếp, ứng xử trong giáo dục, trong cuộc sống để xây dựng các vấn đề 

phong phú,  giúp cho SV lĩnh hội nội dung học tập một cách vững chắc và sáng tạo 

đồng thời rèn luyện kỹ năng GQVĐ cho SV; gắn lý luận và thực hành nghề nghiệp.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dạy học giải quyết vấn đề (GQVĐ) là một tiếp cận dạy học theo xu thế phát huy 

tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học. Để dạy học GQVĐ có hiệu quả thì 

nhân tố có ý nghĩa và vai trò quan trọng là tình huống dạy học (THDH). Trong dạy học 

GQVĐ, thay vì truyền đạt nội dung học tập dưới dạng tường minh, giáo viên (GV) tổ 

chức nội dung đó thành các vấn đề học tập (dưới hình thức câu hỏi, nhiệm vụ và 

THDH) và hướng dẫn, khuyến khích người học suy nghĩ, tìm tòi, khám phá, đặt ra và 

nhận thức được vấn đề, giải quyết vấn đề để đạt hiệu quả học tập cao. Sử dụng các 

THDH trong dạy học môn GDH sẽ tăng tính hấp dẫn của môn học, gắn lý luận và thực 

tiễn, giúp sinh viên (SV) hiểu và nhớ bài lâu và đặc biệt phát triển được năng lực hoạt 

động trí tuệ (cả tư duy và kĩ năng GQVĐ). 

2. NỘI DUNG 

 2.1. Vài nét về dạy học giải quyết vấn đề 

           Dạy học GQVĐ hay còn có các tên gọi khác như dạy học dựa trên vấn đề, 

dạy học định hướng vấn đề… đã được các nhà nghiên cứu giáo dục ở nhiều nước 
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quan tâm. Dạy học nêu và GQVĐ bắt đầu được quan tâm nghiên cứu sâu sắc từ cuối 

thế kỷ 19 ở các nước châu Âu và được nghiên cứu, áp dụng rộng rãi vào những năm 

70 của thế kỷ 20 mà những thành tựu và ứng dụng của nó luôn gắn với tên tuổi của 

các nhà giáo dục Ba Lan và Liên Xô (cũ) như  V.Okôn (10 ), I.Ia Lecne (8 ), N.G 

Kazansky, T.S Nazarova (7). Nếu như dạy học nêu và GQVĐ được các nhà giáo dục 

Ba Lan, Liên Xô (cũ) nghiên cứu và vận dụng trong dạy học các môn khoa học tự 

nhiên, xã hội ở các trường phổ thông thì gần đây, đã có nhiều nhà giáo dục ở các 

nước như Mỹ, Canada, Hà Lan, Ôxtrâylia, New Zealand đi sâu nghiên cứu và ứng 

dụng trong giảng dạy, đào tạo đại học, đặc biệt là đào tạo y khoa của trường 

McMaster, Canada.  Tiêu biểu là một số nhà nghiên cứu giáo dục như: Hmelo Silver 

(16), Claire Major (17 ) Barbara Duch, Susan Gron (12 )  Howard Barrows (11) 

Donal R. Wood (15),   David Boud, Grahame Feletti (13), Diana Dolmans (14), 

Wim  Gijseliaers (18). Ở Việt nam cũng có nhiều nhà giáo dục quan tâm, nghiên cứu 

về dạy học nêu vấn đề, dạy học giải quyết vấn đề như: Nguyễn Ngọc Quang (10 ), 

Nguyễn Ngọc Bảo (1),  Trần Văn Hà, Vũ Văn Tảo (9 ) đã nghiên cứu dạy học nêu và 

GQVĐ, dạy học dựa trên vấn đề dưới các góc độ khác nhau như mục tiêu, tác dụng 

của dạy học nêu và GQVĐ; những thách thức, khó khăn của dạy học nêu và GQVĐ; 

vai trò của giảng viên, người cố vấn trong dạy học nêu và GQVĐ; các chiến lược 

dạy học của giảng viên, chiến lược GQVĐ của sinh viên, đặc trưng của dạy học 

GQVĐ; tình huống dạy học trong dạy học nêu và GQVĐ… Có thể thấy rằng, các 

nhà giáo dục trong và ngoài nước đã rất quan tâm, nghiên cứu lý luận cũng như ứng 

dụng của dạy học GQVĐ trong dạy học nói chung, trong dạy học các môn khoa học 

cơ bản trong các trường phổ thông, trong đào tạo SV các trường đại học và xem đây 

là một trong những tiếp cận mới trong lý luận dạy học có ý nghĩa quan trọng trong 

việc phát huy tính tích cực nhận thức, khả năng tư duy và GQVĐ cho người học. 

