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Tóm tắt: 

 

Bảo quản rau bina bằng màng bao gói kháng khuẩn ứng dụng kỹ thuật khí quyển biến đổi là 

một phương pháp phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất tại Việt Nam. Mục tiêu của nghiên 

cứu này là xác định được ảnh hưởng của tỷ lệ diện tích màng bao gói LLDPE -G/khối lượng 

nông sản (cm²/g); độ dày màng (mm) đến điều kiện cân bằng khí oxy, cacbonic trong bao 

gói và chất lượng dinh dưỡng, cảm quan của rau bina trong quá trình tồn trữ. Kết quả thực 

nghiệm đã xác định được tỷ lệ diện tích màng bao gói/ khối lượng rau bina là 3,43 cm
2
/g và 

độ dày màng LLDPE -G là 0,04 mm, tương ứng với trạng thái cân bằng môi trường vi khí 

hậu ở nồng độ khí O2 khoảng 18% và nồng độ khí CO2 10%. Chất lượng rau bina được bảo 

quản ở điều kiện này được đánh giá sau 15 ngày tồn trữ  đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 

thực phẩm về vi sinh theo quy định Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). 

Từ khóa: Polyme gốc guanidine, màng kháng khuẩn, diệt khuẩn, bảo quản, rau bina. 

Abstract: 

 

Preserving spinach with antibacterial packaging using modified atmosphere technology is a 

suitable method for facilitical conditions in Vietnam.The objective of this study was to 

determine the effect of the ratio of LLDPE -G packaging film area/weight of agricultural 

products (cm²/g); film thickness (mm) to oxygen and carbon dioxide balance in the package 

and nutritional and sensory quality of spinach during storage. The results shown that, the 

ratio of packing filmy area/weight of asparagus is 3.43 cm²/g and the filmy thickness of 

LLDPE-G is 0.04 mm, corresponding to an oxygen concentration of 18% and carbon dioxide 

concentration 10%. The quality of spinach stored in this condition was assessed after 15 

days of storage to meet food hygiene and safety standards on microbiology in accordance 

with Good Agricultural Practices. 

Keywords: Guanidine-based polymers, antibacterial packaging film, antimicrobial, spinach. 

  

1. GIỚI THIỆU 

Rau bina (Spiacia oleracea) hay còn gọi là cải 

bó xôi là loại thực vật có hoa thuộc họ Dền có 

nguồn gốc ở miền Trung và Tây Nam Á. Đây 

là loại rau có chất lượng dinh dưỡng và chất 

lượng cảm quan tốt, được sử dụng nhiều trong 

thực phẩm và cả y học. Các carotenoid được 

tìm thấy trong rau bina giúp bảo vệ mắt khỏi 

các bệnh như đục thủy tinh thể và thoái hóa 

điểm vàng [1]. Trong rau, hàm lượng nước 
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chiếm 91,4% nên rau là đối tượng rất dễ bị 

hỏng, dập nát khi thu hoạch, vận chuyển và 

bảo quản. Các thành phần dinh dưỡng làm 

tăng giá trị của rau, tuy nhiên cũng tạo môi 

trường thích hợp cho các loại vi sinh vật, côn 

trùng, sâu bọ phát triển. Do vậy, cần có những 

biện pháp tổng hợp kết hợp giữa các khâu 

trước và sau thu hoạch, thu hái, vận chuyển, 

lưu thông phân phối để giảm tổn thất, bảo 

đảm chất lượng và tăng thêm thu nhập cho 

người sản xuất. 

Chính vì lượng nước và giá trị dinh dưỡng của 

rau cao, nên bao bì bảo quản cần được chọn 

lựa kỹ càng, nên là các loại bao bì thông minh 

có khả năng thấm nước, thấm khí và khả năng 

kháng khuẩn,… được cải thiện. 

Hiện nay, Trung tâm Công nghệ vật liệu – 

Viện ứng dụng công nghệ đã nghiên cứu chế 

tạo thành công màng bao gói kháng khuẩn 

(LLDPE-G) trên cơ sở nhựa polyetylen 

mạch thẳng tỷ trọng thấp (LLDPE) kết hợp 

chất kháng khuẩn là polyme gốc guanidine 

(polyhexamethylen guanidine - PHMG) có 

khả năng kháng khuẩn sử dụng cho bảo quản 

nông sản thực phẩm. Qua đánh giá, nhận thấy 

đây là một loại bao bì phù hợp sử dụng cho 

bảo quản rau bina. Tuy nhiên, để có hiệu quả 

bảo quản tốt nhất các yếu tố về tỷ lệ diện tích 

màng bao gói/ khối lượng nông sản, độ dày 

màng là những yếu tố cần được quan tâm 

nghiên cứu. 

2. NGUYÊN, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên vật liệu 

 Màng là túi LLDPE được bổ sung 

guanidine (LLDPE-G) do Trung tâm Công 

nghệ vật liệu – Viện Ứng dụng công nghệ chế 

tạo, có khả năng kháng khuẩn ≥ 99%, độ dày từ 

0,02 đến 0,05 mm; kích thước 400  300 mm.  

 Vi sinh vật sử dụng cho nghiên cứu là các 

chủng vi khuẩn kiểm định Esherichia coli 

LMG 2093, Coliforms VTCC 12272 được lấy 

giống từ phòng thí nghiệm vi sinh vật của 

Trung tâm Công nghệ vật liệu. 

 Sử dụng môi trường Luria-Bertani (LB) để 

nuôi cấy vi sinh vật: 

- Thành phần môi trường LB lỏng gồm: 

Pepton 10 (g/l); NaCl 5 (g/l); cao nấm men  

5 (g/l). 

- Thành phần môi trường LB rắn tương tự môi 

trường lỏng và thêm Agar 15 (g/l). 

 Rau bina: Sử dụng là rau bina được thu 

hoạch tại vườn ở nông trại Nhật Việt, xã 

Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên, có chất lượng tốt sau thu hoạch, rau xanh, 

không bị bầm dập, không bị thối hỏng. Sau 

khi thu hoạch cần loại bỏ những lá bầm, giập, 

hoặc những lá héo, rửa sơ qua với nước rồi để 

ráo, đựng rau vào túi kháng khuẩn và mang đi 

bảo quản. 

2.2. Thiết bị và cơ sở nghiên cứu 

 Thiết bị chính sử dụng trong nghiên cứu 

bao gồm: Cân phân tích Ohauos (Mỹ); chiết 

quang kế Digital Refractometer PR-101 

(Nhận Bản); máy đo O₂, CO₂ ICA 250 (Úc)  

tủ sấy Binder (Đức); tủ cấy vi sinh vật cấp II 

(Nhật Bản); nồi hấp vô trùng (Nhật Bản); máy 

khuấy từ; pipet man AHN (Đức) 100-1000 µl; 

bình định mức 10, 100, 250, 500 ml; ống 

nghiệm; ống định mức 50 ml; giá để ống 

nghiệm; một số dụng cụ khác.… 

 Cơ sở nghiên cứu: phòng thí nghiệm Trung 

tâm Công nghệ vật liệu – Viện ứng dụng công 

nghệ và Phòng thí nghiệm Khoa Công nghệ 

thực phẩm – Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Công nghiệp. 

2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm: Xác định tỷ lệ diện tích màng bao 

gói/ khối lượng nông sản và độ dày màng bao 

gói thích hợp cho bảo quản rau bina. 

 Yếu tố phi thí nghiệm: Nhiệt độ bảo quản 



KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . SỐ 33 - 2022                                    3 

5ºC, độ ẩm 95%; 

 Yếu tố thí nghiệm: từ các thí nghiệm khảo 

sát chúng tôi lựa chọn được các giá trị tỷ lệ 

diện tích/ khối lượng nông sản là 3,43 cm²/g 

và 4,80 cm²/g và thay đổi độ dày màng bao 

gói là 0,02; 0,03 và 0,04mm. 

 Các chỉ tiêu theo dõi: nồng độ khí O2, CO2 

trong bao gói, hao hụt khối lượng tự nhiên, 

màu sắc, chất khô hòa tan tổng số (TSS-Total 

Soluble solids), vitamin C 

2.4. Phương pháp phân tích 

 Xác định thành phần khí O2, CO2 sinh ra 

trong bao gói bằng máy đo O2, CO2 ICA 250 

(Úc) theo phương pháp tĩnh; 

 Xác định tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên 

bằng phương pháp cân, sử dụng cân phân tích 

có độ chính xác cao (± 0,01 g); 

 Xác định màu sắc bằng máy đo màu 

Konica Minolte – Nhật Bản;  

 Xác định hàm lượng chất khô hòa tan tổng 

số bằng máy Digital Refractometer PR-101 

của hãng Atago (Nhật Bản) có dải giới hạn 

(0-50)ºBx, độ chính xác 0,1 (theo TCVN 

7771: 2007); 

 Xác định hàm lượng vitamin C theo TCVN 

6427- 2: 1998 (ISO 6557/2:1984); 

 Định lượng Coliforms theo TCVN 6848: 

2007; 

 Định lượng E. coli theo TCVN 7924-2: 

2008. 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Kết quả thí nghiệm được phân tích ANOVA 

để so sánh sự khác biệt trung bình giữa các 

lần lặp lại trong cùng thí nghiệm p<0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sự thay đổi nồng độ khí O2 và CO2 

trong quá trình bảo quản 

Do mỗi loại rau quả khác nhau đều có cường 

độ hô hấp khác nhau và mỗi loại màng khác 

nhau cũng có những đặc tính thấm khí khác 

nhau. Vì vậy, khi sử dụng màng LLDPE-G 

cho bảo quản rau bina cần phải tìm ra được tỉ 

lệ diện tích màng bao gói/ khối lượng nông 

sản và độ dày màng thích hợp để tạo được 

môi trường vi khí hậu trong bao gói giúp giảm 

cường độ hô hấp của rau cũng như ức chế vi 

sinh vật phát triển gây tổn thất trong quá trình 

bảo quản. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, 

với nồng độ khí O2 18% và nồng độ khí CO2 

10% là điều kiện MA thích hợp cho bảo quản 

rau bina [2,3] mong muốn của thí nghiệm này 

là xác định được tỷ lệ diện tích màng bao gói/ 

khối lượng nông sản và độ dày màng bao gói 

thích hợp để nồng độ khí trong bao gói đạt 

gần với giá trị mong muốn nhất. Kết quả theo 

dõi sự thay đổi nồng độ khí O2, CO2 trong quá 

trình bảo quản ở các công thức khác nhau như 

trình bày mục 2.3 được thể hiện trong hình 1. 

 

 
Hình 1. Sự thay đổi nồng độ khí O2, CO2 trong quá 

trình bảo quản ở các công thức khác nhau 
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Kết quả trên hình 1 cho thấy, xu hướng chung 

ở tất cả các công thức là nồng độ khí O2 giảm 

dần và nồng độ khí CO2 tăng dần trong quá 

trình bảo quản. Điều này là do trong quá trình 

bảo quản, rau hô hấp tiêu thụ khí O2 và thải ra 

khí CO2. Do mỗi công thức có tỉ lệ bao gói/ 

khối lượng nông sản và độ dày màng khác 

nhau nên nồng độ khí O2 và CO2 có trạng thái 

cân bằng khác nhau. Và trạng thái cân bằng 

bắt đầu đạt được từ ngày thứ 6 của quá trình 

bảo quản. Trong đó, công thức bảo quản rau 

bina với tỉ lệ diện tích màng bao gói/ khối 

lượng nông sản là 3,43 cm²/g và độ dày màng 

là 0,04 mm cho nồng độ khí trong bao gói đạt 

gần giá trị mong muốn nhất với nồng độ khí 

O2 khoảng 18% và nồng độ khí CO2 10% vào 

ngày thứ 15 của quá trình bảo quản.  

3.2. Sự thay đổi chất lượng của rau bina 

trong quá trình bảo quản 

Từ kết quả trên hình 2, nhận thấy rằng: 

 Hao hụt khối lượng tự nhiên (hình 2a): tổn 

thất sau thu hoạch của rau quả nói chung và 

của rau bina nói riêng là do sự hao hụt khối 

lượng và chất lượng. Vì khó xác định chính 

xác sự hao hụt khối lượng do hô hấp của rau, 

nên hao hụt khối lượng tự nhiên thường được 

sử dụng để đánh giá gián tiếp sự tổn thất của 

rau sau thu hoạch. Kết quả trên hình 2a cho 

thấy tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên của rau 

bina tăng dần theo thời gian bảo quản ở tất cả 

các công thức. Tuy nhiên, ở cùng một độ dày 

bao gói thì rau được bảo quản với tỉ lệ diện 

tích màng bao gói/ khối lượng lớn hơn thì hao 

hụt khối lượng tự nhiên lớn hơn. Cụ thể, rau 

được bảo quản ở công thức có tỉ lệ diện tích 

màng bao gói/ khối lượng nông sản là 4,80 

cm²/g và độ dày là 0,02mm hao hụt khối 

lượng lên đến 10,35% sau 15 ngày bảo quản, 

trong khi rau bảo quản với màng có độ dày 

tương tự nhưng với tỉ lệ diện tích màng bao 

gói/ khối lượng là 3,43 cm²/g thì hao hụt khối 

lượng chỉ đạt 9,27% sau 15 ngày bảo quản. So 

sánh giữa các công thức thì công thức bảo 

quản rau với tỉ lệ diện tích màng bao gói/ khối 

lượng nông sản là 3,43 cm²/g và độ dày màng 

bao gói là 0,04 mm cho hao hụt khối lượng tự 

nhiên sau 15 ngày bảo quản là thấp nhất chỉ 

đạt 7,17%. 

 Màu sắc của rau (hình 2b): rau bina sau thu 

hoạch màu sắc sẽ tiếp tục biến đổi do vẫn còn 

diễn ra hoạt động sống. Trong 3 chỉ số màu 

sắc L, a, b chỉ số a trực tiếp thể hiện màu xanh 

của rau, giá trị của chỉ số a trên trục tọa độ là 

từ 6060 và chỉ số đạt giá trị càng nhỏ thì 

rau càng có màu thiên về xanh lá cây. Sự thay 

đổi của chỉ số này trong quá trình bảo quản 

được xác định, kết quả cho thấy tỉ lệ diện tích 

màng bao gói/ khối lượng nông sản và độ dày 

màng bao gói có ảnh hưởng đến sự thay đổi 

màu sắc của rau bina trong quá trình bảo quản. 

Ở tất cả các công thức chỉ số a của rau tăng 

dần chứng tỏ màu xanh của rau nhạt dần đi 

trong quá trình bảo quản, điều này có thể giải 

thích là do trong quá trình bảo quản chất diệp 

lục trong rau bị phân giải dần, đồng thời các 

nhóm màu khác như carotenoid được tổng 

hợp thêm nên màu xanh của rau dần nhạt đi. 

Và rau được bảo quản tại công thức với tỉ lệ 

diện tích màng bao gói/ khối lượng nông sản 

3,43 cm²/g và độ dày màng bao gói là 0,04 

mm cho sự biến đổi màu sắc diễn ra chậm 

nhất, sau 15 ngày bảo quản chỉ số a của rau 

vẫn đạt 35,02. Trong khi tại công thức tỉ lệ 

diện tích màng bao gói/ khối lượng nông sản 

4,80 cm²/g và độ dày màng bao gói là 0,03 

mm chỉ số a của rau sau 15 ngày bảo quản chỉ 

đạt 25,62. 

 Hàm lượng chất khô hòa tan tổng số (TSS) 

(hình 2c): cùng với sự thay đổi màu sắc bên 

ngoài chất lượng dinh dưỡng của rau bina 

cũng thay đối trong thời gian bảo quản. Kết 

quả cho thấy TSS của rau cũng biến động 

khác nhau tùy vào từng công thức bảo quản. 

