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Tóm tắt
Từ khóa:
CurveCP; ICMP ECHO;
LAN; SHH; UDP; TCP;
WAN.

CurveCP sử dụng mật mã đường cong elliptic bảo mật cao, tốc độ cao để có thể
thiết lập kết nối một cách nhanh chóng nhất. Sau khi được kết nối, CurveCP sử
dụng mật mã khóa bí mật bảo mật tốc độ cao để có thể xử lý hiệu quả khối lượng
lớn dữ liệu. Các công cụ mật mã được sử dụng trong CurveCP đã được công bố
vào ngày 28 tháng 12 năm 2010. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày nghiên
cứu của mình về việc đánh giá độ trễ giữa các phiên của giao thức CurveCP và
TCP để đưa ra lựa chọn hợp lý việc sử dụng giao thức CurveCP làm công cụ bảo
mật hữu dụng cho Internet.
Abstract

Keywords:
CurveCP; ICMP ECHO;
LAN; SHH; UDP; TCP;
WAN.

CurveCP uses high-security, high-speed elliptic curve cryptography to establish
connections as quickly as possible. Once connected, CurveCP uses high-speed
secure secret-key cryptography to efficiently process large volumes of data. The
cryptographic tools used in CurveCP were published on December 28, 2010. In
this article, we present our research on evaluating the latency between sessions of
the CurveCP and TCP protocols to make a reasonable choice to use CurveCP
protocol as a useful security tool for the Internet.

1. GIỚI THIỆU
Khi gửi dữ liệu qua Internet bạn có nghĩ rằng
những dữ liệu của bạn có thể đang bị theo dõi và
thay đổi nội dung bất cứ lúc nào không? Những kẻ
tấn công có thể giả mạo các gói dữ liệu trông giống
như chúng đến từ bạn để gửi cho người nhận hoặc
ngăn người nhận nhìn thấy gói tin ban đầu.
Giao thức CurveCP được phát triển bởi Daniel
J. Bernstein (Đại học Illinois tại Chicago) và đưa
vào thử nghiệm công khai ngày 21 tháng 2 năm
2011. CurveCP tương tự như TCP nhưng sử dụng
mật mã đường cong elliptic bảo mật tốc độ cao để
bảo vệ mọi gói tin khỏi gián điệp, tham nhũng và
phá hoại. CurveCP có tính bảo mật cao chống lại
gián điệp và tính toàn vẹn chống lại sự giả mạo.
Máy khách CurveCP và máy chủ CurveCP mã hóa
và xác thực từng gói tin, xáo trộn gói theo cách mà
chỉ họ mới có thể tạo và chỉ họ mới có thể hiểu
được.
CurveCP là giao thức được cải tiến bằng mật
mã trên UDP, CurveCP thực hiện kiểm soát đường
truyền của chính nó và hướng tới mục tiêu trở thành
một giải pháp thay thế an toàn cho TCP. CurveCP
giảm thiểu việc mất gói tin và tăng đáng kể độ trễ,
thông tắc các bộ định tuyến để phản ứng với hiện
tượng đệm. Do đó, ngay cả khi đang chạy cùng với
một đối thủ cạnh tranh tích cực như TCP thì
CurveCP vẫn được nhận định là có thể đạt được
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mức chia sẻ băng thông có thể chấp nhận được.
Bài viết nghiên cứu và so sánh độ trễ giữa các
phiên trên CurveCP và TCP để từ đó đưa ra lựa
chọn hợp lý cho việc sử dụng CurveCP hay TCP.
Một phương pháp được lựa chọn để đo độ trễ
tin nhắn qua giao thức CurveCP hoặc TCP là ICMP
ECHO. Bằng cách tạo ra một đường vận chuyển 3
lớp giữa 2 máy chủ để thực hiện công việc chuyển
tiếp đầu vào chuẩn tới đường vận chuyển được chỉ
định thiết bị và lặp lại mọi thứ nhận được trên thiết
bị sau trở lại đầu ra tiêu chuẩn. Có thể sử dụng 1
SSH đơn giản để tạo một đường vận chuyển trên cả
máy chủ cục bộ và máy chủ từ xa, với tất cả lưu
lượng 3 lớp giữa cả 2 máy được dịch đến và đi từ
các gói SSH. Việc sử dụng ICMP ECHO theo cách
này có thể đưa ra một cách hợp lý để so sánh độ trễ
của các giao thức.
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. CurveCP
CurveCP sử dụng mật mã đường cong elliptic
để bảo mật. CurveCP có 4 tính năng quan trọng sau:
Thứ nhất, CurveCP sử dụng kiến trúc Máy
khách - Máy chủ và tập trung để bảo vệ Máy chủ.
Thứ hai, CurveCP sử dụng cơ chế mật mã
không đối xứng bao gồm khóa công khai và khóa bí
mật. Tuy nhiên, CurveCP sử dụng hộp mật mã để
mã hóa và giải mã bằng các khóa riêng biệt. Do đó,
CurveCP cho phép kết hợp cả xác thực và mã hóa
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trong cùng một chức năng và giảm chi phí vận
hành.
Thứ ba, CurveCP sử dụng phân phối khóa
được phân loại bao gồm khóa ngắn hạn và khóa dài
hạn. Khóa dài hạn có tuổi thọ cao nhưng tần suất sử
dụng thấp. Ngược lại, khoá ngắn hạn được sinh ra
từ khoá dài hạn, được sử dụng với tần suất cao nên
rủi ro bị lộ cao hơn và kéo theo tuổi thọ của nó
ngắn hơn.
Thứ tư, CurveCP sử dụng Cookie có thể được
truy cập bởi CurveCP Server. CurveCP Server cũng
sở hữu một khóa đối xứng được gọi là “khóa siêu bí
mật” để mã hóa và giải mã Cookie này.
2.2. ICMP ECHO
ICMP được viết tắt bởi cụm từ Internet Control
Message Protocol, được hiểu một cách đơn giản là
giao thức điều khiển truyền tin. ICMP được dùng
để thông báo lỗi xảy ra trong quá trình truyền đi của
các gói dữ liệu trên mạng. ICMP được xem như bộ
định tuyến, ngay sau khi phát hiện lỗi thì lập tức
ICMP sẽ tạo và gửi thông báo đến địa chỉ IP nguồn.

Hình 1. Chức năng của ICMP ECHO

ICMP ECHO là 1 trong 9 loại ICMP phổ biến
thường thấy và chúng rất quan trọng. Có 2 loại
ICMP ECHO là echo request và echo reply.
Type = 0 -> echo request, code = 0
Type = 8 -> echo reply, code = 0
Các ICMP ECHO được sử dụng chủ yếu để xử
lý sự cố. Khi 2 host đang có vấn đề trong việc
truyền thông tin với nhau thì một vài yêu cầu ICMP
ECHO đơn giản sẽ cho ta thấy được liệu có vấn đề
gì với các gói tin định tuyến trên đường truyền tới
đích hay không.
2.3. SSH
SSH được viết tắt bởi cụm từ Secure Socket
Shell, một giao thức mạng dùng để thiết lập kết nối
mạng một cách bảo mật. SSH là một chương trình
tương tác giữa máy chủ và máy khách có sử dụng
cơ chế mã hóa đủ mạnh nhằm ngăn chặn các hiện
tượng nghe trộm, đánh cắp thông tin trên đường
truyền.
SSH làm việc thông qua 3 bước đơn giản:
- Định danh host (xác định định danh của hệ
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thống tham gia phiên làm việc SSH).
- Mã hóa (thiết lập kênh làm việc mã hóa).
- Chứng thực (xác thực người sử dụng có
quyền đăng nhập hệ thống).
Ưu điểm của SSH là cho phép mã hóa dữ liệu
để những kẻ tấn công không đánh cắp thông tin
người dùng và mật khẩu của bạn, bảo vệ IP source
routing, giả mạo DNS, nghe lén dữ liệu được
truyền, giả mạo địa chỉ IP, thao túng dữ liệu trên
routers. SSH cũng cho phép tạo các giao thức
truyền dữ liệu khác như FTP.
2.4. Ưu điểm của CurveCP so với TCP
Quản trị viên có thể dễ dàng chạy một số lượng
lớn máy chủ CurveCP trên một địa chỉ IPv4 toàn
cầu, ngay cả khi các máy chủ được vận hành độc
lập với các khóa công khai dài hạn riêng biệt. Tính
năng này được cung cấp bởi một cơ chế mở rộng
đơn giản trong các địa chỉ CurveCP.
Máy chủ CurveCP vốn đã được chống bí danh,
cung cấp dịch vụ lưu trữ ảo tự động và sửa một số
thiếu sót trong trình duyệt web. Tính năng này được
cung cấp bởi một cơ chế tên miền đơn giản trong
các địa chỉ CurveCP.
Nếu một trang web có hai địa chỉ máy chủ và
một máy chủ gặp sự cố, ứng dụng khách CurveCP
sẽ nhanh chóng kết nối với địa chỉ kia.
Kết nối CurveCP vẫn hoạt động đầy đủ ngay cả
khi máy khách thay đổi địa chỉ IP.
3. PHƯƠNG PHÁP THIẾT LẬP ĐƯỜNG
TRUYỀN
Ba đường truyền khác nhau được tạo giữa máy
chủ cục bộ và máy chủ từ xa, sử dụng
TCP/SSH/CurveCP làm phương tiện truyền tải
tương ứng. Tất cả chúng đều được thiết lập song
song, trước khi bắt đầu các phép đo. Cả hai phép đo
đều được tiến hành qua mạng LAN cũng như kết
nối WAN. Một đường cơ sở về độ trễ đã được thiết
lập trong tất cả các trường hợp sử dụng ping thô.
Để loại trừ các lỗi có thể làm sai lệch phép đo,
bộ 20 ping thô và ping trên các phương tiện vận
chuyển khác nhau đã được tiến hành 10 lần, với
mọi sự kết hợp của độ dài trọng tải. Việc chuyển
đổi giữa các phương tiện vận chuyển khác nhau
luôn được xen kẽ chặt chẽ để giảm thiểu tác động
có thể có của các hiệu ứng nhất thời có lợi cho bất
kỳ phương pháp cụ thể nào.
4. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Đối với SSH, mỗi cặp ICMP REQUEST/
RESPONSE trong đường truyền tương ứng với 3
gói SSH được trao đổi có độ dài tải trọng lên đến
1378 byte. Khi cố gắng truyền từ 1379 đến 1472
byte dưới dạng tải trọng, số lượng gói được trao đổi
tăng lên 7 cho mỗi cặp ping, vì chi phí bổ sung của
gói SSH vượt quá MTU 1500 và gói ICMP phải
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được chia thành nhiều thông báo nhỏ.
Với TCP đơn giản, 3 gói trên mỗi cặp ICMPmessage được trao đổi giống như với SSH.
Vấn đề tương tự cũng xảy ra đối với CurveCP
có giới hạn trọng tải trên là 1024 byte để gói kết
quả vẫn phù hợp với các MTU của các giao thức
liên kết dữ liệu phổ biến nhất. CurveCP phân phối
từng cặp bản tin ICMP trên 4 bản tin UDP được
trao đổi, bất kể độ dài tải trọng đã chọn. Cả trên
LAN và WAN, độ trễ qua đường hầm TCP thể hiện
độ lệch chuẩn đáng kể, với giá trị trung bình cao
hơn đáng kể so với mức trung bình. Khi vẽ biểu đồ
độ trễ cho đường hầm LAN, giới hạn dưới rõ ràng
và thường xuyên cho độ trễ TCP trở nên rõ ràng,
với một số lượng lớn các ngoại lệ dường như ngẫu
nhiên trên đường cơ sở này (Hình 2).

Hình 2. Độ trễ trên 1 LAN được nhóm theo kích
thước trọng tải.
Việc triển khai CurveCP thử nghiệm alpha thực
hiện với một thông số độ trễ nhất quán, nhẹ, nhưng
có ý nghĩa thống kê (p <0,05) khi so sánh với SSH
hoặc TCP thô.
Trong thiết lập mạng LAN và bất kể trọng tải,
việc triển khai CurveCP đã thử nghiệm phải chịu
thông số độ trễ trung bình 0,62 ms (σ = 0,04) khi so
sánh với TCP. Đối với SSH, thông số này được
giảm xuống mức trung bình 0,36 ms (σ = 0,04).
Tuy nhiên, đối với tất cả các lần truyền tải, độ trễ
tổng thể tăng lên khi tải trọng lớn hơn. Trong khi tải
trọng tối thiểu mất 1,6 lần cho CurveCP so với
TCP, kích thước gói lớn nhất có thể mất ít hơn 1,3
lần. So với SSH, tác động tổng thể giảm từ hệ số
1,3 xuống hệ số 1,1 đối với trọng tải nhỏ và lớn
tương ứng.
Qua kết nối Internet 7 bước, các thông số về độ
trễ sẽ tăng lên. Điều thú vị là lượng trọng tải tăng
lên sẽ làm giảm các thông số về độ trễ tương đối
của CurveCP so với các phương tiện vận tải khác.
Đối với TCP và SSH, hệ số phạt một lần nữa lại
giảm đối với các trọng tải lớn hơn, từ 1,13 hoặc
1,10 tương ứng xuống 1,04 trong cả hai trường hợp.
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Hình 3. Độ trễ trên 1 WAN được nhóm theo kích
thước trọng tải.
So sánh các phép đo LAN và WAN, thông số
độ trễ đối với giao thức CurveCP dường như phụ
thuộc vào số bước nhảy hơn là tổng chi phí mật mã
(trong trường hợp này, thông số sẽ không đổi nhiều
hơn hoặc ít hơn). Điều này có thể là do CurveCP
dựa trên UDP thay vì TCP để truyền tải và điều này
có thể được xử lý khác nhau trong các bộ định
tuyến Internet.
5. KẾT LUẬN
Qua thử nghiệm có thể thấy độ trễ của
CurveCP nhỏ hơn đáng kể so với độ trễ của TCP.
Như vậy, trong một vài trường hợp thì việc sử dụng
CurveCP mang lại cho người dùng sự yên tâm về
bảo mật và độ trễ tốt hơn so với TCP.
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PHÁT HIỆN TẮC NGHẼN GIAO THÔNG TỪ HÌNH ẢNH CAMERA
GIÁM SÁT BẰNG MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP
DETECTING TRAFFIC CONGESTION FROM SURVEILLANCE CAMERA
IMAGES USING A CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK
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Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
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Tóm tắt
Từ khóa:
Hệ thống giao thông thông
minh; Mạng nơ ron tích
chập; Phân loại hình ảnh;
Tắc nghẽn giao thông;

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một phương pháp phát hiện tắc nghẽn giao
thông thông minh sử dụng phân loại hình ảnh dưa trên nguồn dữ liệu của camera
giám sát. Chúng tôi sử dụng kiến trúc học sâu, mạng nơ-ron tích chập
(Convoluttional Neural Netwwork- CNN) hiện đang là phương pháp xử lý hình
ảnh tiên tiến nhất hiện nay. Chúng tôi chỉ thực hiện các bước tiền xử lý trước với
hình ảnh có kích thước nhỏ, trong khi đó các phương pháp thông thường yêu cầu
ảnh có chất lượng cao hơn. Kết quả cho thấy rằng một CNN với kiến trúc đơn
giản, cơ bản được huấn luyện trên các hình ảnh có thang độ xám nhỏ cho độ
chính xác phân loại trung bình là 89,50%.
Abstract

Keywords:
CNN; Classifier Images,
Congress Traffic; Itelligent
Traffic System

In this paper, we present an intelligent traffic congestion detection method using
image classification based on the data source of surveillance cameras. We use
deep learning architecture, convolutional neural network (CNN) is currently the
most advanced image processing method today. We only do preprocessing with
small sized images, whereas conventional methods require higher quality images.
The results show that a CNN with simple, basic architecture trained on small
grayscale images gives an average classification accuracy of 89.50%.

1. GIỚI THIỆU
Tình trạng tắc nghẽn giao thông đường bộ là
một trong những thách thức lớn ở các thành phố lớn,
như Hà Nội, tp Hồ Chí Minh. Ngay cả những địa
phương có quy mô dân số trung bình cũng phải
đang đối mặt với tình trạng này khi các phương tiện
giao thông gia tăng về số lượng. Hậu quả của nó
gây tổn thất rất nhiều cho nền kinh tế: lãng phí
nhiên liệu, tổn thất về thời gian, tăng lượng phát
thải khí nhà kính…. Nguyên nhân thì có nhiều: do
sự gia tăng số lượng phương tiện, cơ sở hạ tầng hạn
chế, số lượng lớn dân cư và chính sách không phù
hợp của chính phủ. Trên thế giới , để giải quyết vấn
đề này, chính quyền nhiều thành phố đã triển khai
công nghệ thành phố thông minh. Các camera quan
sát được lắp đặt trong khu vực được chọn để giám
sát tình trạng giao thông.
Hệ thống Giao thông Thông minh (Intelligent
Traffic System - ITS) đã được phát triển để giải
quyết tình trạng giao thông đường bộ. TTS sử dụng
dữ liệu hỗ trợ, như cảm biến viễn thám quang
đường trục [1], giao tiếp tín hiệu không dây giữa
các xe tham gia giao thông [2]. Tuy nhiên, ở các
nước đang phát triển, vấn đề đầu tiên là sự bất cập
của cơ sở hạ tầng không đồng bộ, chi phí bảo trì đắt
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đỏ do đó thiếu dữ liệu quan trắc. Một giải pháp thay
thế khác là sử dụng dữ liệu từ video giao thông và
hình ảnh chụp từ máy ảnh, sau đó xử lý thủ công
bởi người điêu khiển giao thông. Xử lý thủ công là
tính toán các đặc trưng như khoảng cách gữa các
phương tiện hay số lượng các phương tiện tham gia
giao thông bằng tay để đánh giá mức độ tắc nghẽn
giao thông. Việc tính toán như vậy phụ thuộc vào
khả năng của con người và thời gian xử lý không hề
ngắn. Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi đề
xuất một phương pháp phát hiện ùn tắc giao thông
đường bộ một cách tự động bằng cách sử dụng dữ
liệu từ nguồn cấp hình ảnh camera giao thông.
Chúng tôi tiến hành một loạt các thử nghiệm tính
toán đối với dữ liệu giao thông đường bộ ở thành
phố Hồ Chí Minh với mạng nơ ron tích chập.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mạng Nơ ron tich chập (CNN)
Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural
Netwwork - CNN) là một biến thể của mạng nơ-ron
tiêu chuẩn được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu có
trình tự như hình ảnh. CNN là một thuật toán Deep
Learning có thể lấy hình ảnh đầu vào, gán độ quan
trọng (các trọng số - weights và độ lệch - bias có
thể học được) cho các đặc trưng/đối tượng khác
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nhau trong hình ảnh và có thể phân biệt được từng
đặc trưng/đối tượng này với nhau. Công việc tiền
xử lý được yêu cầu cho mạng nơron tích chập thì ít
hơn nhiều so với các thuật toán phân loại khác.
Trong các phương thức sơ khai, các bộ lọc được
thiết kế bằng tay (hand - engineered), với một quá
trình huấn luyện để chọn ra các bộ lọc/đặc trưng
phù hợp thì mạng nơron tích chập lại có khả năng
tự học để chọn ra các bộ lọc/ đặc trưng tối ưu nhất.
CNN có hai thành phần chính là lớp tích chập
và lớp gộp [3]. Các thành phần chủ yếu được lấy
cảm hứng từ vỏ não thị giác của động vật có vú có
hai loại tế bào cơ bản: tế bào phức tạp (lớp tích
chập) có trường tiếp nhận và bất biến cục bộ đối với
vị trí chính xác của mẫu và các tế bào đơn giản (lớp
gộp) phản ứng tối đa với cạnh cụ thể -như các mẫu
trong lĩnh vực tiếp thu của họ. CNN cơ bản thường
bao gồm một hoặc nhiều lớp tích hợp chập và (các)
lớp được kết nối đầy đủ. CNN sử dụng ba ý tưởng
chính: trường tiếp nhận cục bộ, trọng số được chia
sẻ và tổng hợp.
2.1.1. Lớp tích chập (Convolutional Layer)
Lớp tích chập là lớp thực hiện hoạt động chính
của CNN. Lớp này được sử dụng để tạo các ánh xạ
đặc trưng của không gian đầu vào thông qua các
phép toán tích chập. Trong phép toán tích chập, một
bộ lọc với kích thước không gian nhất định dọc
theo các đặc trưng đầu vào. Giả sử chúng ta có đối
tượng đầu vào được biểu diễn dưới dạng đối tượng
hai chiều 𝑥 với kích thước 𝑝1 x q1, nhân tích chập
bộ lọc 𝑊 với kích thước là 𝑚 𝑥 𝑛 và dịch chuyển 𝑠.
Phép toán tích chập có thể được ký hiệu là:
𝐶=𝑋∗W
trong đó đầu ra C được gọi là bản đồ đặc trưng. Đầu
ra C có kích thước là 𝑝2 × 𝑞2, trong đó:

𝑝2 = 1 +(p1 -m)/s
và

q2 = 1+(q1 -m )/s.
Mỗi nơ ron đơn vị trong lớp tích chập được kết
nối với các đơn vị trường tiếp nhận trong vùng cục
bộ tương ứng có kích thước 𝑚 × 𝑛.
Giả sử 𝑊i,j là tham số trọng số được biểu diễn
dưới dạng nhân tích chập kết nối bản đồ đối tượng
thứ i từ lớp trước 𝐶 với bản đồ đối tượng thứ j 𝐶j và
𝑏j là độ lệch tương ứng. Một bản đồ đối tượng trong
lớp phức hợp có thể được tính như sau:

𝜎 là hàm kích hoạt, có thể là một trong những
hàm kích hoạt sau:
Sigmoid: 𝜎(𝑥) = 1/(1 + 𝑒-x)
Hyperbol tiếp tuyến: 𝜎(𝑥) = (1 - 𝑒 - 2𝑥)/(1 + 𝑒- 2𝑥)
Chỉnh lưu tuyến tính (ReLU): 𝜎(𝑥) = max (0, 𝑥).
2.1.2. Lớp gộp (Pooling Layer)
Lớp gộp chịu trách nhiệm để là giảm chiều kết
quả tích chập (Convolved Feature). Điều này nhằm
mục đích để giảm chi phí tính toán cần phải có để
xử lý dữ liệu thông qua việc giảm kích thước đặc
trưng đầu vào. Hơn nữa, nó rất hữu ích để trích xuất
các đặc trưng cốt lõi, cái thường bất biến trước các
phép xoay và phép trượt, do đó làm cho quá trình
huấn luyện mô hình hiệu quả hơn.
Có hai loại phép gộp: Gộp cực đại (Max
Pooling) và Gộp trung bình (Average Pooling).
Phép gộp cực đại trả về giá trị lớn nhất từ phần hình
ảnh được bao phủ bởi bộ lọc. Trong khi đó, phép
gộp trung bình trả về giá trị trung bình của tất cả
các giá trị từ phần hình ảnh được bao phủ bởi bộ lọc.
Phép gộp cực đại cũng hoạt động như một công
cụ khử nhiễu. Nó loại bỏ các nguồn nhiễu và thực
hiện khử nhiễu song song với giảm kích thước. Mặt
khác, phép gộp trung bình chỉ đơn giản thực hiện
giảm kích thước như một cơ chế khử nhiễu. Do đó,
chúng ta có thể nói rằng phép gộp cực đại hoạt
động tốt hơn rất nhiều so với phép gộp trung bình.
2.2. Tập dữ liệu
Tập dữ liệu được sử dụng trong bài báo này là
hình ảnh tình trạng giao thông đường bộ từ camera
giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong thời
gian 26/11-30/12/2021. Dữ liệu này được phát hành
công
cộng
trên
website
http://
http://giaothong.hochiminhcity.gov.vn. Chúng tôi
chọn 10 địa điểm khác nhau vào nhiều thời điểm
khác nhau, sau đó chụp thủ công và gắn nhãn cho
các hình ảnh nhận được từ camera quan sát. Nhãn
cho tập dữ liệu này là nhị phân: "bị kẹt" cho biết
tình trạng tắc đường và "không bị kẹt" là các tình
trạng khác. Tập dữ liệu chứa 1000 hình ảnh với
phân phối nhãn cân bằng. Ví dụ về hình ảnh gốc
được xem trên Hình 1.

(1)
Trong đó:
𝑆 là tập hợp các bản đồ đối tượng đã chọn từ
lớp trước .
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Hình 1. Một số hình ảnh trong tập dữ liệu

Những hình ảnh được chụp ban đầu là hình ảnh
màu 640x480 pixel, nhưng sau đó được chuyển đổi
thành hình ảnh thang độ xám 100x100 pixel. Thực
hiện chuyển đổi này vì có sự khác biệt về cường độ
ánh sáng và màu sắc giữa thời gian ban ngày và ban
đêm làm nhiễu các thông tin hữu ích cho mô hình
huấn luyện. Sau đó, những hình ảnh đã được
chuyển đổi này làm đầu vào để huấn luyện cho mô
hình CNN phân loại hình ảnh.
2.3. Kiến trúc CNN
Đối với kiến trúc CNN được sử dụng trong các
thử nghiệm của bài báo, chúng tôi đã sử dụng hai
lớp tích chập, một lớp gộp cực đại và một lớp kết
nối đầy đủ. Hình minh họa về kiến trúc CNN được
thể hiện trong Hình 2. Lớp tích chập đầu tiên C1 là
lớp tích chập sử dụng bộ lọc 3x3 và 32 bản đồ đối
tượng, do đó, vì kích thước đầu vào là 100x100,
nên kích thước của mỗi bản đồ đối tượng là 98x98.
Lớp thứ hai C2 là một lớp tích chập khác cũng sử
dụng bộ lọc 3x3 và 32 bản đồ đối tượng với kích
thước 96x96 mỗi lớp. Lớp thứ ba P3 là lớp gộp cực
đại 2x2 được sử dụng để lấy mẫu giảm từng bản đồ
đối tượng thành kích thước 48x48. Lớp ẩn cuối
cùng là lớp được kết nối đầy đủ bao gồm 128
perceptron, mỗi perceptron được kết nối đầy đủ với
từng đơn vị của các bản đồ đối tượng từ P3. Chúng
tôi đã sử dụng hàm kích hoạt Đơn vị chỉnh lưu
tuyến tính (ReLU) trong cả hai lớp gộp và kết nối
đầy đủ. Ở lớp đầu ra, chúng tôi đã sử dụng một
perceptron với hàm kích hoạt sigmoid.

Hình 2. Kiến trúc mạng CNN trong xử lý phân loại hình
ảnh tắc nghẽn giao thông

2.4 Huấn luyện và đánh giá
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Để huấn luyện cho mô hình CNN, chúng tôi đã
sử dụng gradient giảm dần theo lô nhỏ theo phương
pháp tối ưu hóa Adam [4]. Chúng tôi đã triển khai
mô hình CNN của mình bằng cách sử dụng Python
với thư viện Keras [5] chạy trên thư viện Theano
[6]. Việc khởi tạo trọng số được đặt theo đề xuất
của [7], chúng tôi cũng sử dụng Dropout [8] với xác
suất 0,5 cho quá trình chuẩn hóa. Đối với giảm
gradient theo lô nhỏ, chúng tôi sử dụng kích thước
lô 250 và 100 epoch. Các trọng số được cập nhật
bằng cách lan truyền ngược. Hàm Entropy cross nhị
phân được sử dụng cho hàm mục tiêu.
Để ước lượng độ chính xác cho mô hình CNN,
chúng tôi đã sử dụng phương pháp xác thực chéo kfold với số lượng tập k = 10. Xác thực chéo 10-fold
được phân tầng trộn ngẫu nhiên và chia nhỏ tập dữ
liệu hoàn chỉnh thành 10 tập con, mỗi tập con có
cùng phân phối lớp với tập dữ liệu hoàn chỉnh. Sau
đó, chúng tôi đánh giá độ chính xác của từng tập
con nhỏ và độ đo chính xác tổng thể là giá trị trung
bình của độ chính xác của tất cả các tập con nhỏ
(fold) kết hợp lại.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Chúng tôi chia tập dữ liệu chính thành 10 tập
nhỏ hơn và đánh giá qua phương pháp xác thực
chéo (cross validation). Kết quả được thể hiện trong
Bảng 1. Độ chính xác cao nhất mà mô hình CNN
của chúng tôi đạt được là 93% và thấp nhất là 82%.
Từ tất cả những kết quả này, mô hình CNN của
chúng tôi đạt độ chính xác trung bình là 89,50%.
Điều này cho thấy rằng mô hình CNN đơn giản, cơ
bản của chúng tôi có thể được sử dụng để phân loại
hình ảnh tình trạng giao thông với các bước tiền xử
lý tối thiểu, thang độ xám kích thước nhỏ thang và
nó có thể tạo ra kết quả chấp nhận được .
Bảng 1. Độ chính xác cho mỗi tập dữ liệu

Tập dữ liệu

Độ chính xác (%)

1

91.00

2

91.00

3

82.10

4

93.10

5

83.20

6

92.11

7

88.91

8

90.02

9

92.18

10

91.91

Sự mất mát trong quá trình đào tạo và xác thực
cho mỗi lần được thể hiện trong Hình 3. Độ chính
xác của dữ liệu xác nhận là tăng đáng kể cho đến
epoch 20.
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ra của mô hình bị "kẹt", nó cho biết rằng đang xảy
ra tắc đường ở vị trí được yêu cầu và "không bị kẹt"
thì ngược lại. Kết quả này sẽ được gửi lại cho người
dùng dưới dạng phản hồi. Hệ thống cũng có thể
được tích hợp với ứng dụng định vị, nó có thể phát
hiện nhiều điểm tắc nghẽn giao thông cùng một lúc
để từ đó có thể gợi ý cho người dùng một số tuyến
đường thay thế.

Hình 3. Biểu đồ quá trình huấn luyện và hàm mất mát

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sự mất mát trên dữ liệu xác thực giảm đáng kể
cho đến epoch thứ 20, tương ứng là độ chính xác
tăng lên. Nhưng trong các kỳ tiếp theo, xu hướng
mất mát lại tăng lên. Điều này có nghĩa là mô hình
của chúng tôi được hội tụ nhanh chóng cho đến
epoch thứ 20 và epoch lớn hơn sẽ không đưa ra bất
kỳ thay đổi đáng kể nào đối với kết quả phân loại.
Đối với mỗi mô hình từ mỗi màn hình đầu tiên,
chúng tôi chỉ lấy epoch tốt nhất có mức mất xác
thực thấp nhất.
4. KẾT LUẬN
Bài báo này đã trình bày một thử nghiệm mạng
nơ-ron phức hợp để phát hiện tắc nghẽn giao thông.
Mô hình CNN đã đạt được độ chính xác trung bình
89,50% trên tập dữ hình ảnh thu được của camera
giao thông. Chúng tôi chỉ thay đổi kích thước và
chuyển đổi hình ảnh thành hình ảnh thang độ xám
100x100 và không sử dụng bất kỳ đặc trưng thủ
công nào trong các bước tiền xử lý. Đối với công
việc trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch nâng
cao kiến trúc CNN của mình và sử dụng hình ảnh
có độ phân giải cao hơn để cải thiện hiệu suất phân
loại mô hình của chúng tôi. Mô hình này cũng có
thể được triển khai cho một hệ thống. Chúng ta có
thể tự động phát hiện tắc nghẽn giao thông bằng
cách sử dụng hình ảnh camera quan sát thu được
trong thời gian thực tại vị trí cụ thể và / hoặc tích
hợp kết quả phát hiện với ứng dụng bản đồ / điều
hướng để ngăn chặn tắc nghẽn giao thông tiếp tục.
Đầu tiên, người dùng sẽ gửi một yêu cầu về
tình trạng giao thông tại một số vị trí nhất định vào
thời điểm hiện tại. Sau đó, hệ thống sẽ ghi lại hình
ảnh camera giao thông theo thời gian thực từ vị trí
được yêu cầu. Sau đó, hệ thống sẽ chuyển ảnh đã
chụp thành ảnh thang độ xám nhỏ hơn. Bằng cách
sử dụng mô hình CNN đã được huấn luyện, hệ
thống sẽ phát hiện tình trạng tắc nghẽn giao thông
bằng cách sử dụng phương pháp phân loại. Nếu đầu
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MỞ RỘNG ĐỊNH LÝ LAGRANGER VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA
KHAI TRIỂN TAYLOR
Hoàng Thị Trang*
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
*Email: trangqn1981@gmail.com
Mobile: 0359687487
Từ khóa:
Công thức Taylor; Định lý
mở rộng của định lý
Lagranger; Khai triển MacLaurin; Phần dư dạng Peano;
Phần dư dạng Lagranger;
Quy tắc De L’Hospital.

Tóm tắt
Bài viết trình bày công thức khai triển Taylor của một hàm số khả vi, thông qua
việc chứng minh Định lý mở rộng của Định lý Lagrange. Trình bày khai triển
Taylor của đa thức và 3 dạng khai triển Taylor của hàm số bất kỳ. Đồng thời
trình bày một số ứng dụng của khai triển Taylor trong việc tính giới hạn của hàm
số, chứng minh bất đẳng thức, tính đạo hàm cấp cao của hàm số tại điểm x = 0,
tính gần đúng giá trị biểu thức, giải gần đúng phương trình vi phân cấp 1. Đưa ra
một số ví dụ cụ thể nhằm định hướng áp dụng khai triển Taylor để giải một số bài
toán liên quan.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong chương trình toán cao cấp có trình bày
các định lý về giá trị trung bình (Định lý Fermat,
Định lý Rolle, Định lý Largange, Định lý Cauchy).
Công thức Talor được xây dựng trong Định lý mở
rộng của Định lý Largange, việc sử dụng công thức
Taylor có rất nhiều ứng dụng trong việc giải toán.
2. NỘI DUNG
2.1. Định lý (Mở rộng của định lý Lagranger)
Nếu hàm số f(x) xác định có đạo hàm đến cấp
n liên tục trên khoảng đóng [a, b], có đạo hàm cấp
(n+1) lần trong khoảng mở (a, b) thì với bất kỳ
luôn có:

(1.1)
với

là một số nằm giữa x và c.
Người ta gọi công thức (1.1) là công thức
Taylor và biểu diễn một hàm số f(x) dưới dạng (1.1)
được gọi là khai triển Taylor hữu hạn của hàm số
f(x) tại điểm x = c.
Chứng minh:
Xét hàm số f(x) liên tục trong khoảng đóng [a,
b] và khả vi đến (n + 1) lần trong khoảng mở (a, b).
Giả sử tồn tại một đa thức
có bậc không vượt
quá n sao cho với một
ta có:


Tiếp tục lấy đạo hàm:

(1.6)

(1.7)
Từ (1.5) đến (1.7), cho x = c, suy ra:
Thay vào (1.3):

Đặt:
Theo giả thiết,
(1.8) ta có:

(1.8)
khả vi đến (n + 1) lần và theo
(1.9)

Đặt
và
Giả sử

thì cũng có:
(1.10)
, từ các hệ thức (1.9), (1.10)

ta có:
Áp dụng định lý Cauchy vào tỉ số trên ta được:

với

nằm giữa x và c. Cũng từ hệ thức trên, có:

(1.2)
Tìm đa thức

dưới dạng:
Lại áp dụng định lý Cauchy vào tỉ số trên ta được

Thay x = c vào (1.3) ta có:
Lấy đạo hàm:

Lấy đạo hàm cấp hai:

8

(1.3)
(1.4)

(1.5)

với
nằm giữa c1 và c.
Sau (n + 1) lần áp dụng định lý Cauchy ta được:
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Từ cách đặt G(x) ta có:
với mọi x, do đó:
và
Mặt khác, từ hệ thức đặt
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Trong đó c là điểm nào đó nằm giữa x và x0.
Công thức trên được gọi là công thức khai triển
Taylor của hàm số
đến bậc n tại điểm x0 với
phần dư dạng Lagrange

suy ra:

Từ đó suy ra:
Từ (1.8) ta có:
Vậy:

với là một số nằm giữa x và c. Ta được điều phải
chứng minh.
2.2. Khai triển Taylor đối với đa thức
Xét
đa
thức
Khi đó với
điểm bất kỳ ta có

Trong đó
là một vô cùng bé bậc cao
hơn n khi
.
2.3. Khai triển Taylor đối với hàm số bất kỳ
2.3.1. Khai triển Taylor với phần dư dạng Peano
Giả sử hàm số
có đạo hàm đến cấp n
trong lân cận
của điểm x0. Khi đó:

Công thức trên được gọi là công thức khai
triển Taylor của hàm số
đến bậc n tại điểm x0
với phần dư dạng Peano.
được gọi là phần dư dạng
Peano
2.3.2. Khai triển Mac- Laurin
Trong công thức khai triển Taylor với phần dư dạng
Peano khi
, ta có

Công thức trên được gọi là công thức khai triển
Mac-Laurin của hàm số f(x) đến bậc n.
2.3.3. Khai triển Taylor với phần dư dạng
Lagrange
Giả sử hàm số
có đạo hàm đến cấp n + 1 trong
lân cận
của điểm x0. Khi đó:

, được gọi là phần dư

dạng Lagrange.
2.4. Một số ứng dụng của khai triển Talor
2.4.1. Ứng dụng tính giới hạn của hàm số
- Quy tắc De L’Hospital:
Giả sử các hàm số
khả vi tại lân cận
a (a hữu hạn);
và
ở lân cận a. Nếu

thì cũng có

.
- Nhận xét:
+ Trường hợp

, quy tắc De

L’Hospital vẫn đúng.
+ Trường hợp
vẫn có thể áp dụng được
quy tắc De L’Hospital.
+ Trường hợp
khả vi tại lân cận a trừ ra tại
x = a;
và
tại lân
cận a. Khi đó

thì cũng có

.