Trong dạy học GQVĐ, nhân tố trung tâm chính là vấn đề học tập, tình huống dạy 

học - yếu tố tạo nên môi trường học tập và kích thích tính tích cực nhận thức của 

người học để nhận thức và mong muốn GQVĐ; GV không trực tiếp tổ chức cho HS 

chiếm lĩnh nội dung học tập mà thông qua việc xây dựng vấn đề học tập, THDH để 

tổ chức cho người học lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và hình thành thái độ, tình 

cảm. Vì vậy, việc xây dựng các dạng THDH, hình thức biểu đạt THDH là một công 

việc quan trọng đóng góp cho sự thành công trong dạy học GQVĐ. 

 2.2. Xây dựng các dạng Tình huống dạy học và hình thức biểu đạt tình 

huống dạy học trong dạy học môn giáo dục học theo tiếp cận giải quyết vấn đề 

  2.2.1 Môn GDH trong trường sư phạm 

 Trong các trường sư phạm - nơi đào tạo giáo viên tương lai, môn GDH là môn 

khoa học nghiệp vụ sư phạm, nhằm trang bị cho SV hệ thống những kiến thức cơ bản, 

hiện đại cùng những kỹ năng trong hoạt động giáo dục; hình thành thái độ, tình cảm 
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nghề nghiệp và định hướng rèn luyện phẩm chất, nhân cách của người GV, nhà giáo 

phù hợp với yêu cầu của xã hội. Nếu như các môn khoa học cơ bản, chuyên ngành trang 

bị cho SV sư phạm hệ thống tri thức khoa học cần thiết để truyền đạt cho HS, tổ chức 

quá trình lĩnh hội tri thức cho HS thì những kiến thức của môn GDH lại cung cấp cho 

SV sư phạm những kỹ năng, nghệ thuật để chuyển tải tri thức đến người học, để tổ chức 

quá trình nhận thức của người học và tiến hành các hoạt động giáo dục khác trong nhà 

trường. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, nội dung môn học GDH có những đặc thù riêng so 

với các môn khoa học cơ bản khác như yêu cầu SV biết vận dụng các kiến thức lý luận 

để GQVĐ trong thực tiễn giáo dục, bài tập và thực hành còn ít, tính cập nhật giữa nội 

dung môn học với thực tiễn giáo dục cao. Bên cạnh đó, đối tượng học môn GDH vô 

cùng phong phú, đa dạng từ nhiều khoa và chuyên ngành đào tạo khác nhau. Vì vậy, để 

dạy học môn GDH nói chung và dạy học môn GDH theo tiếp cận GQVĐ thành công, 

ngoài trình độ chuyên môn về GDH, người GV cần phải có những kiến thức và am hiểu 

nhất định về các môn khoa học cơ bản (kiến thức phổ thông nền tảng) để có thể vận 

dụng các kiến thức đó xây dựng các vấn đề, THDH phù hợp với đặc điểm của SV  thuộc 

chuyên ngành đào tạo khác nhau. Vì vậy xây dựng THDH và sử dụng các hình thức mô 

phỏng, biểu đạt THDH để vận dụng trong dạy học môn GDH theo tiếp cận  GQVĐ sẽ 

góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn GDH trong trường sư phạm.  

 2.2.2. Xây dựng các dạng Tình huống dạy học và hình thức biểu đạt tình huống 

dạy học trong dạy học môn giáo dục học 

 2.2.2.1. Các dạng THDH môn GDH 

 Dựa trên những nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về dạy học 

GQVĐ, về các dạng vấn đề, đặc điểm của một vấn đề tốt và dựa trên đặc thù môn GDH 

và đặc thù của đào tạo trong trường sư phạm, chúng tôi thấy rằng có thể chia THDH 

môn GDH thành các dạng cơ bản sau: 

- Dạng 1: THDH phản ánh, chứa đựng trực tiếp nội dung lý luận môn GDH. Đây 

là loại tình huống mà bản thân hình thức của tình huống đó chứa đựng nội dung, kiến 

thức của môn GDH, thông qua việc cung cấp THDH dạng này, SV sẽ giải quyết và nắm 

vững nội dung môn học. THDH dạng này khi thiết kế và xây dựng sẽ vận dụng được 

cho nhiều khoa khác nhau, các chuyên ngành đào tạo khác nhau. 