TSS ở các công thức đều tăng lên từ ngày bảo 
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quản đầu tiên đến ngày bảo quản thứ 10, đến 

ngày thứ 15 thì TSS ở các công thức đều giảm, 

duy chỉ có công thức bảo quản rau với tỉ lệ 

diện tích màng bao gói/ khối lượng nông sản 

3,43 cm²/g và độ dày màng bao gói là 0,04 

mm là TSS vẫn tăng nhẹ đạt 7,01
o
Brix. Sự 

biến động về TSS của rau có liên quan chặt 

chẽ với quá trình hô hấp của rau. 

 Vitamin C (hình 2d): hàm lượng vitamin C 

của rau bina cũng không ổn định trong quá 

trình bảo quản. Trong khi hàm lượng vitamin 

C trong rau ở các công thức đều có xu hướng 

giảm vào ngày thứ 15 của quá trình bảo quản 

thì hàm lượng vitamin C trong rau ở công 

thưc tỉ lệ diện tích màng bao gói/ khối lượng 

nông sản 3,43 cm²/g và độ dày màng bao gói 

là 0,04 mm vẫn được duy trì và chưa có dấu 

hiệu giảm. 

Tổng hợp các kết quả thu được có thể kết luận 

rằng, tỉ lệ diện tích màng bao gói/ khối lượng 

nông sản 3,43 cm²/g và độ dày màng bao gói 

là 0,04 mm phù hợp cho bảo quản rau bina. 

Với điều kiện bao gói này nồng độ khí O2 và 

CO2 trong bao gói có thể duy trì được trạng 

thái cân bằng gần nhất với điều kiện tối ưu 

mong muốn, tương ứng với nồng độ khí O2 

khoảng 18% và CO2 10%. Nồng độ khí được 

duy trì ở mức thích hợp đã làm chậm được hô 

hấp của rau, giúp duy trì được chất lượng dinh 

dưỡng cũng như cảm quản của rau trong quá 

trình bảo quản. 

 

 

 

 

Hình 2. Sự thay đổi chất lượng rau bina  

trong quá trình bảo quản ở các công thức khác nhau 



KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 

6                                   TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . SỐ 33 - 2022 

 

a) 

 

b) 

Hình 3. Rau bina sau 15 ngày bảo quản trong a) điều 

kiện thích hợp đã xác định; b) mẫu đối chứng dùng 

màng bao gói thông thường 

3.3. Xác định được chất lượng vi sinh của 

rau bina khi bảo quản trong điều kiện thích 

hợp 

Có thể nhận thấy rằng, bảo quản rau bina bằng 

màng LLDPE-G ứng dụng kỹ thuật MAP ở 

điều kiện thích hợp với tỉ lệ diện tích màng 

bao gói/ khối lượng nông sản 3,43 cm²/g và 

độ dày màng bao gói là 0,04 mm đã tạo được 

ra trong bao gói môi trường vi khí hậu thích 

hợp để ức chế quá trình hô hấp của rau bina 

khiến hàm lượng một số chất dinh dưỡng 

không bị mất đi quá nhiều cho hoạt động hô 

hấp, đồng thời việc duy trì nồng độ khí CO2 

phù hợp cũng đã tránh được việc xảy ra tình 

trạng hô hấp yếm khí làm biến đổi nhanh 

chóng các chất dinh dưỡng khiến chất lượng 

dinh dưỡng của măng được duy trì tốt hơn so 

với phương pháp bảo quản thông thường với 

độ dày bao gói và diện tích không được tính 

toán điều chỉnh phù hợp. Thêm vào đó, một 

đặc tính quan trọng của màng LLDPE-G 

chính là đặc tính kháng khuẩn, đặc biệt là khả 

năng giữ thực phẩm được bao gói không bị 

nhiễm các vi sinh vật gây bệnh thực phẩm. 

Rau bina là một loại rau tươi giàu dinh dưỡng, 

tuy nhiên lại có thời hạn sử dụng ngắn, một 

trong các nguyên nhân làm cho rau bina mau 

biến đổi hư hỏng là do hoạt động của vi sinh 

vật. Chính vì vậy, bên cạnh giá trị về dinh 

dưỡng của nông sản sau bảo quản, chúng tôi 

còn tiếp tục đánh giá chất lượng vi sinh của 

rau bina sau 15 ngày bảo quản để đánh giá 

hiệu quả kháng khuẩn của màng sử dụng 

trong bao gói. Kết quả được trình bày trong 

bảng 1. 

Bảng 1. Chỉ tiêu vi sinh của rau bina  

sau 15 ngày bảo quản  

Điều 

kiện 

bảo 

quản 

Chỉ tiêu 

vi sinh 

vật 

Đơn vị 

(CFU/g) 

Giới 

hạn 

cho 

phép 

(GAP) 

Đánh 

giá 

Thích 

hợp đã 

xác 

định 

E.coli 0 200 Đạt 

Coliforms 0 10 Đạt 

Thường 

E.coli 205 200 
Không 

đạt 

Coliforms 250 10 
Không 

đạt 

Vi khuẩn Coliforms và E.coli là một trong 

những chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá chất 

lượng nước và thực phẩm. Kết quả bảng 1 cho 

thấy rau bina được bao gói bằng màng 

LLDPE –G duy trì được chất lượng vi sinh 

đối với hai chủng vi khuẩn này sau 15 ngày 

bảo quản, chất lượng vi sinh của rau bina đáp 

ứng được theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 
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phẩm quy định tại Thực hành sản xuất nông 

nghiệp tốt (GAP). Còn đối với rau bina được 

bảo quản bằng màng bao gói thông thường thì 

chất lượng E.coli và Coliforms đều không đạt 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo 

GAP khi lượng E.coli sau bảo quản là 205 

CFU/g còn Coliforms là 250 CFU/g. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Từ những kết quả thu được trong quá trình 

nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm cho 

thấy bảo quản rau bina bằng màng LLDPE-G 

có khả năng kháng khuẩn là một phương pháp 

tiềm năng nhằm kéo dài thời gian tổn trữ cho 

một số loại nông sản tươi sau thu hoạch. Sử 

dụng màng LLDPE-G với tỉ lệ diện tích màng 

bao gói/ khối lượng nông sản 3,43 cm²/g và 

độ dày màng bao gói là 0,04 mm giúp giảm tỷ 

lệ thối hỏng, duy trì giá trị dinh dưỡng, tiêu 

diệt các vi sinh vật gây bệnh thực phẩm và 

thời gian bảo quản của rau bina được 15 ngày 

kéo dài được hơn 7 ngày so với phương pháp 

bảo quản lạnh thông thường ở 10
o
C. 
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XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG  
CỦA BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ SANG MẠNG PETRI HÀNG ĐỢI 

BUILDING A PROGRAM TO CONVERT SOME OBJECTS OF SEQUENCE DIAGRAM 
INTO QUEUEING PETRI NETS 

Vũ Văn Đốc 

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Đến Tòa soạn ngày 02/09/2021, chấp nhận đăng ngày 30/09/2021 

 

Tóm tắt: 

 

Biểu đồ trình tự là một sự trừu tượng hóa của mô hình giao tiếp giữa các thực thể, đối tượng 

hoặc lớp khác nhau. Nó được sử dụng để mô tả một dấu vết thực thi của một hệ thống cụ 

thể, tại một thời điểm cụ thể. Mạng Petri hàng đợi (Queueing Petri Nets - QPNs) là các hình 

thức đồ họa, ở mức độ trừu tượng thấp hơn, có sẵn các kỹ thuật giải pháp dựa trên mô 

phỏng hiệu quả và chuyên nghiệp. Bài báo trình bày cách xây dựng chương trình chuyển 

đổi tự động một số đối tượng trong biểu đồ trình tự sang mạng Petri hàng đợi. Cách tiếp cận 

được trình bày trong bài báo có thể được sử dụng để chuyển đổi tự động một biểu đồ trình 

tự phức hợp thành mạng Petri hàng đợi.  

Từ khóa: biểu đồ trình tự, mạng hàng đợi Petri, mô hình chuyển đổi 

Abstract: 

 

A sequence diagram is an abstraction of the communication model between different 

entities, objects, or classes. It is used to describe an execution trace of a particular system at 

a particular time. Queueing Petri Nets (QPNs) are graphical forms, at a lower level of 

abstraction, with efficient and professional simulation-based solution techniques available. 

This paper presents how to build a program to automatically convert some objects in the 

sequence diagram to QPNs. Our approach can be used to automatically convert a complex 

sequence diagram into a QPNs.  

Keywords: sequence diagrams, queueing Petri Nets, model Transformation 

  

1. GIỚI THIỆU 

Một mạng hàng đợi Petri Net thông thường là 

một ngôn ngữ mô hình toán học cho mô tả hệ 

thống. Mỗi Queueing Petri Nets (QPNs) bao 

gồm một tập hợp các hàng đợi (queueing), vị 

trí (place), chuyển tiếp (transition) và một tập 

hợp các cung kết nối (connection). Mỗi hàng 

đợi có một khả năng nhất định và có chiến 

lược để điều phối các yêu cầu truy cập trong 

mạng. Một place có thể chứa nhiều Color 

(màu) - là khái niệm mở rộng từ thẻ (token) 

(token trong Petri Nets) để phân biệt các 

token với nhau khi có nhiều loại. Có ba loại 

place là OrdinaryPlace (o-place) là dạng place 

bình thường, QueueingPlace (q-place) là dạng 

place được tích hợp thêm thành phần Queue, 

khi đó các color trong place này sẽ được điều 

phối truy cập theo chiến lược của Queue; 

SubnetPlace (s-place) là dạng place thay thế 

cho cả một Queueing Petri Nets, là phần tử 

cho phép QPN có khả năng phân cấp. Điều 

này cho phép dễ dàng trình bày các chiến lược 

lập lịch và mang lại lợi ích của Mạng xếp 

hàng vào thế giới Petri Nets. Một Chuyển tiếp 
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có thể có nhiều Mode (chế độ) - là khái  

niệm tương tự color dùng để phân biệt các 

cách mà một transition có thể thực hiện. Có 

hai loại chuyển tiếp đó là Timed Transition 

(t-transition) là dạng chuyển tiếp có liên quan 

đến yếu tố thời gian và Immediate Transition 

(i-transition) là dạng chuyển tiếp mà thời  

gian không phải nhân tố ảnh hưởng đến nó. 

Có hai loại kết nối đó là, Place Transition 

Connnection (pt-connection) dùng để kết nối 

một place với một transition và ngược lại; 

Incidence Function Connection (if-connection) 

dùng để kết nối có trọng số một color với một 

mode và ngược lại. Như đã nói ở trên, so với 

các loại mạng khác, QPNs giới thiệu một loại 

vị trí mới: q-place. Mỗi q-place bao gồm hai 

thành phần: thành phần hàng đợi cho phép các 

thẻ được đặt trong hàng đợi để chờ thực hiện 

dịch vụ và thành phần depository lưu giữ các 

thẻ đã hoàn thành dịch vụ của chúng ở hàng 

đợi. Máy chủ xử lý các mã thông báo trong 

hàng đợi theo một chiến lược lập lịch nhất 

định. Thời gian thẻ token chiếm máy chủ 

được xác định thông qua chiến lược phân phối. 

Khi thời gian của token kết thúc, token được 

đưa vào kho lưu trữ, sau đó hoạt động giống 

như một Immediate place cho các chuyển đổi 

được kết nối. Chỉ các thẻ token trong kho lưu 

trữ được coi là có sẵn cho hàm tỷ lệ [7].  

Biểu đồ trình tự (SDs) là một loại biểu đồ 

tương tác UML [1]. SDs là biểu đồ hai chiều 

trong đó trục tung thể hiện thời gian và trục 

hoành thể hiện sự tương tác. Biểu đồ trình tự 

thường được sử dụng để mô tả luồng thông tin 

trong một hệ thống thông qua giao tiếp giữa 

các đối tượng. 

Việc chuyển đổi mô hình từ SDs thành 

Queueing Petri Nets giúp cho hai mô hình này 

nhất quán với nhau, từ đó có thể áp dụng mô 

phỏng vào mô hình Hàng đợi Petri Nets để 

đánh giá hiệu năng phần mềm một cách đơn 

giản hơn. 

Bài báo này đưa ra những đóng góp sau:       

(i) Xác định mô hình chuyển đổi từ biểu đồ 

trình tự sang mạng Petri hàng đợi; (ii) Xây 

dựng chương trình chuyển đổi từ một số đối 

tượng SDs sang mô hình QPNs. 

2. NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Một số nghiên cứu gần đây thảo luận về việc 

chuyển đổi biểu đồ trình tự SDs (mô hình dựa 

trên kịch bản) sang mô hình mạng Petri Nets 

(mô hình dựa trên trạng thái). Trong [2] các 

tác giả phân tích ưu điểm và nhược điểm của 

UML và Petri net trong việc mô hình hóa các 

phần mềm phức tạp và đề xuất các quy tắc 

chuyển đổi từ UML sang mạng Petri Net. 

Trong [6] tác giả đề xuất chuyển đổi mô hình 

từ Biểu đồ trình tự sang Petri Nets và một 

cách tiếp cận sử dụng Cấu trúc nhãn sự kiện 

(LES), cũng như các phương pháp để dịch cả 

Biểu đồ trình tự và Petri Nets sang LES. Tác 

giả cũng đưa ra một ứng dụng chuyển đổi mô 

hình từ UML sang Petri Nets, được đặt tên là 

SD2PN. Trong [1], tác giả cũng đã đưa ra một 

phương pháp chuyển SDs thành Petri Nets 

một cách hiệu quả. Mặt khác, trong [3,4] các 

tác giả giới thiệu một giải pháp để chuyển đổi 

các tính năng có liên quan nhất của Biểu đồ 

trình tự UML để mô hình hóa các hệ thống 

phân tán thành các mạng Petri Nets màu 

tương đương và chấp nhận các dấu vết thực 

thi giống nhau (chuỗi sự kiện) như mô hình 

ban đầu. Biểu đồ trình tự UML được xây 

dựng bằng công cụ Papyrus được chuyển đổi 

thành Petri Nets màu có thể thực thi được với 

Công cụ CPN. Các tác giả đã định nghĩa và 

mô tả sự chuyển đổi từ biểu đồ trình tự UML2 

sang Petri Nets màu và chứng minh tính đúng 

đắn về cú pháp và ngữ nghĩa của sự chuyển 

đổi [4]. Họ cũng trình bày công cụ chuyển đổi 

mô hình dựa trên kịch bản với khả năng phân 

tích SD2CPN. Cuối cùng [7] đưa ra một ánh 
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xạ từ mô hình PCM sang QPN, được thực 

hiện bằng cách chuyển đổi tự động từ mô hình 

PCM sang Queueing Petri Nets. Theo cách 

tiếp cận để chuyển đổi mô hình từ SDs thành 

Queueing Petri Nets tôi sẽ xây dựng chương 

trình chuyển đổi từng SD sang QPN. Thông 

tin chi tiết được trình bày trong Phần 4. Dựa 

trên [5], tôi phát triển các chuyển đổi cho các 

đối tượng Message như: Create Message, 

Delete Message, Lost Message, Found 

Message, Synchronous Call và Asynchronous 

Call. 

3. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ VÀ MẠNG PETRI 

HÀNG ĐỢI 

3.1. Biểu đồ trình tự 

Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram - SD) là 

một trong những biểu đồ tương tác UML phổ 

biến, tập trung vào dãy thông điệp trao đổi 

giữa một số bên tham gia. [6]. Biểu đồ trình tự 

dùng để xác định các trình tự diễn ra sự kiện 

của một nhóm đối tượng nào đó. Nó miêu tả 

chi tiết các thông điệp được gửi và nhận giữa 

các đối tượng đồng thời cũng chú trọng đến 

trình tự về mặt thời gian gửi và nhận các 

thông điệp đó. Biểu đồ trình tự được thể hiện 

theo hai trục: 

 Trục dọc từ trên xuống chỉ thời gian xảy ra 

các sự kiện, hay sự truyền thông điệp, được 

biểu diễn bằng các đường thẳng đứng đứt nét 

bắt đầu từ đỉnh đến đáy của biểu đồ. 