Bài toán: Tìm số thực a sao cho:
Giải:
Dùng quy tắc De L’Hospital ta có:

Vậy:

2.4.2. Ứng dụng trong bài toán chứng minh bất
đẳng thức
Bài toán 1: Cho hàm số
xác định và có đạo
hàm cấp 2 liên tục trên đoạn [0; 1] thỏa mãn
và
. Chứng minh
rằng
.
Giải:
Khai triển Taylor với phần dư dạng Lagrange
ta có:
Với a là số thực nằm giữa 0 và x; b là số thực
nằm giữa 1 và x.
Kết hợp giả thiết ta có:

và

KH&CN QUI

9

SỐ 57/2021

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUI

Khai triển Mac-Laurin của hàm số

Bài toán 2: Cho
với mọi
thì

là:

là hàm khả vi 2 lần so
. Chứng minh rằng:

Giải:
Để ý đến đại lượng

điều này

làm ta suy nghĩ đến khai triển Taylor tại
Khai triển Taylor ta được:
Và

Do đó:

2.4.4. Ứng dụng khai triển Taylor với phần dư
dạng Lagrange tính gần đúng giá trị biểu thức
Trong công thức khai triển Taylor, ta có:

Cộng theo vế hai đẳng thức trên ta được:
Bài toán được chứng minh.
Bài toán 3: Cho
là hàm khả vi với đạo
hàm cấp 2 dương. Chứng minh rằng:
với mọi số thực x.
Giải:
Khai triển Taylor tại
ta được:

Suy ra:
Bài toán được chứng minh.
2.4.3. Ứng dụng trong việc tính đạo hàm cấp cao
tại điểm x = 0
Bài toán 1: Khai triển Mac-Laurin của hàm số
từ đó tính đạo hàm
Giải:
Khai triển Mac-Laurin của hàm số
là:

Ta có thể sử dụng công thức này để tính gần
đúng giá trị của hàm
trong lân cận của điểm
với sai số phạm phải là:

,

c là điểm nào đó nằm giữa x và x0.
Bài toán 1: Lập công thức tính gần đúng của
khi
chính xác đến
Giải: Theo công thức phần dư ta có:
Với

và độ chính xác đến

, thì:


Vậy:
(với độ
-6
chính xác đến 10 )
Bài toán 2: Khai triển Taylor hàm số
đến cấp hai tại điểm x = 31, từ đó
tính
và đánh giá sai số.
Giải
Ta khai triển với phần dư dạng Lagrange







Do đó:

Bài toán 2: Khai triển Mac-Laurin của hàm số
từ đó tính đạo hàm
.
Giải:

10


c nằm giữa x và 31.

KH&CN QUI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUI

Vậy:
Sai số:

2.4.5. Phương pháp chuỗi Taylor giải gần đúng
phương trình vi phân
Xét bài toán Caychy:
(2.1)
(2.2)
Khai triển nghiệm
tại
:

(2.3)

…
Với
đủ bé thì chuỗi (2.3) là nghiệm
của (2.1), (2.2).
Tổng Sn(x) của n số hạng đầu tiên của (2.3) là
nghiệm xấp xỉ của (2.1), (2.2), n càng lớn độ chính
xác càng cao.
Bài toán: Tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình vi
phân
với điều kiện ban đầu y(1) = 2. Tính
gần đúng y(1,1).
Sử dụng chuỗi Taylor:




Nghiệm xấp xỉ của phương trình vi phân đã cho là:
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thường được sử dụng để tuyến tính hóa các phương
trình hoặc hệ phương trình vi phân phi tuyến. Khi
đưa về phương trình hặc hệ phương trình tuyến tính
thì mới có thể giải được theo nguyên lý xếp chồng
nghiệm.
Người ta thường sử dụng mô hình toán học
như một khâu then chốt trong nghiên cứu và thiết
kế điều khiển. Phần lớn các quá trình công nghiệp
tương đối phức tạp với các biến vào/ra, nhiều quan
hệ giữa các biến vào/ra không những phi tuyến mà
còn phụ thuộc thời gian và theo thời gian.
Mô hình được gọi là tuyến tính khi quan hệ giữa
các biến vào/ra của nó thể hiện theo nguyên lý xếp
chồng. Một cách hình thức, nếu M(u) là một toán tử
truyến tính, u1, u2 là biến độc lập, ta có được:
M(u1 + u2) = M(u1) + M(u2)
(2.4)
Khi đó nếu các tín hiệu ra y1, y2 lần lượt ứng
với các tín hiệu độc lập bất kỳ u1, u2, thì ta sẽ có y =
y1 + y2 ứng với u = u1 + u2. Ngược lại, chỉ cần bất
kỳ một quan hệ vào/ra nào không thoả mãn nguyên
lý xếp chồng thì mô hình sẽ được gọi là mô hình
phi tuyến. Trong thực tế hầu hết là các quá trình phi
tuyến.
Mô hình trạng thái là hình thức mô tả tổng
quát, phù hợp cho cả hệ đơn biến và hệ đa biến,
tuyến tính cũng như phi tuyến. Một quá trình với m
biến vào (vector vào u), p biến ra (vector y) và n
biến trạng thái (vector trạng thái x) có thể biểu diễn
với mô hình vector trạng thái sau:
x  f ( x, u ), x(0)  x0

x  R n , u  R m ; f : R n xR m  R n

y  g ( x, u )

y  R P , g : R n xR m  R P

(2.5)
Trong đó f và g là các vector hàm đa biến.
Phương trình thứ nhất được gọi là phương trình
trạng thái, phương trình thứ hai được gọi là phương
trình đầu ra. Phương trình trạng thái thực chất là
một hệ phương trình vi phân, trong đó chỉ xuất hiện
đạo hàm cấp một.
Các mô hình phi tuyến có thể tuyến tính hoá
theo mục đích sử dụng. Nếu một mô hình trạng thái
phi tuyến biểu diễn trong (2.4) có điểm cân bằng
( x , u ) hay x  f ( x , u )  0 và khả vi tại ( x , u ) ta
có thể xấp xỉ về một mô hình tuyến tính cho phạm
vi làm việc lân cận ( x , u ) thông qua phép khai triển
Taylor. Đặt:

x  x  x

(2.6)

u  u  u
Phương pháp Taylor cho nghiệm xấp xỉ dưới
dạng chuỗi.
2.4.6. Một số ứng dụng khác của khai triển Taylor
Trong các học phần thuộc chuyên ngành kỹ
thuật điện hoặc tự động hóa khai triển Taylor

KH&CN QUI

Khai triển chuỗi Taylor và bỏ qua thành phần
bậc cao, ta có:
x  x  f ( x  x, u  u )  f ( x , u ) 

f
x

x ,u

x 

f
u

x ,u

u

(2.7)
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g
y  y  y  g ( x  x, u  u )  g ( x , u ) 
 x
y

x ,u

x 

g
u

x ,u

u

(2.8)
Đặt các ký hiệu ma trận:
f
x
f
B
u
g
C
x
g
D
u
A

x ,u

,

A  Rn xn

x ,u

,

B  Rn xm

x ,u

,

C  R p xn

x ,u

,

D  R p xm

(2.9)

Các ma trận A và B được gọi là ma trận
Jacobi của vector hàm f(x, u), C và D là các ma trận
Jacobi của vector hàm g(x,u) bất kỳ, f: Rn  Rm
với:

 x1 
 f1 
x 
f 
2

x
, f  2
 
 
 
 
 xn 
 fn 
được định nghĩa:
 f
 x
1
f 
 
x 
 f m
 x1





f1 
xn 

 

f m 
xn 

Lưu ý rằng x, u và y hoàn toàn có thể
được coi là các biến đặc trưng của hệ thống nếu như
ta lấy x , u và y là các điểm quy chiếu. Thực tế,
với các mô hình tuyến tính ta luôn sử dụng các biến
chênh lệch thay cho các biến giá trị thực. Vì vậy,
đơn giản hoá cách viết mà không sợ nhầm lẫn, ta
thay lại các ký hiệu x, u và y trở lại lần lượt
bằng x, u và y. Vậy hệ phương trình trạng thái mô
tả hệ thống là:
 x (t )  Ax  Bu,

 y (t )  Cx  Du

x(0)  x0  x

(2.10)

Các phương trình (2.10) chính là các phương
trình mô hình trạng thái tuyến tính trong lý thuyết
điều khiển tự động hiện đại. Ma trận A được gọi là
ma trận hệ thống, B được gọi là ma trận vào (hoặc
là ma trận điều khiển), C là ma trận ra (hoặc ma
trận quan sát), D là ma trận liên thông.
Ngoài ra, khai triển Taylor còn được sử dụng
trong chuyên ngành Trắc địa- Địa chất, cho ta công
thức đo khoảng cách giả theo tín hiệu code tựa ngẫu
nhiên. Khoảng cách  được tính dựa trên thời gian
thực tế lan truyền tín hiệu. Nói cách khác,  là
khoảng cách hình học giữa vị trí vệ tinh ở thời điểm
tS (GPS) và vị trí máy thu ở thời điểm tR(GPS). Như

12

vậy có thể biểu diễn  là hàm số của hiệu số hai
thời điểm, và thường được khai triển theo chuỗi
Taylor tại thời điểm vệ tinh phát tín hiệu:
(2.11)
  (t S , t R )  (t S , (t S  t ))  (t S , t S )   (t S , t S )t
Trong đó ký hiệu  là đạo hàm của  hoặc là
tốc độ bán kính véctơ giữa vệ tinh và vị trí anten
máy thu. Giá trị này có thể nhận được qua trị đo
Doppler hoặc dựa trên các khoảng cách giả đo được
ở những thời điểm xác định. Mọi thời điểm trong
phương trình (2.11) là xác định trong hệ thống giờ
GPS. Tốc độ bán kính vectơ lớn nhất của vệ tinh
GPS trong trường hợp máy thu đứng yên
là   0,9km / s , và khoảng thời gian tín hiệu lan
truyền là khoảng 0,07s. Số hiệu chỉnh trong phương
trình (2.11) khoảng 60m.
3. KẾT LUẬN
Trong giải tích, định lý Taylor cho ta một đa
thức xấp xỉ một hàm khả vi tại một điểm cho trước
(gọi là đa thức Taylor của hàm đó) có hệ số chỉ phụ
thuộc vào các giá trị của đạo hàm tại điểm đó. Công
thức khai triển Taylor có nhiều ứng dụng trong việc
giải toán, trong nội dung bài viết nghiên cứu một số
ứng dụng của khai triển Taylor, từ các ứng dụng đó
có thể linh hoạt áp dụng trong việc giải toán đặc
biệt là các bài toán tính gần đúng với sai số rất nhỏ
theo yêu cầu thực tế.
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CHUỖI FOURIER VỚI CÁC HÀM TUẦN HOÀN
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Tóm tắt
Bài báo đề cập đến chuỗi Fourier của hàm tuần hoàn. Nó được biểu diễn qua các
hàm lượng giác sin và cos. Xuất phát từ các bổ đề, bài viết lần lượt đưa ra các
định nghĩa về chuỗi lượng giác, chuỗi Fourier chứng minh định lí Dirichlet về
điều kiện đủ để một hàm số có thể khai triển thành chuỗi Fourier. Sau đó đưa ra
một số ví dụ áp dụng trong phạm vi nghiên cứu.

Từ khóa:
Bị chặn; Chuỗi hàm; Đơn
điệu; Hội tụ; Khả tích; Tuần
hoàn.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong nhiều lĩnh vực của khoa học kĩ thuật ta
thường gặp các hiện tượng tuần hoàn, nghĩa là hiện
tượng lặp lại sau một thời gian T nào đó. Chúng
được mô tả bởi những hàm số tuần hoàn. Hàm f(x)
gọi là tuần hoàn với chu kì T nếu f(x+T) = f(x). Một
trong những dạng hàm số tuần hoàn đơn giản nhất
là những hàm số biểu thị dao động điều hòa:
yn  An .sin(n t  f n ), n  1,2,3,....(1)
Trong đó A n là biên độ điều hòa, n là tần số dao
2
động chu kì T 
,  n là góc lệch pha ban đầu.
n
Giả sử cho một hàm g(t) tuần hoàn với chu kì
2
T
. Ta xét xem có thể khai triển nó dưới dạng
n
chuỗi các hàm điều hòa (1) ở trên không? Tức là
khai triển dạng:
g(t)  A 0 



A

n

sin(n t  n ) (2)

f (x)  A 0 



A

n

thì

x
g(t)  g( )  f (x)



sin(nx  n )

n 1

 A0 



A

n (sin nx cos

n  cos nx sin n )

n 1

 A0 



 (A

n

sin  n cos nx  A n cos  n sin nx)

n 1

Đặt
a 0  2A0 ,a n  An sinn , bn  An cosn
với mọi n = 1,2,3,.... Ta có f(x) là một hàm tuần
hoàn với chu kì 2 và có dạng:

a
f (x)  0  (a n cos nx  b n sin nx).
2 n 1
2. NỘI DUNG
2.1. Các bổ đề
2.1.1. Bổ đề 1.[3]
Với mọi m,n nguyên ta có:





 0, m  n

(2) sin mx sin nxdx   , m  n  0
 0, m  n  0










(3) cosmx sin nxdx  0, m, n.


Bạn đọc có thể dễ dàng chứng minh các công
thức này bằng cách sử dụng các công thức biến đổi
lượng giác.
2.1.2. Bổ đề 2 (Bổ đề Riemann).[3]
Giả sử g là hàm khả tích trên đoạn [a, b]. Khi
đó, ta có:
b



(1) lim g(t)sin ptdt  0
p 

a
b

n 1

Từ (1), đặt x  t

 0, m  n

(1) cosmx cos nxdx    , m  n  0
2 , m  n  0






(2) lim g(t)cosptdt  0
p 

a

2.2. Chuỗi lượng giác
Định nghĩa [5]: Chuỗi lượng giác là chuỗi hàm
số có dạng:
a0 
 (a n cos nx  b n sin nx) (3)
2 n 1
trong đó a 0 ,a n ,bn (n  1,2,...) là các hằng số.
Số hạng tổng quát của chuỗi trên
u n (x)  a n cos nx  bn sin nx là một hàm số tuần
2
hoàn với chu kì
, liên tục và khả vi mọi cấp.
n
Nếu chuỗi (3) hội tụ thì tổng của nó là một hàm
tuần hoàn chu kì 2 . Ta có:
u n (x)  a n cos nx  b n sin nx  a n  b n ,



x  R, n  1, 2,...


Do đó, nếu các chuỗi


n 1



an ,

b

n

(4) hội tụ

n 1

thì theo dấu hiệu Weierstrass chuỗi lượng giác (3)
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hội tụ đều trên R .[5]
Tuy vậy, điều kiện (4) không phải là điều kiện
ắt có để chuỗi (3) hội tụ. Bạn đọc có thể tham khảo
chứng minh trong [1]. Nếu các dãy số
a n  ,bn  đơn điệu giảm và dần tới 0 khi
n   thì chuỗi (3) hội tụ tại x  2k
Giả sử chuỗi (3) hội tụ và có tổng là f(x) tuần
hoàn với chu kì 2 . Từ đây, ta chỉ cần xét chuỗi
hàm lượng giác trên một đoạn có độ dài 2 ,
chẳng hạn trên   ;   . Xét
f (x) 

a0 
 (a n cos nx  b n sin nx), x    ;   (5)
2 n 1



Từ (5) lấy tích phân 2 vế trên   ;   ta được:






f (x)dx 





 

a0
dx  a n cos nxdx  b n sin nxdx 
2

n 1 


 

 





  a0

Suy ra a 0 



1



 f (x)dx



Từ (5), nhân 2 vế với coskx, rồi lấy tích phân 2
vế trên   ;   và áp dụng bổ đề 1 ở trên ta được:




a0

 f (x)cos kxdx   2 cos kxdx 






 

a
cos
nx
cos
kxdx

b
 n
n sin nx cos kxdx 

n 1 

 
 0   ak   ak


 

Suy ra a k 



1





 f (x)cos kxdx, k  1, 2,...



Tiếp tục nhân 2 vế của (5) với sinkx rồi làm
tương tự như trên ta thu được
bk 

1





 f (x)sin kxdx, k  1, 2,...



2.3. Chuỗi Fourier
2.3.1. Định nghĩa[6]
Cho f :   ;   R là một hàm khả tích. Chuỗi
lượng giác

a
f (x)  0  (a n cos nx  b n sin nx)
2 n 1
được gọi là chuỗi Fourier của f khi các hệ số
a 0 ,a n , b n được xác định bởi:



a0 
bn 

1


1





 f (x)dx; a



n



1



an 

2





 f (x)cos nxdx, b

a n  0, b n 

 f (x)sin nxdx, n  1, 2,...





 f (x)sin nxdx, n  N
0



f (x 0  0)
1 f (x 0  t)
1
sin(n  )tdt 
n  
t
2
2
0 2sin
2



lim

Thật vậy, từ
1

sin(n  )t
n
2 dt  1 ( 1  coskt)dt  1
 0 2sin t
 0 2 k 1
2
2
1









Do đó:
1
sin(n  )t
2 dt  f (x 0  0)
f (x 0  t)
t
 0
2
2sin
2
1













2

Ta đã biết chuỗi lượng giác (3) tuần hoàn với
chu kì 2 nên giá trị của nó lặp lại sau mỗi chu kì.
Vấn đề đặt ra là với điều kiện nào của hàm f (x) thì
nó có thể khai triển được thành chuỗi Fourier và
chuỗi đó hội tụ về đúng hàm f (x) ?
Sau đây ta sẽ chứng minh định lí về điều kiện
đủ để một hàm số có thể khai triển được thành
chuỗi Fourier.
2.3.2. Định lí Dirichlet
Nếu hàm số f(x) tuần hoàn với chu kì 2 , đơn
điệu từng khúc và bị chặn trên đoạn   ;   thì
chuỗi Fourier của nó hội tụ với mọi x đến tổng S(x)
và
f (x 0  0)  f (x 0  0)
S(x) |x  x 0 
2
Đặc biệt, nếu f(x) liên tục tại x0 thì S(x 0 )  f (x 0 )
bb
Chứng minh.
Trước hết ta đi chứng minh đẳng thức:

Trong đó



 0, n  N

Nếu f (x) là hàm số lẻ thì f (x)cosx lẻ, còn
f (x)sin x chẵn, do đó



 f (x)cos nxdx, n  1, 2,...

n

0



và các hệ số này gọi là các hệ số Fourier, hay các
hằng số Fourier của hàm f (x).
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Chú ý: Nếu f (x) là hàm số chẵn thì f (x)cosx cũng
chẵn, còn f (x)sin x lẻ, do đó

1 f (x 0  t)  f (x 0  0)
1
sin(n  )tdt
t
 0
2
2sin
2



1



1

g(t).sin(n  )tdt

2
0

t
f (x 0  t)  f (x 0  0) f (x 0  t)  f (x 0  0) 2
g(t) 

.
t
t
t
2sin
sin
2
2

Vì f khả vi từng khúc nên g là hàm liên tục từng
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khúc và do đó g là hàm khả tích trên  0;   . Từ bổ
đề Riemann: lim

n 

1



1

g(t)sin(n  )tdt  0 hay

2
0



f (x 0  0)
1 f (x 0  t)
1
sin(n  )tdt 
n  
t
2
2
0 2sin
2
Tương tự,



lim

Dirichlet và liên tục tại x  R nên với x  R
ta có:
x2 2 4 
cosnx
f (x)  1  2   2
(1) n 1
.
3  n 1

n2
Ví dụ 2. Khai triển thành chuỗi Fourier hàm số f(x)
tuần hoàn có chu kì 2 , bằng sin ax với



  x   .

Giải: Hàm f (x)  sin ax là hàm lẻ trong   ;   ,



do đó a n  0,n  0,1,2,... Ta đi tính các hệ số bn .

f (x 0  0)
1 f (x 0  t)
1
.
sin(n  )tdt 
n  
t
2
2
0 2sin
2



lim
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bn 



Từ đó:

1 f (x 0  t)  f (x 0  t)
1
S(x 0 ) 
sin(n  )tdt
t
 0
2
2sin
2
f (x 0  0)  f (x 0  0)

2



Nếu hàm f đã cho liên tục tại x0 thì
S(x 0 )  f (x 0 ) .
Định lí được chứng minh.
2.3.3. Ví dụ
Ví dụ 1. Khai triển thành chuỗi Fourier hàm số f(x)
x2
tuần hoàn có chu kì 2 , bằng 1  2 với
f (x 0  0)  f (x 0  0)  f (x 0 ) nên

  x  



.

Giải: Hàm f (x)  1 

x2

là hàm chẵn nên

2

bn  0,n  1,2,... Ta có:
a0 

an 


1


2



1




2





(x 





(1 

(1 



x2



2



x2

2





)dx 
2



(1 

0

x2

2

)dx

x3  4
) 
3 2 0 3

)cos nxdx 
2

2







(1 

0

x2

2

)cos nxdx



cos nxdx 
x

 
3

0



2

cos nxdx

0

Lấy tích phân từng phần hai lần liên tiếp, ta được:

2  2 sin nx 
sin nx 
a n   3 x .
  2x.
dx 
n 0 0
n
 





4
x.sin nxdx
 3n 0




4 
cosnx 
cosnx 
 3   x.

dx 
n 0 0 n
 n 




4  ( )(1) n sin nx n 



n
 3n 
n2 0
4
 (1) n 1. 2 2 .
 n




2


1





 sin ax sin nxdx
0



 cos(a  n)x  cos(a  n)x  dx
0





1 1
1
sin(a  n)x 
sin(a  n)x 

0 an
0 
  a  n



2.(1) n .n
sin a , n  1, 2,...
 (a 2  n 2 )


n
Vậy f (x)  sin ax  2sin a  (2 1) .n2 sin nx, (  x   )



n 1

a n

3. KẾT LUẬN
Bài báo trình bày chi tiết vấn đề khai triển
thành chuỗi Fourier của một hàm tuần hoàn. Để tìm
chuỗi Fourier, ta chỉ cần tính các tích phân cung cấp
các hệ số a 0 ,a n , b n và đưa vào công thức của
chuỗi. Chuỗi Fourier là một công cụ có nhiều ứng
dụng trong phân tích toán học giúp nghiên cứu các
hiện tượng tuần hoàn.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG, VỪA LÀM VỪA HỌC
TẠI TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
Lê Xuân Hương*
Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
*Email: xuanhuong03@gmail.com
Mobile: 0974.575.666
Tóm tắt
Từ khóa:
Nâng cao hiệu quả quản lý;
Quản lý chất lượng đào tạo;
Chất lượng đào tạo;
Hệ liên thông;
Vừa làm vừa học;
Chất lượng đào tạo hệ liên
thông, vừa làm vừa học.

Quản lý chất lượng có ý nghĩa rất quan trọng trong tất cả hoạt động nói chung và
trong hoạt động giáo dục đào tạo nói riêng, đặc biệt với hệ đào tạo liên thông,
vừa làm vừa học (VLVH) bởi đối tượng đào tạo có những đặc trưng khác biệt.
Những khác biệt đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả học tập của sinh viên
và kéo theo là chất lượng giảng dạy của giảng viên. Chính vì vậy, trong bài viết
này, xuất phát từ việc phân tích các đặc trưng riêng của đối tượng đào tạo hệ liên
thông, VLVH; từ việc đánh giá công tác quản lý chất lượng đào tạo hệ liên thông,
VLVH của Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh (ĐHCNQN) thời gian qua,
tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng đào
tạo hệ liên thông, VLVH, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chung của
Nhà trường.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong hoạt động giáo dục đào tạo, quản lý chất
lượng có ý nghĩa rất quan trọng, nó đảm bảo cho
việc duy trì các chuẩn mực, hướng tới mục tiêu
không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực và đổi mới quản lý giáo dục
hiện nay. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao
chất lượng đào tạo nói chung và chất lượng đào tạo
đối với hệ liên thông, VLVH nói riêng bởi đây là
hai hệ đào tạo có những đặc trưng khác biệt so với
hệ đào tạo chính quy. Hầu hết những sinh viên tham
gia học theo hệ liên thông, VLVH đang đi làm, vì
vậy yêu cầu phải hoàn thành tốt cả hai việc cùng lúc
là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Do đó, hiệu quả
học tập của sinh viên và kéo theo là cả chất lượng
giảng dạy của giảng viên cũng bị ảnh hưởng không
hề nhỏ. Chính vì vậy, việc nâng cao hiệu quả quản
lý chất lượng đào tạo hệ liên thông, VLVH với
những đặc thù riêng là rất cần thiết nhằm nâng cao
chất lượng đào tạo chung của Nhà trường.
2. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM RIÊNG CỦA SINH
VIÊN THEO HỌC HỆ LIÊN THÔNG, VLVH
Mỗi nhóm sinh viên theo học từng hệ đào tạo
chính quy hay hệ liên thông, VLVH sẽ có một số
đặc điểm tương đồng với nhau và những đặc điểm
này có sự khác biệt nhất định so với nhóm sinh viên
của hệ đào tạo khác. Sau đây là những đặc điểm
riêng của sinh viên theo học hệ liên thông, VLVH:
- Hầu hết các sinh viên tham gia hệ đào tạo
liên thông, VLVH đều là những người đã đi làm,
tuy thiếu về kiến thức lý thuyết nền, kiến thức lý
thuyết đại cương nhưng họ đều đã có vốn sống, vốn
kinh nghiệm thực tế nhất định trong công tác
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chuyên môn, có người đã đi làm nhiều năm, dày
dặn kinh nghiệm hoặc là lao động có tay nghề cao.
- Việc chia sẻ về công việc chuyên môn, chia
sẻ về nội dung bài học trong quá trình học tập khá
thẳng thắn, cởi mở với góc nhìn đa chiều hơn so với
sinh viên chính quy.
- Các sinh viên hệ liên thông, VLVH bị hạn
chế về thời gian và chịu áp lực lớn vì vừa phải đi
làm, phải hoàn thành tốt công việc để duy trì thu
nhập, nỗ lực phấn đấu để có cơ hội thăng tiến, đồng
thời vừa phải đi học, phải hoàn thành tốt nhiệm vụ
học tập trên lớp.
- So với sinh viên hệ chính quy thì các sinh
viên hệ liên thông, VLVH thường lớn tuổi hơn và
đã có gia đình với rất nhiều công việc cá nhân vì
vậy việc tiếp thu các kiến thức lý thuyết, vận dụng
làm bài tập, đề thi theo hướng phân tích, trình bày,
làm rõ quan điểm thuộc về lý luận sẽ khó khăn hơn.
Với những đặc điểm riêng nêu trên thì sinh
viên theo học hệ liên thông, VLVH của nhà

trường vừa có những điểm mạnh khi vận dụng
lý thuyết vào thực tế nhưng đồng thời cũng có
những khó khăn nhất định trong việc học tập.
3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG, VLVH
CỦA TRƯỜNG ĐHCNQN THỜI GIAN QUA
3.1. Ưu điểm của công tác quản lý chất lượng
đào tạo hệ liên thông, VLVH của trường ĐH
công nghiệp Quảng Ninh thời gian qua
- Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám
hiệu Nhà trường đã rất quan tâm đến công tác quản
lý chất lượng đào tạo ở mọi hệ đào tạo và đưa ra
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nhiều giải pháp tích cực, chỉ đạo quyết liệt nhằm
nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo, điều này
được thể hiện qua quyết định số 111/QĐ-DHCNQN
ngày 26/3/2021 về việc thành lập Hội đồng Đảm
bảo chất lượng và quyết định số 112/QĐ-DHCNQN
ngày 29/3/2021 về Quy chế tạm thời về tổ chức và
hoạt động của Hội đồng đảm bảo chất lượng trường
ĐH công nghiệp Quảng Ninh.
- Có sự phối hợp giữa các đơn vị trong nhà
trường trong việc quản lý chất lượng đào tạo nói
chung và quản lý chất lượng đào tạo hệ liên thông,
VLVH nói riêng.
- Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhiệt tình, tâm
huyết, một số đồng chí tích lũy được nhiều kinh
nghiệm thực tế, điều này rất hữu ích và quan trọng
trong quá trình giảng dạy sinh viên hệ liên thông,
VLVH.
3.3. Hạn chế, tồn tại của công tác quản lý chất
lượng đào tạo hệ liên thông, VLVH của trường
ĐH công nghiệp Quảng Ninh thời gian qua
Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, thì công tác
quản lý chất lượng đào tạo hệ liên thông, VLVH
còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như sau:
- Hiện nay nhà trường chưa có bộ tiêu chuẩn
chất lượng đào tạo và bộ tiêu chí riêng để đánh giá
chất lượng đào tạo hệ liên thông, VLVH, mà đang
sử dụng theo các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá
chung theo bậc đào tạo của hệ chính quy.
- Đối tượng học hệ liên thông, VLVH thường
là những người thiếu về kiến thức lý thuyết nền, lý
thuyết đại cương nhưng họ đều đã có vốn sống, vốn
kinh nghiệm thực tế trong công tác chuyên môn,
tuy nhiên còn có một số giảng viên đứng lớp, dù
nắm vững lý thuyết nhưng kinh nghiệm thực tế ít
nên khi giảng dạy sinh viên hệ liên thông, VLVH
không tránh khỏi lúng túng trước những câu hỏi hay
những tình huống thực tế mà sinh viên đưa ra trao
đổi.
- Về chương trình đào tạo: hiện nay đang sử
dụng chung với chương trình đào tạo của hệ chính
quy nên sẽ nảy sinh bất cập khi áp dụng vào đào tạo
các sinh viên hệ liên thông, VLVH
- Các phương pháp kiểm tra, đánh giá người
học chưa có sự khác biệt nhiều so với hệ chính quy,
nội dung còn nặng về lý thuyết.
- Nhiều năm gần đây, số lượng tuyển sinh đầu
vào của nhà trường thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh nên
chất lượng tuyển sinh đang ở mức trung bình, điều
này đã ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Và chất
lượng đầu vào của sinh viên hệ liên thông, VLVH
cũng không ngoại lệ, hơn thế nữa, với đặc thù của
đối tượng học là người đang đi làm, tham gia vào
các công việc nặng nhọc trong ngành Mỏ hoặc các
công ty liên doanh, các công ty nước ngoài ở những
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khu vực lân cận nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới
chất lượng đào tạo của hệ liên thông, VLVH.
- Hệ thống thông tin quản lý phục vụ cho quản
lý chất lượng đào tạo còn có sự chậm trễ và đôi lúc
chưa thống nhất giữa các đơn vị trong nhà trường.
4. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG, VLVH
Từ những hạn chế, tồn tại nêu trên, tác giả đề
xuất một số góp phần nâng cao hiệu quả quản lý
chất lượng đào tạo hệ liên thông, VLVH như sau:
Thứ nhất, về phía nhà trường
- Cần xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chuẩn
chất lượng đào tạo và bộ tiêu chí đánh giá chất
lượng đào tạo hệ liên thông, VLVH làm cơ sở cho
công tác đánh giá.
Bộ tiêu chuẩn chất lượng đào tạo sẽ là công cụ
giám sát, đánh giá hoạt động đào tạo và bộ tiêu chí
để đo lường, đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu
chuẩn chất lượng. Đánh giá hoạt động đào tạo hệ
liên thông, VLVH dựa trên hệ thống tiêu chí, chỉ số
khoa học, đo lường khách quan giúp đánh giá đúng
mặt mạnh, đồng thời chỉ ra được những điểm hạn
chế trong hoạt động này, từ đó có giải pháp hợp lý
để nâng cao chất lượng đào tạo.
- Cần nâng cao năng lực cán bộ làm công tác
quản lý chất lượng đào tạo.
Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, kiểm tra,
đánh giá chất lượng đào tạo cần có phẩm chất chính
trị đạo đức tốt, có hiểu biết về kiến thức quản lý
chất lượng; có khả năng kiểm tra, hướng dẫn; Tập
trung xây dựng đội ngũ quản lý vừa có khả năng
đáp ứng được yêu cầu hiện tại vừa phải chọn lọc,
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ
chuyên sâu ở từng lĩnh vực chuyên môn, có khả
năng làm chuyên gia về đánh giá.
- Tăng cường quản lý chất lượng chương trình
đào tạo.
Các chương trình đào tạo vừa phải đảm bảo
tuân thủ theo chương trình khung của Bộ giáo dục
đào tạo, vừa phải phù hợp với mục tiêu đào tạo và
đối tượng đào tạo là các sinh viên hệ liên thông,
VLVH . Vì vậy, so với chương trình đào tạo của
sinh viên hệ chính quy thì nên điều chỉnh giảm bớt
khối lượng lý thuyết đồng thời tăng phần khối
lượng thực hành, thực tập tại đơn vị. Điều này sẽ
tăng hứng thú học tập đối với các sinh viên hệ liên
thông, VLVH đồng thời giúp sinh viên linh hoạt về
thời gian từ đó tăng hiệu quả học tập của sinh viên.
- Phương pháp đánh giá chất lượng cần gắn với
thực tế nhiều hơn.
Đây là khâu quan trọng được thực hiện trong
suốt quá trình giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng
dạy và học, giúp đỡ người học đạt mục tiêu đề ra
đối với từng môn học.
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Đối với sinh viên hệ liên thông, VLVH nên
hạn chế việc đánh giá chất lượng học tập của sinh
viên thông qua các đề thi phân tích, trình bày, làm
rõ quan điểm thuộc về lý luận mà cần thay đổi cấu
trúc đề thi: yêu cầu sinh viên vận dụng kiến thức đã
học để làm các bài tập lớn, giải quyết một nhiệm vụ
cụ thể, một tình huống thực tế thuộc nội dung của
môn học (tốt nhất là liên hệ, vận dụng vào công
việc hiện tại của sinh viên) từ đó từng bước giúp
sinh viên nắm được nội dung môn học và vận dụng
ngay phần lý thuyết để nâng cao hiệu quả công việc
hiện tại.
- Quản lý chất lượng tuyển sinh
Tăng cường công tác tuyển sinh để thu hút
nhiều người học hơn nữa, không chỉ đủ mà còn
vượt chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của nhà trường,
từ đó nhà trường sẽ có thể lựa chọn được những
sinh viên có học lực khá hơn, hạnh kiểm tốt hơn.
Và nhờ vậy, chất lượng đào tạo sẽ ngày càng được
nâng cao.
- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý chuẩn
xác và kịp thời phục vụ cho quản lý chất lượng đào
tạo hệ liên thông, VLVH.
Tổ chức thông tin chuẩn xác và kịp thời là điều
quan trọng trong quản lý chất lượng đào tạo. Ngoài
ra, các thông tin phản hồi trong nội bộ cơ sở đào
tạo, thông tin từ đối tượng đào tạo và thông tin từ
đơn vị sử dụng đối tượng đào tạo đóng vai trò trọng
yếu. Đặc biệt, với đối tượng đào tạo của hệ liên
thông, VLVH thì phần lớn họ đã đi làm nên có thể
chia sẻ thẳng thắn, cởi mở, khách quan và sát với
thực tế hơn so với đối tượng đào tạo hệ chính quy
nên đây sẽ là nguồn thông tin hữu ích với nhà
trường.
Để có thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý chất
lượng đào tạo, cần xây dựng quy trình thu thập
thông tin; xác lập hệ thống thu thập thông tin; xây
dựng mục tiêu, yêu cầu, nội dung thu thập thông
tin; thiết lập phương thức thu thập và xử lý thông
tin. Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
truyền thông vào quá trình thu thập, xử lý thông tin
phục vụ công tác quản lý chất lượng đào tạo.
Thứ hai, về phía giảng viên
- Các giảng viên tham gia giảng dạy hệ liên
thông, VLVH cần tăng cường kinh nghiệm thực tế
của mình, “học” từ chính sinh viên.
Các sinh viên học hệ liên thông, VLVH hầu
hết là đã đi làm, vì vậy dù kiến thức lý thuyết còn
nhiều hạn chế nhưng những kiến thức thực tế lại hết
sức phong phú. Do đó, các giảng viên tham gia
giảng dạy trong nhà trường nói chung và đặc biệt
với hệ liên thông, VLVH cần tăng cường kiến thức
thực hành thực tế của mình, “học” từ chính những
sinh viên đang làm các công việc thực tế để có sự
liên hệ chặt chẽ giữa bài giảng lý thuyết với thực tế,
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vừa giúp cho bài giảng sinh động, hấp dẫn có tính
thuyết phục, vừa nâng cao kiến thức chuyên môn
của mình.
- Các cố vấn học tập cần sát sao với sinh viên
để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hiểu rõ điều kiện,
hoàn cảnh từng sinh viên. Từ đó cố vấn học tập có
tư vấn phù hợp nhất để giúp sinh viên vừa có tâm lý
học tập ổn định, vừa đảm bảo tiến độ học tập, và
đạt hiệu quả học tập cao nhất có thể.
Thứ ba, về phía người học
Các sinh viên hệ liên thông, VHVL cần nâng
cao ý thức học tập, cần tìm ra phương pháp học tập
phù hợp nhất với khả năng và điều kiện công việc
của mỗi cá nhân.
Và điều quan trọng nhất nhưng không dễ với
các sinh viên này đó là phải cố gắng sắp xếp thời
gian hợp lý giữa công việc và học tập để đảm bảo
hiệu quả của cả hai việc.
Như vậy, với những đặc điểm riêng, khác biệt
thì cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp ở các
cấp khác nhau thì mới có thể đạt được mục tiêu
nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng đào tạo của
hệ liên thông, VLVH.
5. KẾT LUẬN
Học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn
để hoàn thiện bản thân, để có thể phục vụ tốt hơn
cho công việc, cho xã hội là mong muốn tự nhiên
và rất đáng trân trọng của mỗi cá nhân, đặc biệt, với
những người đang đi làm bởi họ phải hoàn thành tốt
cả hai việc cùng lúc là một nhiệm vụ không hề dễ
dàng. Với những đặc trưng của hệ đào tạo liên
thông, VLVH thì việc vừa tạo điều kiện học tập phù
hợp, lại vừa đảm bảo chất lượng đào tạo đòi hỏi
công tác quản lý chất lượng đào tạo cần được chú
trọng hơn nữa. Quản lý tốt về chất lượng sẽ góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu
và yêu cầu đào tạo. Trên cơ sở các điều kiện hiện
có, dựa trên các chuẩn về quản lý để nhà trường
phát huy tính sáng tạo, tính tự chủ, xây dựng đội
ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất
và năng lực để cùng thực hiện mục tiêu nâng cao
hiệu quả quản lý chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu
cầu về chất lượng đào tạo trong nhà trường.
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Hiện nay, việc chuyển đào tạo niên chế sang học chế tín chỉ là một trong những
bước đi quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục Đại học, cao đẳng. Với
phương thức đào tạo mới này, việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng
phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên là điều cần thiết để hướng nâng cao
chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Bài viết tập trung phân tích kỹ thuật vận dụng phương pháp hoạt động nhóm ở
trên lớp nhằm rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên góp phần nâng cao chất
lượng dạy và học trong trường.
Abstract