Ví dụ: Khi nói đến giáo dục là một hiện tượng chỉ có ở con người, có sinh 

viên đã băn khoăn và chỉ ra rằng, động vật cũng thực hiện quá trình giáo dục, ví 

như: mèo mẹ dạy mèo con bắt chuột, vịt mẹ dạy vịt con biết bơi, gà mẹ dạy gà con 

kiếm mồi… 

Anh (chị) hãy cho biết quan điểm của mình về các hiện tượng trên và lý giải để 

em sinh viên đó hiểu đúng về bản chất của giáo dục. 
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- Dạng 2: THDH phản ánh, chứa đựng nội dung các môn khoa học cơ bản như 

KHTN (Toán, Lý, Sinh.) và KHXH (Văn, Sử, ..). Môn GDH được giảng dạy trong 

trường sư phạm với các khoa đào tạo khác nhau nên ngoài những tình huống sử dụng 

chung cho các khoa (TH dạng 1), GV cần nghiên cứu, xây dựng các THDH mà hình dục 

thức của nó chứa đựng kiến thức các khoa học cơ bản khác nhau để nâng cao tính tích 

cực, hứng thú cho SV; gần gũi với SV, kích thích SV GQVĐ để từ đó lĩnh hội nội dung 

môn GDH  tốt hơn. Dạng tình huống dạy học này sẽ có tác dụng mạnh mẽ khi áp dụng 

cho từng khoa đào tạo .  

Ví dụ 1: Trong giờ toán lớp 5, khi dạy cho HS cách tính diện tích hình thang 

ABCD, GV đã tiến hành như sau: 

Cách 1: Từ 2 đỉnh A, B của hình thang vẽ đường thẳng vuông góc xuống cạnh 

đối diện CD. Lúc đó, hình thang đã được chia thành 2 hình tam giác và 1 hình chữ nhật.  

Cách 2: Kéo dài đường thẳng đi qua đỉnh A của hình thang và cắt trung điểm 

của cạnh bên BC. 

Sau đó, đối với cách 1 GV gợi ý cho HS cách tính diện tích hình thang dựa vào 

cách tính diện tích của các hình tam giác và hình chữ nhật tạo bởi hình thang. Đối với 

cách 2, GV gợi ý cho HS cách tính diện tích hình thang quy về cách tích diện tích hình 

tam giác có diện tích bằng diện tích hình thang. 

Sau khi học sinh tính ra kết quả, GV yêu cầu HS phân tích và rút ra công thức 

tính diện tích hình thang. 

Đánh giá cách xây dựng động lực của GV trong tiết dạy trên, ý nghĩa của việc 

xây dựng động lực đối với hiệu quả tư duy, giải quyết các nhiệm vụ học tập của HS? 

Ví dụ 2: Khi dạy bài thơ Mây và Sóng (Văn học lớp 8), GV bắt đầu vào bài 

giảng bằng cách cho HS nghe một đoạn trong bài hát Mẹ yêu con của nhạc sỹ 

Nguyễn Văn Tý, sau đó yêu cầu HS hãy kể tên những văn bản nói về tình mẹ con. 

Sau khi HS trả lời, GV đã nói rằng : ‘’ Có thể nói tình mẹ con là một đề tài vĩnh cửu 

trong văn học, đã có nhiều tác giả viết về đề tài này, đại thi hào Targo (Ấn Độ) cũng 

có một bài thơ hay về tình mẹ con, đó là bài thơ Mây và Sóng, sau đây chúng ta 

cùng tìm hiểu bài thơ này.”     

Hãy nhận xét cách đặt vấn đề vào bài mới của GV trên? Những nguyên tắc dạy 

học nào được GV vận dụng và cho biết ý nghĩa của nguyên tắc dạy học đó ? 

- Dạng 3: THDH phản ánh mối quan hệ ứng xử trong dạy học, giáo dục. Nếu 

như dạng tình huống 1 và 2 áp dụng trong dạy học môn GDH để giúp SV nắm vững 

kiến thức lý luận, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo thì dạng TH3 này sẽ có tác dụng hình thành 

niềm tin, tình cảm và đạo đức nghề nghiệp cho SV. Thông qua việc giải quyết các 
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THDH dạng này, SV không chỉ nắm vững tri thức lý thuyết và còn biết vận dụng trong 

các tình huống quen thuộc và hơn nữa sẽ có thái độ, tình cảm tích cực đối với môn học 

cũng như nghề nghiệp của mình. 