 Trục ngang từ trái qua phải là dãy các đối 

tượng tham gia vào việc trao đổi các thông 

điệp với nhau theo chiều ngang, có thể có cả 

các tác nhân. 

Biểu đồ trình tự gồm một số đối tượng chính 

đó là: Interaction (Frame), Lifeline, Message, 

Interaction Fragment… [6].  

Các đối tượng thông báo (messages) trong 

biểu đồ trình tự: 

Message là một thông báo xác định một loại 

giao tiếp cụ thể giữa các lifeline trong biểu đồ 

trình tự. Điểm bắt đầu hoặc kết thúc của một 

message được gọi là message end.  

Tùy thuộc vào các loại hành động sẽ sinh ra 

các loại tin nhắn khác nhau như: lời gọi đồng 

bộ (Synchronous Call), lời gọi không đồng bộ 

(Asynchronous Call), thông báo khởi tạo 

(Create Message), thông báo hủy (Destroy 

Message), Found Message và Lost message. 

Create Message là một thông báo gửi tới một 

lifeline và tạo ra lifeline đó: 

 

Delete Message là một message gửi đi để kết 

thúc một lifeline khác: 

 

Lost Message là một message mà biết sự kiện 

gửi nhưng không biết sự kiện nhận. 

 

Found message là một thông báo mà biết sự 

kiện nhận nhng không biết sự kiện gửi. 
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Lời gọi đồng bộ (Synchronous Call) là một 

thông báo mà lifeline gửi đợi lifeline nhận trả 

thông báo về rồi mới thực hiện thông báo tiếp 

theo [6]. 

 

Lời gọi không đồng bộ (Asynchronous Call) 

là một thông báo mà lifeline gửi có thể thực 

hiện thông báo tiếp theo mà không cần đợi 

lifeline nhận trả thông báo về. 

 

3.2. Mạng Petri hàng đợi 

Mạng Petri hàng đợi là một mô hình hiệu 

năng với cơ sở toán học mạnh mẽ, được hình 

thành từ một số mở rộng của mạng Petri (Petri 

Net) như CPN, SPN, GSPN, CGSPN và được 

bổ sung thêm các tính chất về hàng đợi của 

mạng hàng đợi (Queueing Network). Một 

phương trình đơn giản để thể hiện điều này là: 

QPN = PN + QN và được thể hiện ở hình 1. 

 
Hình 1. Queueing Petri Nets = PN + QN 

Để hiểu rõ hơn về Queueing Petri Nets ta tìm 

hiểu một ví dụ về QPN với năm place (p0, p1, 

p2, p3, p4), ba transition (t1, t2, t3) và mười 

pt-connection trong đó: (p3, p4) là các 

o-place, (p0, p1) là các q-place, p2 là một 

s-place, (t1, t3) là các i-transition, t2 là một 

t-transition. 

 

Hình 2. Một ví dụ về QPN 

t1 là input-transition của place p1, p1 là 

input-place của transition t2, t2 là output- 

transition của place p3, p3 là output-place của 

transition t3. Transition t1 có hai input-place 

(p0, p4) và một output-place (p1). Transition 

t3 có một input-place (p2) và ba output- place 

(p0, p3, p4). Mỗi place trong hình vẽ này đều 

có một input-transition và một output- 

transition. Ngoài những ký pháp thông thường, 

trong hình 2 có xuất hiện các ký pháp mở 

rộng. Các color x, c, t lần lượt được đặt nằm 

bên trong các place p0, p3, p4, thể hiện rằng: 

ở thời điểm khởi tạo mạng (initial marking - 

hình trạng khởi tạo), những place này sẽ được 

khởi tạo color tương ứng. Các place không có 

ký pháp color đặt bên trong sẽ không được 

khởi tạo color tại thời điểm ban đầu (trong ví 

dụ này là p1, p2). Những connection chứa 

trọng số là những if-connection: kết nối color 

với mode và ngược lại như đã nói từ trước. 

Một hàm tỷ lệ được liên kết với mỗi transition, 

xác định cách thức transition hoạt động. Giả 

sử rằng transition t1 có ba mode là mode 1, 
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mode 2 và mode 3. Hình 3 minh hoạ một ví 

dụ về hàm tỷ lệ liên kết với transition t1: 

 

Hình 3. Một ví dụ về hàm tỷ lệ của transition 

Các color xuất hiện trong hình vẽ là các color 

có thể được chứa trong input-place và 

output-place của transition t1, đó là color x 

trong place p0 là input-place của transition t1, 

color t trong place p4 là input-place của 

transition t1 và color x trong place p1 là 

output-place của transition t1. Các if- 

connection nối các color và mode với nhau 

chứa trọng số mặc định là 1 nếu không biểu 

diễn trọng số khác. Trọng số trên if- 

connection nối color p0.x với mode 1 và trên 

if-connection nối color p4.t với mode 3 là 2, 

trọng số trên các if-connection còn lại bằng 1.  

Một transition ở trạng thái enabled (sẵn sàng) 

nếu nó có một mode mà trọng số trên mọi 

if-connection nối tới mode đó từ một color 

trong một input- place của transition nhỏ hơn 

hoặc bằng số lượng color tương ứng mà input- 

place này đang chứa [3]. Giả sử place p0 đang 

chứa hai color x, place p4 đang chứa một 

color t. Khi đó, transition ở trạng thái enabled, 

do mode 1 và mode 2 đều thoả mãn điều kiện 

trên. Mode 3 không thoả mãn vì place p4 chỉ 

chứa một color t trong khi if- connection nối 

p4.t tới mode 3 lại có trọng số bằng 2 > 1. 

Một transition ở trạng thái enabled được gọi là 

e-transition. Một e-transition có thể đốt cháy 

(fire / kích hoạt) một mode thoả mãn ràng 

buộc để transition đó ở trạng thái enabled. Khi 

đốt cháy một mode m, transition này hủy số 

lượng color trong mỗi input-place liên quan 

đến mode m đúng bằng trọng số trên 

if-connection nối color trong place với mode 

m, đồng thời tạo mới một lượng các color cho 

mỗi output-place liên quan đến mode m đúng 

bằng trọng số của if-connection nối mode m 

với color trong place [3]. Nếu transition t1 đốt 

cháy mode 2 thì một color x trong place p0 bị 

huỷ, một color t trong place p4 bị hủy, đồng 

thời một color x khác được thêm vào place p1. 

Trong trường hợp transition t1 đốt cháy mode 

1, hai color x trong place p0 bị huỷ, không có 

color t nào trong place p4 bị hủy nhưng vẫn 

có một color x khác được thêm vào place p1. 

Tại một thời điểm, một e-transition không 

được đốt cháy nhiều hơn hai mode và không 

có hai e-transition nào cùng đốt cháy mode 

của nó. Thứ tự đốt cháy một transition sẽ phụ 

thuộc vào loại transition. Các i-transition được 

ưu tiên đốt cháy trước so với t-transition. 

Trên hình số 2, p0 là một q-place, bản chất là 

một phần tử được hình thành bằng cách đặt 

queue (trong QN) vào o-place (trong PN). 

Mỗi q-place gồm hai thành phần: queue và 

depository. Thành phần queue cho phép điều 

phối các color chờ thực hiện dịch vụ. Thành 

phần depository lưu giữ các color đã hoàn 

thành dịch vụ trong thành phần queue. Đồng 

thời trên hình số 2 cũng có phần tử p2 là một 

S-place có khả năng chứa một QPN con có 

các o-place chuyên dụng là input, output và 

actual population. Trong QPN con này, có thể 

có các s-place khác, quá trình phân cấp không 

bị hạn chế. 

4. CHUYỂN ĐỔI SD2QPN 

4.1. Tổng quan 

Để xây dựng bộ chuyển đổi SD2QPN, thiết kế 
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các đối tượng của vbieeur đồ trình tự trên 

công cụ Visual Paradigm 15.0, sau đó sử dụng 

ngôn ngữ lập trình Java để chuyển đổi file 

XML trên Visual paradigm 15.0 thành file qpe 

chạy trên công cụ mô phỏng QPME. 

 

Hình 4. Mô hình chuyển đổi từ biểu đồ trình tự  

sang mạng petri hàng đợi 

4.2. Chuyển đổi các đối tượng 

a. Cấu trúc chương trình chuyển đổi 

Trong chương trình chuyển đổi, xây dựng 2 

gói (package):  

 models chứa 2 gói SD (bao gồm các lớp 

biểu diễn các đối tượng trong biểu đồ trình tự) 

và gói qpn (bao gồm các lớp biểu diễn các đối 

tượng trong QPN) 

 Ultilities bao gồm các lớp đọc các file đầu 

vào, chuyển đổi chúng sang Queueing Petri 

Nets 

 Lớp Project.java để khởi tạo chương trình. 

b. Kết quả chuyển đổi 

Sau khi áp dụng chương trình vào việc chuyển 

đổi một số đối tượng trong biểu đồ trình tự tôi 

thu được một số kết quả như sau: 

 

Tên đối tượng Biểu đồ trình tự Kết quả chuyển đổi dạng QPN 

Create 

Message 

 
 

Destroy 

Message 

 
 

Lost Message 
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Tên đối tượng Biểu đồ trình tự Kết quả chuyển đổi dạng QPN 

Found 

message 

 
 

Asynchronous 

Call 

 

 

Synchronous 

Call 

 

 

Hình 5. Mô hình chuyển đổi từ biểu đồ trình tự sang mạng petri hàng đợi 
 

4. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này trình bày về các đặc tính cơ 

bản của biểu đồ trình tự cũng như mô hình 

mạng Petri hàng đợi. Đồng thời cũng đã trình 

bày cách triển khai phần mềm chuyển đổi 

SD2QPN cho phép chuyển đổi từ tệp XML 

biểu thị một số đối tượng của biểu đồ trình tự 

sang mô hình Queueing Petri Nets. Kết quả 

chuyển đổi được trình bày trong hình 5. Các 

QPNs thu được từ việc sử dụng chương trình 

SD2QPN chuyển đổi một số đối tượng trong 

SDs như Create Message, Destroy Message, 

Lost Message, Found message, Asynchronous 

Call và Synchronous Call hoàn toàn phù hợp 

với lý thuyết đã được nêu ra ở [5]. Bằng cách 

sử dụng chương trình chuyển đổi này, QPNs 

thu được có thể được sử dụng để dự đoán hiệu 

suất phần mềm. Trong tương lai, tác giả sẽ 

nghiên cứu thêm về các biểu đồ trình tự khác, 

tìm ra các cách tiếp cận mới để có thể chuyển 

đổi một biểu đồ trình tự phức tạp thành 

Queueing Petri Nets nhằm hỗ trợ đánh giá 

hiệu suất phần mềm được tốt hơn. 
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Tóm tắt: 

 

Bài báo trình bày một phương pháp hình học để tính toán và tối ưu hóa các góc quay của 

các khớp trong việc điều khiển cánh tay robot trong mặt phẳng. Phương pháp được sử dụng 

trong bài báo mang tính trực quan và có thể mở rộng cho nhiều trường hợp.  

Từ khóa: Ma trận, phép quay, cánh tay robot, tối ưu hóa, điều khiển. 

Abstract: 

 

The paper presents a geometrical method for calculating and optimizing the joint-angles of 

robot arm in the plane. The method used in the paper is very visual and can be extended to 

general cases. 

Keywords: Matrix, rotation, robot arm,; optimization, control. 

  

1. GIỚI THIỆU 

Cánh tay robot với ưu điểm là thiết bị có thể 

thực hiện các thao tác phức tạp trong những 

môi trường khắc nghiệt hoặc nguy hiểm. Cánh 

tay robot thực hiện công việc một cánh nhanh 

chóng, chính xác, lặp lại nhiều lần mà không 

mệt mỏi. Do vậy, cánh tay robot ngày càng trở 

nên phổ biến trong rất nhiều lĩnh vực trong 

công nghiệp cũng như trong cuộc sống. Bên 

cạnh việc thiết kế các cánh tay robot cho phù 

hợp với mỗi công việc, việc nghiên cứu động 

học cánh tay robot để tối ưu hoá năng lượng 

cho quá trình điều khiển luôn là bài toán được 

quan tâm.  

Bài toán động học cánh tay robot gồm hai bài 

toán chính là bài toán động học thuận và bài 

toán động học nghịch. Trong bài toán động 

học thuận, ta cần xác định vị trí điểm điều 

khiển trên bàn tay robot khi biết vị trí các 

khớp và các góc của cánh tay. Trong bài toán 

động học nghịch, ta cần xác định vị trí các 

khớp của cánh tay robot khi biết vị trí cuối 

của chúng [1-3]. Bài toán thuận đã được giải 

quyết tương đối trọn vẹn trong nhiều trường 

hợp; trong khi bài toán nghịch là một bài toán 

khó và không có phương pháp chung để giải 

quyết cho mọi trường hợp. Với mỗi trường 

hợp cánh tay robot, ta cần phải áp dụng kiến 

thức hình học và đại số vào để tìm được các 

góc quay cho mỗi khớp.  

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ sử dụng kết 

hợp các phương pháp biến đổi ma trận và biến 

đổi hình học để tìm các góc quay tối ưu cho 

các khớp của cánh tay robot ba khâu trong 

mặt phẳng. Trong Mục 2, chúng tôi sẽ trình 

bày cơ sở toán học để thuận tiện cho quá trình 

tính toán và mô phỏng cánh tay robot. Mục 3 
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là nội dung chính của bài báo, trong đó chúng 

tôi phát biểu các bài toán động học và trình 

bày một phương pháp tiếp cận thú vị dựa trên 

các kiến thức toán học về hình học phẳng. 

Cuối cùng, phần kết luận được trình bày trong 

mục 4 cùng với thảo luận về những bài toán 

mở theo hướng nghiên cứu này. 

2. CƠ SỞ TOÁN HỌC: KHUNG TỌA ĐỘ VÀ 

CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI MA TRẬN 

2.1. Biểu diễn điểm, vector, khung tọa độ 

Để quá trình tính toán vị trí của các khớp của 

cánh tay robot cũng như quá trình điều khiển 

cánh tay robot có thể thực hiện, có ba khái 

niệm cơ bản cần biểu diễn là: điểm, vector và 

khung tọa độ.  

Biểu diễn điểm và vector 

Trong hình học giải tích thông thường, điểm 

và vector được biểu diễn bằng bộ ba (a,b,c)
T
. 

Tuy nhiên, trong bài toán điều khiển cánh tay 

robot, ta cần phân biệt rõ hai khái niệm này. 

Do vậy, ta cần thêm thành phần thứ tư w vào 

biểu diễn điểm và vector dạng (a,b,c,w)
T
 . Nếu 

w=1 thì đây là biểu diễn tọa độ của một điểm 

còn nếu w=0 thì đây là biểu diễn của một 

vector. Chẳng hạn, P=(2,3,1,1)
T
 là biểu diễn 

của điểm P có tọa độ (2,3,1)
T
 còn 

 2,3, 1,0
T

v   là biểu diễn của vector v  có 

tọa độ (2,3,1)
T
. 

Biểu diễn khung tọa độ 

Mỗi vật thể trong không gian làm việc của 

cánh tay robot luôn được gắn với một khung 

tọa độ. Khung tọa độ được biểu diễn bằng một 

bộ gồm bốn thành phần có dạng i j k G 
 

, 

trong đó ba thành phần đầu là bộ ba vector chỉ 

phương và thành phần thứ tư là gốc tọa độ. 

Như vậy, một khung tọa độ được biểu diễn 

dưới dạng toán học bởi một ma trận cỡ 44. 