Keywords:
Group
activities;
Skill;
Student; Self learning

Currently, the transformation of annual training to credit-based training is one of
the important steps in the roadmap for reforming university and college
education. With this new training method, it is necessary to innovate teaching
methods in the direction of promoting the positivity and creativity of students to
improve training quality and meet social needs.
The article focuses on analyzing techniques for applying group activities in class
to practice self-study skills for students, contributing to improving the quality of
teaching and learning in schools.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay
đang đứng trước muôn vàn thời cơ và thách thức,
điều này đề ra nhu cầu cấp thiết cho nền giáo dục
Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và
bồi dưỡng nguồn nhân lực. Song song với việc nâng
cao chất lượng trong việc đào tạo thì sinh viên cũng
là đối tượng cần phải năng động và sáng tạo để tiếp
thu những kiến thức, phương pháp học tập mới mẻ.
Ở bậc đại học thì phương pháp làm việc theo nhóm
được biết đến như là một phương pháp học tập khá
phổ biến. Ngày nay, kỹ năng làm việc nhóm gần
như không thể tách rời với sinh viên, nó có thể coi
như là hành trang mang theo khi sinh viên ra trường.
Nó đã trở thành một trong những kỹ năng quan
trọng đối với những ứng viên muốn thành công.
Các doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng nhân
sự luôn yêu cầu ứng viên có khả năng làm việc theo
nhóm. Đây cũng là lý do mà rất nhiều công ty hiện
nay, đặc biệt là các công ty nước ngoài yêu cầu ứng
viên phải có khả năng làm việc theo nhóm.
Tuy nhiên đa phần các sinh viên từ bậc trung
học phổ thông lên bậc đại học đều không thích ứng
kịp với cách học và làm việc nhóm, bên cạnh đó
một số khác, tuy đã tham gia làm việc nhóm nhưng
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không tìm thấy được sự thích thú trong công việc
hoạt động nhóm cũng như không tạo ra được hiệu
quả trong công việc của nhóm. Nâng cao kỹ năng
làm việc nhóm của sinh viên bằng cách tìm ra
phương pháp học tập và hoạt động theo nhóm ở trên
lớp phù hợp trong môi trường đại học nhằm giúp
sinh viên phát huy được năng lực của mỗi cá nhân.
Từ đó làm nền tảng để sinh viên có thể hòa nhập tốt
trong môi trường làm việc nhóm trong doanh
nghiệp.
2. TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN HOẠT ĐỘNG
NHÓM TRÊN LỚP
2.1. Định nghĩa nhóm và mục đích hoạt động
nhóm
Định nghĩa nhóm
Nhóm là tập hợp gồm nhiều người với trình độ,
năng lực, kinh nghiệm,… khác nhau cùng tương tác
với nhau vì một mục tiêu chung nào đó. Các thành
viên trong nhóm bổ trợ nhau, phụ thuộc vào thông
tin, công việc của nhau để thực hiện phần việc của
mình.
Nhóm được tạo ra nhằm để giải quyết những
mục tiêu mà một cá nhân khó hoặc không thể hoàn
thành được. Những công việc đòi hỏi phối hợp
nhiều kĩ năng khác nhau thì cần thiết và nhất định
phải lập nhóm.
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Mục đích của làm việc nhóm
Bản chất của nhóm làm việc là sự sẻ chia, đóng
góp suy nghĩa, ý kiến, ý tưởng của mỗi thành viên
vào việc thực hiện các công việc chung của nhóm
để đạt được mục tiêu đã đề ra. Vì vậy, mục đích của
việc thành lập nhóm làm việc là để thực hiện những
mục tiêu mà một cá nhân đơn lẻ khó có thể đạt
được.
Quá trình phát triển nhanh chóng của nền kinh
tế cũng như công nghệ của thế giới trong những
thập niên trở lại đây đã phần nào cho thấy tầm quan
trọng của quá trình chuyên môn hóa, và sức mạnh
của lao động tập thể. Vì vậy, làm việc theo nhóm là
một cách làm việc vô cùng hữu ích góp phần nâng
cao hiệu quả học tập, hiệu quả công việc mà khi
đơn lẻ từng cá nhân khó có thể làm được.
Phương pháp dạy học thông qua tổ chức hoạt
động theo nhóm ở trên lớp hình thành tri thức mới
và rèn luyện kỹ năng chia sẻ, trao đổi tri thức, kinh
nghiệm trong quá trình học tập của sinh viên nhằm
chuẩn bị cho hoạt động lĩnh hội tri thức mang tính
độc lập cao.
Tổ chức hoạt động theo nhóm ở trên lớp là
phương pháp dạy học nhằm xây dựng môi trường
học tập nhóm, từ đó sinh viên cùng nhau hoàn
thành nhiệm vụ học tập do giảng viên đề ra. Thông
qua tổ chức hoạt động theo nhóm ở trên lớp góp
phần rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên.
2.2. Điều kiện thực hiện hoạt động theo nhóm
Tổ chức cho sinh viên học tập theo nhóm trên
lớp cần phải có chủ đề, mục tiêu, nội dung rõ ràng.
Nhóm làm việc phải có mục tiêu chung, người lãnh
đạo (trưởng nhóm) phải vững mạnh, các thành viên
trong nhóm phải giúp đỡ, tôn trọng nhau, luôn có ý
thức, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
được giao...Các thành viên trong nhóm (Sinh viên)
cần phải chuẩn bị trước thật kỹ lưỡng vấn đề thảo
luận của nhóm mình có thể là trước một tuần, một
ngày để thống nhất xây dựng đề cương thảo luận
nhóm cho các câu hỏi mở hoặc đối với những vấn
đề phức tạp.
Giảng viên phải là người tạo ra môi trường hợp
tác trong nhóm học tập trên lớp, liên tục kiểm tra,
hướng dẫn cải tiến hoạt động nhóm.
Giảng viên phải là người có năng lực chuyên
môn, năng lực tổ chức lớp học để phát huy tính tích
cực của từng thành viên trong quan hệ hợp tác với
các thành viên khác trong nhóm. Giảng viên phải có
những biện pháp hỗ trợ về mặt kiến thức nhằm phát
huy cao nhất năng lực làm việc theo nhóm và năng
lực tự học của từng sinh viên, gợi mở vấn đề nhằm
phát huy tối đa năng lực sáng tạo trong sinh viên
trước những vấn đề được đưa ra thảo luận, cũng
như phương tiện kỹ thuật, máy vi tính, âm thanh,
giấy khổ lớn, bút viết…
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Phòng học phải rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ,
được trang bị đầy đủ thiết bị như máy chiếu, dụng
cụ treo giấy khổ lớn, bản vẽ... để các nhóm tổ chức
thảo luận. Bàn ghế có thể tự sinh viên di chuyển
được.
2.3. Cách thức tổ chức hoạt động theo nhóm trên
lớp
Bước 1. Phân chia nhóm học tập
Giảng viên phân chia lớp thành các nhóm nhỏ.
Số lượng mỗi nhóm sinh viên từ 04 đến 07 người.
Việc giảng viên phân chia nhóm tuỳ thuộc vào số
sinh viên trong lớp, không gian phòng học, điều
kiện cơ sở vật chất trong phòng học, yêu cầu bài
học, trình độ của sinh viên… Nhóm học của sinh
viên là 04 người sẽ là hợp lý nhất để đảm bảo cho
chất lượng và tiến độ làm việc của nhóm.
Việc phân chia nhóm có thể tiến hành bằng
nhiều cách thức khác nhau. Chẳng hạn, muốn chia
lớp thành 6 nhóm, giảng viên cho sinh viên điểm
danh lần lượt từ 1,2,3,4,5,6. Những sinh viên số 1
vào một nhóm, số 2 vào một nhóm cho đến hết.
Hoặc có thể chia nhóm theo dãy bàn học, những
bàn gần nhau thành một nhóm. Sau khi phân nhóm
xong các nhóm có thể tự bầu ra nhóm trưởng, hoặc
giảng viên có thể chỉ định nhóm trưởng (nhóm
trưởng nên luân phiên để tạo cho các em mạnh dạn
trước tập thể). Nhóm trưởng có trách nhiệm nhận
nhiệm vụ giảng viên giao, sau đó làm rõ yêu cầu,
nhiệm vụ của nhóm, phân công nhiệm vụ cho các
thành viên, điều khiển nhóm thảo luận, làm đại diện
chính thức cho nhóm.
Ở bước này, trong quá trình phân chia theo
nhóm, giảng viên chú ý bố trí không gian hoạt động
của nhóm. Giảng viên bố trí các nhóm trong lớp
hợp lý để sinh viên quan sát được giảng viên, bảng,
màn hình, nhìn thấy được nhóm bạn để có thể trao
đổi, giao tiếp…
Việc sắp xếp khoảng cách giữa các nhóm trong
lớp sao cho giảng viên thuận lợi di chuyển từ nhóm
này sang nhóm khác khi quan sát các nhóm trong
quá trình làm việc.
Bước 2. Giảng viên nêu câu hỏi và trình bày
rõ ràng yêu cầu trên bảng trên slide hay trên khổ
giấy lớn để sinh viên biết học phải làm gì
Câu hỏi đóng vai trò chính trong hoạt động
nhóm. Đây là bước thể hiện năng lực nắm vững
chuyên môn và năng lực sư phạm trong quá trình
xử lý tình huống phát sinh khi sinh viên thắc mắc
những vấn đề liên quan đến câu hỏi mà giảng viên
đề ra. Do đó, yêu cầu giảng viên phải chuẩn bị thật
chu đáo câu hỏi từ trước, đặt câu hỏi phải rõ ràng,
ngắn gọn, xúc tích và chỉ bao hàm một nội dung
vấn đề. Câu hỏi hợp lý là câu hỏi dựa vào những gì
mà sinh viên mong muốn được biết và câu hỏi phải
mang tính thách thức tư duy.

KH&CN QUI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUI
Bước 3. Thông báo thời gian làm việc nhóm
Để nâng cao năng lực tư duy và khả năng phản
xạ trước những áp lực trong công việc sau này, đây
được đánh giá là bước quan trọng chứng tỏ năng
lực phi thường của mỗi cá nhân trong quá trình xử
lý câu hỏi, tình huống và đưa ra những câu trả lời
vừa chính xác lại vừa đúng chuẩn về mặt thời gian.
Giảng viên cần thông báo cho sinh viên biết
được thời gian cụ thể của các nhóm thảo luận và
thời gian các nhóm trình bày trước lớp.
Bước 4. Sinh viên suy nghĩ để tìm câu trả lời,
phát biểu ý kiến cá nhân, thống nhất câu trả lời,
ghi kết quả thảo luận
Sau khi đã nhận nhiệm vụ từ giảng viên về câu
hỏi thảo luận, thời gian thảo luận, thời gian trình
bày của nhóm và được nhóm trưởng phân chia công
việc thì các thành viên sẽ tiến hành làm nhiệm vụ
của mình.
Trong quá trình sinh viên thảo luận, giảng viên
sẽ quan sát, kiểm tra và giúp đỡ các nhóm. Vì trong
quá trình làm việc nhóm của sinh viên sẽ có những
câu hỏi mà các em sinh viên cần hỏi giảng viên.
Chính sự định hướng, trợ giúp của giảng viên có thể
cung cấp thêm thông tin phụ, gợi mở một hướng
giải quyết vấn đề, đặt câu hỏi gợi mở… nhằm kích
thích sinh viên suy nghĩ tìm ra tri thức cá nhân và
tri thức nhóm.
Nếu các nhóm khác nhau thảo luận các chủ đề
khác nhau: Sau khi các thành viên trong nhóm suy
nghĩ, lên ý tưởng, thảo luận thì nhóm trưởng phải
biết tóm tắt, nhận xét để ghi vào giấy; Tiếp theo,
nhóm trưởng của nhóm 1 đi sang nhóm 2 và nhóm
2 đi sang nhóm 3…để thông báo, chia sẻ kết quả
thảo luận của nhóm mình với các nhóm bạn.
Bước 5. Đại diện nhóm lên trình bày kết quả
làm việc của nhóm mình
Trước khi vào phần trình bày kết quả của mỗi
nhóm, giảng viên cho tất cả các nhóm dán các tờ
giấy lớn lên bảng hoặc tường để cả lớp tri giác
nhanh kết quả thảo luận các nhóm; Yêu cầu mỗi
nhóm trình bày ý chính của mình, tránh trùng lặp;
Các thành viên trong nhóm hoặc nhóm khác có thể
bổ sung, phản biện kết quả thảo luận sau khi các
nhóm trình bày.
Giảng viên cần hướng dẫn sinh viên trong lớp
thảo luận, tranh luận những nội dung cơ bản, trọng
tâm hoặc những nội dung còn chưa được làm rõ
trong các kết quả trình bày của từng nhóm. Tạo
điều kiện để sinh viên tự nêu câu hỏi cho nhau và tự
trả lời các câu hỏi đó.
Đối với những câu trả lời đúng và hay, giảng
viên cần đưa ra những nhận định tích cực. Giảng
viên biết ghi nhận tất cả những câu trả lời phản hồi,
bất luận đó là câu trả lời sai hoặc đúng. Giảng viên
khéo léo chuyển câu hỏi đến sinh viên khác, để cả
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lớp tìm câu trả lời đúng. Trong trường hợp không
có sinh viên nào trả lời được câu hỏi nêu ra, giảng
viên có thể phân tích và trả lời thay các bạn.
Bước 6. Tổng hợp kết quả và đánh giá
Giảng viên nhận xét nội dung thảo luận của
từng nhóm, sau đó tổng hợp kết quả hoạt động của
từng nhóm, tóm tắt những ý kiến quan trọng của
sinh viên, đánh giá và bổ sung những nội dung còn
thiếu, gắn kết những ý kiến khác nhau lại, tóm lược
nội dung bài học.
2.4. Ý nghĩa của tổ chức hoạt động nhóm
Tổ chức cho sinh viên học tập theo nhóm trên
lớp đã tạo ra môi trường học tập tích cực nhằm rèn
luyện kỹ năng tự học cho sinh viên. Tạo ra bầu
không khí cởi mở, cảm thông, tự do trao đổi những
vấn đề học tập mà trong khuôn khổ lớp học quá
đông không thể thực hiện được. Tạo cơ hội cho sinh
viên đều được tham gia, sinh viên độc lập suy nghĩ
về câu trả lời, chia sẻ, thảo luận những ý kiến cá
nhân trong nhóm, trong lớp. Quá trình tổ chức học
tập theo nhóm trên lớp đã tạo cơ hội để sinh viên có
thể khai thác, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của
nhau, sàng lọc các ý kiến đưa ra và điều chỉnh hiểu
biết của cá nhân. Hình thành tinh thần trách nhiệm,
hợp tác và các kỹ năng học tập cùng nhau, hình
thành kỹ năng tự tổ chức, tự đánh giá, nhờ vậy sinh
viên nhận ra các giá trị chân thực của mình. Hình
thành tính tích cực nhận thức và sự thích ứng nhanh
chóng với việc hoạt động nhóm, dần hình thành sự
phối hợp nhịp nhàng trong quá trình làm việc cùng
với nhau.
Học tập theo nhóm đã tạo điều kiện cho sinh
viên lĩnh hội tri thức bằng cách xây dựng và chỉnh
lý tri thức cho mình chủ yếu thông qua sự chia sẻ,
trao đổi, thảo luận thông tin trong nhóm học tập và
chuyển sang thảo luận lớp khi có sự hướng dẫn của
giảng viên.
Lĩnh hội được tri thức bài học thông qua hoạt
động theo nhóm, thảo luận tập thể đòi hỏi sinh viên
phải nỗ lực hơn nữa, tích cực tìm tòi kiến thức, ,mở
rộng suy nghĩ để tìm ra câu trả lời theo cách hiểu
riêng của mình, sau đó chia sẻ sự hiểu biết của mình
đến các thành viên trong nhóm một cách dễ hiểu
nhất, phân tích, so sánh với các ý kiến của các
thành viên khác nêu ra, với những hiểu biết cá nhân,
sàng lọc những thông tin và nhận ra giá trị các hiểu
biết của riêng mình để điều chỉnh hợp lý, sinh viên
biết sắp xếp tri thức đã chỉnh lý theo lôgic của nó.
Tất cả những hành động này buộc sinh viên phải
tích cực, độc lập và nỗ lực rất cao trong quá trình
lĩnh hội tri thức.
Trong quá trình học tập nhóm, các thành viên
độc lập làm việc để trình bày lại kết quả, do đó, kỹ
năng thu thập và xử lý thông tin trong học tập nhóm
sẽ là điều kiện để sinh viên tham gia vào quá trình
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lĩnh hội tri thức ở tình huống học tập đòi hỏi khả
năng tự tổ chức, tự điều khiển cao hơn.
1.Chuyển giao
tình huống: Phân
chia các nhóm
học tập

2. Cá nhân suy
nghĩ tìm câu trả
lời, chia sẻ kinh
nghiệm trong
nhóm.

Tổ chức HĐ học tập
theo nhóm ở trên lớp

4. Nhận xét, bổ
sung, hoàn chỉnh
tri thức

3. Thảo luận tập
thể và trình bày
KQ hoạt động
nhóm

Hình 1. Sơ đồ tổ chức hoạt động học tập theo nhóm ở
trên lớp

3. KẾT LUẬN
Hiện nay việc tự học của sinh viên thật sự
chưa được thực hiện tốt. Về phía người học, sinh
viên tuy có ý thức về tầm quan trọng của việc tự
học, có động cơ học tập rõ ràng và có khái niệm
ban đầu khá chính xác về tự học nhưng đại đa số
chưa biến động cơ thành hoạt động học tập tích cực
và chưa có cách tự học hiệu quả.
Việc tự học của sinh viên chính là một hình
thức dạy học ở bậc Đại học – Cao đẳng, trong đó
phát huy cao nhất vai trò tích cực độc lập nhận thức
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của sinh viên nhưng không tách rời vai trò điều
khiển của giảng viên. Muốn có kết quả học tập cao
đòi hỏi sinh viên phải có một quá trình rèn luyện
thường xuyên các kỹ năng một cách thuần thục,
nhuần nhuyễn và bản thân mỗi giảng viên giữ vai
trò định hướng giáo dục, lựa chọn các biện pháp tác
động nhằm hình thành ở sinh viên các kỹ năng tự
học.
Có thể nói hoạt động nhóm là phương pháp cần
được ưu tiên áp dụng trong việc đổi mới phương
pháp dạy học theo hướng “lấy người học làm trung
tâm”. Tuy nhiên, hiệu quả của việc vận dụng
phương pháp dạy học tổ chức theo nhóm ở trên lớp
còn tuỳ thuộc vào đặc thù từng học phần, đặc điểm
của sinh viên mà giảng viên có những biện pháp cụ
thể để tổ chức cho các em hoạt động theo nhóm
nhằm phát huy những ưu điểm, đem lại hiệu quả
cao nhất trong dạy học.
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Tóm tắt
Từ khóa:
Giải pháp; Học sinh sinh
viên; Kỹ năng sống

Xã hội hiện đại và ngày càng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tếvăn hóa- xã hội đã tác động và làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và văn
hóa ứng xử của con người nói chung, học sinh sinh viên nói riêng. Kỹ năng sống
của mỗi người là khác nhau, có những người có kỹ năng ứng phó với các tình
huống gặp phải trong cuộc sống rất linh hoạt, nhưng cũng có những người thiếu
các kỹ năng cần thiết, ứng xử không phù hợp với những tình huống gặp phải. Kỹ
năng sống đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Đối với học sinh sinh
viên, ngoài năng lực chuyên môn, để có thể sống tốt, sống có chất lượng và thích
ứng nhanh với xã hội, đòi hỏi các em cần thiết phải có những kỹ năng sống. Bài
viết đưa ra một số giải pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh sinh viên từ việc
nghiên cứu các kỹ năng sống mà học sinh sinh viên cần phải có.
Abstract

Keywords:
Solution; Student; Life skills

Modern society and increasingly comprehensive development in all fields of
economy - culture - society has impacted and significantly affected the life and
culture of people's behavior in general, students. students in particular.
Everyone's life skills are different, there are people who have the skills to cope
with life's situations very flexibly, but there are also people who lack the
necessary skills, behave in an inappropriate manner. situations encountered. Life
skills play a very important role in life. For students, in addition to professional
capacity, to be able to live well, live with quality and adapt quickly to society, it
is necessary for them to have life skills. The article offers some solutions to
improve life skills for students from studying the life skills that students need to
have.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội của
đất nước, cuộc sống của con người nói chung, năng
lực thích nghi của mỗi cá nhân đối với môi trường
nói riêng phải được phát triển và hoàn thiện không
ngừng. Bên cạnh những yếu tố tích cực, con người
luôn phải đối mặt với những hiểm họa như ô nhiễm
môi trường, thiên tai, các tệ nạn xã hội... Xã hội
hiện đại đem lại nhiều thời cơ và thách thức mới.
Để nắm bắt lấy thời cơ, vượt qua thách thức
một cách hiệu quả, một trong những hành trang
không thể thiếu với mỗi người là kỹ năng sống
(KNS). KNS được xác định là yếu tố giữ vai trò
quan trọng trên con đường đi đến thành công và
hạnh phúc của mỗi người. Nó được ví như hình ảnh
cây cầu đưa con người vượt qua dòng sông chứa
đầy những nguy cơ, thách thức của cuộc sống hiện
đại.
Xu hướng giáo dục thế giới hiện nay đặc biệt
quan tâm tới việc trang bị KNS cho con người, nhất
là học sinh sinh viên (HSSV). Các kỹ năng (KN) về
quan hệ xã hội hướng đến môi trường giáo dục hòa
nhập, hợp tác, thân thiện, trên cơ sở nâng cao chất
lượng sinh hoạt và giá trị của cuộc sống.
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KNS có vai trò vô cùng quan trọng đối với
HSSV, KNS giúp HSSV trở nên hoàn thiện hơn bên
cạnh những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp
vụ đã tích lũy được trong quá trình học. Bới thực tế
đã chứng minh, nhiều HSSV ra trường mặc dù rất
giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhưng không thành
công trong công việc hoặc không xin được việc làm
tốt vì thiếu các KNS cơ bản như KN làm việc nhóm,
KN giao tiếp, KN lập lế hoạch, xác định mục tiêu…
Vì vậy, giáo dục KNS cho thế hệ trẻ nói chung và
HSSV nói riêng đang ngày càng là yêu cầu cấp thiết
trong xã hội và cần có những giải pháp kịp thời,
phù hợp.
2. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CẦN THIẾT CHO
HỌC SINH SINH VIÊN
2.1. Khái niệm kỹ năng sống
Thuật ngữ này bắt đầu xuất hiện trong một số
chương trình của UNICEF, mà trước tiên là chương
trình “Giáo dục những giá trị sống”. Chương trình
này được Tổ chức UNESCO, Ủy ban UNICEF của
Tây Ban Nha, Hiệp hội hành tinh, tổ chức Brahma
và các chuyên gia giáo dục UNICEF tại New York
(Mỹ) nghiên cứu và tham gia.
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Vào năm 1996, khái niệm KNS xuất hiện ở
Việt Nam trong một số chương trình giáo dục của
UNICEF, với “Chương trình giáo dục KNS để bảo
vệ sức khỏe và phòng chống mại dâm, HIV/SIDA
cho thanh thiếu niên trong và ngoài trường”. Từ đó
đến nay , khái niệm KNS được đề cập trong nhiều
chương trình, tài liệu của ngành giáo dục và trên
các phương tiện thông tin đại chúng và cũng có rất
nhiều các quan điểm khác nhau về KNS
Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO):“ KNS là
năng lực tâm lý xã hội, là khả năng ứng phó một
cách có hiệu quả với những yêu cầu và thách thức
của cuộc sống” [1]
Theo UNICEF (1995): Kỹ năng sống là khả
năng phân tích tình huống và ứng xử, khả năng
phân tích các ứng xử và khả năng tránh được các
tình huống. Các kỹ năng sống nhằm giúp chúng ta
chuyển dịch kiến thức “cái chúng ta biết” và thái độ,
giá trị “cái chúng ta nghĩ, cảm thấy, tin tưởng”
thành hành động thực tế “làm gì và làm cách nào”
là tích cực nhất và mang tính chất xây dựng [1].
UNESO (2003) quan niệm: Kỹ năng sống là
năng lực cá nhân để thực hiện đầy đủ các chức năng
và tham gia vào cuộc sống hằng ngày. Đó là khả
năng làm cho hành vi và sự thay đổi của mình phù
hợp với tư cách ứng xử tích cực giúp con người có
thể kiểm soát, quản lý có hiệu quả các nhu cầu và
những thách thức trong cuộc sống hằng ngày [1].
Theo nhóm biên soạn tài liệu giáo dục kỹ năng
sống của Vụ giáo dục thể chất mà chủ biên là
Nguyễn Võ Kỳ Anh thì: “Kỹ năng sống là khả năng
có được những hành vi thích nghi và tích cực, cho
phép chúng ta xử trí một cách có hiệu quả các đòi
hỏi và thử thách của cuộc sống thường ngày” [2]
Ngoài ra, còn có quan niệm về KNS của các
tác giả như Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Quang Uẩn,
Nguyễn Thanh Bình... Tuy nhiên, trong bài viết
này, cá nhân tôi tiếp cận khái niệm KNS như là hệ
thống các KN nói lên năng lực sống của con người,
giúp con người thực hiện có kết quả công việc, cuộc
sống. KNS là một hệ thống gồm nhiều nhóm KN,
trong đó có những KN cụ thể. KNS là biểu hiện
năng lực sống của con người; muốn có KNS phải
có tri thức về cuộc sống, về các hành vi trong cuộc
sống; biết vận dụng các tri thức để tiến hành hành
động và hành động đúng, ứng phó tốt trong những
tình huống khác nhau của cuộc sống; KNS vừa
mang tính cá nhân vừa mang tính xã hội. KNS có
vai trò quan trọng đối với cuộc sống của mỗi người,
với sự phát triển xã hội. KNS là một tiêu chí để
đánh giá chất lượng giáo dục.
2.2. Một số kỹ năng sống cần được trang bị cho
học sinh sinh viên
Thự tế giới trẻ nói chung và học sinh sinh viên
nói riêng hiện nay đang thiếu những kỹ năng sống
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cần thiết. Để họ tự tin bước ra xã hội và cọ sát với
thực tế cuộc sống, mỗi bạn trẻ phải trang bị cho
mình hững kỹ năng cần thiết. Kỹ năng là một thành
phần của năng lực, thiếu kỹ năng sống bạn trẻ khó
hoà nhập với cuộc sống năng động hiện đại như
ngày nay và khó thành công trong mọi việc, Vì vậy,
ngoài năng lực chuyên môn là yêu cầu chính thì học
sinh sinh viên cũng cần thiết phải trang bị cho mình
một số các KNS như:
- Kỹ năng tự nhận thức: Đây là kỹ năng vô
cùng quan trọng, cần phải trang bị đầu tiên để mỗi
cá nhân tự chủ động hơn trong việc rèn luyện bản
thân khi tự biết bản thân mình là ai, mình có những
điểm mạnh, có những năng lực, sở trường gì, bên
cạnh đó mình còn có những điểm yếu, những hạn
chế gì? Tự nhận thức rõ về bản thân mình có khả
năng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống như thế
nào mới có thể tự chủ động phát huy những điểm
mạnh, khắc phục những điểm yếu để ngày càng
hoàn thiện bản thân mỗi ngày và có thái độ tích cực,
đúng đắn trước những tình huống trong cuộc sống:
không kiêu ngạo khi thành công, không tự ti, nản
lòng trước những khó khăn, thất bại trong cuộc
sống.
- Kỹ năng xác định mục tiêu: Khi bản thân
học sinh sinh viên có trong mình kỹ năng tự nhận
thức, tức là đã xác định rõ những năng lực, điểm
mạnh, cũng như các điểm còn hạn chế của bản thân,
từ đó xác định mục tiêu cho bản thân. Kỹ năng xác
định mục tiêu là kỹ năng cần phải có ở mỗi người,
bởi ai cũng cần phải biết đặt ra những mục tiêu cho
bản thân bao gồm mục tiêu trước mắt, mục tiêu cho
tương lai. Để thực hiện được các mục tiêu này, mỗi
cá nhân cần phải dựa trên các yếu tố về điều kiện,
khả năng thực hiện của mình để xác định sao cho
đúng và cụ thể. Cuộc sống của con người sẽ có ý
nghĩa hơn nếu có mục tiêu đúng, ngược lại, nếu
không xác định được mục tiêu hoặc xây dựng mục
tiêu không đúng năng lực, điều kiện thực hiện thì có
thể đi sai đường và mất thời gian.
Đối với học sinh sinh viên, phải tự đặt ra
những mục tiêu của mình bằng việc lập ra một bản
kế hoạch phát triển bản thân trong tương lai (mục
tiêu công việc sau khi ra trường). Để hoàn thành
mục tiêu đó, bản thân mỗi người cần phải chia
thành nhiều mục tiêu nhỏ,( mục tiêu trong từng năm
học, trong từng học kỳ, thậm chí là đặt ra mục tiêu
trong từng môn học), cụ thể hóa các mục tiêu đó
càng rõ ràng càng tốt, thực hiện và hoàn thành các
mục tiêu nhỏ một cách lần lượt, theo đúng tiến độ
đã đặt ra.
Đây là một kỹ năng sống quan trọng và cần
thiết phải có ở mỗi người cũng như học sinh sinh
viên, kỹ năng này sẽ giúp cho công việc và cuộc
sống của bản thân ngày càng tốt hơn, phát triển và
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hoàn thiện hơn với những mục tiêu rõ ràng và cụ
thể.
- Kỹ năng xử lý vấn đề, đưa ra quyết định và
giải quyết căng thẳng: Đây được coi là một chuỗi
kỹ năng liên hoàn, có mối quan hệ chặt chẽ với
nhau cần phải có ở mỗi cá nhân. Trong cuộc sống
hàng ngày, chúng ta thường gặp phải các tình
huống, các vấn đề khó khăn đầy thử thách đòi hỏi
chúng ta cần phải xử lý sao cho vẹn toàn, khéo léo,
linh hoạt, thấu tình đạt lý.
Việc đưa ra các quyết định để xử lý, giải quyết
vấn đề không phải là dễ thực hiện, chúng ta có thể
có những thành công nhất định trong cuộc sống khi
quyết định và giải quyết vấn đề một cách đúng đắn,
nhưng cũng có thể khiến chúng ta gặp không ít rắc
rối đối với bản thân mình nếu bạn đưa ra cách giải
quyết chưa thật sự hợp lý và có những quyết định
sai... điều đó làm cho bạn rất dễ gặp căng thẳng, áp
lực trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, đòi hỏi
chúng ta cần có kỹ năng giải quyết căng thẳng để
cân bằng cuộc sống. Để làm được điều đó, bản thân
chúng ta cần phải luôn suy nghĩ tích cực, luôn đón
nhận và thích nghi với sự căng thẳng một cách linh
hoạt sẽ giúp bản thân giải quyết được tất cả các vấn
đề hàng ngày
Kỹ năng xử lý vấn đề, đưa ra quyết định và
giải quyết căng thẳng là các kỹ năng cơ bản mà
chúng ta gặp thường xuyên trong cuộc sống hàng
ngày, đòi hỏi bản thân phải suy nghĩ linh hoạt, sáng
tạo, kịp thời và có nhiều kinh nghiệm rút ra, do đó
học sinh sinh viên cần đọc nhiều sách báo, quan sát
thực tiễn và học hỏi từ những người xung quanh để
rèn luyện kỹ năng này nhiều hơn nữa.
- Kỹ năng làm việc: Bao gồm làm việc độc lập
và làm việc theo nhóm. Đây được coi là các kỹ
năng cơ bản có liên quan chặt chẽ và có quan hệ
biện chứng với nhau mà học sinh sinh viên cần phải
có để tồn tại và phát triển trong xã hội. Bản thân
mỗi cá nhân cần học cho mình tính độc lập khi ở
một môi trường mới, chỉ khi nào không cần ai thúc
đẩy mới tự giác học tâp và làm việc thì bản thân
mới độc lập trong suy nghĩ, tự giác trong công việc,
trong cuộc sống của mình.
Bên cạnh yếu tố kỹ năng làm việc độc lập thì
sự phát triển của xã hội cũng như yêu cầu đòi hỏi
của các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty nước
ngoài hiện nay đều quan tâm và đánh giá cao đến
kỹ năng làm việc theo nhóm hay còn gọi là
“teamwork”. Kỹ năng này được các bạn sinh viên
được rèn luyện tốt nhất trong môi trường đại học.
Trong quá trình học, khi được làm việc nhóm, các
bạn sẽ học được nhiều bài học mà nếu tự bản thân
làm độc lập sẽ không thể làm được, đồng thời, khi
tham gia làm việc nhóm, các kỹ năng sống khác
cũng sẽ có điều kiện để phát triển hơn.
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Kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc
nhóm luôn có tác động qua lại với nhau giúp bản
thân mỗi người ngày càng hoàn thiện hơn. Trong
quá trình làm việc nhóm, bạn hoàn toàn độc lập
trong suy nghĩ, đưa ra các quan điểm, quyết định,
giải quyết vấn đề và sẽ được các thành viên khác
trong “team” của mình đóng góp ý kiến, đưa ra các
quan điểm để công việc được hoàn thành tốt hơn.
KN làm việc độc lập và KN làm việc nhóm được
vận dụng linh hoạt cũng góp phần làm tăng thêm
KN tự nhận thức để hoàn thiện bản thân.
- Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết phục
người khác: Đây là hai kỹ năng vô cùng quan trọng
để thể hiện bản thân là một người hoàn hảo. Nếu
bốn kỹ năng đã trình bày ở trên bạn đã có được,
thậm chí là làm tốt nhưng lại không thể hoàn thiện
kỹ năng giao tiếp và thuyết phục người khác thì bạn
khó có thể thành công trong cuộc sống. Giao tiếp
được đánh giá là nhân tố đóng góp tới 85% cho sự
thành công của bạn. Bản thân có tính độc lập trong
công việc, có thể có những ý tưởng, sáng tạo,
nhưng bạn lại không biết trình bày nội dung của
mình ra sao sẽ khiến cho hiệu quả công việc không
theo ý muốn. Giao tiếp là một kỹ năng cần được
trau dồi hàng ngày thông qua các cách thể hiện bao
gồm cả giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
Thêm vào đó, để giải quyết tốt mọi tình huống,
vấn đề trong cuộc sống, bạn cần trang bị kỹ năng
thuyết phục người khác. Bằng sự tự tin, khéo léo,
có thái độ cư xử đúng mực đối với người tiếp nhận
vấn đề. Đây là cách gây thiện cảm tốt nhất với
người xung quanh và tăng cao cả năng thuyết phục
của bạn với người khác.
Để có được hai kỹ năng này, các bạn học sinh
sinh viên phải thường xuyên rèn luyện hàng ngày,
học thêm qua các tài liệu, tham gia các khóa huấn
luyện, các buổi hội thảo vê kỹ năng giao tiếp để
giúp bản thân tự tin, khéo léo, linh hoạt, sáng tạo
hơn trong thuyết phục người khác.
3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG SỐNG
CHO HỌC SINH SINH VIÊN
KNS được xem là một phần quan trọng trong
việc góp phần tạo nên sự thành công cả trong công
việc cũng như đời sống của mỗi cá nhân. Dựa trên
những nghiên cứu, tổng hợp về một số các kỹ năng
mà tác giả đã trình bày, kỹ năng sống còn là sự tổng
hợp kỹ năng trên nhiều lĩnh vực khác như: KN quản
lý công việc, KN quản lý tài chính; KN thoát hiểm;
KN quản lý quỹ thời gian... Để nâng cao KNS cho
học sinh sinh viên, tác giả xin đưa ra một số giải
pháp như sau:
Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục tự ý
thức cho HSSV
Cùng với việc giáo dục của nhà trường, mỗi cá
nhân người học cần tự nhận thức được ý nghĩa và
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tầm quan trọng của các kỹ năng giao sống đối với
bản thân trong hoạt động thực tiễn, điều đó giúp
bản thân tự nhận thức được mình là ai, qua đó xác
định những mục tiêu cụ thể cho bản thân, thông qua
việc tự rèn luyện các KNS hàng ngày, học sinh sinh
viên sẽ dần trở nên năng động hơn, tự tin hơn sống
và làm việc có ý nghĩa, mục đích hơn sau khi ra
trường.
Để tăng cường công tác giáo dục tự ý thức cho
học sinh sinh viên, Nhà trường nên tạo một số hoạt
động chung, thường xuyên có tính chất thiết thực
cho HSSV như các buổi thảo luận, tọa đàm về các
chủ đề như: phương pháp tự học ở đại học; phương
pháp nghiên cứu khoa học và làm đề tài khoa học ở
SV chuyên ngành; các chủ đề giáo dục pháp luật, an
toàn giao thông; các chủ đề về KNS, về giới tính,
tình dục... Bên cạnh đó, nhà trường cần tổ chức các
hoạt động Đoàn, Hội để thu hút HSSV tham gia
vào các hoạt động lành mạnh bổ ích. Thông qua
những hoạt động này sẽ giúp các bạn tự nhận thức
và đánh giá các năng lực, những điểm mạnh của
bản thân, và tự nhận ra những hạn chế, khuyết điểm
của mình để khắc phục và hoàn thiện.
Đối với các bạn HSSV sống trong môi trường
tập thể, mọi sinh hoạt, cũng như hành động của các
bạn phải phù hợp với cái chung. Để nâng cao tinh
thần tự giác, tự ý thức của bản thân, HSSV cần rèn
luyện cho mình cách ứng xử, cách thể hiện cử chỉ,
hành vi, lời nói thông qua giao tiếp hằng ngày với
mọi người trong tập thể, dần dần khéo léo trong sử
dụng các phương tiện giao tiếp.
Thứ hai, tổ chức cho HSSV trực tiếp tham gia
vào hoạt động học tập các hoạt động xã hội khác
trong nhà trường
Kỹ năng sống của HSSV dần hoàn thiện qua
quá trình học tập trong nhà trường, lao động, các
mối quan hệ xung quanh.
Để nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, phát huy
cao độ kỹ năng tự nhận thức bản thân, kỹ năng giải
quyết các vấn đề một cách linh hoạt và sáng tạo,
nhà trường cần tổ chức nhiều các hoạt động ngoại
khóa, các chương trình tọa đàm, đối thoại để phát
rèn luyện các KN cần thiết cho HSSV như KN giao
tiếp, KN thuyết phục người khác... Nhà trường là
môi trường thuận lợi và là nền tảng để xây dựng
cũng như rèn luyện cho HSSV giáo dục những kỹ
năng giao tiếp cơ bản. Thông qua các hoạt động
trong nhà trường, các em dần hình thành nhân cách
cũng như các KNS cơ bản cần thiết của bản thân.
Ngoài giải pháp hình thành các nhóm sinh hoạt
trong HSSV, nhà trường cần tăng cường công tác tổ
chức hoạt động ngoại khóa, các tổ chức đoàn thể
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của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ
như: đội tình nguyện xung kích, câu lạc bộ khoa
học, câu lạc bộ tiếng anh, câu lạc bộ khởi nghiệp,…
để thu hút sự tham gia đông đảo của HSSV trong
nhà trường.
Thứ ba, tự ý thức, sự tự nguyện, tự giác, của
mỗi cá nhân HSSV
Để nâng cao kỹ KNS cho HSSV, ngoài sự tác
động từ những yếu tố bên ngoài như nhà trường, xã
hội thì cần phải có sự rèn luyện, tự ý thức của mỗi
cá nhân trong việc hình thành KNS
Từ việc nhận thức đúng đắn vai trò cũng như
tầm quan trọng của KNS trong cuộc sống hiện đại,
bản thân mỗi HSSV phải có ý thức tự thân cố gắng
rèn luyện KNS của mình, tích cực tham gia các hoạt
động đoàn thể, học kỹ năng mềm, tự hoạch định
mục tiêu cá nhân… có như vậy, việc rèn luyện để
nâng cao các kỹ năng sống mới thực sự có hiệu quả.
Mỗi HSSV phải không ngừng chủ động trong quá
trình học tập, quan sát thực tiễn, nâng cao kỹ năng
giao tiếp, cần chủ động thiết lập những mối quan hệ
mới trong môi trường mới. Đồng thời phải chú ý
quan sát học hỏi kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng
làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết
phục người khác từ bạn bè, thế hệ các anh chị sinh
viên đi trước. Trong đó, kỹ năng giao tiếp giao tiếp
đối với HSSV là một kỹ năng vô cùng vần thiết, đât
là một hình thức hoạt động mà thông qua giao tiếp,
những mối quan hệ mới giữa con người với con
người được kiến tạo. Kỹ năng giao tiếp chính là
hành trang không thể thiếu được của HSSV nếu các
bạn muốn có được thành công.
4. KẾT LUẬN
Xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi KNS của
mỗi người ngày càng cao, KNS giúp mỗi người có
thể giải quyết tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống
một cách dễ dàng hơn, làm cho cuộc sống trở nên
có ý nghĩa, tích cực hơn và làm cho con người dễ
thành công hơn. Chính vì những lẽ đó, mỗi HSSV
cần rèn luyện và nâng cao KNS mỗi ngày để có thể
sống linh hoạt, sáng tạo, thích ứng kịp thời trước
những đòi hỏi của xã hội.
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đội nhân dân; Bộ đội Cụ Hồ