Ví dụ: Cô giáo dạy văn lớp 10 ở một trường THPT ra đề bài kiểm tra  môn Văn  

như sau: “Em hãy phát biểu cảm nghĩ về một người thân yêu nhất”. Đến giờ trả bài 

kiểm tra, có một bài làm được cô giáo cho điểm 9,5/10 cùng với lời phê như sau: “Em 

là một người con ngoan, bài viết của em đã làm cho cô rất xúc động. Điều đáng quý 

nhất của em là tình cảm chân thực và em có một trái tim nhân hậu. Mong rằng đây 

không chỉ là trang văn mà còn là sự hành xử của em trong cuộc đời”. 

Anh ( chị) hãy phân tích cách nhận xét, đánh giá của cô giáo về kết quả học tập 

của học sinh và phân tích nhiệm vụ của dạy học ?  

Phân tích các chức năng của việc kiểm tra, đánh giá trong dạy học? 

- Dạng 4: THDH  phản ánh các tình huống trong cuộc sống, trong lao động: Môn 

GDH không chỉ cung cấp cho SV các kiến thức, kỹ năng về NVSP của người GV mà 

còn trang bị cho họ những hiểu biết về nhận thức, tình cảm của con người, những yếu tố 

xã hội ảnh hưởng và tác động đến sự phát triển tâm lý, nhân cách con người. Thông qua 

việc tiếp xúc và giải quyết các THDH dạng này, SV sẽ tự lĩnh hội NDHT một cách 

vững chắc. 

Ví dụ: Trong bài thơ  Chuyện ở lớp của Tô Hà, tác giả viết về cuộc nói chuyện 

giữa người mẹ và cô con gái đang học tiểu học, trong các khổ thơ 1,2 của bài thơ, cô bé 

đó đều mách mẹ về các “thói hư, tật xấu” của mấy người bạn trong lớp. Người mẹ lắng 

nghe con và cuối cùng cách ứng xử của người mẹ thể hiện ở đoạn kết như sau: 

                         “  … Vuốt tóc con mẹ bảo 

                                  Thôi đừng kể đâu đâu 

                                   Nói mẹ nghe ở lớp 

                                  Con đã ngoan thế nào ”    

         Anh (chị) hãy cho biết ý nghĩa giáo dục của bài thơ trên? Hãy cho biết những nội 

dung giáo dục nào được đề cập trong tình huống trên và cho biết các con đường để 

thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đó.. 

 2.2.2.2. Các hình thức biểu đạt THDH 

 Theo nghiên cứu của chúng tôi, có thể chia THDH thành 4 hình thức biểu đạt: 

Hình thức 1: THDH được biểu đạt bằng một câu chuyện giáo dục 

Ví dụ: GV trình bày, biểu đạt một THDH thông qua một câu chuyện giáo dục:  “ 

Một câu chuyện cảm động” ( Trong cuốn Quà tặng của cuộc sống- NXB trẻ 2006). Sau 

khi biểu đạt câu chuyện, GV đặt các câu hỏi: 
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Anh (chị) hãy phân tích ý nghĩa của những việc mà cô giáo chủ nhiệm đã làm 

đối với học sinh của mình? Từ đó rút ra bài học sư phạm cần thiết trong công tác chủ 

nhiệm nói riêng, trong công tác giáo dục nói chung.  

 Hình thức 2:  THDH được biểu đạt một tình huống có thật hoặc hư cấu  

 Trong dạy học môn GDH theo tiếp cận GQVĐ, thay vì truyền đạt nội dung dạy 

học, GV có thể sử dụng một THDH có thật hoặc hư cấu nhưng tiềm ẩn vấn đề, nhiệm 

vụ nhận thức đối với SV. 

Ví dụ: Kì thi ĐH 2009 đã có 1 đề thi Văn đáng nhớ: "Trong thư gửi thầy hiệu 

trưởng của con trai mình, Tổng thống Mỹ A. Lin-côn (1809-1865) viết: xin thầy hãy dạy 

cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi. Từ ý kiến trên, anh/chị 

hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính 

trung thực trong khi thi và trong cuộc sống". 