Chẳng hạn, khung tọa độ có gốc O và các 

vector chỉ phương là các vector đơn vị cơ sở 

sẽ được biểu diễn dạng  

  0 0 0

1 0 0 0

0 1 0 0
0

0 0 1 0

0 0 0 1

i J k O

 
 
   

   
 
 

  (1) 

2.2. Các phép biến đổi khung tọa độ 

Trong điều khiển cánh tay robot, có ba phép 

biến đổi khung tọa độ bao gồm: phép tịnh 

tiến; phép quay quanh trục tọa độ; phép biến 

đổi kết hợp giữa phép tịnh tiến và phép quay. 

a. Phép tịnh tiến  

Phép tịnh tiến là phép biến đổi từ khung tọa 

độ cũ sang khung tọa độ mới mà trong đó gốc 

tọa độ mới nhận được bằng cách tịnh tiến gốc 

tọa độ cũ theo các trục tọa độ, trong khi các 

vector chỉ phương của khung tọa độ mới 

không thay đổi. Chẳng hạn trong hình 1, 

khung tọa độ {1} nhận được bằng cách tịnh 

tiến khung tọa độ   0 0 00 i J k O 
 

đến 

điểm gốc mới B=(a,b,c,1)
T
. Khi đó, khung tọa 

độ {1} sẽ được xác định bởi 

   0

0 0 0 10 ( , , ). 0i J k O B T a b c   
 

 

rong đó 0

1( , , )T a b c  là ma trận tịnh tiến từ 

khung tọa độ {0} sang khung tọa độ {1}, 

được cho bởi công thức sau: 

0

1

1 0 0

0 1 0
( , , )

0 0 1

0 0 0 1

a

b
T a b c

c

 
 
 
 
 
 

     (2) 

 
Hình 1. Phép tịnh tiến 
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b. Phép quay quanh trục tọa độ 

Phép quay quanh trục tọa độ là phép biến đổi 

từ khung tọa độ cũ sang khung tọa độ mới mà 

gốc tọa độ và vector chỉ phương của trục quay 

không thay đổi; hai vector chỉ phương của 

khung tọa độ mới nhận được bằng cách quay 

hai vector chỉ phương của khung tọa độ cũ 

một góc . Dấu của  được xác định theo quy 

tắc “bàn tay phải”, nghĩa là  nhận giá trị 

dương nếu quay ngược chiều kim đồng hồ. 

Tương ứng với ba trục tọa độ, ta có ba phép 

quay quanh các trục tọa độ là: phép quay 

quanh trục Oz một góc ; phép quay quanh 

trục Ox một góc ; phép quay quanh trục Oy 

một góc . 

Xét khung tọa độ   1 1 11 i J k O 
 

nhận  

được bằng cách quay khung tọa độ 

  0 0 00 i J k O 
 

quanh trục Oz một góc  

như hình 2. Do trục Oz không thay đổi nên 

1 0k k . Gọi tọa độ của điểm P trên các khung 

tọa độ {0} và {1} tương ứng là 

0 1

0 10 1

00

;

11

x x

y y
p p

zz

   
   
    
   
   

  

 

Khi đó 

 0 0 1

1 , .p R z p  

với  0

1 ,R z  là ma trận quay khung tọa độ 

{0} thành khung tọa độ {1} quanh trục Oz 

một góc . Ma trận  0

1 ,R z   xác định bởi 

 

   

   0

1

cos -sin 0 0

sin cos 0 0
,

0 0 1 0

0 0 0 1

R z

 

 


 
 
 
 
 
 

  (3) 

Ngược lại, ta cũng có thể xác định khung tọa  

độ   0 0 00 i J k O 
 

từ khung tọa độ 

  1 1 11 i J k O 
 

 bằng cách quay khung tọa 

độ {1} quanh trục Oz một góc (. Khi đó: 

 1 1 0

0 , .p R z p  . 

 

Hình 2. Phép quay quanh trục Oz một góc  

Do ma trận  0

1 ,R z  là ma trận trực chuẩn 

nên ta có 

       
1

1 0 0

0 1 1, , ,
T

R z R z R z  


    

   

   

cos sin 0 0

sin cos 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

 

 

 
 
 
 
 
 

    (4) 

Tương tự, ma trận quay của phép biến đổi 

khung tọa độ {0} thành khung tọa độ {1}  

bằng cách quay quanh trục Ox và Oy một góc 

 tương ứng là 

 
   

   
0

1

1 0 0 0

0 cos -sin 0
,

0 sin cos 0

0 0 0 1

R x
 


 

 
 
 
 
 
 

  (5) 

 

   

   
0

1

cos 0 sin 0

0 1 0 0
,

-sin 0 cos 0

0 0 0 1

R y

 


 

 
 
 
 
 
 

  (6) 

c. Phép biến đổi kết hợp 

Để có được khung tọa độ mới có gốc và 

hướng cần thiết từ khung tọa độ ban đầu, ta áp 
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dụng liên tiếp các phép tịnh tiến và các phép 

quay theo một thứ tự nhất định. Phép biến đổi 

như vậy được gọi là phép biến đổi kết hợp. 

Chẳng hạn, hình 3 minh họa phép biến đổi kết 

hợp theo thứ tự sau: 

(1) Quay khung tọa độ {0} quanh trục Ox một 

góc ; 

(2) Tịnh tiến khung tọa độ nhận được theo các 

trục Ox, Oy và Oz một đoạn tương ứng a, b 

và c. 

 
Hình 3. Phép biến đổi kết hợp  

Để tìm ma trận chuyển cho phép biến đổi này, 

gọi 
i
Tj là ma trận chuyển từ khung tọa độ {i} 

thành khung tọa độ {j} và 
i
p là tọa độ của 

điểm P trong khung tọa độ {i}. Do {1} là 

khung tọa độ nhận được từ khung tọa độ {0} 

bằng cách quay quanh trục Ox một góc  nên 

 0 0

1 1 ,T R x  ; {2} là khung tọa độ nhận 

được bằng cách tịnh tiến {1} theo các trục  

Ox, Oy và Oz một đoạn tương ứng a, b và c 

nên  1 1

2 2 , ,T T a b c . Ta có  

0 0 2 0 0 2

2 1 2. . .p T p T T p   

=    0 1 2

1 2, . , , .R x a T a b c p  

Ma trận chuyển từ khung tọa độ {0} đến 

khung tọa độ {2} là 

   0 0 1

2 1 2, . , ,T R x a T a b c  

   

   

1 0 0

0 cos -sin

0 sin cos

0 0 0 1

a

b

c

 

 

 
 
 
 
 
 

     (7) 

3. BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC CHO CÁNH TAY 

ROBOT 

 

Hình 4. Cánh tay robot 3 khâu trong 
2

 

Trong mục này chúng tôi sẽ trình về hai bài 

toán động học cho cánh tay robot ba khâu 

trong 2 , được minh họa trong hình 4. 

Chiều dài các khâu tương ứng là l1, l2, l3 và 

các góc quay ở các khớp K1, K2, K3 tương 

ứng là 1, 2, 3. Giả thiết các điều kiện biên 

về ngoại lực, yếu tố ngẫu nhiên là lý tưởng. 

Bài toán chỉ xét đến các yếu tố hình học. 

3.1. Bài toán động học thuận 

Phát biểu bài toán: Cho trước các góc 

1,2,3 tìm vị trí của điểm cuối K4 của cánh 

tay trong khung tọa độ gốc. 

Để xác định được vị trí của K4 trong khung 

tọa độ gốc, ta gắn vào các khớp các khung tọa 

độ nhận được từ khung tọa độ gốc bằng các 

phép tịnh tiến và các phép quay quanh các 

trục tọa độ như trong hình 5. Cụ thể, các 

khung tọa độ được biến đổi theo các bước sau. 

 

Hình 5. Các khung tọa độ trên cánh tay robot 

Bước 1. Khung tọa độ {1}={i1,j1,k0,K1}  
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nhận được từ khung tọa độ gốc 

{0}={i0,j0,k0,K1} bằng phép quay quanh trục 

Oz một góc 1. Ma trận chuyển trong bước 

này là  0 0

1 1 1,T R z  . 

Bước 2. Khung tọa độ    2 2 0 22 , , ,i j k K   

nhận được từ khung tọa    1 1 0 11 , , ,i j k K   

bằng phép tịnh tiến theo trục Ox một đoạn         

l1. Ma trận chuyển trong bước này là 

 1 1

2 2 1,0,0T T l . 

Bước 3. Khung tọa độ    3 3 0 23 , , ,i j k K  

nhận được từ khung tọa    2 2 0 22 , , ,i j k K   

bằng phép quay quanh trục Oz một góc 2. 

Ma trận chuyển trong bước này là 

 2 2

3 3 2,T R z  . 

Bước 4. Khung tọa độ    4 4 0 34 , , ,i j k K   

nhận được từ khung tọa    3 3 0 23 , , ,i j k K  

bằng phép tịnh tiến theo trục Ox một đoạn l2. 

Ma trận chuyển trong bước này là 

 3 3

4 4 2 ,0,0T T l . 

Bước 5. Khung tọa độ    5 5 0 35 , , ,i j k K  

nhận được từ khung tọa    4 4 0 34 , , ,i j k K  

bằng phép quay quanh trục Oz một góc 3. 

Ma trận chuyển trong bước này là 

 4 4

5 5 3,T R z  . 

Bước 6. Khung tọa độ    6 6 0 46 , , ,i j k K  

nhận được từ khung tọa    5 5 0 35 , , ,i j k K  

bằng phép tịnh tiến theo trục Ox một đoạn l3. 

Ma trận chuyển trong bước này là 

 5 5

6 6 3,0,0T T l . 

Cuối cùng, do điểm cuối K4 là gốc của khung 

tọa độ {6} nên  6

4 0,0,0,1
T

K  . Do đó, vị trí 

của điểm cuối K4 trong khung tọa độ gốc {0} 

được tính theo công thức sau: 

0 0 1 2 3 4 5 5

4 1 2 3 4 5 6 4. . . . . . .K T T T T T T K  

với kết quả sau khi tính toán là 

     

     

1 1 2 1 2 3 1 2 3

0 1 1 2 1 2 3 1 2 3

4

cos cos cos

sin sin sin

0

1

l l l

l l l
K

     

     

     
 

     
 
 
  

 

3.2. Bài toán động học nghịch  

Phát biểu bài toán: Tìm các góc 1, 2, 3 

tại các khớp K1, K2, K3 nếu cho trước vị trí 

K4 với khung tọa độ gốc {0} là 

 0

4 , ,0,1
T

K x y . 

Dựa vào bài toán động học thuận ta đã tính 

được vị trí của K4 trong khung tọa độ gốc qua 

các góc 1, 2, 3. Khi đó, bài toán trên được 

đưa về bài toán tìm nghiệm 1,2,3 của hệ 

phương trình sau 

     

     

1 1 2 1 2 3 1 2 3

1 1 2 1 2 3 1 2 3

cos cos cos

sin sin sin

00

11

l l l x

yl l l

     

     

       
   

       
   
   
    

 

Do đây là hệ phương trình có hai phương 

trình và ba ẩn số nên hệ này sẽ có vô số 

nghiệm 1,2,3. Việc giải hệ phương trình 

này bằng phương pháp đại số sẽ cho ra nhiều 

kết quả, tuy nhiên kết quả sẽ không có tính 

trực quan. Ta có thể áp dụng phương pháp 

hình học để tìm nghiệm 1, 2, 3 một cách 

trực quan. Hơn nữa, bằng cách mở rộng 

phương pháp hình học này, ta có thể giải bài 

toán tối ưu các góc quay trong điều khiển 

cánh tay robot sẽ được đề cập ở Mục 3.3. Các 

bước giải bài toán động học nghịch theo 

phương pháp hình học được minh hoạ trong 

Hình 6 và trình bày như sau. 

Bước 1 (Xác định góc 1). Dựng đường tròn 

tâm K1 bán kính l1 và đường tròn tâm K4 bán 

kính l1+l3. Gọi F, G là giao của hai đường tròn 

này. Ta có thể lấy 1 tuỳ ý sao cho thấy K2 

nằm trên cung FG. 

Bước 2 (xác định góc 2,3). Dựng đường 

tròn tâm K2 bán kính l2 và đường tròn tâm K4 
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bán kính l3. Lấy 2 sao cho K3 là giao của hai 

đường tròn này. Ứng với mỗi vị trí K3, góc 

quay 3 là góc giữa hai vector K2K3 và K3K4. 

 

Hình 6. Các góc trong bài toán động học nghịch 

3.3. Bài toán động học nghịch mở rộng: tối 

ưu hóa các góc quay theo thứ tự ưu tiên 

Bài toán động học nghịch trong Mục 2.2 được 

mở rộng bằng bài toán điều khiển tối ưu góc 

quay các khớp như sau: 

Phát biểu bài toán: Cho trước điểm P và vị 

trí K4 của cánh tay robot như trong Hình 7. 

Tìm các góc quay 1, 2 và 3 tương ứng của 

khớp K1, K2 và K3 để điều khiển điểm cuối 

K4 đến vị trí điểm P cho trước sao cho các 

góc quay này được cực tiểu hóa theo thứ tự 

1, 2, 3. 

Trong bài toán trên, ta giả định rằng việc quay 

khớp K1 tốn nhiều năng lượng nhất so  với 

các khớp K2, K3; việc quay khớp K2 tốn nhiều 

năng lượng hơn so với khớp K3. Như vậy, để 

tối ưu hóa năng lượng trong việc di chuyển 

cánh tay robot ta cần cực tiểu hóa các góc 

quay theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3. Do đó, 

theo một cách phát biểu khác, bài toán trên 

chính là bài toán tối ưu hóa năng lượng trong 

việc di chuyển cánh tay robot từ vị trí ban đầu 

đến một vị trí nhất định nào đó. 

Để xác định giá trị các góc quay cần điều 

chỉnh, ta dựng đường tròn tâm K1 bán kính l1 

và đường tròn tâm P bán kính l2+l3. Khi đó 

xảy ra hai trường hợp là K2 nằm trên cung IJ 

và K2 không nằm trên cung IJ. 

a. Trường hợp K2 nằm trên cung IJ 

 

Hình 7. Trường hợp K2 nằm trên cung IJ 

Bước 1 (Tối ưu góc 1). Do K2 nằm trên cung 

IJ thì ta chỉ cần điều chỉnh K3, K4 mà không 

cần điều chỉnh vị trí K2. Do đó, góc 1 không 

cần phải thay đổi (xem hình 7). 

Bước 2 (tối ưu góc 2). Để xác định vị trí cần 

đến của K3 ta dựng đường tròn tâm K2 bán 

kính l2 và đường tròn tâm P bán kính l3. Hai 

đường tròn này giao nhau tại H, K. Đây chính 

là các vị trí cần điều khiển K3 đến. Để tối ưu 

năng lượng, ta cần điều khiển K3 theo cung 

K3H (xem hình 8). 

 

Hình 8. Quỹ đạo của K3 

Bước 3 (Tối ưu góc 3). Điều khiển K4 đến P 

bằng cách chọn chiều quay thích hợp để góc 

quay 3 nhỏ nhất (xem hình 9). 
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Hình 9. Quỹ đạo của K4 

b. Trường hợp K2 không nằm trên cung IJ 

Bước 1 (Tối ưu góc 1). Điều chỉnh K2 vào 

trong cung IJ. Để tối ưu 1, ta điều khiển K2  

đến l theo chiều quay thích hợp như hình 10. 

 

Hình 10. Quỹ đạo của K2 

Bước 2 (Tối ưu góc 2). Do K2P = l2+l3 nên 

cần điều khiển K3 đến L, với L là giao điểm 

của đường tròn tâm K2 bán kính l2 với đoạn 

K2P. Để tối ưu 2 ta chọn chiều quay nhỏ 

(xem hình 11).  

 

Hình 11. Quỹ đạo của K3 

Bước 3 (tối ưu góc 3). Điều khiển K2 đến P 

bằng cách chọn chiều quay thích hợp để góc 

quay 3 nhỏ nhất (xem hình 12). Khi đó,3=0.  