Trải qua 77 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, quân đội ta đã làm nên
những trang sử vẻ vang và truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Truyền
thống vẻ vang của quân đội là sự kết tinh cao nhất của bản sắc văn hóa dân tộc ta
có giá trị đặc biệt to lớn, tạo nên nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của
quân đội ta trước những kẻ thù xâm lược lớn mạnh. Đảng, Nhà nước, nhân dân ta
luôn trân trọng ghi nhớ và đánh giá rất cao về công lao và sự đóng góp to lớn của
quân đội ta vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước, luôn tự hào và tin
tưởng tuyệt đối vào Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam anh hùng trong công
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Lịch sử 77 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng
thành của quân đội ta gắn liền với lịch sử đấu tranh
anh dũng của dân tộc. Một đội quân được Đảng và
Bác Hồ rèn luyện, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã nối
tiếp nhau bao thế hệ cầm súng chiến đấu, cùng toàn
dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược hung bạo,
giành lại độc lập thống nhất và bảo vệ vững chắc bờ
cõi thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam XHCN và
làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang đối với cách
mạng hai nước Lào và Cam-pu-chia anh em.
Phát huy thành tích to lớn đã đạt được trong 77
năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục xây
dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,
từng bước hiện đại; tham gia xây dựng kinh tế đất
nước và thực hiện tốt hơn chức năng làm nòng cốt
xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp
phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa bình,
ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới,
xứng đáng với tên gọi: Quân Đội Nhân Dân Việt
Nam - với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn
sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc,
vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,
khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh
thắng”. [1]
Ôn lại lịch sử vẻ vang và những truyền thống
quý báu Quân đội Nhân dân Việt Nam nhằm khơi
dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh
hùng cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc hiện nay.
2. LỊCH SỬ VẺ VANG VÀ NHỮNG TRUYỀN
THỐNG QUÝ BÁU CỦA QĐND VIỆT NAM
2.1. Lịch sử vẻ vang của QĐND Việt Nam
Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng
quân đội chính quy của nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam, tiền thân là Đội Việt Nam Tuyên
truyền Giải phóng quân.
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Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Trung Quốc về
Hà Quảng, Cao Bằng vào cuối tháng 9/1944. Tháng
10/1944 sau khi nghe báo cáo tình hình cách mạng
trong nước, đặc biệt về quyết định khởi nghĩa vũ
trang của Liên tỉnh uỷ Cao- Bắc- Lạng. Để tim ra
phương châm hoạt động mới, lãnh tụ Nguyễn Ái
Quốc đã giao cho đ/c Võ nguyên Giáp trực tiếp tổ
chức thành một đội vũ trang để hoạt động và lập
“Đội quân giải phóng”. Đồng chí Võ Nguyên Giáp
cùng với đồng chí Lê Quảng Ba họp bàn thống nhất
tổ chức 1 trung đội, gồm 3 tiểu đội, lực lượng chủ
yếu lấy từ các đội vũ trang châu Hà Quảng, Hòa An,
Nguyên Bình, Ngân Sơn và một số đồng chí đã
từng học quân sự ở nước ngoài về.
Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, ngày
22/12/1944, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa
Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình,
tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim,
huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam
tuyên truyền giải phóng quân được thành lập theo
Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Trong Chỉ thị,
Người ghi rõ: “Tên Đội Việt Nam tuyên truyền giải
phóng quân, nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự.
Nó là đội tuyên truyền”; “Đội Việt Nam tuyên
truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong
cho chóng có những đội đàn em khác”; “Tuy lúc
đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó
rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân,
nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước
Việt Nam”.[2]
Tham dự Lễ tuyên thệ thành lập Đội Việt Nam
Tuyên truyền giải phóng quân tại khu rừng giữa
tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám (nay
thuộc tỉnh Cao Bằng) có 34 chiến sĩ, được chia
thành 3 tiểu đội. Đồng chí Võ Nguyên Giáp chủ trì
buổi lễ thành lập và thay mặt Đoàn thể đọc diễn văn
tuyên bố thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải
phóng quân. Đồng chí Hoàng Sâm (tức Trần Văn
Kỳ) được cử làm Đội trưởng. Đồng chí Xích Thắng
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(tức Dương Mạc Thạch) làm Chính trị viên. Đồng
chí Văn Tiên (tức Lộc Văn Lùng) làm quản lý.
Đồng chí Hoàng Văn Thái (tức Ngô Quốc Bình)
phụ trách công tác kế hoạch – tình báo.
Ngày 15 tháng 4 năm 1945, Hội nghị quân sự
cách mạng Bắc Kỳ họp tại Hiệp Hòa, Bắc Giang
quyết định Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng
quân sát nhập với lực lượng Cứu quốc quân do Chu
Văn Tấn chỉ huy, đổi tên thành Giải phóng quân,
lực lượng quân sự chính của Việt Minh để giành
chính quyền năm 1945. Lễ hợp nhất được tổ chức
ngày 15 tháng 5 năm 1945 tại Chợ Chu (Định Biên
Thượng, Định Hóa, Thái Nguyên) đồng chí Võ
Nguyên Giáp trở thành Tư lệnh các lực lượng vũ
trang thống nhất, mang tên Việt Nam giải phóng
quân.
Từ năm 1945, Giải phóng quân của Việt Minh
là lực lượng nòng cốt quân đội quốc gia của chính
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tháng 11 năm
1945 Việt Nam giải phóng quân đổi tên thành Vệ
quốc đoàn, còn gọi là Vệ quốc quân. Lúc này quân
số khoảng 50.000 người, tổ chức thành khoảng 40
chi đội (tiểu đoàn), ở hầu hết các tỉnh Bắc bộ và
Trung Bộ. Một số chi đội "Nam tiến" để giúp quân
dân miền Nam chống lại quân Pháp đang tấn công ở
Nam Bộ. Ngày 22 tháng 5 năm 1946, theo Sắc lệnh
7/SL của Chủ tịch nước, Vệ quốc đoàn đổi tên
thành Quân đội Quốc gia Việt Nam.

Hình 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội ở
Cao Bằng, tháng 1- 1951. Ảnh tư liệu

Năm 1950, Quân đội Quốc gia Việt Nam đổi
tên thành Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1954,
với thắng lợi của trận Điện Biên Phủ, đây là đội
quân đầu tiên của một dân tộc thuộc địa đánh bại
một quân đội thực dân trong lịch sử thế giới của thế
kỷ 20. Sau năm 1954, đại bộ phận Quân đội Nhân
dân Việt Nam tập kết về miền bắc Việt Nam, và
được chính quy hóa. Ngày 15 tháng 2 năm 1961, tại
Chiến khu Đ Quân Giải phóng miền Nam, gọi tắt là
Giải phóng quân, được thành lập trên cơ sở thống
nhất các lực lượng vũ trang ở miền Nam Việt Nam.
Thực chất, đây là lực lượng Vệ quốc đoàn còn ở lại
nam Việt Nam, kết hợp bộ phận tăng viện của Quân
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đội Nhân dân của miền Bắc và lực lượng chiêu mộ
tại chỗ, thành lực lượng quân sự của Mặt trận Dân
tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm 1976,
nước Việt Nam thống nhất ra đời, Quân đội Nhân
dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam thống
nhất thành Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chữ
"nhân dân" trong tên gọi "Quân đội Nhân dân Việt
Nam" xuất phát từ mục tiêu của nó: "Quân đội Việt
Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu,
sẵn sàng một lòng với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn
thành, khó khăn nào cũng vượt qua, tuyệt đối trung
thành với nhà nước, với dân tộc".
Ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương
Đảng (khoá VI) quyết định lấy ngày 22/12 là ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời
là Ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Trải qua 77 năm
xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua bao
gian lao, thử thách, chấp nhận hy sinh, anh dũng
chiến đấu, Quân đội nhân dân Việt Nam đã chung
tay gìn giữ, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như làm tròn nghĩa
vụ quốc tế.
2.2. Những truyền thống quý báu của QĐND
Việt Nam
Những truyền thống vẻ vang của Quân đội
nhân dân Việt Nam được thể hiện rất rõ trong lời
tuyên dương của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội
ta trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, sẵn
sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ
quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn
thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào
cũng đánh thắng” . Nhân dân ta khen ngợi bản chất,
truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân bằng
danh hiệu cao quý "Bộ đội Cụ Hồ". Những nét tiêu
biểu của truyền thống đó là:
Một là, trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng, Nhà nước và
nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam luôn đặt
dưới sự lãnh đạo của Đảng, mang bản chất giai cấp
công nhân Việt Nam, gắn bó mật thiết với nhân
dân, là quân đội của dân, do dân, vì dân. Mục tiêu
lý tưởng cao cả của Đảng, của giai cấp, của dân tộc
là giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng
thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, góp phần
vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và
tiến bộ xã hội trên thế giới. Đó là mục tiêu phấn đấu
của cả dân tộc, là nguyện vọng chính đáng của toàn
thể nhân dân Việt Nam và của cán bộ, chiến sĩ quân
đội ta. Vì vậy, kiên định mục tiêu, con đường độc
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta
quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Hiện nay
quân đội ta vẫn quán triệt và thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ Tổ
quốc, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa bảo vệ
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vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Hai là, quyết chiến, quyết thắng, biết đánh và
biết thắng. Với quyết tâm đánh thắng địch, quân
đội ta đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, học
tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, mưu trí, sáng tạo,
nghĩ ra nhiều cách đánh thông minh, độc đáo của
chiến tranh nhân dân để tiêu diệt sinh lực, phá hủy
phương tiện chiến tranh, vô hiệu hóa các vũ khí
hiện đại của địch, đánh bại từng thủ đoạn tác chiến,
chiến dịch, tiến tới đánh bại từng chủ trương chiến
lược của chúng, cùng nhân dân cả nước giành thắng
lợi hoàn toàn. Từ khi mới được thành lập, Đội Việt
Nam Tuyên truyền giải phóng quân đã quyết tâm
tiến công đồn Phai Khắt (ngày 25/12/1944) và tiến
công đồn Nà Ngần (ngày 26/12/1944). Cả hai trận
đánh đầu tiên, Quân đội ta đều giành thắng lợi mở
ra truyền thống quyết chiến, quyết thắng, biết đánh,
biết thắng kẻ thù xâm lược của Quân đội ta. Nói
đến Quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta và bạn
bè quốc tế không thể không nhắc đến Điện Biên
Phủ(1954), kết thúc kháng chiến chống thực dân
Pháp, “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”(tháng
12-1972) quân, dân ta đã đánh thắng cuộc tập kích
chiến lược của không quân Mỹ và Tổng tiến công
Đại thắng mùa Xuân(1975). Trong xây dựng, lao
động sản xuất và công tác, tinh thần quyết chiến,
quyết thắng biểu hiện rõ nét trong hành động sẵn
sàng chiến đấu bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc xã hội
chủ nghĩa, sẵn sàng cơ động chống thiên tai, địch
họa, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; luôn
luôn vươn lên làm chủ vũ khí trang bị, khoa học công nghệ hiện đại.
Ba là, gắn bó máu thịt với nhân dân, quân và
dân một ý chí. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh
luôn giáo dục quân đội phải gắn bó chặt chẽ với
nhân dân như máu thịt và luôn luôn xây dựng, giữ
vững quan điểm quân với dân một ý chí. Trong
chiến đấu, công tác và học tập, quân đội ta luôn xây
dựng tốt mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với
nhân dân, tôn trọng, giúp đỡ, vận động nhân dân
thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước; một lòng, một dạ chiến đấu bảo vệ
nhân dân, luôn luôn giữ nghiêm kỷ luật quan hệ
quân - dân, không phụ lòng tin yêu của nhân dân.
Trong công cuộc đổi mới hiện nay quân đội ta vẫn
luôn chú trọng tăng cường khối đại đoàn kết toàn
dân, thực hiện quân với dân một ý chí; đẩy mạnh
công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở
chính trị trên các địa bàn trọng điểm, xung yếu, kết
hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, trong quá
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quân
đội nhân dân là lực lượng nòng cốt trong thực hiện
nhiệm vụ quốc phòng; lực lượng chủ lực trong
phòng chống dịch họa, thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu
nạn, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh,
xây dựng kinh tế, giúp dân xây dựng cuộc sống

KH&CN QUI

SỐ 57/2021
mới.
Bốn là, đoàn kết nội bộ, cán bộ, chiến sĩ bình
đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, thương yêu giúp
đỡ nhau, trên dưới đồng lòng, thống nhất ý chí và
hành động. Đoàn kết là truyền thống quý báu của
Đảng và dân tộc ta, một yếu tố cơ bản tạo nên sức
mạnh tổng hợp của quân đội ta.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lúc thường cũng
như khi ra trận, cán bộ và chiến sĩ luôn nêu cao tình
thương yêu đồng chí, đồng đội, giúp đỡ nhau như
ruột thịt. Đoàn kết trong quân đội được thể hiện ở
tinh thần phát huy dân chủ, đoàn kết hiệp đồng lập
công tập thể, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn
vị. Nhờ có tình thần đoàn kết, nhờ lòng yêu nước,
dưới sự lãnh đạo của Đảng mà Quân đội ta và nhân
dân ta đã lập nên chiến thắng lịch sử Điện Biên
Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; lập nên
chiến thắng lịch sử 30-4, giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước để cùng nhau góp công, góp
sức xây dựng và phát triển đất nước đạt được những
thành tựu mới, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.

Hình 2. Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của
Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh tư liệu

Năm là, kỷ luật tự giác nghiêm minh. Truyền
thống đó được thể hiện ở tính tự giác cao trong thực
hiện nhiệm vụ, chức trách của mỗi quân nhân; trong
chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước; trong chấp hành chỉ thị, mệnh
lệnh của cấp trên ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào.
Quân đội ta đã rèn luyện, xây dựng được nếp sống
có kỷ luật, trở thành thói quen khi thực hiện nhiệm
vụ và ý thức đấu tranh kiên quyết để chống mọi
hành vi vô tổ chức, vô kỷ luật. Điều đó đã trở thành
lối sống cao đẹp của quân đội ta. Kỷ luật trong
Quân đội là một nội dung trong hệ thống quan
điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh. “Quân đội mạnh là
nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ
luật nghiêm”. 77 năm qua Quân đội ta đã luôn chú
trọng trong việc duy trì thực hiện kỷ luật tự giác
nghiêm minh, thường xuyên tổ chức cho cán bộ,
chiến sĩ học tập chính cương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, điều lệnh kỷ luật của Quân
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đội. Thực hiện phương châm: “Mỗi mệnh lệnh đưa
xuống, cấp trên đã thảo luận cân nhắc kỹ càng nên
cấp dưới phải phục tùng và kiên quyết chấp
hành…”.
Sáu là, độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, cần
kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, tôn
trọng và bảo vệ của công. Đây là truyền thống đã
giúp cho Quân đội nhân dân Việt Nam trưởng thành
phát triển vững chắc qua thời kì kháng chiến chống
thực dân Pháp, kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm
lược. Đó là tinh thần chắt chiu, cần, kiệm, coi vũ
khí trang bị, cơ sở vật chất kỹ thuật là tài sản của
Nhà nước là mồ hôi, xương máu của nhân dân giao
cho quân đội quản lý, sử dụng để đề cao trách
nhiệm, giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm, không
tham nhũng, lãng phí; tích cực lao động, tăng gia
sản xuất, xây dựng kinh tế nâng cao đời sống; lao
động sáng tạo, có kỹ thuật, có kỷ luật, đạt năng
suất, chất lượng, hiệu quả cao. Ngày nay, truyền
thống đó càng được phát huy trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các
mục tiêu kinh tế - xã hội thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ
nghĩa.
Bảy là, lối sống trong sạch, lành mạnh, có
văn hóa, trung thực, khiêm tốn, giản dị, lạc quan.
Quân đội ta kế thừa những đức tính cao đẹp của dân
tộc; xuất phát từ bản chất, đạo đức cách mạng của
giai cấp công nhân, sự phấn đấu rèn luyện gian khổ
của quân đội ta. Nếp sống với tinh thần tự giác cao,
khẩn trương, chính xác, linh hoạt, có kỷ luật, có tổ
chức; luôn sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, biết
thương yêu người nghèo khổ; biết tự trọng, phân
biệt rõ đúng sai, tôn trọng bảo vệ lẽ phải, dũng cảm
đấu tranh với những thói hư tật xấu; lạc quan, tin
tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào
mục tiêu chiến đấu và thắng lợi tất yếu của cách
mạng.iếp nối truyền thống này, ngày nay cán bộ,
chiến sĩ Quân đội ta vẫn luôn giữ vững và phát huy
phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, có lối sống trong sạch,
lành mạnh, có văn hóa, cán bộ, chiến sĩ thật sự
gương mẫu, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân,
được nhân dân tin yêu, quý trọng.
Tám là, luôn luôn nêu cao tinh thần ham học,
cầu tiến bộ. Trong thời chiến cũng như thời bình,
lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn, quân đội ta
luôn chủ động khắc phục mọi thiếu thốn, sử dụng
mọi thời gian, tranh thủ mọi điều kiện để học tập,
rèn luyện với tinh thần bền bỉ, kiên trì, cầu tiến bộ;
nhạy cảm về chính trị, tinh tế tiếp thu cái mới và cái
tiến bộ, bài trừ và phê phán cái lạc hậu, cái xấu để
không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, bản lĩnh
chiến đấu, năng lực công tác, hoàn thành thắng lợi
mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội
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nhân dân Việt Nam thường xuyên phát huy tính tích
cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám
làm, khắc phục khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ huấn luyện, học tập, công tác, sẵn
sàng chiến đấu, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ được giao, quyết tâm làm giàu cho đơn
vị, cho quê hương, cho đất nước; giữ vững ý chí
vươn lên giành những thành tựu mới về khoa học,
công nghệ, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tô thắm trang sử
vẻ vang của quân đội ta, của dân tộc ta, làm rạng
ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ đổi
mới, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng
chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước
và nhân dân.
Chín là, đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy
chung, chí nghĩa, chí tình. Trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân
đội ta luôn tăng cường củng cố tình đoàn kết với
các nước láng giềng, khu vực và nhiều nước trên
thế giới. Đảng ta không bao giờ đặt lợi ích của dân
tộc mình lên trên lợi ích của các dân tộc khác. Đảng
ta coi thắng lợi của bạn như thắng lợi của chính
mình. Đảng đã biết kết hợp sức mạnh của nhân dân
ta với sức mạnh của nhân dân Lào, nhân dân
Campuchia. Gắn cuộc chiến đấu của nhân dân Việt
Nam với cuộc đấu tranh và ủng hộ của các lực
lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới. Từ khi
thành lập đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam
được sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ta đã
luôn giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết
quốc tế trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình.
3. KẾT LUẬN
Ôn lại lịch sử vẻ vang và những truyền thống
quý báu Quân đội Nhân dân Việt Nam nhằm khơi
dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách
mạng; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân
vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện
đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến
đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới của
cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa.
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Trong bài viết này, tác giả trình bày đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực,
thực trạng dạy và học tập môn Toán Cao cấp của sinh viên Trường Đại học Công
nghiệp Quảng Ninh, trên cơ sở đó đề xuất một số phương pháp dạy học tích cực
nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Toán Cao cấp cho sinh viên Nhà trường.
Bằng phương pháp điều tra, phân tích, tổng kết kinh nghiệm, tác giả cũng đã
chứng minh được việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực đã giúp sinh
viên đạt kết quả vượt trội trong quá trình giảng dạy thực tế của mình.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Toán học là môn học logic, gắn liền với thực
tiễn, đời sống hằng ngày. Sinh viên học tập môn
toán cao cấp thường gặp nhiều khó khăn, không có
động cơ, hứng thú. Giảng viên giảng dạy chưa khơi
dậy được niềm đam mê, kiến thức truyền đạt còn
cúng nhắc, khô khan. Đổi mới phương pháp dạy
học giúp giáo viên tiếp cận với phương pháp giáo
dục tích cực nhằm ứng dụng Công nghệ thông tin
( CNTT), thiết kế bài giảng giảng dạy đảm bảo tính
vừa sức đối với sinh viên trong trường, sử dụng
các phương pháp vấn đáp gợi mở, các hoạt động
trò chơi,… qua đó giúp sinh viên nắm chắc kiến
thức cơ bản, mở rộng kiến thức để sinh viên có thể
tiếp thu tốt bài học. Đặc biệt sinh viên thấy được ý
nghĩa sâu xa của học phần Toán Cao cấp gắn với
thực tiễn, với nhu cầu ngành học của mình, từ đó
có định hướng đúng đắn và phương pháp học hiệu
quả, đạt kết quả cao trong học tập.
2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Đặc trưng của phương pháp dạy học tích
cực
Phương pháp dạy học tích cực giúp sinh viên
chủ động, sáng tạo và mang đến hiệu quả học tập
tốt. Dưới đây là một số đặc trưng cơ bản của
phương pháp dạy học tích cực:
2.1.1. Dạy học thông qua các hoạt động học tập
của sinh viên.
Dạy học thông qua tổ chức liên tiếp các hoạt
động học tập, từ đó giúp sinh viên tự khám phá
những điều chưa biết chứ không phải thụ động tiếp
thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Theo tinh thần
này, giáo viên không cung cấp, áp đặt kiến thức có
sẵn mà là người tổ chức và chỉ đạo sinh viên (SV)
tiến hành các hoạt động học tập như nhớ lại kiến
thức cũ, phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng
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tạo kiến thức đã biết vào các tình huống thực tiễn,..
2.1.2. Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp
tự học
Chú trọng rèn luyện cho sinh viên những tri
thức phương pháp để họ biết cách đọc sách giáo
khoa và các tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại
những kiến thức đã có, biết cách suy luận để tìm
tòi và phát hiện kiến thức mới,… Các tri thức
phương pháp thường là những quy tắc, quy trình,
phương thức hành động, tuy nhiên cũng cần coi
trọng cả các phương pháp có tính chất dự đoán, giả
định (ví dụ: phương pháp giải bài tập vật lí, các
bước cân bằng phương trình phản ứng hóa học,
phương pháp giải bài tập toán học,…). Cần rèn
luyện cho sinh viên các thao tác tư duy như phân
tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, ….
2.1.3. Tăng cường học tập cá thể phối hợp với
học tập hợp tác
Tăng cường phối hợp học tập cá thể với học
tập hợp tác theo phương châm “tạo điều kiện cho
sinh viên nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn và thảo
luận nhiều hơn”. Điều đó có nghĩa, mỗi sinh viên
vừa cố gắng tự lực một cách độc lập, vừa hợp tác
chặt chẽ với nhau trong quá trình tiếp cận, phát
hiện và tìm tòi kiến thức mới. Lớp học trở thành
môi trường giao tiếp thầy – trò và trò – trò nhằm
vận dụng sự hiểu biết của từng cá nhân trong việc
giải quyết các nhiệm vụ học tập chung.
2.1.4 .Kết hợp hoạt động đánh giá của thầy với tự
đánh giá của trò
Chú trọng đánh giá kết quả học tập theo mục
tiêu bài học trong suốt tiến trình dạy học thông qua
hệ thống câu hỏi, bài tập (đánh giá lớp học). Chú
trọng phát triển kỹ năng tự đánh giá và đánh giá
lẫn nhau của sinh viên với nhiều hình thức như
theo lời giải/đáp án mẫu, theo hướng dẫn, hoặc tự
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xác định tiêu chí để có thể phê phán, tìm được
nguyên nhân và nêu cách sửa chữa các sai sót.
2.2. Thực trạng hoạt động dạy và học môn Toán
cao cấp trong những năm gần đây.
2.2.1. Đối với giảng viên
- Trong những năm gần đây, hầu hết giảng viên
đã chú trọng đổi mới phương pháp dạy học toán
nhưng vẫn chưa đi vào thực chất và chưa có chiều
sâu, chưa triệt để.
- Nhiều giảng viên chuẩn bị bài rất công phu
nhưng trong quá trình giảng dạy chưa khơi dậy
được niềm say mê và hứng thú học toán cho sinh
viên.
- Chưa quan tâm sát sao đến tất cả các sinh
viên trong lớp do lớp ghép khá đông dẫn đến việc
quản lý gặp nhiều khó khăn. Phương pháp giảng
dạy chưa phù hợp với nhiều đối tượng sinh viên
cùng một lúc. Nội dung bài giảng khô khan, chưa
ứng dụng thực tế nhiều.
2.2.2. Đối với sinh viên
- Đa số sinh viên hiện nay bị hổng kiến thức rất
nhiều ở bậc phổ thông vì vậy dễ chán nản và không
ham thích học toán.
- Khả năng tiếp thu của sinh viên còn hạn chế
và chưa chủ động trong việc xử lý các tình huống
toán học đơn giản nên kết quả học tập chưa cao.
- Khả năng phân tích tổng hợp, tư duy chưa
tốt, một số ít không có khả năng vận dụng kiến
thức vào bài tập.
- Thói quen học tập từ phổ thông nên sinh
viên chưa tự giác học, chưa có động cơ học tập,
còn ỷ lại trông chờ vào giảng viên. Thêm nữa các
em rất thụ động, không chịu tìm hiểu và luôn làm
bài theo kiểu lối mòn.
- Môi trường học tập mới đối với Sinh viên,
các em dễ bị bạn bè rủ rê, lôi kéo không chú tâm
đến việc học.

trò quan trọng và rất quan trọng trong các hoạt
động học tập, nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy.
Không có sinh viên nào đánh giá hoạt động đổi
mới PPDH là ít quan trong hoặc không quan trọng.
2.3. Một số phương pháp dạy học tích cực nhằm
nâng cao hiệu quả học tập môn Toán Cao cấp
cho Sinh viên Trường ĐHCNQN.
2.3.1. Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề gắn
liền thực tiễn
- Giáo viên đưa ra tình huống để SV thấy vấn
đề cần giải quyết gắn liền thực tiễn.
- Lập kế hoạch giải quyết vấn đề và thực
hiện.
- Thảo luận về cách giải quyết, đưa ra đánh
giá và kết luận.
Trong dạy học theo phương pháp đặt và giải
quyết vấn đề, học sinh vừa nắm được tri thức mới,
vừa nắm được phương pháp lĩnh hội tri thức đó,
phát triển tư duy tích cực, sáng tạo, được chuẩn bị
một năng lực thích ứng với đời sống xã hội, phát
hiện kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy
sinh.
Một số ví dụ cách nêu vấn đề gắn liền thực
tiễn trong dạy học học phần Toán Cao cấp 1, [5]
Ví dụ 1: Một bóng đèn led 20W giá 130.000, giá
bóng đèn huỳnh quang 40W là 40.000.
a) Biểu diễn số tiền phải trả tính dưới dạng
hàm số của thời gian (tính theo giờ) của hai loại
đèn trên (bao gồm cả tiền mua bóng ban đầu và
tiền điện phải trả), biết giá điện là 2000 đồng
/kWh.
b) Sau bao lâu thì chi phí cho hai loại đèn như
nhau? Nếu độ sáng và độ bền của hai hàm như
nhau thì nên mua loại nào hơn?