Anh (chị) có nhận xét gì về cách ra đề của GV trên, từ đó cho biết ý nghĩa và 

nhiệm vụ của quá trình dạy học nói chung, quá trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập 

của học sinh nói riêng?  

Hình thức 3:  THDH được biểu đạt bằng Clip 

 Đây là hình thức biểu đạt THDH gây được hứng thú và cảm xúc đối với SV 

trong dạy học môn GDH. Hình thức này dựa vào tính năng và tác dụng của CNTT trong 

dạy học, đáp ứng được yêu cầu của đổi mới PPDH trong các nhà trường hiện nay. GV 

sưu tầm, khai thác và tự quay phim các hoạt động giáo dục sau đó lựa chọn các đoạn tư 

liệu để sử dụng trong dạy học GQVĐ. 

 Ví dụ:  1/ GV minh họa một đoạn phim về cách đặt vấn đề vào bài mới của GV 

trường phổ thông. 

 2/ GV minh họa một đoạn phim về cách sử dụng các mức độ câu hỏi nêu vấn 

đề; cách nhận xét của GV trường phổ thông về  câu trả lời của HS  trong một giờ học.   

Hình thức 4:  THDH mô phỏng của chính SV (nhập vai, đóng kịch) 

 Ngoài các hình thức biểu đạt THDH như trên, GV có thể thiết kế các THDH sau 

đó dàn dựng cho SV nhập vai, đóng kịch để mô phỏng trong dạy học. Việc các SV được 

thực hiện những công việc như vậy sẽ vừa tạo được một không khí, môi trường học tập 

gần gũi, sôi nổi đối với mọi SV nhưng đồng thời sẽ tạo những điều kiện cho SV nhận 

thức sâu sắc hơn về hoạt động giáo dục, hoạt động nghề nghiẹp của bản thân sau này; 

kích thích được tư duy cũng như hứng thú học tập của SV.  

Ví dụ: 1/ GV yêu cầu một nhóm SV đóng vai là GVCN đến thăm nhà HS cá biệt và đưa 

ra một vài tình huống ứng xử để SV xử lý (GVCN, Phụ huynh, HS cá biệt) 
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  2/ GV yêu cầu một nhóm SV đóng vai là GV gặp tình huống ứng xử với HS vô 

lễ, vi phạm kỷ luật trong giờ học.  

 3. KẾT LUẬN 

           Xây dựng và sử dụng THDH và các hình thức biểu đạt THDH là công việc quan 

trọng, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả của dạy học môn GDH theo tiếp cận 

GQVĐ. Chính vì vậy, mỗi giảng viên phải nhận thức đúng đắn và đầy đủ về công việc 

đó để góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghệ thuật sư phạm cũng như hiệu quả 

học tập của SV. Thay vì thuyết trình nội dung học tập, GV cung cấp các THDH; biểu 

đạt các THDH để SV nghiên cứu, giải quyết qua đó lĩnh hội nội dung môn học, GV chỉ 

là người trợ giúp cho SV . Với cách thức dạy học đó, không chỉ giúp cho không khí, 

môi trường học tập sôi nổi, tích cực mà còn giúp cho SV phát huy vai trò chủ thể, độc 

lập của mình trong học tập để giải quyết các nhiệm vụ, các vấn đề của THDH , từ đó 

nâng cao hiệu quả học tập môn GDH trong trường sư phạm. 
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 FORMS OF TEACHING SITUATIONS AND THE EXPRESSION 

OF TEACHING SITUATIONS IN TEACHING  PEDAGOGY BASE 

ON THE APPROACH PROBLEM SOLVING 
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ABSTRACT 

Problem solving teaching is a new pedagogical approach to formulate and 

develop creative and independent skills as well as active and  constructive attitudes of 

learners. However, for the success of Problem solving teaching, it is important to 

design and transform teaching contents into problems and teaching situations, as well 

as to use techniques, simulations or questions to make problem cases that needed to be 

solved.  Pedagogy is a particular discipline to compare with other disciplines because it 

is for teaching skills and being the background of different disciplines. Therefore, 

designing and using problem – solving teaching activities require the teacher not only 

has a good command of specialized knowledge in other fields for developing situations 

in teaching and for helping students master contents in their learning process and at the 

same time help them train their skills in problem – solving in both theory and practice. 

 
 

  

 

 
 
 
 