 

Hình 12. Quỹ đạo của K4 

Như vậy, với mọi điểm P nằm trong không 

gian làm việc của cánh tay robot, ta có thể sử 

dụng phương pháp hình học để tính các góc 

quay tối ưu của các khớp khi điều khiển điểm 

cuối K4 của cánh tay robot đến điểm P. 

4. KẾT LUẬN 

Với việc áp dụng các phép biến đổi ma trận và 

các kiến thức về hình học cho động học cánh 

tay robot, chúng tôi đã minh họa lời giải một 

cách trực quan và tính toán chi tiết cho các bài 

toán động học thuận, bài toán động học 

nghịch, và bài toán động học nghịch mở rộng 

cho cánh tay robot ba khâu trong 2 . Hơn 

nữa, bằng cách mở rộng phương pháp hình 

học này, chúng tôi đã tính toán được các góc 

quay tối ưu cho bài toán điều khiển cánh tay 

robot ba khâu trong mặt phẳng. Trong những 

nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi sẽ mở rộng 

các kỹ thuật tính toán này để tối ưu các góc 

quay của các khớp cho cánh tay robot trong 

không gian, cũng như mở rộng bài toán với 

những ràng buộc liên quan đến cánh tay robot, 

hoặc ràng buộc liên quan đến môi trường làm 

việc của cánh tay robot. 
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PHÉP BIẾN ĐỔI TÍCH CHẬP LAPLACE VÀ ỨNG DỤNG 

ON THE LAPLACE CONVOLUTION TRANSFORM AND APPLICATIONS 

Lê Xuân Huy, Trần Văn Toàn 

Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Đến Tòa soạn ngày 22/10/2021, chấp nhận đăng ngày 20/12/2021 

 

Tóm tắt: 

 

Trong bài báo này đề cập tới thiết lập và nghiên cứu một lớp phép biến đổi tích phân liên 

quan đến tích chập Laplace. Qua đó ứng dụng vào việc giải một lớp các phương trình và hệ 

phương trình vi-tích phân dạng Volterra. 

Từ khóa: biến đổi Laplace, tích chập, phương trình Volterra 

Abstract: 

 

In this paper we introduce a class of integral transform related to convolution Laplace. As 

applications we apply this convolution transform to solve some classes of the Volterra 

integro-differential equations. 

Keywords: Laplace transform, convolution, Volterra equation 

  

1. MỞ ĐẦU 

Phương trình vi phân và vi - tích phân luôn là 

đề tài được nhiều nhà toán học quan tâm 

nghiên cứu. Những phương trình này thường 

được xuất hiện trong các bài toán vật lý, điều 

khiển tự động, nhiệt học... Để giải các phương 

trình này, người ta thường sử dụng các 

phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, không 

phải lúc nào việc sử dụng các phương pháp đó 

cũng thực hiện được một cách dễ dàng. Trong 

những năm gần đây, có nhiều nhóm nghiên 

cứu trong và ngoài nước đã xây dựng cách 

giải các phương trình trên dựa vào phép biến 

đổi tích phân kiểu tích chập, tức là phép biến 

đổi tích chập. Đó là các phép biến đổi tích 

chập Fourier, Mellin, Fourier cosine, Fourier 

sine và Kontorovich-Lebedev (xem [4, 7, 8]) 

hoặc các phép biến đổi tích chập suy rộng 

Laplace (xem [5, 6]). Tuy nhiên, theo sự hiểu 

biết của chúng tôi phép biến đổi tích chập 

Laplace (cổ điển) đến nay vẫn chưa được đề 

cập và nghiên cứu. Trong bài báo này, chúng 

tôi sẽ thiết lập và nghiên cứu một lớp phép 

biến đổi tích chập Laplace. Qua đó, chúng tôi 

áp dụng vào việc giải một lớp các phương 

trình, hệ phương trình vi-tích phân dạng 

Volterra cùng những ví dụ số cụ thể. 

2. PHÉP BIẾN ĐỔI TÍCH CHẬP LAPLACE 

Biến đổi Laplace của hàm gốc k(x) là một 

hàm theo biến y được kí hiệu và xác định bởi 

(xem [1, 2, 3]) 

0

( )( ) ( ) , , Re 0.xyLk y k x e dx y y



    

Tuy nhiên trong nội dung bài báo này chúng 

tôi chỉ nghiên cứu với y là số thực dương. 

Tích chập của hai hàm f  và k  đối với 

phép biến đổi Laplace được định nghĩa 

0

( * )( ) ( ) ( ) , 0

x

f k x f y k x y dy x    

và thỏa mãn đẳng thức nhân tử hóa:  

( * )( ) ( )( )( )( ), 0.L f k y Lf y Lk y y   
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Định lý 2.1. Giả sử f  và k  là hai hàm liên 

tục thuộc không gian hàm khả tích 1( ).L   

Khi đó tích chập *f k cũng thuộc 1( )L  và 

thỏa mãn bất đẳng thức chuẩn  

    
1 1 1( ) ( ) ( )

* .
L L L

f k f k
  

      (2.1) 

Chứng minh. Do k  là hàm liên tục và thuộc 

1( )L  , nên k  bị chặn trong  . Kết hợp 

với 1( )f L   suy ra fk  thuộc 1( ).L   

   

0

* ( ) ( )

x

f k f y k x y dy   

        
1 ( )

0

( ) ( ) .

x

L
f y k x y dy fk



    

Suy ra *f k tồn tại, liên tục. Ta có 

1 ( )

0 0 0

* * ( ) ( )

x

L
f k f k dx f y k x y dy dx



 

                   

0 0

( ) ( ) .f y k x y dydx

 

              (2.2) 

Mặt khác, bằng cách đặt ,t x y t     và 

chú ý rằng ( )k t  là hàm gốc nên 

( ) 0, 0,k t t    suy ra 

0

( ) 0, 0.
y

k t dt y


    

 Do đó ta có  

0

( ) ( )

y

y

k x y dx k t dt





    

        

0

0 0

( ) ( ) ( ).
y

k t dt k t dt k t

 



      (2.3) 

Từ (2.2) và (2.3), ta suy ra 

1 ( )

0 0

* ( ) ( )
L

f k f y k t dydt


 

    

0 0

( ) ( )f y dy k y dt

 

   1 1( ) ( )
.

L L
f k

 

   

Định lý đã được chứng minh. 

Từ điều kiện của Định lý 2.1, tích chập *f k  

tồn tại, liên tục và thuộc 1( )L  . Suy ra 

 * ( )
d

f k x
dx

 cũng thuộc 1( )L  . Đây là 

điều kiện quan trọng để ta thiết lập và nghiên 

cứu phép biến đổi tích chập có dạng sau: 

1 1: ( ) ( )kT L L   

0

( ) ( ) 1 ( ) ( ) .

x
d

f x g x f y k x y dy
dx

 
   
 

  (2.4) 

Định lý 2.2. Giả sử ,f k là hai hàm liên tục, 

thuộc 1( )L   và (1 )( )( ) 1, 0.y Lk y y    

Khi đó, tồn tại phép biến đổi ngược có dạng 

  
1

1 1: ( ) ( )T L L

   

 

0

( ) 1 ( ) ( ) ,

x
d

f x g y k x y dy
dx

 
   
 

    (2.5) 

trong đó k  là liên hợp phức của k . 

Chứng minh: Bằng cách sử dụng biến đổi 

Laplace L  lên hai vế của (2.4) và sử dụng 

công thức biến đổi Laplace của đạo hàm 

(3.4.12) trong [3], ta có 

   ( ) 1 * ( ) ( )
d

Lg y L f k x y
dx

  
   

  
 

     * ( ) * ( ) * (0)L f k y yL f k y f k    

 (1 ) * ( )y L f k y  (1 )( )( )( )( ).y Lf y Lk y   

Tương đương với 

 
2

(1 )( )( )( )( ) (1 )( )( ) ( ).y Lk y Lg y y Lk y Lf y       

Kết hợp với giả thiết của Định lý 2.2, ta suy ra 

     ( ) (1 ) ( ) ( )Lf y y Lk y Lg y   

    (1 ) * ( ) (1 ) * ( )y L k g y y L g k y              

  1 * ( ) ( ).
d

L g k x y
dx

  
   

  
 

Từ đó suy ra phép biến đổi ngược có dạng 

     ( ) 1 * .
d

f x g k dx
dx
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Tính chất 2.1. Giả sử ,f k  và 'k (đạo hàm 

của k ) là các hàm thuộc 
1( )L 

 và (0) 0k  . 

Khi đó ta có các đánh giá sau 

   ( ) *( ') ( ),kT f x f k k x          (2.6) 

  ( ) *( ') ( ).f x g k k x         (2.7) 

Trong đó , 'k k  tương ứng là liên hợp phức 

của , '.k k  

Chứng minh. Ta chứng minh (2.6). Ta có: 

( )( ) ( )( )kLg y L T f y  

(1 ) ( * )( ) ( * )(0)y L f k y f k    

(1 ) ( * )( ) ( *( '))( )y L f k y L f k k y            

( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ) .L f y L k y y L k y   

Mặt khác vì 

( )( ) ( ')( ) (0) ( ')( )y Lk y Lk y k L k y    nên 

( )( ) ( )( )( )( ) ( ')( )kL T f y Lf y Lk y Lk y    

( )( ) ( ')( ) ( *( '))( ).Lf y L k k y L f k k y               

Suy ra (2.6).  

Việc chứng minh công thức (2.7) là tương tự.  

3. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG 

TRÌNH VI-TÍCH PHÂN VOLTERRA 

Trong phần này, bằng cách sử dụng phép biến 

đổi tích chập Laplace (2.4) chúng ta có thể 

giải một lớp các phương trình và hệ phương 

trình vi-tích phân Volterra. 

3.1. Giải phương trình vi-tích phân Volterra  

a) Xét phương trình vi-tích phân có dạng 

0

( ) 1 ( ) ( )

x
d

f x f y k x y dy
dx

 
   
 

  

    ( ), 0.h x x                  (3.1) 

Trong đó ( ), ( )k x h x  là các hàm cho 

trước, (0) 0k  , ( )f x  là ẩn hàm cần tìm. 

Bằng cách tác động phép biến đổi Laplace L  

lên hai vế của phương trình (3.1), ta được  

( )( ) (1 )( )( )( )( ) ( )( ).Lf y y Lf y Lk y Lh y    

Sử dụng công thức (3.4.12) trong [3] và điều 

kiện (0) 0k  , ta có 

( )( )
( )( ) ( *( '))( ).

1 (1 )( )( )

Lh y
Lf y L f k k y

y Lk y
  

 

Từ đó tác động phép biến đổi Laplace ngược 

ta nhận được công thức nghiệm 

1 ( )( )
( ) ( ).

1 ( ')( )

Lh y
f x L x

L k k y

  
  

  
 

Ví dụ 1. Giải phương trình  

0

( ) 1 ( )sin( )

x
d

f x f y x y dy
dx

 
   
 

  

    cos , 0.x x                  (3.2) 

Áp dụng biến đổi Laplace L  lên phương 

trình (3.2) và sử dụng các công thức (3.2.9), 

(3.2.10) trong [3], ta có 

2 2

1
( )( ) (1 )( )( ) .

1 1

y
Lf y y Lf y

y y
  

 
 

Suy ra nghiệm của phương trình đại số này là 

2
( )( )

2

y
Lf y

y y


 
 

        
2 2

1 7
12 2 .
71 7 1 7

2 4 2 4

y

y y



 
   

      
   

 

Kết hợp các công thức (3.4.3), (3.4.4) trong 

[3] và sử dụng biến đổi Laplace ngược, ta 

nhận được nghiệm của phương trình là 

2 2
7 1 7

( ) cos sin .
2 27

x x

f x e x e x
 

   

b) Xét phương trình vi-tích phân có dạng 

0

( ) '( ) 1 ( ) ( ) ( ),

x
d

f x f x f y k x y dy h x
dx

 
     

 
   

0 , ( 0 ) 0 .x f                    (3.3) 

Trong đó ( ), ( )k x h x  là các hàm cho trước, 

( )f x  là ẩn hàm cần tìm. 
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Bằng cách tác động phép biến đổi Laplace L 

lên hai vế của phương trình (3.3) kết hợp điều 

kiện (0) 0f  , ta được  

       ( ) ( ) (1 ) ( ) ( )Lf y y Lf y y Lf y Lh y     

Sử dụng công thức (3.2.8) trong [3], suy ra 

 
 

 

 * ( )( )
( ) .

(1 ) 1 ( )( ) 1 ( )( )

xL e h yLh y
Lf y

y Lk y Lk y



 
  

 

Từ đó tác động phép biến đổi Laplace ngược 

ta nhận được công thức nghiệm 

    
 

1
* ( )

( ) ( ).
1 ( )( )

xL e h y
f x L x

Lk y




 
 

  

 

Ví dụ 2. Giải phương trình  

( )

0

( ) '( ) 1 ( )

x

x yd
f x f x f y e dy

dx

  
   

 
  

    sinh 2 , 0.x x               (3.4) 

Áp dụng biến đổi Laplace L lên phương trình 

(3.4) và sử dụng các công thức (3.2.8), 

(3.2.11) trong [3], ta nhận được 

      2

1 2
( ) ( ) (1 ) ( ) .

1 4
Lf y y Lf y y Lf y

y y
   

 

Suy ra  

  2

2
( ) ( *( '))( ).

( 2)( 4)
Lf y L f k k y

y y
  

 
     

Kết hợp các công thức (3.4.11), (3.4.2) trong 

[3] và sử dụng biến đổi Laplace ngược, ta 

nhận được nghiệm của phương trình là 

   21 1
( ) sinh 2 .

4 2

xf x x e x   

3.2. Giải hệ phương trình vi-tích phân 

Volterra  

Xét hệ phương trình vi-tích phân có dạng 

1 1

0

( ) 1 ( ) ( ) ( ),

x
d

f x g y k x y dy h x
dx

 
    
 

  

2 2

0

( ) 1 ( ) ( ) ( ), 0.

x
d

g x f y k x y dy h x x
dx

 
     
 

                                            

(3.5) 

Trong đó 
1 1 2 2( ), ( ), ( ), ( )k x h x k x h x là các hàm cho 

trước và ( ), ( )f x g x  là các ẩn hàm cần tìm. 

Trước hết, ta viết lại hệ (3.5) dưới dạng 

 1 1( ) 1 * ( ) ( ),
d

f x g k x h x
dx

 
   
 

 

 2 2( ) 1 * ( ) ( ), 0.
d

g x f k x h x x
dx

 
    
 

  (3.6) 

Tác động phép biến đổi Laplace  lên hai vế 

của phương hệ trình (3.6) và sử dụng công 

thức biến đổi Laplace của đạo hàm (3.4.12), ta 

được hệ phương trình đại số 

   1 1 1( ) (1 ) ( * )( ) ( * )(0) ( ),Lf y y L f k y f k Lh y   

   2 2 2( ) (1 ) ( * )( ) ( * )(0) ( ).Lg y y L f k y f k Lh y   

Do 
1 2( * )(0) 0, ( * )(0) 0g k f k  , suy ra 

   1 1( ) (1 )( )( )( )( ) ( ),Lf y y Lg y Lk y Lh y    

   2 2( ) (1 )( )( )( )( ) ( ).Lg y y Lf y Lk y Lh y   (3.7) 

Giải hệ (3.7), ta nhận được 

 
 1 1 2

2

1 2

( ) (1 )( )( )( )( )
( ) ,

1 (1 ) ( )( )( )( )

Lh y y Lk y Lh y
Lf y

y Lk y Lk y

 


 
 

 
 2 2 1

2

1 2

( ) (1 )( )( )( )( )
( ) .

1 (1 ) ( )( )( )( )

Lh y y Lk y Lh y
Lg y

y Lk y Lk y

 


 
 

Từ đó tác động phép biến đổi Laplace ngược 

ta nhận được công thức nghiệm 

 1 1 21

2

1 2

( ) (1 )( )( )( )( )
( ) ( ),

1 (1 ) ( )( )( )( )

Lh y y Lk y Lh y
f x L x

y Lk y Lk y


  

  
  

 

 2 2 11

2

1 2

( ) (1 )( )( )( )( )
( ) ( ).