Bảng 1. Nhận thức của sinh viên khi giáo viên áp dụng
đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) tích cực trong
dạy học

Nhận thức về đổi mới
PPDH

Sinh viên
Số lượng

Tỷ lệ

1.Rất quan trọng

35

33,33

2.Quan trọng

65

66,67

3.Ít quan trọng

0

0

4.Không quan trọng

0

0

100

100

Tổng cộng

Hình 1. Bóng đèn led và huỳnh quang
Ví dụ 2: Một bệnh nhân uống thuốc M mg thuốc,
sau một ngày, lượng thuốc tồn lại trong cơ thể còn
5%. Hỏi nếu người đó uống thuốc hàng ngày liên
tục thì sau 1 tuần lượng thuốc tồn trong cơ thể là
bao nhiêu?
Các kiến thức về chuỗi sẽ giúp ta trả lời câu hỏi
trên.

(Khảo sát trên 100 sinh viên K13 học kỳ 2 năm học
2020-2021)

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, 100% Sinh viên
trong diện được khảo sát đều nhận thức rằng Giáo
viên áp dụng phương pháp dạy học tích cực có vai

32

KH&CN QUI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUI
Hình 2. Thuốc cho người bệnh
Ví dụ 3: Một nhà sản xuất muốn sản xuất tấm lợp
kim loại lượn sóng có phương trình. Nhà sản xuất
có thể tính chiều rộng của tấm kim loại phẳng cần
tìm để để làm tấm lợp có độ rộng cho trước bằng
cách sử dụng tích phân đường mà chúng ta học
trong chương 5.

Hình 3. Tấm lợp kim loại lượn sóng và phẳng

2.3.2. Phương pháp hoạt động nhóm
Phương pháp hoạt động nhóm có thể tiến
hành:
- Giáo viên phân nhóm, đưa ra chủ đề , phân
chia nhiệm vụ cho từng nhóm.
- Cả nhóm thảo luận theo chủ đề, đưa ra kết
quả và cử đại diện báo cáo.
- Giáo viên tổng kết, đánh giá và cho điểm.
Phương pháp hoạt động nhóm giúp các thành viên
trong nhóm chia sẻ các băn khoăn, kinh nghiệm
của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức mới.
Bằng cách nói ra những điều đang nghĩ, mỗi người
có thể nhận rõ trình độ hiểu biết của mình về chủ
đề nêu ra, thấy mình cần học hỏi thêm những gì.
Bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ
không phải là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên.

Hình 4. SV K13 trong hoạt động nhóm

2.3.3 . Phương pháp vấn đáp
- Vấn đáp ( đàm thoại ) là phương pháp trong
đó giáo viên đặt ra câu hỏi để sinh viên trả lời,
hoặc SV có thể tranh luận với nhau và với cả giáo
viên; qua đó SV lĩnh hội được nội dung bài học.
Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta
phân biệt các loại phương pháp vấn đáp:
- Vấn đáp tái hiện: giáo viên đặt câu hỏi chỉ
yêu cầu SV nhớ lại kiến thức đã biết và trả lời dựa
vào trí nhớ, không cần suy luận. Đó là biện pháp
được dùng khi cần đặt mối liên hệ giữa các kiến
thức vừa mới học.
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- Vấn đáp giải thích – minh hoạ: Nhằm mục
đích làm sáng tỏ một đề tài nào đó, giáo viên lần
lượt nêu ra những câu hỏi kèm theo những ví dụ
minh hoạ để SV dễ hiểu, dễ nhớ. Phương pháp này
đặc biệt có hiệu quả khi có sự hỗ trợ của các
phương tiện nghe – nhìn.
- Vấn đáp tìm tòi: giáo viên dùng một hệ thống
câu hỏi được sắp xếp hợp lý để hướng SV từng
bước phát hiện ra bản chất của sự vật, tính quy luật
của hiện tượng đang tìm hiểu, kích thích sự ham
muốn hiểu biết. Trong vấn đáp tìm tòi, giáo viên
giống như người tổ chức sự tìm tòi, còn SV giống
như người tự lực phát hiện kiến thức mới. Vì vậy,
khi kết thúc cuộc đàm thoại, SV có được niềm vui
của sự khám phá trưởng thành thêm một bước về
trình độ tư duy.
2.3.4. Phương pháp mô hình hóa bài tập, vận
dụng thông qua các trò chơi. Giáo viên sử dụng
hiệu quả CNTT trong dạy học.
Đây là phương pháp dạy học có sự hỗ trợ của
CNTT. Dưới sự hỗ trợ các phần mềm dạy học,
CNTT giúp giáo viên củng cố, luyện tập bài học
thông qua các trò chơi, vận động giúp người học
hứng thú, tiếp thu bài học một cách chủ động, sáng
tạo, đạt hiệu quả cao.

Hình 5. GV hướng dẫn SV K13 thực hiện hoạt động
luyện tập thông qua trò chơi quay ô chữ

2.4. Một số kết quả đạt được sau khi áp dụng
phương pháp dạy học tích cực
Kết quả áp dụng phương pháp dạy học tích
cực của giảng viên trong học phần Toán Cao cấp 1
- học kỳ I năm học 2020-2021, được tác giả phản
ánh qua các số liệu tổng hợp trong 3 học kỳ năm
học: 2018-2019, 2019-2020 và 2020-2021.
Bảng 2. Kết quả giảng dạy học phần TCC1
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Năm

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Xếp
loại

Số
Tỷ
lượng lệ
SV
%

Số
Tỷ
lượng lệ
SV
%

Số
Tỷ
lượng lệ
SV
%

Xuất
sắc

0

0

0

0

1

2,2

Giỏi

0

0

1

2,2

4

8,7

Khá,
Giỏi

10

18,9

10

22,7

11

23,9

TB
khá

38

71,7

31

70,5

29

63,1

Yếu,
kém

5

9,4

2

4,6

1

2,1

(Nguồn: Phòng Đào tạo trường ĐHCNQN)

Số liệu ở bảng 2 cho thấy trong năm học
2020-2021, Giáo viên áp dụng các phương pháp
dạy học tích cực đã thu được kết quả nhất định. Số
lượng sinh viên yếu, kém giảm so với các năm học
2018-2019, 2019-2020. Số lượng SV khá, khá giỏi
và xuất sắc tăng lên. Đặc biệt, SV được rèn luyện
các kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm khi tham
gia các hoạt động học tập tích cực, từ đó SV thêm
gắn bó, yêu thương bạn bè, thầy cô và ngôi trường
mình đang theo học.
3. KẾT LUẬN
Ngày nay, vị trí và vai trò của người giảng
viên ngày càng được coi trọng, mỗi người giảng
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viên luôn cố gắng hoàn thiện mình xứng đáng là
người truyền đạt tri thức cho sinh viên, là những
tấm gương thầy cô có kiến thức, có tâm huyết với
sự nghiệp của mình. Đổi mới phương pháp dạy học
tích cực thông qua việc thiết kế bài giảng giảng
dạy đảm bảo tính vừa sức đối với sinh viên
trongtrường, vừa giúp sinh viên nắm chắc kiến
thức cơ bản, độ rộng của kiến thức vừa đủ để sinh
viên có thể tiếp thu tốt bài học, đặc biệt gắn liền
với thực tiễn, giúp phát triển tư duy, áp dụng học
kiến thức chuyên ngành, góp phần nâng cao chất
lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.
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Tóm tắt
Học từ vựng là một nhân tố quan trọng trong sự tiến bộ của sinh viên. Tuy nhiên,
việc dạy từ vựng lại là một thử thách đối với giáo viên giảng dạy ngoại ngữ. Đặc biệt
là giáo viên phải khiến việc dạy từ sao cho thú vị. Vậy làm thế nào để giáo viên có
thể dạy từ vựng một cách hiệu quả, bất kể trình độ hay nội dung. Hướng dẫn học từ
vựng không chỉ đơn thuần là nghĩa của nó, mà còn là cách áp dụng từ đó vào những
ngữ cảnh cụ thể. Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0, việc sử dụng công nghệ vào dạy và học ngoại ngữ cũng ngày càng phong
phú hơn, đồng thời cũng làm giảm bớt sự nhàm chán khi học từ vựng theo phương
pháp truyền thống. Với mong muốn người học có thể học được nhiều từ vựng nhất
có thể, giáo viên, thậm chí là người học, có thể hoàn toàn tự tạo cho mình những từ
vựng mình muốn học theo chủ đề để học từ mới, và Quizlet là một ứng dụng học từ
vựng có thể hoàn toàn đáp ứng được những mong muốn trên.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Học từ vựng là một phần thiết yếu trong học
ngoại ngữ, cũng là trung tâm của việc giảng dạy
ngôn ngữ và có tầm quan trọng tối đa đối với người
học ngôn ngữ. Có nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc
dạy từ vựng có thể gặp khó khăn khi giáo viên
không tìm ra được phương pháp tốt nhất cho việc
giảng dạy từ vựng và người học đôi khi không biết
bắt đầu từ đâu để tập trung vào việc học từ vựng.
(Berne & Blachowicz, 2008) [4].
Từ vựng đóng một vai trò quan trọng trong
việc học ngoại ngữ quan (Neuman & Dwyer, 2009
[14]. Nếu không có đủ vốn từ vựng, sinh viên
không thể hiểu người khác và diễn đạt ý tưởng của
riêng mình. Có rất nhiều cách để học về từng từ
vựng, như học cách phát âm của từ, nghĩa của từ,
dạng nói/viết, cụm từ, ý nghĩa, hành vi ngữ pháp…
Do đó, học từ vựng là một quá trình diễn ra dần dần
theo từng bước nhỏ, có thể quản lý được theo thời
gian. Do thời gian eo hẹp và những lý do khác, giáo
viên không thể dành nhiều thời gian cho việc dạy từ
vựng trên lớp. Vì vậy, cung cấp cho sinh viên nhiều
nguồn tài liệu học tập khác nhau để học bên ngoài
lớp học có thể là một giải pháp rất hữu hiệu. Với hy
vọng rằng học tập kết hợp có thể giúp sinh viên học
tốt hơn và có được thói quen học tập tốt trong việc
tự học từ vựng, tôi đặt ra các nhiệm vụ học tập có
cấu trúc trên Quizlet.com để các bạn sinh viên có
thể thực hiện ngoài giờ học. Quizlet là một website
miễn phí cho phép người dạy hoặc người học từ tạo
bài học cho riêng mình, để học và kiểm tra từ ở mọi
lúc, mọi nơi. Người dùng Quizlet để học từ vựng
bằng cách truy cập www.quizlet.com.
2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
2.1. Vai trò của từ vựng
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2.1.1 Định nghĩa về “từ vựng”
Từ có thể được định nghĩa là từ ''chúng ta phải
biết để giao tiếp hiệu quả; từ ngữ nói (từ vựng biểu
cảm) và từ ngữ nghe (từ vựng dễ tiếp thu)''
(Neuman & Dwyer, 2009 [14]. Zimmerman trích
dẫn trong Coady và Huckin (1997) [5], “từ vựng là
trọng tâm của ngôn ngữ và có tầm quan trọng đối
với việc học ngôn ngữ điển hình”. Hơn nữa,
Diamond và Gutlohn (2006) [6] trong
www.readingrockets.org/article nói rằng từ vựng là
kiến thức về từ và nghĩa của từ. Vậy ta thấy rằng,
một từ trong từ vựng là một âm thanh hoặc sự kết
hợp của các âm thanh, được trình bày dưới dạng
chữ viết hoặc in ấn để biểu tượng và truyền đạt một
ý nghĩa. Trong các nghiên cứu gần đây, cách hiểu
về từ vựng, nghĩa là từ trong tiếng Hy Lạp, đã được
rút ra để “đề cập đến tất cả các từ trong một ngôn
ngữ, toàn bộ từ vựng của một ngôn ngữ” (Barcroft,
Sunderman, & Schmitt, 2011 [2]. Điều này có nghĩa
là từ vựng không chỉ đề cập đến các mục từ vựng
đơn lẻ hoặc các từ có nghĩa cụ thể mà còn bao gồm
các cụm từ hoặc khối từ vựng. Vì lý do đó, nghiên
cứu cho rằng việc học từ vựng liên quan đến việc
học các khối từ vựng, các cụm từ gồm hai hoặc
nhiều từ dưới dạng các đơn vị từ vựng đơn lẻ. Các
cụm từ bao gồm nhiều hơn một từ có cách sử dụng
công thức, rõ ràng và đóng một vai trò quan trọng
trong việc sử dụng tiếng ngôn ngữ nói chung, cũng
như tiếng Anh nói hoặc viết nói riêng.
2.1.2 Tầm quan trọng của từ vựng
Từ vựng hết sức quan trọng vì nó truyền tải
quan điểm, tư tưởng của người sử dụng ngôn ngữ.
Ngữ pháp kết hợp từ lại với nhau nhưng hầu như ý
nghĩa lại ở trong từ ngữ. Người càng biết được
nhiều từ thì việc giao tiếp sẽ càng được nhiều hơn.
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Trong việc học và dạy tiếng Anh, vốn từ vựng
luôn đóng một vai trò quan trọng vì tất cả người
học cần tiếp thu một số lượng từ nhất định để giao
tiếp với người khác. Khi sinh viên muốn cải thiện
trình độ tiếng Anh của mình để trôi chảy và chính
xác hơn, họ cần phải tiếp thu kiến thức từ vựng hiệu
quả hơn và nâng cao chiến lược học từ vựng của
mình. Allen (1983: 5) [1] cũng tuyên bố rằng "các
vấn đề về từ vựng thường gây trở ngại cho giao
tiếp; giao tiếp bị phá vỡ khi mọi người không sử
dụng đúng từ". Điều này làm nổi bật tầm quan trọng
của từ vựng trong việc giảng dạy trên lớp, vì nếu
không có từ vựng thì việc giao tiếp chắc chắn sẽ
gặp nhiều trở ngại.
Kiến thức từ vựng thường được xem như một
công cụ quan trọng đối với người học ngôn ngữ thứ
hai vì vốn từ vựng hạn chế trong ngôn ngữ thứ hai
cản trở giao tiếp thành công. Nhấn mạnh tầm quan
trọng của việc tiếp thu từ vựng, Schmitt (2000) [20]
nhấn mạnh rằng “kiến thức từ vựng là trung tâm
của năng lực giao tiếp và đối với việc tiếp thu ngôn
ngữ thứ hai”. Nation (2001) [13] mô tả thêm mối
quan hệ giữa kiến thức từ vựng và sử dụng ngôn
ngữ là bổ sung: kiến thức về từ vựng cho phép sử
dụng ngôn ngữ và ngược lại, sử dụng ngôn ngữ dẫn
đến tăng kiến thức từ vựng. Tầm quan trọng của từ
vựng được thể hiện hàng ngày trong và ngoài
trường học. Trong lớp học, những học sinh đạt
thành tích thường là những bạn có vốn từ vựng đầy
đủ nhất. Ngoài trường học, ta thấy những nhà diễn
thuyết giỏi thì họ rất linh hoạt trong việc sử dụng
từ. Vậy nên, dù ngôn ngữ nào thì từ vững vẫn là
một yếu tố rất quan trọng trong giao tiếp.
2.3 Chiến lược của viêc dạy và học từ vựng
2.3.1 Chiến lược học từ vựng
Do tầm quan trọng của từ vựng trong việc học
ngôn ngữ, tất cả người học phải áp dụng nhiều
chiến lược khác nhau để thu được càng nhiều từ có
nghĩa càng tốt. Nó cũng đã trở thành một chủ đề
nghiên cứu phổ biến giữa các nhà nghiên cứu trong
vài thập kỷ qua. Từ quan điểm học ngôn ngữ chung,
Oxford, 1990 (trích dẫn trong D’Onofrio, 2009)
[15] đã xác định hai cách tiếp cận: cách tiếp cận
trực tiếp bao gồm các chiến lược ghi nhớ, nhận thức
và bồi thường và cách tiếp cận gián tiếp bao gồm
các chiến lược siêu nhận thức, xã hội và tình cảm.
Rất nhiều nhà nghiên cứu đã tìm ra các chiến lược
khác nhau để phù hợp với các phong cách khác
nhau của người học. Gu & Johnson (1996) [10] liệt
kê các chiến lược học từ vựng là các chiến lược siêu
nhận thức, nhận thức, ghi nhớ và kích hoạt. Một
chiến lược phân loại học từ vựng khác được đề xuất
bởi Schmitt, 1997 (trích dẫn trong Takac, 2008)
[21], được trích từ phân loại học của Oxford 1990
với sự bổ sung của một danh mục mới, tức là các
chiến lược xác định. Ông phân biệt các chiến lược

36

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUI
thành hai nhóm: chiến lược khám phá được sử dụng
để xác định nghĩa của từ mới khi gặp lần đầu tiên
và chiến lược hợp nhất được sử dụng để củng cố
nghĩa của từ khi gặp lại. Ghazal (2007) [9] đề cập
rằng theo phân loại học của Schmitt, người học sử
dụng nhiều chiến lược xã hội, trí nhớ, nhận thức và
siêu nhận thức để củng cố kiến thức từ vựng của
học. Trong bài viết “Chiến lược và cách thức học từ
vựng Tiếng Anh hiệu quả cho sinh viên trường Đại
học Tây Bắc”, tác giả Vi Văn Hương [22] cũng đã
đưa ra một số chiến lược học từ cho sinh viên như:
xây dựng động lực học từ vựng cho người học;
nhận diện từ vựng quan trọng, phổ biến trong quá
trình học từ vựng; giải mã, đoán nghĩa của từ; sử
dụng từ điển trong quá trình học; đặt từ vựng vào
văn cảnh thực hành qua các kỹ năng; ôn lại từ vựng
trong quá trình học từ vựng.
Như vậy, chiến lược học từ rất phong phú, tuy
nhiên việc áp dụng sao cho hiệu quả thì do người
học tự lựa chọn cho bản thân mình.
2.3.2 Chiến lược dạy từ vựng
Cả nhà nghiên cứu và giáo viên ngôn ngữ đã
làm việc thực sự chăm chỉ để tìm ra những cách cho
việc học từ vựng của người học sao cho hiệu quả.
Để tương thích với các chiến lược học tập khác
nhau, đã có nhiều phương pháp giảng dạy được đề
xuất để hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy từ
vựng của họ. Chiến lược dạy từ vựng được phân
loại là các hoạt động có kế hoạch và không có kế
hoạch trong lớp học. Như các thuật ngữ cho thấy,
các chiến lược không có kế hoạch đề cập đến các
trường hợp các từ có thể được học một cách ngẫu
nhiên và vô tình trong lớp khi học sinh yêu cầu các
nghĩa cụ thể của từ đó, hoặc khi giáo viên nhận thức
được bất kỳ từ nào có liên quan cần được thu hút.
Để đối phó với tính chất ngẫu hứng của các tình
huống giảng dạy như vậy, Seal đã đề xuất một
phương pháp ba chữ C (convey – check –
combine), bao gồm truyền đạt ý nghĩa, kiểm tra ý
nghĩa và hợp nhất ý nghĩa. Theo Hatch và Brown
[11], các chiến lược dạy từ vựng không có kế hoạch
có thể sẽ tốn ít thời gian hơn so với các chiến lược
dạy từ vựng có kế hoạch, trong đó giáo viên thường
chuẩn bị trước tài liệu giảng dạy hoặc sử dụng sách
giáo khoa đã xuất bản, bao gồm danh sách các từ
mục tiêu.
Năm 1994, Oxford và Scarcella [15] đề xuất
một cách tiếp cận dựa trên nghiên cứu mới để dạy
từ vựng, trong đó giáo viên tập trung vào các từ mà
học sinh sẽ gặp thường xuyên và trình bày các từ
một cách có hệ thống dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng
về phân tích nhu cầu. Ngoài ra, việc khuyến khích
các chiến lược học tập độc lập giữa các học sinh
được chú trọng để các em biết cách tiếp tục tự học
từ vựng. Sau khi trải nghiệm cái mà Resnick (1989)
[17] gọi là “học nghề nhận thức”, học sinh sẽ có

KH&CN QUI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUI
được một số kỹ năng để thúc đẩy chiều sâu của xử
lý văn bản và quản lý việc học từ vựng cá nhân
thông qua mô hình của giáo viên của họ (Sökmen
1997) [18]. Trên thực tế, bất kể giáo viên áp dụng
phương pháp hay chiến lược nào trong việc dạy từ
vựng, mục đích là để học sinh nhớ những từ mới
cần được học, thực hành và sửa đổi thường xuyên.
Tùy thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như nội
dung, thời gian sẵn có và giá trị của nó đối với
người học, giáo viên quyết định sử dụng kỹ thuật
trình bày ý nghĩa và hình thức từ vựng nào (Takač,
2008) [21]. Sau đây là một số kỹ thuật dạy từ vựng
như Brewster, Ellis, và Girard (1992) [3] đã nêu.
Họ đang sử dụng các đối tượng; vật thể vẽ; sử dụng
hình ảnh minh họa; tương phản; sự liệt kê; kịch
câm, biểu cảm và cử chỉ; đoán từ ngữ cảnh; khơi
gợi; và bản dịch. Tóm lại, mỗi chiến lược và kỹ
thuật mà giáo viên sử dụng để giúp học sinh tiếp
thu từ vựng đều có những lợi ích riêng. Giáo viên
phải cân nhắc đến tác động của nhiều yếu tố để có
chiến lược dạy từ vựng hiệu quả.
2.4 Ứng dụng Quizlet trong dạy và học từ vựng
2.4.1 Tổng quan về Quizlet
Quizlet là một công cụ học tập trực tuyến
chuyên về phát triển từ vựng và được tạo ra bởi
Andrew Sutherland, sinh viên năm hai trung học ở
Albany, California. Ban đầu nó được hình thành
vào tháng 10 năm 2005 và ra mắt công chúng vào
tháng 1 năm 2007. Tính đến tháng 1 năm 2014,
Quizlet đã có hơn 35 triệu bộ flashcard do người
dùng tạo và hơn 11 triệu người đăng ký.
(Wikipedia)
Công cụ này có một đối tượng mục tiêu rất
cụ thể, những người muốn làm việc về phát triển từ
vựng. Vì vậy, bất kỳ giáo viên nào muốn khuyến
khích học sinh của mình làm việc trên kiến thức từ
vựng của họ hoặc bất kỳ học sinh nào muốn cải
thiện vốn từ vựng của họ một cách dễ dàng và theo
cách thú vị thì quizlet là một lựa chọn cho giải pháp
này và Quizlet thực sự là một ứng dụng đơn giản và
dễ sử dụng. Bạn chỉ cần truy cập trang web của nó;
người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản
Google hoặc Facebook để chia sẻ hồ sơ với bạn bè
nhanh hơn và dễ dàng hơn, hoặc nếu bạn thuộc tuýp
người không muốn chia sẻ tài khoản mạng xã hội
trên các trang web như thế này, bạn cũng có thể tạo
một tài khoản mới với địa chỉ email của bạn. Sau
đó, quá trình tự học đã sẵn sàng để bắt đầu.
Quizlet giống như một cuốn sổ tay trực
tuyến vậy. Về cơ bản, mỗi học phần mình tạo trên
Quizlet bao gồm một bộ từ vựng mình muốn học
trò ghi nhớ. Mỗi từ đều có phần Term/Thuật ngữ và
Definition/Định nghĩa. Điểm tôi thấy thích là vì
Quizlet có lượng người sử dụng đông đảo, nên mỗi
khi vừa ghi xong Thuật ngữ, thì Quizlet sẽ đưa ra
gợi ý phần định nghĩa đã có sẵn, và giáo viên chỉ
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cần chọn nội dung phù hợp với mong muốn của
mình. Với các lớp học nâng cao thì có sẵn định
nghĩa bằng tiếng Anh làm cho công việc soạn từ
mới trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
2.4.2 Đánh giá và tác dụng của Quizlet
Trong nghiên cứu về việc sử dụng Quizlet so
với Rote Rapid [16], Gregory E. Menke nhận thấy
rằng các sinh viên của ông thích Quizlet hơn vì nó
dễ sử dụng hơn, dễ tiếp cận hơn và thân thiện hơn
với người dùng. Một số học sinh trong lớp đăng
danh sách từ vựng trong Quizlet một cách thường
xuyên để dễ dàng tập trung vào các từ vựng quan
trọng hơn. Với tư cách là thành viên nhóm, Quizlet
thông báo cho tất cả người dùng danh sách được
cập nhật. Vì Quizlet tự động tạo danh sách tiếp theo
gồm các từ bị bỏ sót, chúng ta có thể tập trung vào
những gì chúng ta cần nhất. Điều này giúp tiết kiệm
rất nhiều thời gian. Quizlet linh hoạt hơn để truy
cập các tập hợp con của danh sách. Quizlet cung
cấp nhiều tính năng kiểm tra thích ứng hơn. Quizlet
mang tính hợp tác và cạnh tranh hơn.
Để đánh giá các chương trình học qua thẻ
(flashcard) dựa trên web, Nakata (2011) [12] đã đưa
ra một bộ tiêu chí được sử dụng để đánh giá Quizlet
như: tạo flashcard, hỗ trợ đa ngôn ngữ, đơn vị nhiều
từ, loại thông tin, chế độ trình bày và truy xuất, nỗ
lực, sử dụng chung, trình tự thích ứng, kích thước
khối và diễn tập mở rộng.
Vậy ta có thể thấy các tác dụng khi tham gia
học trực tuyến cùng Quizlet:
* Học theo cách thông minh hơn
Hơn 95% học sinh sử dụng Quizlet cho biết họ
đã cải thiện được điểm số. Các công cụ đơn giản
của Quizlet có thể giúp bạn học bất cứ nội dung gì,
từ đại số nhập môn, lịch sử Việt Nam, cho đến kinh
tế lượng cấp đại học — và hơn thế nữa.
* Chia sẻ kiến thức
Tạo động lực và thu hút học sinh học tập bằng
Quizlet. Tạo học phần cho lớp học của bạn, hợp tác
với giáo viên khác, chơi Quizlet Live và cung cấp
tài liệu cho học sinh để các em học theo phương
pháp hiệu quả và vui hơn.
* Nắm chắc nội dung học
Quizlet giúp học sinh (và giáo viên) học chặt và
hiểu chắc nội dung các em muốn học. Quizlet tổ
chức nhiều hoạt động tùy biến, thu hút nhờ sự đóng
góp của mọi người trên khắp thế giới.
* Cung cấp công cụ để làm các thẻ học tập
(Flashcards) một cách dễ dàng.
Một cách tốt hơn để học với flashcards chính là
ở đây. Quizlet cung cấp công cụ giúp người học và
giáo viên tạo flashcards của riêng mình, bằng cách
sử dụng những nghiên cứu của những người bạn
cùng lớp hoặc tìm kiếm kho lưu trữ về hàng triệu
sàn flashcard từ các sinh viên khác.
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Vì những lợi ích nêu trên, tôi đã quyết định sử
dụng Quizlet để tạo ra một công cụ học từ vựng dựa
trên web nhằm cung cấp cho sinh viên của tôi tại
trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh một cách
tiếp thu từ mới hiệu quả.
2.4.3 Ứng dụng Quizlet trong dạy và học từ vựng
học phần Tiếng anh cơ bản tại trường Đại học
công nghiệp Quảng Ninh
Khởi đầu là một công cụ học tập trực tuyến
đơn giản, Quizlet ngày nay cung cấp các công cụ
cho nhiều người học để tạo thẻ ghi nhớ, tập viết
chính tả, chơi các trò chơi giáo dục, kiểm tra kiến
thức, hợp tác cùng những người học khác và nhiều
tính năng khác nữa.

Hình 1: Tạo một thư mục trong Quizlet

Giáo viên lập một tài khoản trên quizlet thông
qua email hoặc facebook. Sau khi có tài khoản,
giáo viên tạo 1 học phần hay gọi là 1 bộ flashcards
theo Module sách giáo trình New cutting edge (preintermediate). Nhưng để dễ theo dõi, người dạy cần
vào thư viện của mình và tạo một thư mục để cho
tiện theo dõi cho việc học. Ở đây, tôi đã lập một thư
mục TACB1, trong thư mục có chứa các module
của học phần tiếng Anh cơ bản 1.
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Trong thư mục TACB1, tôi đã tạo ra những
học phần theo chương trình giảng dạy trên lớp. Tùy
theo trình độ của sinh viên mà người dạy có thể để
số lượng từ sao cho phù hợp với mỗi lần học, số từ
có thể dao động từ 20-50 từ. Với sinh viên khóa 14
tại trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh, tôi đã
tạo các học phần (tương ứng với các module trong
giáo trình new cutting edge, pre-intermediate) dao
động từ 18-35 từ trên mỗi bài học. Có những bài
học có nhiều từ vựng, tôi đã tách làm hai phần để
người học dễ học hơn, đồng thời phân loại từ theo
chủ đề cũng dễ dàng hơn.
Trong mỗi học phần người dùng có thể thêm
hoặc bớt thuật ngữ theo ý định của mình. Sau khi
thêm thuật ngữ, ta có thể thêm định nghĩa bằng
tiếng Anh (trên phần mềm đã có, nhưng người dạy
cũng cần soát lại cho chính xác và đúng ý đồ dạy
của mình). Mỗi thuật ngữ đều có kèm phát âm của
người bản ngữ, đây thật sự là một thuận lợi khi học
từ mới mà không cần phải tra phát âm của từ ở một
ứng dụng khác. Hơn nữa, người học lại được tiếp
cận với ngôn ngữ đích một cách tự nhiên hơn, họ
không phải băn khoăn xem đã đọc phát âm đúng
chưa. Sau khi soạn xong học phần, ta có thể thêm
học phần đó vào các Lớp hoặc Thư mục để dễ dàng
quản lý hơn.
Thời gian soạn từ mới trên Quizlet của giáo
viên trung bình chỉ trong 5-10 phút khi đã có danh
sách từ soạn sẵn trên word. Số lượng từ vựng mỗi
buổi không nên để quá nhiều để người học có thời
gian học, đọc, ghi nhớ và kiểm tra xem mình học
được đến đâu. Quizlet cho phép nhập từ mới rất
nhanh từ Word, Excel hay Google Docs. Giáo viên
chỉ cần Copy – Paste là hoàn thành phần soạn thảo.
Vì vậy, nếu thầy cô có file từ vựng đã đánh máy sẵn
thì việc chuyển sang Quizlet chỉ mất 1-2 phút.
Trong mỗi học phần, người học có thể sử dụng:
- Flashcards: Thẻ ghi nhớ (một mặt là thuật ngữ,
mặt còn lại là định nghĩa), có phần phát âm (tiếng
Anh) để người học kiểm tra.
- Learn: Học (học lần lượt các từ)
- Write: Viết (luyện viết từ đúng, tránh học vẹt, chỉ
biết đọc không biết viết)
- Dictate: Chính tả (Nghe và viết, giúp học trò biết
nhận diện đúng từ)
- Test: Kiểm tra (Đây là phần rất hay, và giáo viên
áp dụng để kiểm tra xem người học nhớ được bao
nhiêu phần trăm từ vựng)
Ngoài ra, người học còn được học thông qua
chơi, đó là phần Match (ghép thẻ - ghép thuật ngữ
và định nghĩa) và Gravity (thiên thạch - Các thiên
thạch rơi xuống Trái Đất, người học cần nhập đúng
từ để cản thiên thạch lại)
Trong quá trình học, người học có thể đánh
dấu sao những từ chưa nhớ. Quizlet có chức năng

Hình 2: Tách các bài học sao cho phù hợp với người học
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nhắc nhở để người học học lại những từ này và
những từ hay bị sai trong lúc luyện tập.
Từ Quizlet, giáo viên có thể xuất Bảng từ vựng
để in ra một cách nhanh chóng. Bảng từ vựng này
được trình bày rất dễ nhìn và tiện lợi trong việc tra
cứu, đặc biệt là tra cứu từ vựng theo đúng thứ tự
bảng chữ cái.