1 (1 ) ( )( )( )( )

Lh y y Lk y Lh y
g x L x

y Lk y Lk y


  

  
  

 

Ví dụ 3. Giải hệ phương trình  

( )

0

( ) 1 ( ) cos ,

x

x yd
f x g y e dy x

dx

  
   
 

  

( )

0

( ) 1 ( ) ( ) sin , 0.

x

x yd
g x f y e x y dy x x

dx

  
      
 

  

                                    (3.7) 

Áp dụng biến đổi Laplace L lên phương trình 

(3.7) và kết hợp với các công thức (3.2.8) 

(3.2.9), (3.2.10) và (3.4.2) trong [3], ta có 
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Suy ra nghiệm của hệ phương trình này là 
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Kết hợp các công thức (3.2.7), (3.2.8), (3.2.9) 

trong [3] và sử dụng biến đổi Laplace ngược, 

ta nhận được nghiệm của hệ phương trình là 

( ) 1 2sinf x x  , ( ) 1 2sin cosg x x x    . 

4. KẾT LUẬN 

Bài báo đã chứng minh được tính bị chặn của 

tích chập Laplace trong không gian hàm khả 

tích 1( )L   Thiết lập và nghiên cứu phép 

biến đổi tích chập Laplace kT  trong 1( )L   

và chỉ ra sự tồn tại của phép biến đổi ngược. 

Từ đó áp dụng giải một lớp các phương trình 

vi-tích phân dạng Volterra có nhân liên quan 

đến phép biến đổi này. Những kết quả của bài 

báo góp phần làm phong phú thêm Lý thuyết 

về phép biến đổi tích phân và ứng dụng của 

nó trong việc giải phương trình và hệ phương 

trình vi-tích phân. 
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NGHIÊN CỨU TRỢ LÝ ẢO ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

RESEARCH ASSISTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATION 

Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Trung Thiên*, Lê Ngọc Dũng, Đỗ Văn Tỉnh, Vũ Xuân Tú, Nguyễn Văn Hiệp, 

Nguyễn Ngọc Thể 

Khoa Cơ khi, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Đến Tòa soạn ngày 12/02/2022, chấp nhận đăng ngày 11/05/2022 

 

Tóm tắt: 

 

Thế giới bùng nổ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với các ứng dụng robot và trí tuệ nhân 

tạo đi sâu vào cuộc sống cũng như sinh hoạt hàng ngày. Các robot cũng như thiết bị tự động 

đang trở nên thông minh hơn theo cách của chúng để tương tác với cả con người cũng như 

giao tiếp giữa các thiết bị với nhau. Lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong trí tuệ nhân tạo 

là công nghệ nhận biết ngôn ngữ tự nhiên của con người ngày càng phát triển và được ứng 

dụng rộng rãi. Những nghiên cứu này sẽ hỗ trợ tương tác tự nhiên giữa người và máy, trong 

đó máy sẽ học cách hiểu ngôn ngữ của con người, điều chỉnh và tương tác chủ động. Bài 

báo này nghiên cứu trợ lý ảo có thể chủ động giao tiếp, tương tác với người sử dụng bằng 

công nghệ trí thông minh nhân tạo. Mô hình huấn luyện nhận diện giọng nói và phân tích 

giọng nói phát triển trên thư viện Speech recognition, phân tích âm thanh qua thư viện 

Pyaudio và playsound, nguồn dữ liệu tìm kiếm truy vấn trên cơ sở dữ liệu trực tuyến. Công 

nghệ xây dựng trợ lý ảo hoàn toàn sử dụng thư viện mã nguồn mở, không bị hạn chế bởi 

đám mây lưu chữ thông tin và dữ liệu huấn luyện đầu vào. Trợ lý ảo có thể ứng dụng rộng 

rãi trong giao tiếp, giáo dục, và các ngành dịch vụ đạt độ chính xác hơn 90% và nhóm đang 

tiếp tục cải thiện tối ưu hóa hệ thống. 

Từ khóa: Trợ lý ảo, ngôn ngữ tự nhiên, trí tuệ nhân tạo. 

Abstract: 

 

The Fourth Industrial Revolution is bursting with robotics and artificial intelligence which go 

deeply into our daily life. Robots and automatic devices are becoming more intelligent in 

their way to interact with humans and other devices. Natural language processing is the 

technology that is widely developed and applied. These studies will support the interaction 

between humans and machines; machines will study human language and adjust it properly. 

In particular, this virtual assistant can communicate with users who use artificial-intelligence 

technology. The training model for speech recognition and speech analysis is developed on 

the Speech recognition library, audio analysis through the Pyaudio and playsound libraries, 

and a search engine query data source on an online database. The technology building 

virtual assistants uses open source, which is not limited to store information and training 

data. Virtual assistants will be widely used in communication, education, and service. 

Keywords: Assistance, natural language, artificial intelligence 

  

1. GIỚI THIỆU 

Ngày nay sự phát triển của các hệ thống trí tuệ 

nhân tạo (AI) có khả năng tổ chức tương tác 

giữa người và máy một cách tự nhiên (thông 

qua giọng nói, giao tiếp, cử chỉ, nét mặt...) 

đang ngày càng phổ biến. Một trong những 

hướng được nghiên cứu và phổ biến nhất là 

hướng tương tác, dựa trên sự hiểu biết của 
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máy móc về ngôn ngữ tự nhiên của con người. 

Nó không còn là con người học cách giao tiếp 

với máy móc, mà máy móc học cách giao tiếp 

với con người, khám phá hành động, thói 

quen, hành vi của họ và cố gắng trở thành trợ 

lý được cá nhân hóa của họ. Công việc tạo ra 

và cải tiến các trợ lý được cá nhân hóa như 

vậy đã diễn ra trong một thời gian dài. Các hệ 

thống này không ngừng cải tiến và cải tiến, 

vượt ra ngoài máy tính cá nhân và đã tạo dựng 

vững chắc cho mình trong các thiết bị di động 

và tiện ích khác nhau. Trợ lý ảo (có thể được 

gọi là trợ lý kỹ thuật số, trợ lý giọng nói hay 

là trợ lý AI) là một ứng dụng lập trình hướng 

nhiệm vụ, nhận dạng giọng nói của con người 

và thực hiện các lệnh được phát âm bởi người 

dùng. Nền tảng của nó là AI và năng suất của 

nó dựa vào việc lưu trữ hàng triệu từ và hàng 

triệu cụm từ. Không giống như các thiết bị 

nhận dạng giọng nói đầu tiên mà các nhà khoa 

học đang nghiên cứu vào những năm 40-50 

của thế kỷ XX, các trợ lý kỹ thuật số hiện đại 

không bị hạn chế bởi một mẫu ngôn ngữ hoặc 

từ vựng nhất định. 

Vào những năm 1960, Bộ Quốc phòng Hoa 

Kỳ đã quan tâm đến loại công việc này và bắt 

đầu đào tạo máy tính để bắt chước lý luận cơ 

bản của con người. Công việc này đã mở 

đường cho tự động hóa và lý luận chính thức 

mà chúng ta thấy trong các máy tính ngày nay. 

Năm 1966 Báo cáo của Ủy ban Tư vấn xử lý 

ngôn ngữ tự động (ALPAC) của chính phủ 

Hoa Kỳ nêu chi tiết về sự thiếu tiến bộ trong 

nghiên cứu dịch máy, một sáng kiến lớn của 

chiến tranh lạnh với lời hứa dịch tự động  

tiếng Nga. Năm 1970 các nhà nghiên cứu tại          

Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, 

Pennsylvania cùng với sự hỗ trợ của Bộ Quốc 

phòng Hoa Kỳ và Cơ quan Dự án Nghiên cứu 

Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) - đã tạo ra 

chiếc máy Harpy. Nó có thể hiểu gần 1.000 từ, 

gần bằng từ vựng của một đứa trẻ ba tuổi. Vào 

tháng 4 năm 1997, Dragon NataturalSpeaking 

là phần mềm chỉnh sửa chính tả đầu tiên có 

thể hiểu khoảng 100 từ và biến nó thành nội 

dung có thể đọc được. Năm 1982 Bộ Thương 

mại Quốc tế và Công nghiệp Nhật Bản khởi 

động dự án Hệ thống máy tính thế hệ thứ năm 

đầy tham vọng. Mục tiêu của FGCS là phát 

triển hiệu năng giống như siêu máy tính và 

một nền tảng để phát triển trí tuệ nhân tạo AI. 

2005 STANLEY, một chiếc xe tự lái, chiến 

thắng DARPA Grand Challenge. Quân đội 

Hoa Kỳ bắt đầu đầu tư vào các robot tự hành 

như “Big Dog” của Boston Dynamic và 

“PackBot” của iRobot và trợ lý ảo. 2008 

Google tạo ra những bước đột phá trong nhận 

dạng giọng nói và giới thiệu tính năng này 

trong ứng dụng iPhone đưa trợ lý ảo giọng nói 

phổ biến thương mại ra thị trường. Một trong 

những trợ lý giọng nói phổ biến nhất là Siri 

của Apple, Amazon Echo, ứng với tên Alex  

từ Amazon, Cortana từ Microsoft, Google 

Assistant từ Google.  

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language 

processing - NLP) là một nhánh của trí tuệ 

nhân tạo tập trung vào các ứng dụng trên ngôn 

ngữ của con người. Trong trí tuệ nhân tạo thì 

xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những 

phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải 

hiểu ý nghĩa ngôn ngữ - công cụ hoàn hảo 

nhất của tư duy và giao tiếp. Trợ lý ảo (có thể 

được gọi là trợ lý kỹ thuật số, trợ lý giọng nói 

hay là trợ lý AI) này là một ứng dụng nhận 

dạng giọng nói của con người và thực hiện 

các lệnh được phát âm bởi người dùng) nhằm 

phát triển một trợ lý cá nhân được điều khiển 

bằng giọng nói đang thực hiện nhiều việc như 
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tự chủ nghe và trả lời các câu hỏi với tư duy 

logic trí tuệ nhân tạo, tìm kiếm thông tin trên 

internet khi được hỏi và trả lời các thông tin 

tìm kiếm được, chủ động các tác vụ hành 

động tương tác với thiết bị ngoại vi như mở 

ứng dụng, điều khiển thiết bị ngoại vi. Trợ lý 

ảo có thể mở và khởi chạy các ứng dụng web 

và bộ nhớ cục bộ của máy tính người dùng. 

2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

2.1. Nguyên lý chung 

Nguyên lý chung của các hệ thống trợ lý ảo 

đều dựa trên phương pháp học máy và sử 

dụng một lượng lớn dữ liệu được thu thập từ 

nhiều nguồn khác nhau, sau đó được đào tạo 

về chúng, nguồn của dữ liệu này đóng vai trò 

quan trọng, có thể là hệ thống tìm kiếm, các 

nguồn thông tin khác nhau hoặc mạng xã hội. 

Số lượng thông tin từ các nguồn khác nhau 

xác định bản chất của trợ lý, do đó có thể là 

kết quả chính xác hoặc không chính xác tùy 

thuộc nguồn dữ liệu. Xây dựng hệ thống có 

thể tự huấn luyện từ nguồn dữ liệu nhờ nghiên 

cứu xây dựng hoặc sử dụng các module và thư 

viện mã nguồn mở. Mỗi hệ thống trợ lý ảo có 

các phương pháp tiếp cận để học tập, các 

thuật toán và kỹ thuật khác nhau, nhưng 

nguyên tắc xây dựng các hệ thống như vậy 

vẫn xấp xỉ giống nhau. Các công nghệ được 

sử dụng để tạo ra các hệ thống tương tác 

thông minh với con người bằng ngôn ngữ tự 

nhiên như giọng nói kích hoạt, nhận dạng 

giọng nói tự động, dạy sang giọng nói 

((Teach-To-Speech), sinh trắc học giọng nói 

(Voice biometrics), trình quản lý hộp thoại 

(Dialog manager), hiểu ngôn ngữ tự nhiên 

(Natural language understanding) và công 

nhận thực thể được đặt tên (Named entity 

recognition). 

2.2. Nguyên lý hệ thống 

 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống 

Giọng nói chủ động được nói vào microphone, 

microphone thu nhận tín hiệu âm thanh để 

nhận dạng giọng nói và chuyển đổi đầu vào 

giọng nói thành văn bản chữ. Giọng nói được 

nhận diện dựa trên mô hình đã được huấn 

luyện để nhận biết âm thanh đó là gì và 

chuyển sang văn bản đúng nghĩa. Văn bản này 

sau đó được đưa đến bộ xử lý trung tâm để 

xác định bản chất của lệnh và gọi tập lệnh liên 

quan cho chấp hành. Sau khi bộ xử lý nhận 

dạng và hiểu được lệnh yêu cầu, chạy thuật 

toán tìm kiếm và xử lý thông tin nhận được. 

Khi có kết quả sau thuật toán xử lý, kết quả sẽ 

được in ra dạng text văn bản. Kết quả văn bản 

lại được chuyển đổi thành dạng âm thanh và 

phát ra loa để kết thúc chu trình một câu lệnh 

giao tiếp. 

3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG  

3.1. Cấu trúc hệ thống 

 

Hình 2. Cấu trúc hoạt động hệ thống 
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Hình 2 mô tả cấu trúc hệ thống trợ lý ảo giọng 

nói có ba module chính là nghe, hiểu và nói 

ngoài ra còn có các nền tảng và cơ sở dữ liệu 

cung cấp tri thức. Toàn bộ hệ thống chạy trên 

ngôn ngữ lập trình Python với các thư viện 

python. 

A. Nghe: Nhận dạng giọng nói hệ thống sử 

dụng hệ thống nhận dạng giọng nói trực tuyến 

sử dụng thư viện Speech_recognition để 

chuyển đổi đầu vào bằng giọng nói thành văn 

bản. Người dùng có thể lấy văn bản từ kho tài 

liệu đặc biệt được tổ chức trên máy chủ mạng 

máy tính tại trung tâm thông tin từ micrô là 

được lưu trữ tạm thời trong hệ thống, sau đó 

được gửi đến đám mây của Google để nhận 

dạng giọng nói. Văn bản tương đương sau đó 

được nhận và đưa đến bộ xử lý trung tâm.  

B. Hiểu: Đây là não bộ của trợ lý ảo sử dụng 

robot_brain. Phần hỗ trợ Python nhận đầu ra 

từ môđun nhận dạng giọng nói và sau đó xác 

định xem lệnh hay giọng nói đầu ra là một 

lệnh gọi API, trích xuất ngữ cảnh và lệnh gọi 

hệ thống. Đầu ra sau đó được gửi trở lại 

chương trình phụ trợ python để đưa ra yêu cầu 

xuất cho người dùng. 

C. Trích xuất ngữ cảnh: Trích xuất ngữ cảnh 

(CE) là nhiệm vụ trích xuất tự động thông tin 

có cấu trúc từ không có cấu trúc và / hoặc bán 

cấu trúc tài liệu có thể đọc được bằng máy. 

Trong hầu hết các trường hợp, hoạt động này 

liên quan đến việc xử lý các văn bản ngôn ngữ 

của con người bằng các phương thức tự nhiên 

xử lý ngôn ngữ (NLP). Các hoạt động gần đây 

trong xử lý tài liệu đa phương tiện như chú 

thích tự động và trích xuất nội dung ra khỏi 

hình ảnh / âm thanh / video có thể được coi là 

kết quả kiểm tra trích xuất ngữ cảnh.  

E. Cuộc gọi hệ thống: Trong máy tính, lệnh 

gọi hệ thống là cách lập trình trong đó chương 

trình máy tính yêu cầu một dịch vụ từ hệ điều 

hành mà nó được thực thi. Điều này có thể 

bao gồm các dịch vụ liên quan đến phần cứng 

(ví dụ: truy cập ổ đĩa cứng), tạo và thực thi 

các quy trình mới và giao tiếp với các dịch vụ 

nhân tích hợp chẳng hạn như lập lịch quy 

trình. Hệ thống cung cấp cuộc gọi một giao 

diện thiết yếu giữa quy trình và hệ điều hành.  

F. Nói: Chuyển văn bản thành giọng nói 

Text-to-Speech (TTS) đề cập đến khả năng 

máy tính đọc to văn bản. Công cụ TTS chuyển 

đổi văn bản viết thành một phiên âm biểu diễn, 

sau đó chuyển đổi biểu diễn âm vị thành dạng 

sóng có thể phát ra dưới dạng âm thanh. Các 

công cụ TTS với các ngôn ngữ, phương ngữ 

và từ vựng chuyên ngành có sẵn thông qua 

các nhà xuất bản bên thứ ba 

3.2. Thiết kế hệ thống 

 

Hình 3. Thư viện hỗ trợ 

Hệ thống trợ lý ảo giọng nói khởi chạy trên 

nền tảng window với ngôn ngữ python. Để 

khởi chạy hệ thống nghe, hiểu, nói nghiên cứu 

sử dụng các thư viên hỗ trợ như hình 3. Điển 

hình là thư viện speech_recognition để nhận 

dạng âm thanh giọng nói và thư viên 

Playsound để phát âm thanh ra loa. Ngoài ra 

hệ thống còn sử dụng các thư viện thời gian, 

thời tiết… 
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Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những 

mảng nghiên cứu khó nhất vì nó liên quan đến 

việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ tư duy và 

giao tiếp chưa kể ở dạng tiếng việt. Nghiên 

cứu có thể xử lý ngôn ngữ tiếng việt ở nhiều 

vùng miền, cả nam lẫn nữ, tương đối phức tạp. 

Nghiên cứu này nhóm sử dụng thư viện tiếng 

việt tích hợp hỗ trợ trên hệ thống “language = 

'vi'”. Tuy chất lượng xử lý tiếng việt chưa 

thực sự tuyệt vời với tất cả các giọng vùng 

miền nhưng với giọng điệu ngôn ngữ phổ 

thông xử lý hoàn toàn tốt. 

 

Hình 4. Thuật toán tìm kiếm dữ liệu 

Nghe với thư viện speech_recognition (sr) có 

chức năng là nhận dạng giọng nói để chuyển 

âm thanh thành văn bản. Âm thanh được  

đọc vào microphone của máy tính sau đó 

được xử lý qua hàm listen của sr.Recognition 

rồi lưu dữ liệu âm thanh vào biến audio. Dữ 

liệu âm thanh audio thu được sẽ được nhận 

dạng ở ngôn ngữ tiếng việt trong hàm 

r.recognize_google để chuyển thành dạng  

văn bản rồi lưu dữ liệu vào biến text. Nếu dữ 

liệu âm thanh audio không lỗi tức là hàm 

r.recognize_google có thể nhận dạng được 

audio để chuyên thành text thì hàm 

get_audio() sẽ được trả về giá trị là text còn 

nếu dữ liệu audio bị lỗi mà hàm 

r.recognition_google không nhận dạng được 

thì hàm get_audio() sẽ được trả về giá trị là 0. 

Hiểu: Robot_Brain sau khi nhận tín hiệu nghe 

được sẽ truy suất vào các thư viện được hỗ trợ 

trong chương trình như thư viện ngày, giờ, 

duyệt web, truy suất hệ thống, khởi chạy ứng 

dụng... Ưu điểm của sử dụng thư viện tích 

hợp sẽ giúp hệ thống bớt cồng kềnh về việc 

lưu trữ dữ liệu đám mây, không cần cung cấp 

dữ liệu dạy học cho hệ thống mà sử dụng nền 

tảng có sẵn. Hình 4 là thuật toán truy suất dữ 

liệu trên hệ thống qua các thư viện hỗ trợ và 

kho dữ liệu trực tuyến của hệ thống. 

Nói: Kết quả dữ liệu tìm kiếm trên hệ thống 

của thư viện đã được dạy học và kiểm chứng 

được trích xuất kết quả dạng văn bản. Văn bản 

kết quả được chuyển thành dữ liệu định dạng 

âm thanh và phát ra loa. Hình 5 là cấu trúc tập 

lệnh chuyển đổi. 

 

Hình 5. Tập lệnh nói của trợ lý ảo 

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

Tiến hành thử nghiệm giao tiếp ngẫu nghiên 

với Trợ lý ảo mỗi lần 50 câu lấy kết quả. 

Bảng kết quả đánh giá: 

Thử 

nghiệm 

Số câu 

đúng 

Số câu 

sai Độ chính xác 

1 28/50 22/50 56% 

2 31/50 19/50 62% 

3 24/50 26/50 48% 

4 39/50 11/50 78% 

5 43/50 7/50 90% 
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Đánh giá kết quả thử nghiệm  

Dựa trên bảng kết quả có thể thấy độ chính 

xác sẽ tăng dần. Có thể giải thích vì:  

Lần 1: Giao tiếp với trợ lý ảo thì có những câu 

trợ lý ảo chưa được huấn luyện nên sẽ dẫn tới 

nó không hiểu và trả lời sai. Vì thế độ chính 

xác sẽ thấp.  

Lần 2: Những câu trả lời mới sẽ được huấn 

luyện lại cho trợ lý ảo hiểu, nên lần sau gặp 

câu đó nó sẽ trả lời đúng ý của người dùng. Vì 

thế độ chính xác sẽ tăng thêm.  

Lần 3: Giao tiếp ở những nội dung khác nhau, 

do huấn luyện chưa có nội dung đó nên trả lời 

sai vì thế độ chính xác cũng thấp. 

Lần 4, 5: Khi được huấn luyện tiếp, độ chính 

xác sẽ tăng và người dùng nói đúng nội dung 

trợ lý ảo được huấn luyện 

Trong bài báo này, Nhóm nghiên cứu đưa ra 

thiết kế bằng mã nguồn mở môđun phần mềm 

với sự hỗ trợ của thư viện python. Hướng 

nghiên cứu này giúp xây dựng hệ thống đơn 

giản hơn, dễ dàng thêm các tính năng bổ sung 

mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng 

hiện tại của hệ thống. Nó không chỉ hoạt động 

theo lệnh của con người mà còn đưa ra phản 

hồi cho người dùng trên cơ sở truy vấn được 

hỏi hoặc các từ được nói bởi người dùng 

chẳng hạn như mở các tác vụ và hoạt động.  

Với kết quả thực nghiệm mô hình hệ thống 

qua 50 câu hỏi bất kỳ các nội dung có kết quả 

thống kê: Thời gian phản hồi 2 giây; độ chính 

xác thông tin trả về 90%; dữ liệu truy vấn theo 

thời gian thực chính xác 99%; Phạm vi thông 

tin và ưu tiên kết quả trả lời phụ thuộc thuật 

toán google. 

Tuy nhiên, trong quá trình nhận dạng giọng 

nói sẽ gặp phải sự phức tạp do nhiễu. Có rất 

nhiểu yếu tố khác có thể đóng một vai trò gây 

nhiễu và làm ảnh hưởng tới kết quả nhận dạng 

cũng như chạy thuật toán gây sai số sấp xỉ 

10%. Tiếng ồn xung quanh có thể dễ dàng 

khiến thiết bị nhận dạng giọng nói đi chệch 

hướng. Hay giọng đặc trưng vùng miền mà 

thư viện với dữ liệu chưa đươc huấn luyện kỹ.  

5. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này đã trình bày một nghiên cứu 

thiết kế trợ lý ảo giọng nói ứng dụng xử lý 

ngôn ngữ tự nhiên của trí tuệ nhân tạo. Kết 

quả nghiên cứu có thể áp dụng trong thực tế 

cuộc sống như giảng dạy làm ví dụ cho sinh 

viên về khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

trong trí tuệ nhân tạo hay làm trợ lý trả lời các 

câu hỏi của sinh viên trong lĩnh vực trợ lý đã 

được huấn luyện dữ liệu. Hướng nghiên cứu 

phát triển tiếp theo sẽ tự xây dựng cơ sở dữ 

liệu và thư viện để huấn luyện cho trợ lý 

những mảng kiến thức dữ liệu mới đặc thù 

chưa có sẵn trên thư viện hỗ trợ. 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ  
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH  

CHI NHÁNH HÀ NỘI  

IMPROVING THE QUALITY OF RETAIL BANKING SERVICES  
AT AN BINH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - HANOI BRANCH 

Nguyễn Thị Tình 

Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Đến Tòa soạn ngày 13/03/2021, chấp nhận đăng ngày 01/04/2021   

 

Tóm tắt: 

 

Với tầm nhìn trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt 

Nam tập trung vào lĩnh vực bán lẻ, việc nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ 

luôn được Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội chú trọng. Trên cơ sở nghiên 

cứu sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đánh giá kết quả 

đạt được và những hạn chế, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

dịch vụ ngân hàng bán lẻ. 

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, ngân hàng bán lẻ, nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Abstract: 

 

With the vision of becoming one of the leading joint stock commercial banks in Vietnam 

focusing on the retail sector, improving the quality of retail banking services has always been 

focused on by An Binh Bank Hanoi. On the basis of researching customer satisfaction when 

using retail banking services, evaluating the results achieved and limitations. The author 

proposes a number of solutions to improve the quality of retail banking services. 

Keywords: Service quality, retail banking, improve service quality. 

  

1. GIỚI THIỆU  

Dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng 

trong nền kinh tế. Chất lượng dịch vụ là một 

trong những yếu tố quyết định tính hiệu quả 

của dịch vụ cũng như việc tạo ra giá trị đóng 

góp cho các doanh nghiệp nói riêng và nền 

kinh tế nói chung 

Theo đuổi mục tiêu hoạt động ngân hàng bán 

lẻ, Ngân hàng TMCP An Bình Hà Nội đang ra 

sức thực hiện những chiến lược nhằm mở 

rộng quy mô phát triển và nâng cao chất 

lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Việc nghiên 

cứu sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng 

dịch vụ ngân hàng bán lẻ, từ đó đánh giá kết 

quả đạt được và những mặt hạn chế, đưa ra 

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

dịch vụ ngân hàng bán lẻ là cần thiết. 

2. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 

Ngày nay, để đo lường chất lượng dịch vụ có 

hai mô hình đã được các nhà nghiên cứu kiểm 

định trong nhiều năm, đó là mô hình 

SERVQUAL của Parasuraman & ctg ( 1988) 

cho rằng chất lượng dịch vụ được đánh giá 

dựa vào năm khác biệt và mô hình chất lượng 

dịch vụ của Gronroos (1984) cho rằng chất 

lượng dịch vụ được đánh giá trên hai khía 

cạnh: chất lượng kỹ thuật và chất lượng 
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chức năng. Tuy nhiên, mô hình SERVQUAL 

là mô hình được ứng dụng rộng rãi và phổ 

biến nhất. Bài nghiên cứu này cũng áp dụng 

mô hình SERVQUAL. 

 Mô hình nghiên cứu SERVQUAL 

Theo mô hình chất lượng dịch vụ 

SERVQUAL, chất lượng dịch vụ dựa trên 

khoảng cách giữa sự mong đợi của khách 

hàng về dịch vụ và sự cảm nhận thực tế khách 

hàng nhận được sau khi tiêu dùng sản phẩm. 

 

Hình 1. Mô hình năm khoảng cách chất lượng dịch vụ 

Do đặc điểm riêng của ngành, các thành phần 

chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ có những 

đặc trưng riêng so với chất lượng dịch vụ nói 

chung. Ở đây chúng ta cũng xét đến mô hình 

chất lượng dịch vụ của Parasuraman để đo 

lường chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ 

với năm các thành phần thang đo như sau: 

Năng lực phục vụ: Thể hiện qua trình độ 

chuyên môn và cách t hức  phục vụ khách 

hàng. 

Tính đáp ứng: Thể hiện qua sự mong muốn, 

sẵn sàng phục vụ của nhân viên ngân hàng 

nhằm đáp ứng kịp thời các thắc mắc của 

khách hàng. 

Tính tin cậy: Được hiểu là ngân hàng thực 

hiện các giao dịch tin cậy, sao kê rõ ràng, 

chính xác, luôn tư vấn thông tin vì quyền lợi 

của khách hàng và giúp khách hàng tránh 

những rủi ro. 

Tính đồng cảm: Thể hiện sự quan tâm, chăm 

sóc và đồng cảm của nhân viên đến từng cá 

nhân khách hàng. 

Phương tiện hữu hình: Được hiểu là trang 

phục, ngoại hình của nhân viên và trang thiết 

bị phục vụ cho dịch vụ: cơ sở vật chất, hình 

ảnh ngoài, các phương tiện kỹ thuật… trong 

không gian bán lẻ của ngân hàng. 

3. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 

BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

CỔ PHẦN AN BÌNH - CHI NHÁNH HÀ NỘI 

3.1. Thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng 

bán lẻ tại Ngân hàng TMCP phần An Bình Hà Nội 

 Mô tả mẫu nghiên cứu 

Tác giả thực hiện phỏng vấn khách hàng cá 

nhân đến giao dịch tại ngân hàng từ ngày 

3/11/202 - 27/11/2020. Thu về 150 phiếu   

hợp lệ.  
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Sau khi thu thập được thông tin qua bảng câu 

hỏi với các nội dung khác nhau, tác giả tiến 

hành mã hóa dữ liệu. Sử dụng phần mềm 

SPSS. Kết quả đánh giá dựạ vào việc khảo sát, 

phân tích 150 phiếu câu hỏi về chất lượng 

dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng An 

Bình Hà Nội với 22 yếu tố, nội dung đánh giá 

từ mức độ: (1) - Rất không hài lòng, (2) - 

Không hài lòng, (3) - Bình thường, (4) - Hài 

lòng, (5) - Rất hài lòng. 