Hình 3: Cách xuất từ và ghép bài để ôn tập

Để thực hiện ôn tập, giáo viên chỉ cần ghép các
bài đã soạn với nhau để tạo bài kiểm tra tổng hợp,
và việc này rất hữu dụng cho các bài ôn tập cho thi
giữa học phần và kết thúc học phần.
Bên cạnh những tính năng cơ bản để dạy và
học từ vựng, với tài khoản Quizlet nâng cao thì
người dạy sẽ được cấp nhiều quyền hơn, chẳng hạn
như: theo dõi được tiến độ học tập của người học,
tổ chức lớp học (không giới hạn số lượng lớp học),
tủy chỉnh âm thanh, hình ảnh….
Để đánh giá hiệu quả khi sử dụng Quizlet đối
với người học, trong học kỳ 1 năm học 2021-2022
tôi đã thực hiện bài kiểm tra từ vựng đối với sinh
viên lớp Tiếng anh cơ bản 1-1-21-3 (ĐH05).K14.
Sinh viên được thực hiện hai bài kiểm tra gồm bài
kiểm tra trước khi sử dụng Quilzet và sau khi dùng
ứng dụng đó. Và sau đây là kết quả mà tôi thu
được.
Bảng 1. Sự thay đổi điểm số của sinh viên trước và sau
khi dùng Quizlet
Pre-test
Điểm

1-5
5-6
7-8
9-10
Tổng

Post-test

Số
SV

Tỉ lệ %

Số SV

Tỉ lệ %

23
25
5
1
54

42.6
46.3
9.3
1.9
100.0

13
24
13
4
54

24.1
44.4
24.1
7.4
100.0

Bảng 1 cho chúng ta một cách nhìn rõ hơn về
khả năng sử dụng từ vựng của sinh viên được cải
thiện như thế nào giữa trước và sau khi dùng
Quizlet cho việc học từ vựng của mình.
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Nhìn vào bảng điểm so sánh kết quả của bài
kiểm tra đầu vào (Pre-test – được thực hiện trước
khi sinh viên được tiếp cận Quizlet) với bài kiểm
tra cuối (Post-test), chúng ta thấy rằng: kết quả về
khả năng học và nhớ từ ban đầu của sinh viên khá
thấp. Một tỉ lệ lớn sinh viên chỉ đạt điểm từ 1 đến 5,
chiếm 42.6%, trong khi đó số lượng sinh viên nhớ
từ đạt từ điểm 7 đến 10 chỉ đạt 11.2%. Sau khi
giảng viên giới thiệu, chia sẻ Quizlet cho sinh viên,
kết quả về sử dụng từ vựng của sinh viên đều tăng
lên rõ rệt. Tỉ lệ sinh viên đạt điểm từ 1 đến 5 giảm
xuống còn 24.1%, số lượng sinh viên đạt điểm từ 7
đến 10 đã tăng lên trên 30% số lượng sinh viên
được khảo sát.
Từ kết quả trên, tôi thấy sự tiến bộ rõ rệt của
sinh viên khi được tiếp cận với Quizlet theo mỗi
module trong chương trình tiếng Anh cơ bản 1.
Sinh viên được học theo thẻ, được viết, được học
chính tả, được chơi ghép thẻ và được kiểm tra theo
mỗi phần mà giảng viên giao cho.
3. KẾT LUẬN
Hiện tại sinh viên tại đại học công nghiệp
Quảng Ninh học hai học phần tiếng Anh cơ bản và
một học phần tiếng Anh chuyên ngành. Với các từ
vựng thuộc học phần tiếng Anh cơ bản, các định
nghĩa của từ cũng như việc tìm kiếm các bài học
tương tự trên Quizlet rất thuận tiện cho giáo viên và
cả người học. Với những từ vựng chuyên ngành
trong các học phần tiếng Anh chuyên ngành,
Quizlet giúp cho sinh viên có một công cụ học tập
bớt nhàm chán hơn so với cách học từ truyền thống
trước đây. Việc học từ thông qua Quizlet cũng
khiến cho sinh viên hào hứng hơn với các bài học
trên lớp. Đặc biệt, với những người học đam mê với
ngoại ngữ, thì kho Quizlet với vô vàn flashcards
giúp họ thỏa mãn đam mê nâng cao từ vựng của
mình từ cơ bản đến nâng cao. Quizlet hiện đã có
mặt trên cả App Store và Google Play, cho phép
người dùng sử dụng ngay trên chiếc điện thoại thân
thuộc của mình. Chỉ cần vào App Store hoặc
Google Play, tìm Quizlet vào tải về, sau đó đăng
nhập và chúng ta đã có ngay công cụ học tiếng anh
hiệu quả và gọn nhẹ hơn là việc mang theo các
quyển sách dày cộp. Hy vọng bài viết sẽ mang lại
hiệu quả cho việc dạy và học từ vựng tiếng Anh nói
chung và các ngôn ngữ khác nói riêng.
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Dạy và học trực tuyến, Đại
học Công nghiệp Quảng
Ninh, Các môn Lý luận
chính trị, Chất lượng

Trong bối cảnh về sự phát triển không ngừng của thời đại công nghệ số, những
ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có giáo
dục thì giáo dục trực tuyến trở thành xu thế tất yếu và không thể đảo ngược. Đặc
biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, một trạng thái chưa
từng có tiền lệ đã hình thành - rất nhiều lĩnh vực hoạt động được chuyển từ trực
tiếp sang trực tuyến. Thực hiện chủ trương của Bộ giáo dục Đào tạo là "Tạm
ngừng đến trường nhưng không ngừng việc học", tháng 8/2020, trường
ĐHCNQN cũng đã triển khai dạy và học trực tuyến để đảm bảo “mục tiêu kép”
vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện đúng tiến độ và lộ trình học tập của thầy và
trò Nhà trường. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn nhiều bất cập cần có
những giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả của hình thức giảng dạy này, đặc
biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài và chưa rõ hồi kết như hiện nay.
Bài viết đi vào phân tích những thuận lợi, khó khăn và kết quả thực hiện công tác
giảng dạy trực tuyến các môn Lý luận chính trị tại trường ĐHCNQN từ tháng
8/2020 đến nay. Đăc biệt phân tích những tồn tại và nguyên nhân, từ đó đưa ra
một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến các
môn LLCT trong Nhà trường.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cuối năm 2019, đầu năm 2020 khi dịch bệnh
Covid-19 bùng phát và lan rộng ra trên toàn thế giới,
tác động mạnh mẽ tới nước ta, gây thiệt hại nặng nề
cho sự phát triển của đất nước trên hầu hết các lĩnh
vực, trong đó có giáo dục và đào tạo. Lúc này để
đảm bảo an toàn sức khoẻ và tính mạng thì dạy và
học trực tuyến không chỉ là xu thế mà thực sự là
giải pháp mang tính thức thời.
Trước tình hình đó, thực hiện được chủ trương
của Bộ giáo dục Đào tạo là "Tạm ngừng đến trường
nhưng không ngừng việc học", tháng 8/2020,
trường ĐHCNQN cũng đã triển khai dạy và học
trực tuyến để đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng
chống dịch, vừa thực hiện đúng tiến độ và lộ trình
học tập của thầy và trò Nhà trường thông qua phần
mềm Zoom Meeting và Microsoft Teams. Tuy
nhiên trong quá trình thực hiện còn nhiều bất cập
cần có những giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu
quả của hình thức giảng dạy này, đặc biệt trong bối
cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài và chưa rõ hồi kết
như hiện nay.
2. NỘI DUNG
2.1. Khái quát chung về dạy học trực tuyến
2.1.1. Khái niệm và ưu, nhược điểm của các hình
thức dạy học trực tuyến
 Khái niệm:
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Dạy học trực tuyến là hình thức giảng dạy và
học tập ở các lớp học trên Internet. Người dạy và
người học sẽ sử dụng phần mềm nền tảng học trực
tuyến, ứng dụng truyền âm thanh, hình ảnh và các
thiết bị thông minh (laptop, smartphone, máy tính
bảng,...). Các bài giảng, tài liệu (dưới dạng văn bản,
hình ảnh, video…) được đưa lên các nền tảng và
người dùng có thể dễ dàng truy cập và học mọi lúc
mọi nơi. Bên cạnh đó còn có các khóa học cùng
thời gian thực có sự tham gia và tương tác giữa giáo
viên và học viên. [4]
 Ưu, nhược điểm:
Hình thức dạy và học trực tuyến bộc lộ nhiều
ưu điểm đó là có thể tiết kiệm được một số các loại
chi phí thường xuyên như: chi phí cho việc đi lại
(các loại chi phí liên quan đến giao thông, chẳng
hạn như nhiên liệu, bãi đậu xe, bảo dưỡng xe và chi
phí giao thông công cộng, …); chi phí sinh hoạt (ăn,
ở, …) đối với sinh viên xa nhà, ở trọ, …; tiết kiệm
thời gian do không phải di chuyển đến lớp học hay
nói cách khác là tận dụng được chi phí cơ hội về
thời gian, …
Mặc dù vây, học trực tuyến cũng có một số
nhược điểm:
- Khó khăn về kỹ thuật, cơ sở vật chất không
đồng bộ: Dạy và học trực tuyến thì phụ thuộc rất
nhiều vào thiết bị công nghệ như máy tính, ipad,
điện thoại smartphone, … và đặc biệt là đường
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truyền Internet. Khi nhiều người cùng truy cập cùng
một lúc, đường truyền không tốt việc học sẽ bị ngắt
quãng trong quá trình giảng dạy, sẽ có những
trường hợp học sinh không thể theo kịp bài giảng
vì lỗi kỹ thuật cũng là một rào cản lớn không chỉ
làm giảm chất lượng bài giảng mà còn khiến học
sinh mất tập trung vào bài học.
- Thêm vào đó, thầy cô chưa quen với việc dạy
online, dạy qua internet dẫn tới chất lượng các tiết
học chưa được tốt. Người học chưa quen với
phương pháp học mới, chưa đạt được hiệu quả thực
sự, dễ bị phân tâm và phát sinh những phản ứng
tiêu cực như lơ là, mất tập trung, học chống đối,…
- Khả năng tương tác kém: Với hình thức học
trực tuyến sự tương tác giữa các bạn sinh viên, học
viên và thầy cô hạn chế hơn so với lớp học thông
thường. Khi học tập tại lớp, các chủ đề khác nhau
sẽ được thảo luận và xem xét từ nhiều góc độ do
thời gian tiếp xúc vật lý, các cử chỉ ngôn ngữ hình
thể, giao lưu và giao tiếp đạt hiệu quả cao hơn.
Những cuộc thảo luận như vậy thì môi trường trực
tiếp “mặt đối mặt” thực sự có ý nghĩa. [3]
2.1.2. Các hình thức dạy học trực tuyến
Hiện nay, với những thành tựu của nền đại
cách mạng công nghiệp 4.0, với sự hỗ trợ đắc lực
của công nghệ, các hình thức dạy học trực tuyến trở
nên rất đa dạng. Về cơ bản, bạn có thể xếp chúng
vào ba nhóm dưới đây
- Khóa học online trên nền tảng E-learning
- Dạy học qua các nền tảng video, chat trực tuyến
- Hình thức gia sư online [5]
Tuy nhiên trong phạm vi phương pháp đang
được triển khai và áp dụng tại trường ĐHCNQN,
tác giả chỉ tập trung vào hình thức dạy trực tuyến
“qua nền tảng video, chat trực tuyến”. Hiện tại Nhà
trường đang tổ chức thực hiện giảng dạy trực tuyến
thông qua phần mềm Zoom và Microsoft Teams.
2.1.3. Các nhân tố tác động đến dạy và học trực
tuyến
Để một bài giảng trực tuyến có hiệu quả, các
yếu tố quyết định đến chất lượng giảng dạy trực
tuyến bao gồm: Cấu trúc và cách thiết kế "kịch bản"
đối với bài giảng; Phương thức tương tác; Khả năng
tự học của người học; Sự ổn định của hạ tầng công
nghệ; Cách thức kiểm soát chất lượng của nhà
trường
Thiết kế nội dung bài giảng cũng là yếu tố rất
quan trọng, do đó phải có nhiều sự thay đổi, đồng
thời là cách kết hợp đa dạng và hợp lý các phương
pháp giảng dạy như trình chiếu bài giảng, hình ảnh
video, trắc nghiệm khách quan, bài tập ngắn, động
não... Bài giảng cần được triển khai theo một kịch
bản được chuẩn bị chu đáo với việc kết hợp hoạt
động vui chơi với phương pháp giáo dục để cuốn
người học vào dòng thời gian của khóa học. Đồng
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thời, cũng tăng tính tương tác giữa các thành viên
trong lớp. [1]
2.2. Thực trạng việc dạy và học trực tuyến các
môn lý luận chính trị tại trường ĐHCNQN
2.2.1. Những đặc trưng của các môn LLCT và sự
cần thiết phải áp dụng đào tạo trực tuyến các môn
LLCT trong các trường CĐ, ĐH.
 Đặc trưng của các môn LLCT:
Hiện nay, trong chương trình đạo tạo Đại học,
các môn LLCT là những môn học thuộc chương
trình đại cương. Các môn LLCT có những đặc
trưng cơ bản, riêng biệt, cụ thể là:
Thứ nhất, các môn LLCT vốn là các môn lý
luận, mang tính tổng hợp, khái quát và trừu tượng
cao, nhất là môn triết học, nên khó dạy và khó học.
Đặc biệt với sinh viên năm thứ nhất vẫn còn mang
nặng cách tư duy từ phổ thông rất khó để tiếp cận
và nắm bắt nội dung các bài học.
Thứ hai, giữa lý luận và thực tiễn có mối liên
hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau, trong đó,
thực tiễn giữ vai trò quyết định. Lý luận nói chung
và LLCT nói riêng có nguồn gốc từ thực tiễn. Do
đó, yêu cầu đặt ra trong giảng dạy là phải gắn liền
lý thuyết với thực tiễn.
Thứ ba, các môn LLCT có tính tư tưởng, nhất
là tư tưởng chính trị, tác động trực tiếp không chỉ
thế giới quan, phương pháp luận mà còn tác động
trực tiếp đến nhân sinh quan, niềm tin, ý chí và bản
lĩnh chính trị của người học. Các môn LLCT là bộ
phận chủ đạo tạo nên cơ sở lý luận trong chủ trương,
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Cũng vì đặc trưng đặc biệt đó, Ban Tuyên giáo
trung ương trực tiếp chỉ đạo và Bộ Giáo dục & Đào
tạo tổ chức biên soạn và quản lý nội dung chương
trình môn học, tài liệu giảng dạy và học tập, thời
lượng,…các môn học này và được thực hiện thống
nhất trong cả nước. Các trường không được biên
soạn nội dung chương trình, giáo trình các môn
LLCT. [2]
2.2.2. Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng
dạy và học trực tuyến các môn LLCT tại trường
ĐHCNQN
Để bảo đảm chương trình giáo dục trước tình
hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hỗ trợ
học sinh, giáo viên có đủ quỹ thời gian học tập, ôn
tập, Bộ GDĐT đã 2 lần điều chỉnh khung kế hoạch
thời gian năm học 2019-2020.
Trước tình hình đó, trường ĐHCNQN cũng
như nhiều trường đại học trên cả nước đã triển khai
dạy học trực tuyến với các phần lý thuyết trong đó
có các học phần LLCT. Từ giữa tháng 8/2020, thực
hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà
trường về việc tổ chức giảng dạy trực tuyến trong
thời gian sinh viên chưa thể quay lại trường do ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19, giảng viên bộ môn
LLCT của trường ĐHCNQN đã đồng loạt triển khai
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giảng dạy trực tuyến cho sinh viên tất cả các môn
học thuộc Bộ môn đang quản lý và giảng dạy các
ứng dụng Zoom meeting và Microsoft Teams.
 Thuận lợi:
- Nhà trường đặc biệt quan tâm nên các vấn đề
về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giảng dạy trực
tuyến được đầu tư như: nâng cấp hệ thống Internet,
tốc độ đường truyền, mua bản quyền ứng dụng
phần mềm Zoom meeting, Microsoft Teams, ...
Đồng thời, triển khai nhanh chóng việc lập các tài
khoản cho giảng viên và sinh viên để tham gia các
lớp học. Nhà trường cũng đã tổ chức nhiều buổi tập
huấn, hướng dẫn chi tiết về các tính năng và thao
tác cũng như cách thức sử dụng các ứng dụng trên
trong quá trình giảng dạy để đạt hiệu quả cao nhất.
- Tập thể sư phạm Nhà trường nói chung và tất
cả giảng viên Bộ môn LLCT nói riêng đã nêu cao
tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia nghiên cứu,
tập huấn và vận dụng hệ thống giảng dạy trực tuyến
thông qua ứng dụng một cách nhiệt tình.
- Công tác điểm danh, kiểm tra số lượng sinh
viên tham gia lớp học được thực hiện tốt. Sau khi
kết thúc buổi học, giảng viên thực hiện báo cáo sĩ
số lớp thông qua hệ thống phần mềm, sau mỗi tuần
học thực hiện báo cáo tình hình lớp học, những
thuận lợi, khó khăn phát sinh để có giải pháp khắc
phục kịp thời.
* Khó khăn:
- Về phía người dạy: Mặc dù hầu hết các thầy
cô đã chuẩn bị tâm thế để giảng dạy trực tuyến,
nhưng khi lên lớp dạy trực tuyến vẫn còn chưa
quen với các chức năng của Microsoft Teams;
một số thầy cô sử dụng các thiết bị công nghệ
(máy tính, ipad, …) tính năng chưa cao nên quá
trình upload bài giảng và chia sẻ Slide bài giảng
con chậm so với tốc độ đường truyền.
- Về phía người học: Tốc độ đường truyền
Internet của một số sinh viên còn chậm nên dẫn đến
việc nghe âm thanh hoặc xem hình ảnh bài giảng
của thầy cô cũng bị ảnh hưởng. Mặt khác, những
gián đoạn trong quá trình học do đường truyền gây
ra cũng ảnh hưởng đến tâm lý học tập và chất lượng
buổi học. Một số học viên thao tác trên hệ thống
dạy trực tuyến Microsoft Teams còn hạn chế; việc
theo dõi bài giảng liên tục qua màn hình máy tính ít
nhiều gây mệt mỏi cũng dẫn tới tâm lý và hứng thú
học tập giảm sút, nhiều bạn tắt micro, tắt camera
làm việc riêng nên hiệu quả giờ học không đảm bảo.
2.2.3. Kết quả đạt được và hạn chế trong công tác
dạy và học theo hình thức trực tuyến các môn Lý
luận chính trị tại Nhà trường
 Kết quả đạt được
Công tác chuẩn bị cho giảng dạy trực tuyến
được triển khai nhanh chóng và khá bài bản mặc dù
đây là lần đầu tiên, chưa có tiền lệ. Lãnh đạo Nhà
trường cũng như lãnh đạo bộ môn đã sâu sát vào
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cuộc để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả. Trước
khi bắt đầu học kỳ, bộ môn thành lập các hội đồng
kiểm tra và đánh giá hồ sơ giảng dạy của các giảng
viên nhằm đảm bảo kiểm soát chất lượng và bổ
sung kịp thời những thiếu sót.
Các giảng viên thường xuyên chia sẻ thông tin,
hướng dẫn kỹ thuật ở mọi nơi, mọi lúc, khắc phục
những bỡ ngỡ ban đầu của hình thức giảng dạy mới.
Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của
Trường cũng thường xuyên chia sẻ nhiều đoạn clip
hướng dẫn kỹ thuật trong suốt học kỳ và cả năm
học.
Thời gian đầu, Nhà trường triển khai giảng dạy
thông qua các ứng dụng Zoom Meeting. Từ học kỳ
2, năm học 2019 – 2020 đến nay, ứng dụng đồng bộ
phần mềm Microsoft Teams. Do tính đặc thù của
môn học thiên về lý thuyết, số lượng sinh viên
trong một lớp lại đông hơn nhiều so với các lớp
chuyên ngành, nên cũng gây không ít khó khăn cho
giảng viên trong quá trình giảng dạy, trao đổi và
quản lý lớp. Tuy nhiên, những khó khăn đã dần
được khắc phục khi 100% giảng viên trong Bộ môn
triển khai giảng dạy trên ứng dụng với hệ thống
quản lý học tập trực tuyến có sẵn. Với đặc thù của
môn học, nên trong quá trình dạy trực tuyến, giảng
viên sẽ đưa những vấn đề có tính thực tiễn hiện nay
vào nội dung bài giảng hoặc để tăng cường mức độ
tương tác trao đổi giữa giảng viên với sinh viên;
giảng viên đã sử dụng công cụ chát, cửa sổ trò
truyện trên nền tảng chọn dạy trực tuyến với sinh
viên để giải đáp câu hỏi, bài tập mà các em còn
đang vướng mắc.
Để có một giờ giảng trực tuyến có hiệu quả,
khoa, bộ môn và từng giảng viên đã nghiên cứu xây
dựng và thiết kế nội dung bài giảng theo đề cương
môn học, đồng thời kết hợp đa dạng và hợp lý các
phương pháp giảng dạy như trình chiếu bài giảng có
hình ảnh minh họa, bài tập, video, phim tư liệu…
Kết quả đạt được sau một thời gian tổ chức giảng
day trực tuyến, phần lớn giảng viên trong khoa đều
cho ý kiến chung là số lượng sinh viên tham gia giờ
học trên trực tuyến chiếm tới 80 - 90%, có những
lớp tỷ lệ lên tới 100%. Chất lượng sinh viên đảm
bảo chỉ tiêu Hội nghị viên chức đã đề ra. Cụ thể:
- Năm học 2019 – 2021: tỷ lệ sinh viên Khá,
giỏi đạt trên 40%, sinh viên Yếu, kém là 2,38%.
- Năm học 2020 – 2021: tỷ lệ sinh viên Khá,
giỏi đạt trên 41,6%, sinh viên Yếu, kém là 8,12%.
 Tồn tại, hạn chế
Từ kết quả đạt được trong triển khai giảng dạy
trực tuyến trên các ứng dụng Zoom meeting và
Microsoft Teams, trong quá trình thực hiện, giảng
viên vẫn gặp phải một số khó khăn sau:
- Với ưu điểm là giúp giảng viên và sinh viên có
thể tương tác trực tuyến để nắm nội dung kiến thức
của bài học. Tuy nhiên, do nghỉ ở nhà lâu, sinh viên
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khó tự học, cần giảng viên theo sát, nhắc nhở đồng
hành giúp các em không bị xao nhãng việc học.
Dạy trực tuyến, giảng viên khó đánh giá và quản lý
giờ dạy, đặc biệt đối với những môn chính trị đều
có sĩ số lớp đông từ trêm 50 sinh viên/01lớp.
- Do triển khai gấp rút, vì giảng dạy trực tuyến
là giải pháp tình thế để đối phó với dịch Covid-19
nên một số giảng viên khả năng thích ghi với công
nghệ vẫn còn chậm, nên sẽ vất vả hơn so với dạy
trực tiếp.
- Cơ sở hạ tầng công nghệ chưa tốt, chưa đảm
bảo nên hệ thống mạng truy cập thường bị ngẽn
hoặc đường truyền kém, dẫn đến chất lượng buổi
học chưa được cao.
- Mặc dù các em sinh viên khá năng động trong
sử dụng công thông tin để khai thác các bài giảng
của thầy cô giáo, nhưng trên thực tế do hoàn cảnh,
điều kiện cơ sở vật chất của gia đình các em, nên sẽ
chi phối nhiều đến hoạt động học trực tuyến của các
em.
- Do sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên
trong quá trình học chủ yếu là từ một chiều, sinh
viên tiếp nhận qua mạng, qua các phương tiện, sự
tương tác cần thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập
sau đó chứ không trực tiếp. Điều này, sẽ ảnh hưởng
đến chất lượng bài giảng.
Mặc dù đến nay, việc dạy và học trực tuyến tại
Nhà trường đã ổn định hơn, thầy và trò đã nắm bắt,
triển khai trong điều kiện có kinh nghiệm tốt hơn,
tuy nhiên hiệu quả chưa thực sự tương xứng với
tiềm năng.
2.3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và
học các môn Lý luận chính trị tại trường
ĐHCNQN
2.3.1. Về phía Nhà trường
* Ban hành các quy chế cụ thể nhằm nâng cao
chất lượng giảng dạy và học tập theo hình thức trực
tuyến
Theo nhiều chuyên gia giáo dục, trong thời đại
4.0, học trực tuyến đang ngày càng khẳng định
nhiều ưu điểm vượt trội, xu hướng học trực tuyến
không chỉ là biện pháp tình thế trong thời dịch bệnh
mà sẽ là xu hướng mà Việt Nam cần tiến tới trong
tương lai. Do đó, Nhà trường cần ban hành các quy
chế cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và
học tập theo hình thức trực tuyến. Bao gồm các quy
chế về hồ sơ, chất lượng bài giảng, công tác quản lý
học sinh, sinh viên; đặc biệt cần xây dựng và ban
hành bộ tiêu chí và phương thức đánh giá chất
lượng sinh viên phù hợp với hình thức học mới so
với hình thức học truyền thống trước đây.
* Bổ sung, hoàn thiện và nâng cấp, từng bước
hiện đại hoá cơ sở vật chất phục vụ cho công tác
giảng dạy theo hình thức trực tuyến.
Đối với một số các môn học có thể ghi hình sẵn
bài giảng, chia sẻ các video để các em sinh viên có
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thể chủ động về thời gian, địa điểm tự nghiên cứu
trước; một số môn học cần tăng thời lượng tương
tác trực tiếp giữa thầy cô và sinh viên. Do đó, Nhà
trường cần quan tâm đầu tư trang thiết bị đồng bộ,
có tính bảo mật cao phục vụ công tác ghi hình, mà
giảng dạy trực tuyến của giảng viên nhằm đáp ứng
được yêu cầu một cách tốt nhất cho cả người dạy
lẫn người học.
* Nâng cao chất lượng đội ngũ theo hướng “số
hoá”
Nhà trường cần có cơ chế, chính sách đào tạo,
bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên
theo xu thế “số hoá” để bắt kịp và đáp ứng tốt công
tác giảng dạy theo hình thức mới này. Giảng viên
nắm bắt tốt công nghệ cũng là điều kiện quan trọng
giúp họ có thể khai thác các tính năng của ứng dụng
giảng dạy, có thể thiết kế các bài giảng sinh động,
khoa học, có tính thuyết phục cao và qua đó nâng
cao chất lượng các giờ học.
2.3.2. Về phía giảng viên
Chuyển đổi từ hình thức dạy truyền thống sang
giảng dạy trực tuyến nhiều giảng viên vấp phải tâm
lý “nói một mình”, e ngại khi nói mà không biết
người nghe có chú ý nghe không, nói mà không có
sự khích lệ, hưởng ứng, ... Và chuyển đổi từ việc
thuyết minh, thuyết trình có phấn bảng để viết, ghi
chú sang thao tác hoàn toàn trên thiết bị công nghệ
khiến cho họ gặp khá nhiều trở ngại, trong đó có trở
ngại về mặt tâm lý. Điều này cũng ảnh hưởng lớn
tới “hứng thú” của giảng viên trong giờ học. Do vậy,
việc tiên quyết là giảng viên cần vượt qua các rào
cản về tâm lý này. Cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng về
nội dung bài giảng, thiết kế “kịch bản” tiết học chu
đáo, ứng dụng tốt công nghệ để hỗ trợ thông qua
các hình ảnh, video clip, … và phải chú tâm truyền
đạt một cách “hoàn hảo” nhất có thể.
Để đạt được hiệu quả cao nhất, với vai trò là
người định hướng, lấy người học là trung tâm,
giảng viên cần chuẩn bị chi tiết, cẩn thận tất cả mọi
mặt trước mỗi giờ giảng như:
 Công tác chuẩn bị:
- Kiểm tra các thiết bị điện tử, đường truyền, các
ứng dụng phục vụ cho giảng dạy. Bên cạnh đó giáo
viên có thể hỗ trợ những sinh viên gặp khó khăn
trong việc điều hướng liên kết hoặc quản lý tài liệu
trên các trang web khác nhau.
- Luôn xuất hiện với diện mạo hoàn chỉnh,
chuyên nghiệp, tác phong chuẩn mực, mô phạm,..
 Công tác giảng dạy
- Một trong những hạn chế lớn của dạy học trực
tuyến là đòi hỏi tính tự giác của người học rất cao.
Do vậy, giảng viên cũng cần có biện pháp tích cực
nhằm xây dựng tính chủ động, tự giác cho sinh viên.
Cần nhận thức rõ, công tác giảng dạy không phải là
một chiều áp đặt mà luôn cần có sự phản biệt, trao
đổi tích cực hai chiều. Giảng viên cần có đề cương
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bài giảng chi tiết, cẩn thận, tường minh làm nền
tảng và được gửi trước cho sinh viên chủ động nắm
bắt sơ bộ nội dung và có thể chuẩn bị câu hỏi để
trao đổi, phản biện trong giờ học.
- Đổi mới và tăng cường cách tương tác giữa
giảng viên và sinh viên. Ở các lớp học truyền thống,
sự tương tác giữa thầy và trò có sự “hỗ trợ” của
ngôn ngữ hình thể: cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, sự tiếp
xúc, …. Đối với các lớp học trực tuyến điều này
không có, tuy nhiên, cần xác định rằng sự tương tác,
thảo luận, tranh luận hay hỏi đáp là rất quan trọng
góp phần tăng hiệu quả dạy và học theo đúng định
hướng “lấy người học làm trung tâm”. Do đó, giảng
viên cần tăng cường các phương pháp tăng tính chủ
động, sáng tạo của sinh viên như:
+ Thiết lập một nhóm trực tuyến dành cho sinh
viên và tạo ra chủ đề thảo luận trong nhóm.
+ Yêu cầu học viên phản hồi thường xuyên
trong các lớp học trực tuyến. Giáo viên có thể đưa
ra các câu hỏi trắc nghiệm hoặc những câu hỏi
mang tính tổng thể để đánh giá mức độ hiểu tài liệu
của người học.
- Giảng viên nên lưu lại các bài giảng để hỗ trợ
sinh viên có thể làm tư liệu hoặc xem lại bất cứ khi
nào cần. Các lớp học trực tuyến thường phụ thuộc
khá nhiều vào chất lượng đường truyền, các thiết bị
kỹ thuật. Trong quá trình học, các em sinh viên có
thể bị gián đoạn do các lỗi này, hoặc chưa thể nắm
bắt hết nội dung thì đây là một trong những giải
pháp hỗ trợ hữu hiệu cho các em.
- Đặc biệt, việc thiết kế bài giảng khoa học,
trọng tâm, cuốn hút là rất quan trọng trong giảng
dạy trực tuyến. Các giảng viên có thể thiết kế các
video bài giảng ngắn, các trò chơi nhanh nhằm củng
cố kiến thức, các trò chơi dưới dạng trắc nghiệm
nhanh sẽ thu hút được sinh viên và dễ ghi nhớ nội
dung bài học hơn. Các môn lý luận chính trị đòi hỏi
nguyên tắc đảm bảo tính Đảng, tính khoa học cao
do đó, bài giảng và nguồn học liệu được chuẩn hóa,
khả năng thông qua kiểm soát ở mức cao, có thể
đảm bảo chất lượng đào tạo của trường.
2.3.3. Về phía sinh viên
- Lựa chọn môi trường học tập phù hợp: Lựa
chọn không gian phù hợp, yên tĩnh, tránh mất tập
trung để giúp cho việc tiếp thu kiến thức nhanh và
hiệu quả hơn.
- Chủ động và tự nâng cao ý thức, nghiêm túc
trong học tập: Cần đọc trước và đọc kỹ các tài liều
thầy cô gửi, nghiên cứu để phát hiện những vấn đề
cần trao đổi thêm trong các buổi học nhằm làm rõ
nội dung kiến thức. Việc nghiên cứu trước tài liệu
cũng khiến cho buổi học trực tuyến trở lên dễ hiểu,
dễ “thấm” hơn rất nhiều. Trong buổi học tích cực
tham gia trao đổi, thảo luận để đào sâu kiến thức,
nắm rõ bản chất vấn đề, làm phong phú thêm kiến
thức của bản thân.
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- Kết hợp với trải nghiệm và vận dụng thực tế.
Việc liên hệ và trải nghiệm thực tế để làm sinh
động những kiến thức lý thuyết đã được học đồng
thời giúp bản thân ghi nhớ bài học sâu sắc và hiểu
cụ thể những vấn đề mình đã học.
3. KẾT LUẬN
Dạy và học trực tuyến được triển khai trong các
đợt giãn cách xã hội vừa qua không chỉ mang tính
tình thế mà còn mang tính xu hướng trong quá trình
chuyển đổi số. Hơn nữa, tình hình dịch bệnh Covid19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, đào tạo trực
tuyến được xem là sự lựa chọn tối ưu trong bối
cảnh hiện nay.
Tuy nhiên, đào tạo trực tuyến các môn Lý luận
chính trị đòi hỏi sinh viên có năng lực lập kế hoạch
học tập, nghiên cứu, đây là kỹ năng rất yếu ở sinh
viên Nhà trường song lại là yêu cầu cao trong đào
tạo trực tuyến. Các môn lý luận chính trị được triển
khai ngay khi các em vừa rời ghế trường phổ thông,
quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập
hầu hết do bố mẹ hay thầy cô giúp đỡ. Như vậy,
việc xử lý mâu thuẫn giữa thực tế này và yêu cầu
đặt ra về tính chủ động trong xác định và thực hiện
kế hoạch học tập các môn lý luận chính trị đòi hỏi
sự phát huy vai trò hỗ trợ của cố vấn học tập, của
khoa chủ quản... để hoạt động dạy và học trực tuyến
các môn LLCT đạt hiệu quả cao.
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Nhà xuất bản Đại học Kinh Tế Quốc da̛n, Hà
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Dạy học theo định hướng giáo dục STEM trong trường học là rất cần thiết trong
điều kiện của các trường ĐHCN Quảng Ninh hiện nay. Các hoạt động theo định
hướng giáo dục STEM kích thích hứng thú học tập, phát huy tính tích cực, năng
lực sáng tạo của sinh viên từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà
trường trong thời đại mới.

1. MỞ ĐẦU
Trong Chương trình đào tạo Đại học nói chung
và của trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh
(ĐHCNQN) nói riêng những năm gần đây, cấu trúc
môn học Vật lí đại cương có nhiều thay đổi, giảm
tải một số nội dung và tăng cường dạy học theo các
chủ đề gắn với cuộc sống và định hướng nghề
nghiệp để phù hợp với yêu cầu đào tạo nhân lực cho
xã hội. Cấu trúc này đặt ra các yêu cầu mới đối với
giáo viên (GV) Vật lí và sinh viên (SV) về thay đổi
phương pháp, hình thức dạy và học; trong đó, dạy
học Vật lí theo định hướng giáo dục STEM là một
trong những hình thức dạy học hiệu quả góp phần
nâng cao chất lượng dạy học và phát triển năng lực
của SV. Giáo dục STEM đã xuất hiện gắn liền với
các vấn đề trong thế giới thực. Giáo dục STEM có
khả năng thúc đẩy SV học tập và tham gia vào các
hoạt động học tập của nhóm và gắn với ngành nghề
trong tương lai. Bên cạnh đó, giáo dục STEM có
thể hình thành và phát triển cho SV các kĩ năng và
năng lực sáng tạo để có thể giải quyết những tình
huống mang tính liên ngành trong cuộc sống. Do
vậy, việc tổ chức dạy học Vật lí theo định hướng
giáo dục STEM là cần thiết giúp phát triển năng lực
sáng tạo của SV trong quá trình học tập.
Trong chương trình Vật lí đại cương của
trường ĐHCNQN, phần Nhiệt học có nhiều nội
dung liên quan đến: động cơ nhiệt và môi trường,
hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu,...; đòi hỏi
SV cần sử dụng các năng lực đặc thù thuộc lĩnh vực
STEM như: vận dụng kiến thức nhiệt học, sử dụng
những hiểu biết về công nghệ, khả năng kĩ thuật;
khai thác năng lực tính toán, hình học,... nhằm giải
quyết chúng. Vì vậy, nghiên cứu tổ chức dạy học
một số kiến thức phần Nhiệt học theo định hướng
giáo dục STEM là cần thiết góp phần phát triển
năng lực sáng tạo cho SV.
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2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1. Dạy học Vật lí theo định hướng giáo dục
STEM
STEM là thuật ngữ viết tắt của các từ Science
(Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering
(Kĩ thuật) và Mathematics (Toán học) (Bộ GD-ĐT,
2019). STEM thường được nhắc đến trong quá trình
phát triển khoa học, công nghệ của các quốc gia và
ngày nay được sử dụng trong quá trình dạy học ở
trường phổ thông nhằm gắn kiến thức với bối cảnh
thực của cuộc sống. Giáo dục STEM được thực
hiện dựa trên lí thuyết tích hợp chương trình giảng
dạy; có nghĩa là, trong dạy học theo định hướng
giáo dục STEM hoàn toàn cho phép GV tích hợp
các môn học có liên quan lại mà không bỏ qua các
đặc điểm, nội dung cơ bản trong kiến thức chuyên
sâu của ngành; do đó, giáo dục STEM đòi hỏi GV
phải xuất sắc trong việc tổ chức cho SV sử dụng
các kiến thức, kĩ năng và niềm tin để giải quyết các
vấn đề được đặt ra trong quá trình tổ chức dạy học
theo định hướng giáo dục STEM (Corlu và cộng sự,
2014).
Một trong những thách thức đối với dạy học
theo định hướng giáo dục STEM là GV phải hiểu
được quy trình và tuân theo phương pháp dạy học
theo hướng tích hợp STEM trong quá trình giảng
dạy (Wang và cộng sự, 2011). Bản chất của giáo
dục STEM là dạy học hợp tác. Hợp tác trong giảng
dạy STEM được thể hiện trong nội dung của môn
học, việc thực hiện các hành động học tập, đối
tượng học tập và kết quả học tập. Muốn tổ chức
dạy học Vật lí theo định hướng giáo dục STEM cần
đặt SV trước những vấn đề trong bối cảnh thực có
liên quan đến các kiến thức Vật lí và yêu cầu SV
phải giải quyết vấn đề đó. Quá trình giải quyết đòi
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hỏi SV phải tìm tòi, vận dụng kiến thức để đưa ra
phương án giải quyết vấn đề (Bộ GD-ĐT, 2019).
Theo chúng tôi: Dạy học kiến thức vật lí (VL)
theo định hướng giáo dục STEM ở trường học được
thực hiện theo 02 hướng, cụ thể:
- Hoạt động STEM được tích hợp, lồng ghép
trong bài học VL chính khóa dựa trên các vấn đề
thực tiễn, kết hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của
môn VL trong chương trình đào tạo;
- Gắn với các chủ đề STEM , trong đó SV vận
dụng kiến thức VL, hiểu biết về công nghệ, kĩ thuật
và toán học để tạo ra sản phẩm có ích đối với cuộc
sống.
Các hoạt động STEM chủ yếu trong dạy học VL là:
thực hành thí nghiệm tự tạo; thiết kế, chế tạo các
sản phẩm ứng dụng kĩ thuật VL; thiết kế các thí
nghiệm ảo trên nền tảng công nghệ thông tin. Để
tạo ra các sản phẩm vật chất, SV cần sử dụng các
thiết bị truyền thống như: cưa, máy khoan, mỏ hàn
chì,... thậm chí là thiết bị hiện đại như: máy in 3D,
máy cắt CNC,... để gia công, lắp ráp chúng. Nhờ
đó, SV được tham gia vào quá trình lao động, ý
thức được giá trị của lao động.
2.2. Phát triển năng lực sáng tạo của sinh viên
trong dạy học Vật lí theo định hướng giáo dục
STEM.
Năng lực sáng tạo chính là khả năng huy động
vốn kiến thức, kĩ năng, thái độ và tư duy để tạo ra ý
tưởng, giải pháp, tạo ra sản phẩm mới có giá trị với
con người (Nguyễn Thị Mai Lan, 2018). Năng lực
sáng tạo của SV là một khái niệm phức tạp có thể
định nghĩa là khả năng của SV tạo ra được nhiều ý
tưởng ban đầu và từ ý tưởng đó có thể tạo ra được
nhiều sản phẩm khác nhau có ứng dụng cho khoa
học, cuộc sống và kĩ thuật. Các mức độ biểu hiện
tính sáng tạo của SV bao gồm (Cambridge
University, 2011):
- Mức 1: Bản thân HS tham gia vào các hoạt động
sáng tạo chung bao gồm các ý tưởng mới trong các
cuộc thảo luận về các tình huống giả định, động não
và các hoạt động giải quyết vấn đề cụ thể.
- Mức 2: Tạo nội dung mới từ ý tưởng của riêng
mình trong các tình huống cá nhân độc lập giải
quyết hoặc tình huống mà nhiều người cùng tham
gia giải quyết và mang lại lợi ích cho nhóm trong
việc tăng hiệu quả làm việc.
- Mức 3: Đề xuất một nội dung mới để giải quyết
vấn đề và đưa ra quyết định để thấy nếu sử dụng
phương án mới đề xuất sẽ giải quyết thành công
vấn đề của cá nhân hoặc nhóm.
Tiêu chí đánh giá năng lực sáng tạo của SV trong
dạy học Vật lí được dựa trên các yếu tố: (1) Đề xuất
được các câu hỏi cho sự kiện cụ thể mà GV đặt ra;
(2) Xác định được mô hình phù hợp với sự kiện cụ
thể từ câu hỏi nghiên cứu; (3) Đề xuất phương án
thực nghiệm để kiểm chứng kết quả nghiên cứu khả
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thi và sáng tạo; (4) Thực hiện phương án thực
nghiệm khả thi và sáng tạo; (5) Xây dựng báo cáo
kết quả khoa học và sáng tạo; (6) Trình bày kết quả
khoa học và sáng tạo; (7) Đề xuất phương án đánh
giá và tự đánh giá kết quả nghiên cứu (Nguyễn Văn
Phương, 2015).
Do vậy chúng ta có thể sử dụng bảng đánh giá năng
lực sáng tạo trong dạy học VL theo định hướng
giáo dục STEM theo 7 tiêu chí với 4 mức độ như
bảng 1.
- Mức 1: Không đề xuất ý tưởng, chỉ thực hiện
(không sáng tạo);
- Mức 2: Tham gia hoạt động có sáng tạo;
- Mức 3: Đề xuất các nội dung sáng tạo từ ý tưởng
của nhóm;
- Mức 4: Sử dụng nội dung sáng tạo giải quyết vấn
đề;
Bảng 1. Tiêu chí đánh giá tính sáng tạo của SV trong
dạy học Vật lí theo định hướng giáo dục STEM

TT
1

Các tiêu chí

Mức độ thể
hiện
1 2 3 4

2
Xác định được các câu
1
hỏi từ vấn đề STEM mà
GV đưa ra
Xác định được mô hình
thiết kế STEM phù hợp
2
với sự kiện cụ thể từ câu
hỏi nghiên cứu
Đề xuất phương án thực
nghiệm để kiểm chứng
3
kết quả nghiên cứu khả
thi và sáng tạo
Thực hiện phương án
4
thực nghiệm khả thi và
sáng tạo
Xây dựng báo cáo kết
5
quả khoa học và sáng tạo
Trình bày kết quả khoa
6
học và sáng tạo
Đề xuất phương án đánh
7
giá và tự đánh giá kết
quả nghiên cứu
2.3. Tiến trình tổ chức dạy học một số kiến thức
Vật lí theo định hướng giáo dục STEM.
Từ các nghiên cứu, có thể tổ chức dạy học Vật
lí theo định hướng giáo dục STEM nhằm phát triển
năng lực sáng tạo cho SV theo quy trình sau (Bộ
GD-ĐT, 2019):
- Bước 1. GV đặt SV vào tình huống có vấn đề,
hướng đến việc giải quyết vấn đề thực tiễn. GV cần
tạo điều kiện cho SV tiếp nhận nhiệm vụ. Các
nhiệm vụ được thiết kế nên là nhiệm vụ nhóm và
huy động được tất cả SV trong một nhóm tham gia
thực hiện.
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Đặt vấn đề và giao nhiệm vụ STEM

Thực hiện nhiệm vụ STEM

Báo cáo nhiệm vụ STEM
Kết luận
Sơ đồ 1. Sơ đồ tiến trình tổ chức dạy học
một số kiến thức VL theo định hướng giáo dục STEM

- Bước 2. Bước này có thể gồm nhiều hoạt động
tách nhỏ hoặc lồng ghép lại với nhau sao cho SV
hoàn thành nhiệm vụ học tập sáng tạo, có thể thực
hiện chuỗi các nhiệm vụ như: gia công, chế tạo sản
phẩm; phác thảo bản vẽ kĩ thuật; giải thích nguyên
lí hoạt động của thí nghiệm, sản phẩm. Đối với
nhiệm vụ gia công, chế tạo sản phẩm, GV tổ chức
cho SV hoạt động như trong sơ đồ 2.

thuyền hơi . Dưới đây tôi trình bày ví dụ minh họa
tiến trình dạy học chủ đề “Động cơ nhiệt”.
2.4.1. Mục tiêu.
- Về kiến thức: Phát biểu được nguyên lí II nhiệt
động lực học; trình bày được cấu tạo của động cơ
nhiệt, động cơ Stirling; nắm được biểu thức tính
hiệu suất của động cơ nhiệt, các thiết bị, vật liệu để
gia công, lắp ráp động cơ Stirling.
- Về kĩ năng: Phác thảo được sơ đồ cấu tạo của
động cơ Stirling; lắp ráp, hoàn thiện động cơ
Stirling; vận hành được động cơ Stirling; đọc và lấy
thông tin về nguyên lí hoạt động, hiệu suất, cấu tạo
của động cơ Stirling; sử dụng được các thiết bị gia
công đơn giản như: tua vít, súng bắn keo; tổ chức
và làm việc nhóm; tự tin trình bày hiểu biết về động
cơ Stirling.
- Về thái độ: Tuyệt đối tuân thủ các quy định về an
toàn trong gia công, lắp ráp động cơ Stirling; tích
cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ học tập.
2.4.2. Chuẩn bị các phương tiện dạy học.
- Một động cơ Stirling mẫu (Hình 1);

2. Thực hiện nhiệm vụ STEM

2.1.Làm việc với tài liệu hướng
dẫn
2.2.Gia công lắp ráp sản phẩm
Không
đạt
2.3.Vận hành sản phẩm
Hình 1. Động cơ Stirling mẫu

Đạt
3. Báo cáo
Sơ đồ 2. Sơ đồ qui trình SV thực hiện nhiệm vụ STEM

- Bước 3. SV thực hiện báo cáo nhiệm vụ thông qua
sản phẩm vật chất, phiếu học tập, bản vẽ cấu tạo sản
phẩm. GV cần khuyến khích SV tự giác tham gia
trình bày, phản biện, trao đổi nhằm làm rõ nguyên lí
hoạt động của sản phẩm, các bước gia công, lắp ráp
sản phẩm; những khó khăn và hướng giải quyết.
- Bước 4. Kết luận: GV hợp thức hóa kiến thức
trọng tâm của bài học, đồng thời giải quyết các vấn
đề đặt ra ở bước 1.
2.4. Tổ chức dạy học một số kiến thức “Nhiệt
học” thuộc học phần Vật lí đại cương theo định
hướng giáo dục STEM.
Một số sản phẩm, thí nghiệm được sử dụng để
tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm sáng
tạo trong dạy học “Nhiệt học” theo định hướng giáo
dục STEM gồm: thí nghiệm mô phỏng hiện tượng
băng tan vì hiệu ứng nhà kính; động cơ Stirling;
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- Tài liệu hướng dẫn “Động cơ Stirling - động cơ
xanh”;
- Nguyên liệu lắp ráp động cơ Stirling: giấy A3,
sáp màu, nam châm dính bảng, laptop; thiết bị gia
công: tua vít, súng bắn keo.
Phiếu học tập được thiết kế như sau:
PHIẾU HỌC TẬP
ĐỘNG CƠ NHIỆT- ĐỘNG CƠ STIRLING
1. Khái niệm động cơ nhiệt? Động cơ nhiệt đốt
ngoài? Vì sao động cơ Stirling được gọi là động
cơ xanh?...............................................................
2. Cấu tạo động cơ Stirling .................................
3. Phân tích hoạt động của động cơ Stirling :
- Giải thích cơ chế hoạt động của động cơ Stirling
thông qua nguyên lí I nhiệt động lực học.
Động cơ Stirling hoạt động tuân theo kiến thức
nhiệt học là .........................................
được phát biểu ....................................
Quá trình chuyển hóa năng lượng khi động cơ
Stirling hoạt động: ...............
4. Hiệu suất của động cơ Stirling:……
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2.4.3. Tổ chức hoạt động dạy học
+ Hoạt động 1: Tìm hiểu thực tiễn, phát hiện vấn
đề, giao nhiệm vụ
Hoạt động của
Hoạt động của GV
SV
- Đặt vấn đề: Quá trình đốt
nhiên liệu của động cơ nhiệt - Quan sát
gây ô nhiễm môi trường, làm động cơ mẫu
thế nào để hạn chế tác hại của về cấu tạo và
chúng với môi trường?
hoạt động.
- Giới thiệu động cơ Stirling và
vận hành mẫu, đây là mẫu
động cơ nhiệt thân thiện với
môi trường gọi là động cơ
xanh.
Giao nhiệm vụ: Yêu cầu các - Tìm hiểu
nhóm đọc tài liệu hướng dẫn, kiến
thức
thực hiện các nhiệm vụ sau:
trong nhiệm
1. Tìm hiểu các kiến thức liên vụ 1.
qua đến động cơ nhiệt. sự - Nghiên cứu
chuyển hóa năng lượng và hiệu động
suất động cơ nhiệt. Thực hiện cơ nhiệt thân
phiếu học tập.
thiện với môi
2. Vẽ sơ đồ cấu tạo động cơ trường
Stirling trên giấy A3. Đề xuất -Quan sát, tiếp
phương án chế tạo và mô hình nhận vấn đề.
động cơ Stirling.
- Tiếp nhận
3. Chế tạo và vận hành mô
nhiệm vụ
hình động cơ Stirling
+ Hoạt động 2: tìm tòi, nghiên cứu, thảo luận
Hoạt động
Hoạt động của GV
của SV
Hoạt
động
1. - Đặt câu hỏi về vấn đề
nhóm, thảo luận
cốt lõi của chủ đề:“Chế tạo
để trả lời câu hỏi.
mô hình động cơ Stirling?”
- Xác định kiến
- Chia nhóm SV (4-6 SV
thức liên quan.
/nhóm)
- Nêu những hiểu
- Hướng dẫn SV xác định
biết về động cơ
kiến thức vật lí có trong chủ
Stirling.
đề
- Báo cáo, nêu
- yêu cầu các nhóm báo
nhận xét, thảo
cáo, thảo luận về vấn đề
luận với các nhóm
cần giải quyết
về những gì mình
tìm hiểu được
- Ghi chép những
- GV nhận xét, đánh giá
kiến thức cần nhớ
báo cáo của SV
- Vạch ra kế
- Tóm tắt lại những kiến
hoạch để giải
thức cần nhớ.
quyết vấn đề.
- Làm rõ vấn đề cần giải
- Xác định tiêu
quyết.
chí của sản phẩm.
- Giúp SV xác định các tiêu
- Lên kế hoạch
chí của sản phẩm.
cho các hoạt động
- Định hướng các hoạt động
tiếp theo
tiếp theo của SV
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+ Hoạt động 3: Giải quyết vấn đề
Hoạt động của GV
Hoạt động của SV
- Căn cứ vào các tiêu
- Đề xuất giải pháp: chí đã đề ra, SV thảo
hướng dẫn SV đưa ra đề luận nhóm và đưa ra
xuất giải pháp.
các giải pháp, giả
- Giao nhiệm vụ về nhà: thuyết để giải quyết
yêu cầu SV thảo luận vấn đề.
nhóm và đưa ra mô tả - Thiết kế bản vẽ cấu
thiết kế sản phẩm của tạo.
nhóm mình:
- Lập bảng nguyên
+ Cấu tạo của động cơ. liệu, xác định giá
+ Nguyên lí hoạt động thành
của
từng
của động cơ.
nguyên liệu.
+ Các nguyên vật liệu dự - Chuẩn bị những
kiến.
nguyên, vật liệu theo
+ Những hạn chế chưa thiết kế.
khắc phục được.
- Thực hiện thiết kế
động cơ.
- Xây dựng sản
- Quan sát SV thử phẩm và chạy thử
nghiệm động cơ, hướng nghiệm.
dẫn, nhắc nhở SV.
- Phân tích các số
- Lưu ý an toàn khi thực liệu thu được trong
hành cho SV.
các lần thử nghiệm.
- Rút ra kết luận.
GV lần lượt kiểm tra
nhanh các báo cáo của Báo cáo kết quả
các nhóm
3. KẾT QUẢ
Trong năm học 2020-2021, chúng tôi đã tổ
chức thực nghiệm với 158 SV K13 của Trường
ĐHCNQN. SV đã hoàn toàn thiết kế được động cơ
Stirling bằng các vật liệu dễ kiếm như vỏ lon, ống
nhựa PVC, đĩa DVD,… kinh phí gần như không
đáng kể, các nhóm trình bày được sản phẩm trước
toàn lớp.

Hình 2. Mô hình sản phẩm động cơ Stirling do SV lớp
TDH K13 chế tạo
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Tổ chức đánh giá kết quả thực nghiệm về năng
lực sáng tạo của SV, kết quả như sau:
Bảng 2. Kết quả thực nghiệm về năng lực sáng tạo của
SV

Các tiêu chí
Mức độ thể hiện
2
1 2 3
4
Xác định được các
1
câu hỏi từ vấn đề 36 67 37 18
STEM mà GV đưa ra
Xác định được mô
hình thiết kế STEM
2
phù hợp với sự kiện 39 50 39 30
cụ thể từ câu hỏi
nghiên cứu
Đề xuất phương án
thực nghiệm để kiểm
3
chứng kết quả nghiên 30 58 40 30
cứu khả thi và sáng
tạo
Thực hiện phương án
4
thực nghiệm khả thi 29 57 37 35
và sáng tạo
Xây dựng báo cáo kết
5
quả khoa học và sáng 26 49 42 41
tạo
Trình bày kết quả
6
28 44 48 38
khoa học và sáng tạo
Đề xuất phương án
đánh giá và tự đánh
7
31 49 42 36
giá kết quả nghiên
cứu
Bảng 2 cho thấy, năng lực sáng tạo của người học
trong quá trình học tập được tăng dần đều từ mức 1
lên mức 4: ở hoạt động 1 mức năng lực sáng tạo 4
đạt có 11,4% nhưng đến hoạt động 5, 6, 7 thì số
lượng SV đạt mức này tăng lên đến hơn 25,3%. Do
quá trình dạy học STEM, SV bắt buộc phải tự tìm
tòi và tham gia thảo luận nhóm, đưa ra ý tưởng nên
SV bắt buộc phải sáng tạo trong quá trình học tập
và năng lực sáng tạo được phát triển.
4. THẢO LUẬN
Kết quả thực nghiệm cho thấy, việc tổ chức
dạy học một số kiến thức “Nhiệt học” thuộc học
phần Vật lí Đại cương theo định hướng giáo dục
STEM là khả thi, giúp SV củng cố, đào sâu kiến
thức, rèn luyện, phát triển các kĩ năng, năng lực
TT
1
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sáng tạo. Tuy nhiên, để quá trình dạy học đạt
hiệu quả cao, đòi hỏi GV cần có sự chuẩn bị chu
đáo, nhất là về thiết bị dạy học, các nhiệm vụ học
tập cho SV.
5. KẾT LUẬN
Việc triển khai dạy học theo định hướng STEM
hoàn toàn triển khai được trong Chương trình môn
Vật lí đại cương ở trường ĐHCNQN. Để việc triển
khai dạy học theo định hướng giáo dục STEM trong
toàn trường nói chung và trong dạy học môn Vật lí
nói riêng đạt hiệu quả cao cần có sự đầu tư và chỉ
đạo mang tính đồng bộ trong việc tăng cường hơn
nữa về tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mọi
tầng lớp cán bộ công nhân viên của trường, đặc biệt
là đội ngũ GV về STEM - một xu thế giáo dục
mang tính tất yếu hiện nay trên thế giới, nhằm nâng
cao chất lượng đào tạo của nhà trường để cung cấp
được nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với
yêu cầu của xã hội.
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐÊ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG
CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TRUNG MÔN GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
QUẢNG NINH
Trương Công Tuấn*
Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
*Email: congtuancnqn@gmail.com
Mobile: 0989.540.113
Tóm tắt
Từ khóa:
Đổi mới giáo dục quốc
phòng An ninh; Giáo dục
Quốc phòng an ninh, Kỹ
thuật quân sự; Xây dựng lực
lượng vũ trang nhân dân.

Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho sinh viên là chủ trương
lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, yêu
chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của dân tộc;
trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về QPAN và những kỹ năng quân
sự cần thiết, để sinh viên nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối
với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Trường Đại học Công nghiệp
Quảng Ninh (ĐHCNQN) sinh viên được đào tạo, cấp chứng chỉ môn học
GDQPAN, nhà trường gắn việc đào tạo lý thuyết với thực hành, trải nghiệm thực
tế trong môi trường theo mô hình quân đội, đáp ứng được các yêu cầu đào tạo
của nhà nước về công tác GDQPAN.
Từ thực tiễn đó, tác giả đã tổng hợp, đánh giá, phân tích để đề xuất một số
giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy GDQPAN tại Trường ĐHCNQN trong
những năm tiếp theo.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh số
30/2013/QH13 ngày 19/6/2013 Quốc Hội về
GDQPAN chỉ rõ: “GDQPAN là trách nhiệm của cả
hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Nhà nước
giữ vai trò chủ đạo [1].
Thông tư Số 05/2020/TT-BGDĐT 18 tháng 3
năm 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã xác
định: “GDQPAN cho học sinh, sinh viên tại các cơ
sở giáo dục đại học, qua đó sinh viên có kiến thức cơ
bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về QPAN; xây dựng nền quốc phòng
toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân,
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến
thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn
sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc”[2].
Theo chương trình đào tạo của Trường
ĐHCNQN, thực hiện theo công văn số 1144/TMBTT ngày 21 tháng 6 năm 2018 và hướng dẫn số
2589 /BGDĐT-GDQPAN ngày 16/ 6 /20019 về việc
tăng cường tổ chức, quản lý giáo dục GDQPAN. Năm
học 2019 – 2020 Nhà trường đã thực hiện tự chủ
giảng dạy môn học GDQPAN tập trung theo nề nếp,
môi trường quân sự.
2. NỘI DUNG

2.1. Thực trạng giảng dạy Quốc phòng an ninh
tại Trường ĐHCNQN
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2.1.1. Đội ngũ giảng viên:
Nhà trường thành lập 01 Bộ môn GDQP với
các giảng viên cơ hữu thực hiện tự chủ giảng dạy
GDQPAN luôn đảm bảo số lượng và chất lượng:
tổng số có 06 giảng viên chuyên trách dạy môn học
GDQPAN cho sinh viên, trong đó có 03 đồng chí
đã được đào tạo qua các trường sĩ quan chính quy
của quân đội, 03 đồng chí có trình độ cử nhân quân
sự . Hàng năm Nhà trường đều đã cử giảng viên đi
đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao
năng lực cho các giảng viên GDQPAN.
2.1.2. Chương trình giảng dạy:
Nhà trường tổ chức dạy, học và đánh giá kết
quả học tập môn học GDQPAN đảm bảo theo đúng
các quy định: Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT ngày
18 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Chương trình GDQPAN trong
trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ
sở giáo dục đại học.Thông tư Liên tịch số
18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 18 tháng
9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức
dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học
GDQPAN trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ
sở giáo dục đại học và thực hiện theo đúng Chương
trình môn học GDQPAN đã được Hiệu trưởng
Trường ĐHCNQN phê duyệt.
2.1.3. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy:
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Hiện nay, Trường ĐHCNQN có 2 cơ sở đào
tạo GDQPAN:
- Tại Cơ sở 1 bao gồm các hạng mục công
trình phục vụ công tác đào tạo.
+ 01 hội trường 300 chỗ ngồi và có 80 phòng
học lý thuyết đảm bảo tiêu chuẩn, 21 phòng chuyên
dùng ; 01 sân vận động. Hội trường và các phòng
học chuyên dùng, phòng thực hành, thí nghiệm có
trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh, máy chiếu và
các thiết bị dụng cụ cần thiết khác phục vụ cho học
tập; các phòng thực hành tin học với trên 400 máy
tính hoạt động tốt.
+ Trung tâm Thông tin – Thư viện sử dụng
thường xuyên trên 6500 đầu sách với hơn 50.000
bản sách với 20 phòng chuyên dùng với đầy đủ
trang thiết bị tiên tiến, hiện đại.
+ Ký túc xá khép kín có đủ tiện nghi phục vụ
cho hơn 1.500 học sinh, sinh viên ở nội trú.
+ 01 thao trường rộng 6.500 m2 và 01 bãi tập
rộng 7.800 m2, thao trường và bãi tập đều bảo đảm
quy chuẩn, đáp ứng được yêu cầu học tập môn
GDQPAN. Ngoài ra nhà trường còn có thể tổ chức
bắn đạn thật (súng tiểu liên AK, CKC, K54) tại thao
trường bắn Núi Xẻ thuộc phường Mạo Khê, TX
Đông Triều (rộng 12,5 ha).
- Tại Cơ sở2: phường Minh Thành, thị xã
Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh bao gồm:
+ Ký túc xá 4 tầng khép kín đủ chỗ ở cho
1.200 sinh viên, ký túc xá cho giảng viên và 01 nhà
khách.
+ Tổng diện tích sàn xây dựng Thư viện, nhà
ăn, nhà ràn luyện thể chất có diện tích là 13.682 m².
Hiện nay nhà ăn có thể phục vụ 1.200 học sinh, sinh
viên ở nội trú.
+ Tổng số phòng học, thực hành: 194 phòng;
tổng diện tích: 18.718 m2; có Nhà ở khép kín 3
tầng, có thao trường đạt chuẩn để phục vụ cho công
tác dạy tập trung môn GDQPAN theo đúng quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.1.4. Hình thức giảng dạy, phương pháp giảng dạy
Trên cơ sở bề dày truyền thống trong công tác
đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là kinh nghiệm và
bề dày trong công tác giảng dạy GDQPAN. Hiện
nay, Trường ĐHCNQN đã được Bộ Giáo dục và
Đào tạo cho phép tự chủ giảng dạy và đánh giá ,cấp
chứng chỉ môn học GDQPAN. Nhà trường tổ chức
đào tạo GDQPAN tập trung cho SV năm thứ nhất
tại Cơ sở 2- Minh Thành.
2.2. Kết quả đạt được trong công tác GDQPAN
Trong những năm qua, công tác GDQPAN
cho sinh viên tại Trường ĐHCNQN đã đạt được
những thành tựu đáng kể.
2.2.1. Trong công tác giảng dạy của giảng viên:
- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường thường
xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác
GDQPAN, tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai
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thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, nghị
định, quy định, hướng dẫn, các văn bản Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước, tỉnh Quảng
Ninh và cấp trên về nhiệm vụ QPAN; Luật
GDQPAN Quốc hội khóa 13 ngày 19/6/2013 và
Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQPAN;
Thông tư Số 05/2020/TT-BGDĐT 18 tháng 3 năm
2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về thực hiện đúng
chương trình GDQPAN; Thông tư liên tịch số
18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 8/9/2015
của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao độngThương binh và Xã hội về quy định tổ chức dạy, học
và đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN trong
các sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học
- Bộ môn GDQPAN đã không ngừng đổi mới
phương pháp giảng dạy. Hiện nay đội ngũ giảng
viên GDQPAN có đầy đủ bài giảng điện tử, chất
lượng bài giảng không ngừng được cải thiện đảm
bảo cho người học luôn cập nhật những kiến thức
phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó các
trang thiết bị, vũ khí huấn luyện, mô hình học cụ đã
được các đồng chí giảng viên GDQPAN khai thác
vận dụng tối đa vào giảng dạy nên cũng tác động rất
tích cực đến người học.

Hình 1. Hình ảnh tiết học thực hành bắn súng tại cơ sở
Minh Thành

2.2.2. Kết quả học tập của sinh viên
- Nhà trường đã đổi hình thức phương pháp,
hình thức theo học chế tín chỉ sang hình thức học
theo niên chế giảng dạy tập trung. Năm học 2019 –
2020 Nhà trường đã thực hiện tự chủ môn học
GDQPAN ăn ở tập trung theo nề nếp quân sự trong
môi trường quân đội. Vì vậy, ngoài việc được trang
bị các kiến thức, kỹ năng, sinh viên còn trực tiếp
được rèn luyện, trải nghiệm trong môi trường quân
sự. Đây là điều kiện, cơ sở quan trọng để sinh viên
hình thành nhân cách, tính tổ chức, tính kỷ luật,
đảm bảo phát triển toàn diện.
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Bảng 2. Kết quả giảng dạy môn GDQPAN cho SV nhà
trường qua các năm học 2018-2019, 2019-2020 và 20202021
Năm
học

Hình 2. Hình ảnh sinh viên K14 học tập trung QPAN tại
cơ sở Minh Thành

Năm học 2019-2020, Trường ĐHCNQN đã tổ
chức thực hiện chương trình GDQPAN theo Công
văn số 1456/BCT-TCCB ngày 16 tháng 3 năm 2019
của Bộ Công Thương, kế hoạch số 161/KHĐHCNQN ngày 03 tháng 6 năm 2019 về việc tự
chủ môn học GDQPAN, ăn ở tập trung theo nền
nếp quân sự, môi trường quân đội. Sau đó Nhà
trường đã khảo sát lấy ý kiến của 150 sinh viên
chính quy K12 (tuyển sinh đầu vào năm 2019) học
môn GDQPAN ăn ở, học tập tập trung tại cơ sở 2
Minh Thành của Trường ĐHCNQN. Kết quả khảo
sát cụ thể như sau:
Bảng 1. Khảo sát lấy ý kiến người học về giảng dạy môn
GDQPAN cho sinh viên K12

Đối tượng
khảo sát

Toàn bộ
sinh viên
K12 đã
học tập
trung môn
GDQPAN
tại cơ sở 2
Minh
Thành

Sự hài
Việc tổ
lòng về
chức cho
Đánh giá
giảng
sinh viên
các học
viên
học tập
phần
giảng dạy trung môn
GDQPAN
các học
học
đã học
phần
GDQPAN
GDQPAN tại trường
Có 90,8%
sinh viên
được hỏi
đánh giá
là thú vị
và bổ ích

Có 93,5%
sinh viên
được hỏi
đánh giá
hài lòng

Có 98,5%
sinh viên
được hỏi
ủng hộ

(Nguồn Phòng Thanh tra và KĐCL trường ĐHCNQN)

Qua bảng số liệu cũng thấy được toàn bộ
Sinh viên K12 sau khi tham gia khóa học QPAN
tập trung tại Cơ sở 2- Minh Thành cảm thấy rất thú
vị và bổ ích. Có trên 98,5 % sinh viên rất hài lòng
và tiếp tục muốn tham gia học tập, rèn luyện tập
trung theo mô hình quân đội tại trường ĐHCNQN.
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2018
2019
2019
2020
2020
2021

Số
SV

Xuất sắc
Tỉ
SL
lệ
%

Kết quả giảng dạy
Giỏi
Khá
Tỉ
Tỉ
SL
lệ
SL
lệ
%
%

TB
SL

Tỉ
lệ
%

100

0

0

17

17

70

70

13

13

139

0

0

36

25,
9

98

70.
5

5

3,6

151

5

3,3

68

45

78

51,
7

0

0

(Nguồn phòng đào tạo trường ĐHCNQN)

Qua bảng số liệu cũng thấy rõ chất lượng đào
tạo, cấp chứng chỉ GDQPAN của Nhà trường được
nâng cao qua các năm học. Năm học 2018-2019,
2019-2020 số lượng sinh viên được cấp chứng chỉ
GDQPAN là 239, trong đó không có sinh viên đạt
loại Xuất sắc. Năm học 2020-2021, số lượng sinh
viên đạt Loại Xuất Sắc và Loại Giỏi đã tăng lên
đáng kể.
2.3. Tồn tại và hạn chế
- Trong những năm gần đây Nhà trường gặp
rất nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh. Số
lượng tuyển sinh đầu vào giảm nhiều so với các
năm trước đó. Cũng vì vậy mà chất lượng
GDQPAN cũng bị ảnh hưởng.
- Mặt khác, đối tượng sinh viên Trường
ĐHCNQN tuy là lực lượng hùng hậu, có sức khỏe,
có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm
chủ khoa học kỹ thuật hiện đại nhưng do tuổi đời
còn trẻ, hầu hết mới rời ghế nhà trường phổ thông,
kinh nghiệm sống, sự trải nghiệm thực tiễn còn hạn
chế, không ít sinh viên đã và đang bị tác động to
lớn bởi cơ chế thị trường, dễ bị kẻ xấu kích động,
lôi kéo. Đồng thời nhận thức vị trí, vai trò về công
tác GDQPAN của một bộ phận sinh viên chưa đầy
đủ dẫn đến động cơ, trách nhiệm trong học tập chưa
cao.
- Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy
học, thao trường, bãi tập chưa đáp ứng được yêu
cầu đặc thù của môn học, trong khi đó, số lượng
sinh viên trong đợt học lớn, gây nhiều khó khăn
trong quá trình tổ chức, quản lý thực hiện môn học,
nhất là các nội dung thực hành.
- Sinh viên ít được tham gia các hoạt động
ngoại khóa phục vụ cho môn học GDQPAN như:
tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, nói chuyện
truyền thống vào các ngày lễ lớn, tham gia các hoạt
động xã hội,...
2.4. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất
lượng GDQPAN tại trường ĐHCNQN.
Để nâng cao chất lượng công tác GDQPAN
cho sinh viên trường ĐHCNQN đòi hỏi phải tiến
hành đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp trong đó
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cần chú trọng thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản
sau:
Một là, giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên
của Nhà trường. Đây vừa là mục tiêu, vừa là yếu tố
quan trọng, quyết định chất lượng giảng dạy môn
học GDQPAN cả trước mắt và lâu dài. Để nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, cùng với
tăng cường tuyển chọn, kiểm soát chất lượng nguồn
đầu vào và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng...
Hàng năm nhà trường cử Giảng viên GDQPAN
tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Vụ Giáo
dục Quốc Phòng tổ chức Mặt khác, tăng cường hoạt
động phương pháp, duy trì dự giờ, bình giảng, hội
giảng để đội ngũ cán bộ, giảng viên học hỏi, trao
đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy. Nhà
trường cần tổ chức tốt hội thi giảng viên giỏi, cán
bộ quản lý giỏi, xác định đây là một hướng quan
trọng để bồi dưỡng, nâng cao năng lực toàn diện
cho đội ngũ cán bộ, giảng viên.
Hai là, đổi mới chương trình dạy và học .Do
tính đặc thù môn học GDQPAN thường “khô
cứng”, người học dễ nhàm chán; bởi vậy, cùng với
việc cập nhật kịp thời, bổ sung sự phát triển mới
của nhiệm vụ GDQPAN, bảo vệ Tổ quốc vào nội
dung giảng dạy. Bộ môn cần đẩy mạnh đổi mới nội
dung, chương trình, gắn với đổi phương pháp giảng
dạy, kiểm tra đánh giá cho giảng viên, phương pháp
học của sinh viên theo hướng thiết thực, hiệu quả,
phù hợp với đối tượng sinh viên và sự phát triển của
nhiệm vụ QPAN. Trên cơ sở chương trình quy
định, từng giảng viên cần đề cao trách nhiệm, tích
cực, chủ động nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung nội
dung (học phần, chuyên đề) GDQPAN cho phù hợp
với tình hình thực tiễn; trong đó, tập trung cả phần
kiến thức (lý thuyết) và kỹ năng quân sự (thực
hành). Cụ thể cần tập trung vào các chuyên đề: Xây
dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân;
Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Kết hợp
kinh tế với quốc phòng; Phòng, chống chiến lược
“Diễn biến hòa bình”; Xây dựng và bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Về dân tộc, tôn
giáo; Chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đây là những
chuyên đề mà nội dung của nó đã có sự phát triển
mới trong thời gian qua. Trên cơ sở điều chỉnh, bổ
sung về nội dung, cần điều chỉnh cơ cấu thời gian
của các học phần cho hợp lý, nhưng không được rút
ngắn tổng thời gian của chương trình quy định;
trong đó, chú trọng tăng thời gian đối với những
chuyên đề, nội dung trọng tâm, trọng điểm. Bên
cạnh đó, cần hết sức tránh việc lợi dụng đổi mới nội
dung, chương trình để cho sinh viên học tủ một số
nội dung kỹ năng quân sự và kiến thức QPAN để
đối phó với công tác kiểm tra, thanh tra, hoặc lấy
thành tích trong các cuộc thi, kiểm tra, đánh giá kết
quả. Bên cạnh đổi mới nội dung, chương trình cần
đẩy mạnh đổi mới phương pháp theo hướng phát
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huy tính sáng tạo, tích cực của người học. Theo đó,
trước hết cần nâng cao chất lượng soạn giáo án, ứng
dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu, trao đổi,
cập nhật, khai thác thông tin, tư liệu trong biên soạn
giáo án điện tử, mô phỏng các tình huống chiến
đấu, động tác kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, trường
bắn và đưa những hình ảnh, thông tin mới về hoạt
động quốc phòng - an ninh vào bài giảng, tạo sự
sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn người học qua từng
chuyên đề. Mặt khác, trong quá trình lên lớp, giảng
viên cần sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy,
huấn luyện, tích hợp hóa các phương pháp dạy học trong cùng một bài giảng; khắc phục lối truyền
thụ một chiều theo kiểu độc thoại, tăng tính đối
thoại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của
người học, rèn luyện cho sinh viên năng lực tư duy,
vận dụng kiến thức vào thực hành và thông qua
thực hành để tiếp thu kiến thức lý thuyết. Bộ môn
GDQP cần xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động
ngoại khóa cho sinh viên như: tham quan bảo tàng,
di tích lịch sử, nói chuyện truyền thống, hoạt động
văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và tham gia
các hoạt động xã hội,... giúp các em tiếp thu kiến
thức từ thực tế, gắn học đi đôi với hành, góp phần
nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học GDQPAN.
Ba là, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, học
liệu, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị dạy - học
cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, giảng
đường, thao trường, bãi tập,... Đến nay Bộ môn
được đầu tư, trang bị cơ sở vật chất tương đối đồng
bộ, đảm bảo tự chủ trong giảng dạy GDQPAN
nhưng vẫn còn một số khó khăn như: khu vui chơi,
giải trí, sân chơi thể thao (sân bóng rổ, bóng
chuyền, cầu lông,..), phòng học chuyên dùng bổ
sung thêm các thiết bị phục vụ dạy - học như mô
hình, học cụ,…
Bốn là, nâng cao vai trò tích cực, tự giác của
sinh viên trong quá trình tham gia học tập môn
GDQPAN. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định
đến chất lượng, hiệu quả công tác GDQPAN cho
sinh viên hiện nay. Bởi vì, chính các em là chủ thể
của quá trình nhận thức, trực tiếp lĩnh hội, chuyển
hoá tri thức chính trị, quân sự, quốc phòng thành
nhận thức, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm thực
hiện nhiệm vụ. Để phát huy tốt vai trò, tính tích cực
tự giác của sinh viên, các tổ chức, lực lượng giáo
dục cần phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên
truyền giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước, tinh
thần sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc xã
hội chủ nghĩa, làm cho sinh viên hiểu rõ vị trí, vai
trò của GDQPAN trong sự nghiệp cách mạng mới;
tiến hành động viên khen thưởng kịp thời, tạo khí
thế và động cơ thi đua học tập, rèn luyện tích cực,
khơi dậy tinh thần ham học, phát huy tối đa tính
tích cực, tự giác học tập, rèn luyện của sinh viên,
qua đó hạn chế được những tiêu cực, thụ động trong
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quá trình lĩnh hội kiến thức quốc phòng của họ.
Không ngừng nâng cao trình độ kiến thức quân sự
tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành tốt chức
trách nhiệm vụ công tác của mình.
Năm là, Nhà trường cần tiếp tục duy trì việc
thực hiện thu thập thông tin phản hồi từ người học
và các đơn vị liên kết đào tạo để kịp thời rút kinh
nghiệm, điều chỉnh các hoạt động GDQPAN để
cho sinh viên ngày càng đáp ứng tốt mục tiêu, yêu
cầu nhiệm vụ được giao.
3. KẾT LUẬN
Qua kết quả nghiên cứu về Hoạt động
GDQPAN tại trường ĐHCNQN cho thấy nhà
trường đảm bảo đầy đủ các điều kiện để tự chủ
giảng dạy môn học QPAN từ đội ngũ giảng viên, cơ
sở vật chất, trang thiết bị đến chương trình, nội
dung giảng dạy.
Để nâng cao chất lượng dạy và học tập trung
môn học GDQPAN, tác giả đã đưa ra 5 giải pháp cụ
thể:
Giải pháp 1: Phát triển đội ngũ giảng viên thông
qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn do Vụ
Quốc Phòng, Bộ Quốc phòng tổ chức.
Giải pháp 2: Đổi mới chương trình dạy và học từng
bước nâng cao chất lượng giáo án, ứng dụng công
nghệ thông tin vào nghiên cứu, trao đổi, cập nhật,
khai thác thông tin, tư liệu trong biên soạn giáo án
điện tử, mô phỏng các tình huống chiến đấu, động
tác kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, trường bắn và đưa
những hình ảnh, thông tin mới về hoạt động QPAN
vào bài giảng, tạo sự sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn
người học qua từng chuyên đề. Đồng thời, tổ chức
hoạt động ngoại khóa cho sinh viên như: tham quan
bảo tàng, di tích lịch sử, nói chuyện truyền thống,
hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và
tham gia các hoạt động xã hội,...
Giải pháp 3: Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, học
liệu, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị dạy - học
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cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, giảng
đường, thao trường, bãi tập...
Giải pháp 4: Nâng cao vai trò tích cực, tự giác của
sinh viên trong quá trình tham gia học tập môn
GDQPAN, thường xuyên đôn đốc kiểm tra hoạt
động học tập và rèn luyện của sinh viên.
Giải pháp 5: Nhà trường cần tiếp tục duy trì việc
thực hiện thu thập thông tin phản hồi từ người học
và các đơn vị liên kết đào tạo để kịp thời rút kinh
nghiệm, điều chỉnh các hoạt động GDQPAN để
cho sinh viên ngày càng đáp ứng tốt mục tiêu, yêu
cầu nhiệm vụ được giao.
Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ
nâng cao chất lượng GDQPAN của nhà trường
trong các năm tiếp theo, đồng thời giáo dục và nâng
cao ý thức, phẩm chất đạo đức cho sinh viên - thế
hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh số
30/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 về
“Nhiệm vụ, quyền hạn,trách nhiệm của công dân về
công tác Quốc phòng và an ninh”.
[2]. Bộ giáo dục và đào tạo, Thông tư Số:
05/2020/TT-BGDĐT 18 tháng 3 năm 2020 về “Quy
định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập
môn học QPAN”.
[3]. Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐTBLĐTBXH ngày 8/9/2015 của Liên bộ Giáo dục và
Đào tạo và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
về “Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả
học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh
trong các sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại
học”.
[4] Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, “Giáo trình
Giáo dục Quốc phòng an ninh, tập 1 và 2”.
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Dịch bệnh Covid 19 kéo dài từ cuối năm 2019 đến nay làm ảnh hưởng lớn đến
mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục. Việc giảng dạy
và học tập trực tuyến đã được thực hiện phổ biến tại tất cả các bậc hệ của ngành
giáo dục trừ bậc mầm non, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
(ĐHCNQN) cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Đối với hình thức dạy và học
trực tuyến vấn đề đặt ra là làm thế nào để đảm bảo chất lượng của việc dạy và
học. Song song với giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến, cần
chú trọng nâng cao ý thức, hiệu quả tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên . Việc
nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu không chỉ giúp sinh viên có thể nắm bắt,
tiếp thu được bài giảng một cách nhanh và đầy đủ mà còn là kĩ năng cần có sau
khi tốt nghiệp và làm việc thực tế tại các doanh nghiệp. Vì vậy, nhóm tác giả đã
nghiên cứu, đưa ra các giải pháp nâng hiệu quả việc tự học, tự nghiên cứu cho
sinh viên chuyên ngành kế toán trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh nhằm
nâng cao chất lượng đào tạo, trang bị thêm kĩ năng cần thiết cho sinh viên ra
trường có thể thích ứng được sự thay đổi, phát triển không ngừng của công nghệ
thông tin và của hệ thống quản lý nhà nước về tài chính, kế toán trong các doanh
nghiệp.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp
ứng nhu cầu lao động cho nền kinh tế xã hội đang
là vấn đề được quan tâm và chú trọng trong mục
tiêu đào tạo của các trường đại học, cao đẳng. Tuy
nhiên, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid
19, rất nhiều trường đã phải lựa chọn phương pháp
giảng dạy và đào tạo trực tuyến, việc thực hành
thực tập tại các doanh nghiệp của sinh viên cũng
gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, hệ thống công
nghệ thông tin không ngừng phát triển, hệ thống
pháp luật quản lý nhà nước về tài chính, kế toán,
thuế cũng có nhiều bước thay đổi đòi hỏi sinh viên
tốt nghiệp khối ngành kinh tế nói chung, chuyên
ngành kế toán nói riêng cần phải nắm vững kiến
thức chung, cập nhật các văn bản mới, linh hoạt
trong xử lý tình huống cũng như thích ứng được với
sự thay đổi.
Trên thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam hiện
nay kinh doanh đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực với
nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh khác nhau. Để có
thể đáp ứng được yêu cầu công việc của các doanh
nghiệp thì ngay khi còn học trong trường, sinh viên
cần ý thức được tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tự
cập nhật kiến thức mới nhất cũng như các tình
huống phát sinh và cách thức xử lý nghiệp vụ phát
sinh tại các doanh nghiệp. Giảng viên cũng cần có
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những giải pháp thúc đẩy, kiểm soát và nâng cao ý
thức tự học, tự nghiên cứu trong sinh viên từ đó
nâng cao chất lượng đào tạo. Với mục tiêu đó,
nhóm tác giả đã nghiên cứu, đưa ra các giải pháp
nâng cao hiệu quả việc tự học, tự nghiên cứu cho
sinh viên chuyên ngành kế toán trường Đại học
công nghiệp Quảng Ninh.
2. SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ TJ
HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TRƯỜNG
ĐHCNQN
Học tập chính là hoạt động tiếp thu tri thức của
mỗi cá nhân, là tiền đề quan trọng dẫn tới sự phát
triển ở mỗi người. Quá trình học tập bao gồm học
tại trường, lớp, ở những giai đoạn nhất định của
cuộc đời và tự học suốt cả cuộc đời. Tại Hội nghị
toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và
học tập khai mạc ngày 6-5-1950, Chủ tịch Hồ Chí
Minh nhắc đến lời khuyên của Lê-nin: “Học, học
nữa, học mãi” và căn dặn mỗi người đều phải ghi
nhớ điều đó. Cũng tại Hội nghị này, Người nhấn
mạnh: “Phải nâng cao và hướng dẫn việc tự học”.
Người còn xác định: “Không phải có thầy thì học,
không thầy đến thì đùa” và “phải biết tự học tập”.
Trong chương trình đào tạo chuyên ngành kế
toán theo hình thức đào tạo tín chỉ tại trường đại
học Công nghiệp Quảng Ninh, tất cả các môn học
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đều quy định số tiết tự học gấp đôi số tiết học trên
lớp. Tuy nhiên, cũng chưa có quy định rõ ràng và
có tiêu thức đánh giá sự hiệu quả của số tiết tự học
của sinh viên.
Quá trình học tập trên lớp, sinh viên sẽ được
giảng viên giảng dạy các kiến thức chung nhất
mang tính chất tổng quát, nguyên tắc, định hướng
để sinh viên tự nghiên cứu. Nếu sinh viên chỉ dựa
vào bài giảng của giảng viên không tự phân tích,
không phản biện, không tự học thêm ở nhà thì sẽ
chỉ nắm được phần khái quát của vấn đề không thể
hiểu sâu, chi tiết dẫn đến khi tốt nghiệp ra trường
sinh viên khó có thể thích ứng được với môi trường
làm việc với nhiều sự thay đổi không ngừng.
Ví dụ: Khi giảng dạy về nghiệp vụ tính ra tiền
lương của bộ phận quản lý trong doanh nghiệp
trong kỳ kế toán, giảng viên hướng dẫn sinh viên
ghi sổ kế toán theo định khoản như sau:
Nợ TK 642 : Tiền lương của bộ phận QLDN
Có TK 334: Tiền lương của bộ phận QLDN
Tuy nhiên, nếu sinh viên không tự đặt ra câu
hỏi tiền lương trong doanh nghiệp tính như thế nào,
nhà nước quy định như thế nào về cách tính lương,
về làm thêm giờ, về khấu trừ thuế thu nhập cá
nhân…Sau đó nghiên cứu tài liệu, tìm câu trả lời thì
sinh viên sẽ không hiểu sâu được nội dung về tiền
lương và khi tốt nghiệp ra trường, nếu được làm tại
bộ phận kế toán tiền lương, sinh viên khó có thể có
kĩ năng và nghiệp vụ để xử lý được các nghiệp vụ
về kế toán tiền lương. Vì vậy, để hiểu sâu đồng thời
nhớ lâu được các nội dung trong chương trình đào
tạo đòi hỏi sinh viên phải tự học, tự nghiên cứu bài
cũng như các kiến thức liên quan đến bài học.
Tự học, tự nghiên cứu là kĩ năng cần có không
chỉ khi sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường mà
xuyên suốt cả quá trình công tác khi tốt nghiệp ra
trường. Kiến thức là vô tận, các nghiệp vụ kinh tế
phát sinh tại các doanh nghiệp cũng đa dạng. Trong
khi đó, xã hội ngày càng phát triển, công nghệ
thông tin ngày càng có bước tiến triển rõ rệt, cách
thức quản lý của nhà nước về thuế, về tài chính kế
toán cũng thay đổi đòi hỏi người làm công tác kế
toán phải không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức.
Khi rời khỏi giảng đường, sinh viên phải đối mặt
với rất nhiều sự áp lực về năng lực làm việc, về sự
linh hoạt, về sự thích ứng với công việc mà khó có
thể tìm được người hướng dẫn. Nếu ngay từ khi còn
ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên không tự rèn
luyện, nâng cao kĩ năng tự học, tự nghiên cứu thì
khó có thể thích ứng được với yêu cầu thực tế của
các doanh nghiệp.
Ví dụ: Sinh kiên kế toán khóa K10 trở về trước,
khi học chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán,
không được đề cập về hóa đơn điện tử có mã số
thuế vì tại thời điểm đó, thông tư 78/2021/TT-BTC
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về hóa đơn điện tử chưa ban hành và có hiệu lực
thay thế cho thông tư 32/2011/TT-BTC. Do vậy,
khi ra trường làm việc tại các doanh nghiệp, sinh
viên sẽ phải tìm hiểu thông tư mới, cách thức
chuyển đổi hình thức hóa đơn điện tử, quy định về
quản lý, phát hành hóa đơn theo thông tư mới, đòi
hỏi các em phải có kĩ năng tự nghiên cứu, tự học
hỏi.
Hơn nữa, Dịch bệnh Covid 19 kéo dài đã gây
ảnh hưởng tiêu cực đến các mặt của đời sống kinh
tế xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục. Rất nhiều
trường đại học, cao đẳng đã phải chuyển hình thức
học từ trực tiếp sang hình thức học trực tuyến. Hình
thức học này đòi hỏi sinh viên, người học càng phải
có ý thức tự học, tự nghiên cứu bởi khi học trực
tuyến, người học khó có thể thực hành, thực tập tại
trường và ngoài doanh nghiệp.
Trong quá trình học tập chuyên ngành kế toán
tại trường đại học Công nghiệp Quảng ninh, bên
cạnh các bạn sinh viên ý thức được sự cần thiết của
việc tự học, tự nghiên cứu vẫn còn một số sinh
viên chưa ý thức được sự tự giác trong học tập.
Trong quá trình đào tạo, chưa có cơ chế để kiểm
soát hiệu quả việc tự học tự nghiên cứu của sinh
viên.
Nhóm tác giả đã thực hiện khảo sát và thu được
phiếu khảo sát để đánh giá mức độ về ý thức tự học,
tự nghiên cứu trên tổng số 82 sinh viên chuyên
ngành kế toán K11, K12, K13 trường đại học Công
nghiệp Quảng Ninh trong học kỳ I năm học 20212022. Theo đó, nhóm tác giả đưa ra 10 câu hỏi với
các câu trả lời “có” hoặc “không” để đánh giá ý
thức tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Với mỗi
câu trả lời “có” sinh viên sẽ được 1 điểm và câu trả
lời “không” sinh viên sẽ được 0 điểm. Cụ thể, mẫu
phiếu khảo sát như sau:
Bảng 1. Bảng câu hỏi đánh giá ý thức tự học, tự nghiên
cứu của sinh viên chuyên ngành kế toán

Câu hỏi khảo sát

Có

Không

1. Em có tự nghiên cứu, đọc trước
giáo trình tài liệu các môn học
trước khi đến lớp hay không?
2. Em có tự đọc lại bài, tự làm bài
tập theo yêu cầu của giảng viên
sau mỗi buổi học hay không?
3. Em có lập các nhóm hoặc tham
gia câu lạc bộ học tập nào hay
không?
4. Em có cho rằng tự học, tự
nghiên cứu là quan trọng và cần
thiết trong quá trình học tập và
công việc trong tương lai hay
không?
5. Em có thường xuyên nghiên
cứu các tình huống, ví dụ thực tế
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liên quan đến các nghiệp vụ kinh
tế phát sinh tại các doanh nghiệp
sau mỗi bài học hay không?
6. Em có lập riêng cho mình một
phương pháp tự học hoặc một kế
hoạch tự học, tự nghiên cứu cụ thể
hay không?
7. Em có thường xuyên cập nhật,
tìm hiểu các thông tư, chế độ hay
các chính sách kế toán tài chính,
thuế mới hay không?
8. Em có thường xuyên thắc mắc,
đặt ra câu hỏi đối với giảng viên
hoặc các kế toán ngoài doanh
nghiệp về các môn, các tình
huống nghiệp vụ kinh tế phát sinh
hay không?
9. Quá trình tự học, tự nghiên cứu
em có cần giảng viên, cha mẹ
nhắc nhở hay không?
10. Em có cảm thấy hứng thú
trong quá trình tự học, tự nghiên
cứu hay không?
Tổng điểm

Tiêu chí đánh giá như sau:
Giả sử gọi tổng điểm đánh giá là x
Bảng 2. Tiêu chí đánh giá ý thức tự học, tự nghiên cứu
của sinh viên

Điểm số

Mức đánh giá ý thức tự học, tự
nghiên cứu

x<5

Ý thức tự học, tự nghiên cứu thấp

x=5

Ý thức tự học, tự nghiên cứu TB

5< x<7

Ý thức tự học, tự nghiên cứu khá

7=<x

Ý thức tự học, tự nghiên cứu tốt

Kết quả khảo sát như sau:
Bảng 3. Kết quả khảo sát đánh giá ý thức tự học, tự
nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành kế toán

Lớp
KT K11
KT K12
KT K13
Tổng

x<5

x=5

5< x<7

7=<x

SL

15/32

2/32

6/32

9/32

%

47

6

19

28

SL

6/20

4/20

6/20

4/20

%

30

20

30

20

SL

6/30

2/30

5/30

17/30

%

20

7

17
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SL

27/82

8/82

17/82

30/82

%

33

10

21

36

Qua kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 82
số phiếu khảo sát thu được từ 82 sinh viên chuyên
ngành kế toán trường đại học Công nghiệp Quảng

58

Ninh có 27 sinh viên được đánh giá ý thức tự học,
tự nghiên cứu ở mức thấp tương ứng với 33%, 8
sinh viên được đánh giá ở mức trung bình tương
ứng với 10%, 17 sinh viên được đánh giá ở mức
khá tương ứng 21%, 30 sinh viên được đánh giá ở
mức tốt tương ứng với 36%. Như vậy, Tỷ lệ sinh
viên chuyên ngành kế toán được đánh giá mức tự
học, tự nghiên cứu ở mức thấp và mức trung bình
chiếm gần một nửa trong tổng số sinh viên kế toán.
Nhà trường, bộ phận chuyên môn, giảng viên cần
có những giải pháp để hướng dẫn, kiểm soát, phát
huy hiệu quả ý thức tự học của sinh viên có ý thức
ở mức độ trung bình, khá tốt và xây dựng tinh thần
tự giác học tập cho số lượng sinh viên chưa ý thức
được tầm quan trọng của ý thức tự học tập, tự
nghiên cứu để từ đó nâng cao được chất lượng đào
tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho xã
hội.
3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC
TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU CHO SINH VIÊN
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TRƯỜNG
ĐHCNQN
Để nâng cao ý thức và hiệu quả việc tự học, tự
nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành kế toán
trường đại học Công nghiệp Quảng ninh, nhóm tác
giả đưa ra một số giải pháp đối với từng bộ phận
như sau:
Đối với Nhà trường:
Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả học tập bao
gồm cả kết quả đánh giá việc tự học, tự nghiên cứu
của sinh viên.
Nghiên cứu xây dựng hệ thống và đường link
trả lời và chấm điểm tự động các câu hỏi trắc
nghiệm theo tuần hoặc theo kỳ. Các câu hỏi trắc
nghiệm được thiết kế bởi bộ môn theo từng môn
học theo từng kỳ. Ngoài các kiến thức theo chương
trình chi tiết, có thể xây dựng các câu hỏi mang tính
chất tình huống, thực tế bên ngoài các doanh nghiệp.
Sinh viên được cấp tài khoản trả lời các câu hỏi trắc
nghiệm theo tuần hoặc kỳ một cách bắt buộc. Hàng
kỳ, kết quả trả lời của sinh viên sẽ được tập hợp và
đánh giá chất lượng bởi giảng viên giảng dạy môn
học, làm một trong các cơ sở đánh giá kết quả
chuyên cần của sinh viên.
Nhà trường có thể tận dụng các phòng học
trống, thiết kế thành nơi sinh hoạt của các câu lạc
bộ học tập. Câu lạc bộ học tập nên sinh hoạt theo
nhóm sinh viên có cùng chuyên môn, tham gia thảo
luận các vấn đề về các môn học kế toán, các tình
huống phát sinh được các bạn sinh viên tập hợp từ
các diễn đàn, trang web về kế toán uy tín như kế
toán Thiên Ưng, http://www.webketoan.vn,
http://danketoan.com, các Group kế toán uy tín như
cộng đồng kế toán Việt Nam, cộng đồng kế toán
Quảng Ninh…Các câu lạc bộ học tập có thể được
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dẫn dắt bởi giảng viên, các bạn sinh viên giỏi hoặc
phụ huynh sinh viên có công tác lâu năm trong
nghề kế toán.
Phụ huynh góp phần không nhỏ trong việc
động viên, khuyến khích và kiểm soát việc tự học
tại nhà cho sinh viên, đặc biệt trong thời kỳ dịch
bệnh, phần lớn thời gian học là tại nhà. Vì vậy, nhà
trường nên xây dựng kênh kết nối với phụ huynh
sinh viên về việc quản lý, động viên, khuyến khích
sinh viên tự giác học tập, nghiên cứu tài liệu tại nhà.
Kết quả học tập hàng kỳ của sinh viên có thể được
gửi về cho gia đình để phụ huynh nắm được và có
những giải pháp kịp thời cùng nhà trường trong
việc nâng cao ý thức tự học cho sinh viên.
Đối với giảng viên, cố vấn học tập:
Quá trình giảng dạy, giảng viên kết hợp giảng
dạy theo chương trình chi tiết, kết hợp hướng dẫn
sinh viên phương pháp tự học có hiệu quả.
Phương pháp giảng dạy của giảng viên có vai
trò rất quan trọng và tác động trực tiếp đến việc tự
học của sinh viên. Giảng viên nên áp dụng các
phương pháp giảng dạy tích cực, đóng vai trò là
người hướng dẫn, đề cao việc tự học, tự nghiên cứu
của sinh viên, yêu cầu sinh viên phải chủ động đọc,
khai thác các nguồn tư liệu, tăng cường thảo luận;
Mặt khác, tinh thần tự học của sinh viên còn phụ
thuộc vào việc giảng viên định hướng, hướng dẫn
cho sinh viên về mục đích và động cơ học tập, về
các phương pháp học tập và tự kiểm tra, đánh giá
một cách hiệu quả. Thông thường, đứng trước một
tình huống nghiệp vụ kế toán phát sinh khó, sinh
viên thường có ý thức hỏi ngay giảng viên cách giải
quyết. Tuy nhiên, giảng viên nên hướng dẫn sinh
viên cách tư duy, cách tìm hiểu tài liệu để giải
quyết vấn đề hơn là việc đưa ra ngay câu trả lời.
Giảng viên hướng dẫn sinh viên cách tra cứu,
giới thiệu cho sinh viên địa chỉ cung cấp các văn
bản kế toán, hệ thống pháp luật về thuế một cách
nhanh và chính thống, các địa chỉ diễn đàn kế toán
giúp sinh viên có thể tự trao đổi và nghiên cứu.
Giảng viên giảng dạy kết hợp với cố vấn học
tập sát sao với sinh viên, hiểu được tâm tư, nguyện
vọng và lý do sinh viên không không hứng thú
trong việc tự học, tự nghiên cứu để từ đó đưa ra
được cách thức, phương pháp động viên khích lệ
các em hứng thú trong học tập, rèn luyện.
Bộ môn, giảng viên giảng dạy khi xây dựng bộ
đề kiểm tra, đề thi kết thúc học phần nên kết hợp
các câu hỏi có tính chất tình huống thực tế yêu cầu
người học phải tự học, tự nghiên cứu để trả lời.
Đối với người học:
Người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu tốt
và có phương pháp tự học, tự nghiên cứu hiệu quả
thì kết quả học tập sẽ tốt hơn, kĩ năng chuyên môn
sẽ vững vàng hơn.
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Sinh viên nên lập kế hoạch học và xây dựng
phương pháp tự học hiệu quả thay vì học nhiều thời
gian mà không hiệu quả. Sinh viên có thể áp dụng
phương pháp tự học sau:
Bước 1: Nghe và đọc, nghe thầy cô giảng bài
trên lớp, các khóa học online uy tín, đọc thêm các
giáo trình môn học, sách, đọc thêm các luật kế toán,
thuế, thông tư, chế độ kế toán cập nhật các văn bản
pháp luật có liên quan mới nhất, đọc các chia sẻ từ
những người đi trước, đọc các tài liệu thu thập từ
trang web điện tử, những hội nhóm chuyên ngành
trên trang mạng xã hội.
Bước 2: Phản biện là phân tích và đánh giá
thông tin với mục đích là khẳng định tính chính xác
của thông tin.
Ví dụ: Khi học về cách xác định lợi nhuận tính
thuế trong doanh nghiệp, sinh viên sẽ được giảng
viên giảng khái niệm về lợi nhuận tính thuế, các chi
phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
thu nhập doanh nghiệp và giảng viên sẽ lấy một số
ví dụ về chi phí không được trừ. Từ bài học đó, sinh
viên có thể tìm hiểu thêm, sâu hơn về chi phí không
được trừ trong các văn bản pháp luật về thuế. Cụ
thể, căn cứ theo khoản 2 điều 4 Thông tư
96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 đã được sửa đổi
bổ sung theo Thông tư 25/2018/TT-BTC quy định
các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập
chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm một số
khoản như: Chi tiền lương, tiền công và các khoản
phải trả cho người lao động đã hạch toán vào chi
phí kinh doanh nhưng thực tế không chi trả hoặc
không có chứng từ thanh toán theo quy định; chi
thưởng sáng kiến cải tiến nhưng doanh nghiệp
không có quy chế, quy định cụ thể về việc chi
thưởng sáng kiến cải tiến, không có hội đồng
nghiệm thu sáng kiến, cải tiến; chi phí khấu hao tài
sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất
kinh doanh, cung cấp dịch vụ; phần chi vượt định
mức nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng,
hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định
mức…[1]
Khi tìm hiểu, đọc các văn bản pháp luật, với
các nội dung chưa hiểu, sinh viên có thể tìm đến
các diễn đàn, website uy tín để đọc, phân tích các ví
dụ cụ thể để có thể hiểu sâu hơn và để tạo sự hứng
thú trong quá trình tự học.
Bước 3: Ghi chép là việc sinh viên hệ thống
hóa và ghi chép lại các nội dung đã học, tìm hiểu và
phân tích. Việc ghi chép rất quan trọng để sinh viên
có thể ghi nhớ và ôn tập. Sinh viên ghi chép một
cách khoa học các ý chính, đối với các nội dung dễ
nhớ, dễ hiểu có thể ghi một cách ngắn gọn, đối với
các nội dung khó nhớ hoặc cần có ví dụ minh họa
sinh viên có thể kèm theo ví dụ và chú ý bằng mực
đỏ hoặc kí hiệu nhất định. Sinh viên cũng có thể lựa
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chọn hình thức ghi chép bằng sơ đồ, bằng từ gợi mở
để khi đọc lại có thể nhớ được các kiến thức cơ bản.
Bước 4: Ôn tập lại các kiến thức mới. Theo
nghiên cứu của nhà tâm lý học người Đức Hermann
Ebbinghaus, một kiến thức mới học sẽ vơi dần theo
thời gian với tốc độ rất nhanh gọi là “đường cong
quên lãng”. Để ghi nhớ tốt hơn, thay vì ôn tập một
lần, người học lập kế hoạch ôn tập lại kiến thức
theo thời gian. Ví dụ như đọc lại một lần ngay sau
khi học, đọc lại 2 lần sau một tuần, đọc lại 2 lần sau
một tháng…Ngoài ra, một cách ôn tập hiệu quả là
sau khi đọc lại kiến thức, sinh viên có thể tìm kiếm
thêm các ví dụ thực tế liên quan đến các kiến thức
đó và trao đổi với bạn bè, thầy cô về cách giải quyết
vấn đề thì kiến thức sẽ trở lên dễ nhớ hơn.
4. KẾT LUẬN
Sau một ngày học tập, làm việc vất vả, rất
nhiều sinh viên thường có thói quen chơi game,
xem ti vi, hoặc vào các trang mạng xã hội… chính
vì vậy, các kiến thức được học sẽ mau chóng bị
quên lãng. Do vậy, dù là học sinh hay người đi làm
đều nên dành thời gian để đọc lại, sử dụng lại các
thông tin đã được cập nhật từ trên lớp, từ môi
trường làm việc giúp trí nhớ được giữ lâu hơn, làm
việc tốt hơn.
Để các giải pháp đưa ra đạt được hiệu quả cần
sự quyết tâm phối hợp thực hiện bởi Nhà trường,
các cán bộ quản lý chuyên môn, các giảng viên và
bản thân người học để có thể đem lại hiệu quả cao
nhất cho sinh viên chuyên ngành kế toán nói riêng
và các chuyên ngành đào tạo khác của trường đại
học Công nghiệp Quảng Ninh trong quá trình học
tập.
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KH&CN QUI

THỂ LỆ
GỬI BÀI ĐĂNG TRÊN BẢN TIN KH&CN QUI
Bản tin Khoa học và Công nghệ QUI được thực hiện bởi Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh theo
Giấy phép xuất bản số: 73/GP-XBBT ngày 21/12/2021 của Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông xuất
bản 04 số/năm. Bản tin Khoa học và công nghệ QUI phản ánh kết quả của các công trình, nhiệm vụ, đề tài
nghiên cứu khoa học; các sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; các khoa học về các lĩnh vực của giảng viên,
sinh viên và các nhà khoa học…
1. Yêu cầu chung
Bài báo gửi đăng phải có nội dung khoa học và chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí nào hoặc các dạng
xuất bản phẩm khác. Bài báo phải là: Kết quả từ các công trình nghiên cứu khoa học; Kết quả nghiên cứu
của luận văn, luận án; Bài viết tổng hợp, phân tích có nội dung khoa học mới; Bài viết thông tin từ các hoạt
động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường được đăng tải nhằm cung cấp thông tin chính thống.
2. Yêu cầu về hình thức của bài báo
Bài báo phải có thông tin về tác giả như: Họ và tên, nơi công tác, địa chỉ, số điện thoại và email.
Bài báo phải tuân thủ theo định dạng quy định chung như sau:
- Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, soạn thảo trên file word, font Times New Roman (Unicode), cỡ
chữ 11, khổ giấy A4; lề trên, lề dưới: 2cm, lề phải: 1,5cm, lề trái: 2,5cm, giãn dòng single. Mật độ chữ bình
thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách các chữ.
- Nội dung bài viết cô đọng, súc tích theo cấu trúc bài báo khoa học điển hình và dài từ 3-5 trang giấy đánh
máy khổ A4 (bao gồm cả bảng biểu, hình vẽ, chú thích và tài liệu tham khảo).
3. Kết cấu và các thành phần nội dung của bài báo
- Tên bài báo: cỡ chữ 15, in hoa, đậm, đứng, căn giữa.
- Tác giả (Họ và tên): cỡ chữ 11, in thường, đứng, căn phải; đơn vị: cỡ chữ 10, in thường, nghiêng, căn phải.
- Tóm tắt bài viết khoảng 100 - 150 từ, cỡ chữ 10, in thường, đứng, căn đều hai bên. Tóm tắt phải súc tích,
bao gồm các thành phần quan trọng xác định nội dung bài báo như mục đích, đối tượng, phương pháp
nghiên cứu và kết luận chính của tác giả, phản ánh đầy đủ các kết quả và ý cơ bản của bài báo.
- Từ khóa 4 đến 5 từ sắp xếp theo thứ tự Alphabet, cỡ chữ 10, in thường, đậm, đứng, căn bên trái trang giấy.
- Nội dung bài viết: cỡ chữ 11, căn đều 2 bên. Trong đó: Tên tiểu mục mức 1: in hoa, đậm, đứng; Tên tiểu
mục mức 2: in thường, đậm, đứng. Tên tiểu mục mức 3: in thường, nghiêng; Nội dung chính của bài viết: in
hoa; Tên khoa học (nếu có): in thường, nghiêng.
- Bảng biểu: Các bảng biểu và hình vẽ phải được đánh số riêng biệt và theo thứ tự liên tục. Mỗi bảng biểu
cần có tên tương ứng mô tả chính xác nội dung cần thể hiện; Tên bảng: để phía trên bảng, in thường,
nghiêng, cỡ chữ 10, căn giữa; Chú thích bảng: để phía dưới bảng, in thường, nghiêng, cỡ chữ 10, căn trái.
- Tên hình vẽ, biểu đồ, sơ đồ: để phía dưới hình, biểu đồ, sơ đồ, in thường, đậm, cỡ chữ 10, căn giữa.
- Công thức, hình vẽ: Để chế độ Group. Các công thức phải rõ ràng, chính xác, có tên và chú thích đầy đủ;
có đánh số thứ tự và chỉ rõ trong nội dung bài viết.
- Tài liệu tham khảo: cỡ chữ 11. Trong đó: Mục chính “TÀI LIỆU THAM KHẢO”: in hoa, đứng, đậm; Tài
liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Nga,…) theo thứ tự Alphabet của tên
tác giả đối với tiếng Việt, của họ tác giả đối với người nước ngoài; tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo
thứ tự Alphabet từ đầu của cơ quan ban hành; Danh sách tài liệu tham khảo được đặt cuối bài, mỗi trích dẫn
trong bài báo phải tương ứng với danh mục nguồn tài liệu liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo; Các tài
liệu tham khảo cụ thể thứ tự như sau: tên tác giả in thường, đứng; năm xuất bản; tên bài báo hoặc tạp chí in
thường, nghiêng; tên nhà xuất bản in thường, đứng (nhà xuất bản có thể viết tắt); số trang (nếu có); Mỗi bài
viết bắt buộc phải có khoảng 5 đến 10 tài liệu tham khảo, kể cả bài nghiên cứu, trao đổi và bài thông tin
khoa học.
4. Gửi bài
Bản thảo là bản điện tử được gửi về Email: nckh@qui.edu.vn
5. Phản biện
Sau khi nhận bài báo tuân thủ quy định của Bản tin Khoa học và Công nghệ QUI, Ban biên tập sẽ gửi bài
viết cho các phản biện do Ban biên tập lựa chọn.
Những bài viết được chấp nhận đăng, các tác giả sẽ nhận được phản hồi của Ban biên tập về nội dung cần
chỉnh sửa. Bản sửa chữa sẽ được coi là bản gốc.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
Ngày 05/01/2022, Trường ĐH
Công nghiệp Quảng Ninh tổ chức
Lễ khánh thành 02 công trình (1)
Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Khu
làm việc Nhà A; (2) Cải tạo, sửa
chữa nâng cấp Xưởng thực hành
ô tô. Tham dự buổi Lễ, có đ/c
Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư
Đảng uỷ Than Quảng Ninh; Nhà
giáo Ưu tú Cát Văn Hoà - Chủ
tịch Hội cựu giáo chức; Thầy giáo
TS. Hoàng Hùng Thắng – Bí thư
Đảng uỷ, Hiệu trưởng cùng các
thầy cô giáo là trưởng các đơn vị.
Thứ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo Nguyễn
Văn Phúc đã ký văn
bản số: 46/BGDĐTGDQPAN
ngày
07/01/2022, về việc cho
phép trường Đại học
Công nghiệp Quảng
Ninh tổ chức giảng dạy
giáo dục quốc phòng và
an ninh, và cấp chứng
chỉ Giáo dục quốc
phòng và an ninh từ
năm 2022.

Ngày 14/01/2022, Trường Đại
học Công nghiệp Quảng Ninh
tổ chức Lễ khởi công công
trình Nhà điều hành A2. Tham
dự buổi lễ có đại diện lãnh
đạo Nhà trường, Chủ tịch
công đoàn Trường và các đơn
vị thi công công trình cùng tư
vấn giám sát công trình .