Bảng 1. Các thành phần chất lượng dịch vụ ngân 

hàng bán lẻ nghiên cứu tại An Bình Hà Nội 

Số 

TT 

Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Mã 

hóa 

I. Sự tin cậy TC 

1 Nhân viên NH thực hiện giao dịch 

chính xác và nhanh chóng 

TC1 

2 NH cung cấp đúng dịch vụ tại thời 

điểm đã cam kết 

TC2 

3 NH bảo mật thông tin và giao dịch của 

khách hàng 

TC3 

4 NH luôn giũ chữ tín với khách hàng và 

xem quyền lợi của khách hàng là trên 

hết 

TC4 

II. Tính đáp ứng DU 

1 Nhân viên NH luôn phục vụ công bằng 

với tất cả khách hàng 

DU1 

2 Nhân viên NH không gây phiền nhiễu 

cho khách hàng 

DU2 

3 Nhân viên không tỏ ra quá bận rộn để 

không phục vụ khách hàng 

DU3 

4 NH áp dụng chính sách lãi suất linh 

hoạt, biểu phí giao dịch hợp lý 

DU4 

III. Phương tiện hữu hình PT 

1 NH có phòng giao dịch rộng khắp, 

thuận tiện 

PT1 

2 NH có hệ thống ATM hiện đại, dễ sử 

dụng và rộng khắp 

PT2 

3 Sản phẩm dịch vụ NH đa dạng, phong 

phú 

PT3 

4 NH có trang thiết bị và máy móc hiện 

đại, cơ sở vật chất đầy đủ  

PT4 

5 Trang web đầy đủ thông tin, tờ quảng 

cáo bắt mắt, hấp dẫn 

PT5 

6 Nhân viên ngân hàng ăn mặc gọn 

gàng, lịch sự, ấn tượng 

PT6 

IV. Năng lực phục vụ NL 

Số 

TT 

Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Mã 

hóa 

1 Mẫu biểu quy định NH rõ ràng, dễ 

hiểu, thủ tục giao dịch đơn giản, thời 

gian giao dịch nhanh chóng 

NL1 

2 Nhân viên có trình độ chuyên môn và 

thao tác nghiệp vụ tốt 

NL2 

3 Nhân viên NH lịch thiệp, ân cần, sẵn 

sàng phục vụ và hướng dẫn khách 

hàng 

NL3 

4 Nhân viên luôn tư vấn giải pháp tốt 

nhất và giải quyết thỏa đáng khiếu nại 

của khách hàng 

NL4 

V. Sự đồng cảm DC 

1 NH có hoạt động marketing hiệu quả, 

ấn tượng và đi đầu trong cải tiến 

DC1 

2 Các chương trình khuyến mại, chăm 

sóc khách hàng sau bán hàng của NH 

đáng tin cậy 

DC2 

3 Nhân viên NH luôn chú ý đến nhu cầu 

của khách hàng 

DC3 

4 Nhân viên NH hướng dẫn thủ tục cho 

khách hàng đầy đủ, dễ hiểu 

DC4 

VI. Sự hài lòng về chất lượng dịch vụ HL 

1 Quý khách hoàn toàn hài lòng với chất 

lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của An 

Bình Hà Nội 

 

Nguồn: Tác giả phân tích 

  Kết quả phân tích thống kê mô tả 

Với kết quả phân tích thống kê mô tả, nhìn 

chung khách hàng hài lòng về chất lượng 

dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng 

Bảng 2. Giá trị trung bình của 5 thành phần thang đo 

Yếu 

tố 
TC DU PT NL DC 

Trung 

bình 
3,6915 3,6616 3,6588 3,73835 3,75335 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS 

Trong 5 thành phần thang đo, yếu tố “Đồng 

cảm” được đánh giá cao nhất. Điều này cho 

thấy ngân hàng đã thấu cảm, đáp ứng được sự 

mong đợi của khách hàng, luôn tận tâm, chăm 

sóc khách hàng với những chính sách phù hợp. 

Trong đó yếu tố DC4, DC3 được đánh giá cao 
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nhất, khách hàng nhận được sự phục vụ một 

cách chu đáo, tận tình của nhân viên ngân 

hàng. Yếu tố DC1 được đánh giá thấp nhất do 

đó ngân hàng phải chú ý hơn nữa các hoạt 

động marketing để tạo sự ấn tượng, và tính 

riêng biệt nhằm để lại những ấn tượng tốt hơn 

cho khách hàng. 

Thành phần “Năng lực phục vụ” được đánh 

giá cao thứ hai cho thấy ngân hàng đáp ứng 

được những yêu cầu của khách hàng một cách 

nhanh chóng và thỏa đáng. Trong đó yếu tố 

NL3 được đánh gia cao nhất, nhân viên ngân 

hàng luôn ân cần, sẵn sàng phục vụ khách hàng. 

Điều này sẽ làm tăng sự gắn kết của khách 

hàng và ngân hàng một cách dài lâu. Yếu tố 

NL2 được đánh giá thấp nhất, ngân hàng cần 

chú trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn 

cho nhân viên  

Trong thành phần “Tin cậy”, khách hàng cũng 

tương đối hài lòng với yếu tố này của ngân 

hàng, khách hàng tin tưởng cũng cảm thấy an 

toàn khi giao dịch với ngân hàng. Tuy nhiên 

yếu tố “ TC1” được đánh giá thâp nhất cho 

thấy vẫn có khách hàng chưa thỏa mãn, nhân 

viên ngân hàng xử lý giao dịch chưa thật sự 

nhanh chóng và chính xác, kỹ năng xử lý chưa 

thật sự được tốt. Ngược lại, yếu tố “TC2” 

được khách hàng đánh giá cao nhất, phần lớn 

khách hàng khá hài lòng với việc cung cấp các 

sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng đã cam kết, 

ngân hàng đã xây dựng được niềm tin cho 

khách hàng. 

Thành phần “Đáp ứng” khách hàng cũng khá 

hài lòng với sự sẵn sàng phục vụ của ngân  

hàng. Trong thành phần này, yếu tố  DU4” 

được đánh giá cao nhất ,ngân hàng luôn đưa 

ra chính sách lãi suất và biểu phí phù hợp với 

từng thời điểm, đảm bảo cho quyền lợi của 

khách hàng một cách tốt nhất. Ở đây, ngân 

hàng cần lưu ý nhằm khắc phục yếu tố “DU1”, 

yếu tố được khách hàng đánh giá thấp nhất. 

“Nhân viên chưa phục vụ công bằng với 

khách hàng”, khách hàng đến với ngân hàng 

gồm các đối tượng, thành phần, và tầng lớp 

khác nhau. Nếu tạo ra sự khác biệt trong cách 

phục vụ, ngân hàng sẽ đánh mất đi những 

khách hàng của mình. 

Điều đáng lưu ý nhất, trong năm thành phần 

khảo sát. Thành phần “ Phương tiện hữu hình” 

được khách hàng đánh giá thấp nhất, đặc biệt 

là yếu tố PT2 (ngân hàng có hệ thống ATM 

hiện đại, dễ sử dụng, rộng khắp). Như vậy 

ngân hàng vẫn chưa đáp ứng được sự thỏa 

mãn tối đa của khách hàng về nhu cầu của 

khách hàng về việc sử dụng ATM. Được đáng 

giá thấp thứ hai đó là yếu tố PT1 (NH có 

phòng giao dịch rộng khắp, thuận tiện) một 

lần nữa, về phương tiện hữu hình của ngân 

hàng đã không làm thỏa mãn cao mong muốn 

của khách hàng. Ngân hàng cần phải cải tiến 

và khắc phục nhanh chóng những yếu tố trên 

mới có thể phát huy tốt được chất lượng của 

ngân hàng. Yếu tố PT3 được đánh giá cao 

nhất, sản phẩm dịch vụ ngân hàng khá đa 

dạng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. 

Tiếp đến là yếu tố PT4, ngân hàng đã có một 

hệ thống cơ sở vật chất cũng như công nghệ 

thiết bị phù hợp. 

Bảng 3. Kết quả thang đo Cronbach’alpha 

 

Thành phần 

Số biến 

quan sát 

Hệ số 

Cronbach’ 

alpha 

Hệ số tương 

quan tổng nhỏ 

nhất 

Tin cậy 4 0,727 0,431 

Đáp ứng  4 0,774 0,481 

Phương tiện 

hữu hình 

6 0,830 0,453 

Năng lực 4 0,857 0,649 

Đồng cảm 4 0,791 0,587 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS 

Căn cứ vào kết quả trên, ta thấy các thành 

phần trong thang đo đều cho kết quả hệ số 

Cronbach’alpha > 0,6 và hệ số tương quan với 

biến tổng nhỏ nhất > 0,3 nên chấp nhận độ tin 

cậy của thang đo. 
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 Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA 

Căn cứ vào phân tích SPSS - nhân tố khám 

phá EFA kết quả như sau: 

Phân tích nhân tố khám phá EFA với 22 biến 

quan sát thuộc 5 thành phần của thang đo 

chất lượng dịch vụ, rút ngắn còn lại thành 4 

nhóm gồm 19 biến, tại hệ số KMO là 0,915; 

hệ số Eigenvalues là 1,035; tổng phương sai 

trích giải thích được 61,618%, kiểm định 

Bartlett's Test Sig. 0,00 có ý nghĩa thống kê 

và ta đặt: 

- TC (giá trị trung bình) gồm các biến: TC3, 

TC4. 

- NL (giá trị trung bình) gồm các biến: NL2, 

DC2, NL3, NL4, DC1, NL1, PT4. 

- PT (giá trị trung bình) gồm các biến: DC3, 

DC4, PT1, PT2, PT3. 

- DU (giá trị trung bình) gồm các biến: DU3, 

DU1, DU2, DU4, PT5. 

 Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính 

Phân tích hồi quy tuyến tính bội được sử 

sụng để đánh giá tầm quan trọng của từng 

thành phần trong thang đo chất lượng dịch 

vụ dựa vào sự cảm nhận của khách hàng về 

dịch vụ. 

Bảng 4. Kết quả phân tích trị số R
2 

Model Summary
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .797
a
 .636 .626 .45717 

a. Predictors: (Constant), TC, DU, PT, NL 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS 

Trị số R
2 

- điều chỉnh là 0,626 cho thấy mức 

độ phù hợp của mô hình đạt 62,6%. 

Bảng 5 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 52.868 4 13.217 63.238 .000
a
 

Residual 30.305 145 .209   

Total 83.173 149    

a. Predictors: (Constant), TC, DU, PT, NL  

b. Dependent Variable: HL 

   

    

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS 

Trị số thống kê F được xác định bằng 63,238; 

với mức ý nghĩa Sig.0,00 cho thấy mô hình 

hồi quy tuyến tính bội phù hợp với tập dữ 

liệu nghiên cứu. 

Bảng 6 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

1 

 

(Constant) 3.787 .037  101.444 .000   

NL .398 .037 .532 10.620 .000 1.000 1.000 

PT .367 .037 .491 9.796 .000 1.000 1.000 

DU .199 .037 .267 5.321 .000 1.000 1.000 

TC .149 .037 .200 3.987 .000 1.000 1.000 

(Constant) 3.787 .037  101.444 .000   

a. Dependent Variable: HL 
         

Nguồn: Kết quả bảng phân tích SPSS 
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Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đa biến 

cho thấy 4 thành phần trong thang đo chất 

lượng dịch vụ là “Năng lưc, Phương tiện, Đáp 

ứng, Tin cậy”, có ý nghĩa thống kê và có tác 

động cùng chiều đến sự hài lòng của khách 

hàng với mức ý nghĩa Sig.0,00. 

Dựa trên hệ số chưa chuẩn hóa của kết quả 

phân tích hồi quy bội, mức độ ảnh hưởng của 

các thành phần trong thang đo chất lượng dịch 

vụ đến sự hài lòng của khách hàng được thể 

hiện trong biểu thức sau: 

HL = 0,398 NL + 0,367 PT + 0,199 DU + 

0,149 TC +  ε 

Trong đó, thành phần “năng lực phục vụ” có 

ảnh hưởng nhiều nhất đến sự hài lòng của 

khách hàng, tiếp đến là yếu tố “phương tiện 

hữu hình, đáp ứng” và cuối cùng là yếu tố “tin 

cậy”. 

Với hệ số chưa chuẩn hóa “B” = 0,398. Thành 

phần “NL” có ảnh hưởng lớn nhất đến mức độ 

hài lòng của khách hàng. Điều này có nghĩa là 

cảm xúc của khách hàng khi giao dịch với 

ngân hàng được quyết định rất nhiều bởi chất 

lượng đội ngũ nhân viên cũng như thái độ 

phục vụ của các nhân viên. Do đó ngân hàng 

phải quan tâm và chú ý hơn nữa các yếu tố 

thuộc thành phần trên. 

Tiếp theo là thành phần hữu hình với “B” = 

0,367. Bên cạnh kỹ năng và thái độ của nhân 

viên, thì yếu tố cơ sở vật chất có ảnh hưởng 

khá lớn trong quá trình giao dịch với ngân 

hàng quyết định khá nhiều đến sự hài lòng của 

khách hàng, mà ngân hàng phải xây dựng 

như: cơ sở vật chất, sản phẩm, mạng lưới, 

không gian. 

Cuối cùng là thành phần “DU,TC”. Đây là 

yếu tố mà tiền thân của nó là bất kỳ một ngân 

hàng nào cũng có, không tạo ra sự khác biệt 

so với các yếu tố trên. Do đó mà có ảnh hưởng 

ít hơn tới sự hài lòng của khách hàng. 

3.2. Kết quả đạt được 

Trên cơ sở phân tích thực trạng chất lượng 

dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo mô hình 

SERVQUAL, sử dụng phần mềm SPSS. Tác 

giả đánh giá kết quả đạt được như sau: 

- Có đội ngũ nhân viên có nghiệp vụ chuyên 

môn cao và tâm huyết với nghề, luôn thể hiện 

sự chuyên nghiệp trong việc cung ứng các sản 

phẩm bán  lẻ, sẵn lòng làm thỏa mãn nhu cầu 

của khách hàng. 

- Cơ sở vật chất, văn phòng làm việc của ngân 

hàng khá khang trang, nội ngoại thất được 

bày trí gọn gàng và chuyên nghiệp; trang thiết 

bị phục vụ khách hàng, hiện đại, được khách 

hàng đánh giá cao, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc tiếp xúc và gặp gỡ khách hàng. 

- Chính sách chăm sóc khách hàng sau bán 

hàng của ngân hàng mang lại sự hài lòng cho 

khách hàng giúp ngân hàng gắn kết và xây 

dựng, thu hút được một mạng lưới khách hàng 

lớn. 

- Số lượng sản phẩm dịch vụ đa dạng, nhiều 

tiện ích đáp ứng được những mong đợi của 

khách hàng. 

- Ngân hàng đã ứng dụng nhiều công nghệ kỹ 

thuật tiên tiến trong các sản phẩm phục vụ 

khách hàng một cách tốt nhất. 

3.3. Những hạn chế 

Thứ nhất, An Bình nói chung và An Bình Hà 

Nội nói riêng tham gia vào thị trường dịch 

vụ bán lẻ tuy không muộn nhưng sự ủng hộ 

từ khách hàng vẫn còn hạn chế so với các 

ngân hàng khác. 

Thứ hai, mạng lưới bán lẻ của ngân hàng còn 

mỏng, chưa bao phủ được khắp quận, huyện 

của thành Hà Nội, chủ yếu tập trung tại các 

quận nội thành, phòng giao dịch và hệ thống 

ATM còn ít. Được phản ánh thông qua yếu tố 

PT1, khách hàng đánh giá thấp. 
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Thứ ba, chính sách Marketing chưa được chú 

trọng phát triển đúng mức. Các sản phẩm 

dịch vụ NHBL mới khi triển khai chưa có sự 

quảng cáo rộng rãi trên các phương tiện thông 

tin đại chúng để thu hút khách hàng 

Thứ tư, kỹ năng và trình độ của nhân viên vẫn 

còn hạn chế. 

4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN 

HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH 

CHI NHÁNH HÀ NỘI 

Từ thực trạng những tồn tại hạn chế mà ngân 

hàng gặp phải, tác giả đưa ra một số đề xuất 

giải pháp sau: 

Thứ nhất: Giải pháp nâng cao chất lượng cơ 

sở vật chất, trang thiết bị. 

Ngân hàng cần đầu tư nâng cấp cơ sở vật 

chất, trang thiết bị: mở rộng thuê các mặt 

bằng chuyên dụng văn phòng hoặc mặt bằng ở 

các cao ốc văn phòng, thiết kế lại vị trí quầy 

giao dịch phòng ban làm việc. Thực trạng hiện 

nay, hầu hết các trụ sở kinh doanh bán lẻ của 

An Bình Hà Nội đều thuê lại nhà dân, vốn 

không chuyên dụng cho văn phòng nên không 

đảm bảo công tác cơ sở vật chất phục vụ tốt 

dịch vụ bán lẻ. Nhằm đạt được một không gian 

bán lẻ thu hút bên ngoài, thân thiện và tiện lợi 

bên trong cho khách hàng, An Bình Hà Nội 

nên mở rộng thuê các mặt bằng chuyên dụng 

văn phòng hoặc mặt bằng ở các cao ốc văn 

phòng. 

Phát triển mạng lưới kênh phân phối: Xây 

dựng kênh phân phối bán lẻ truyền thống bao 

gồm phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm. Thực tế 

hiện nay cho thấy, số lượng điểm giao dịch 

của An Bình Hà Nội chưa bao phủ được tất cả 

các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, phần lớn 

tập trung ở các quận nội thành tạo nên bất lợi 

trong việc tiếp cận khách hàng. Mở rộng hiệu 

quả hoạt động và mạng lưới phục vụ của máy 

ATM. Tiếp tục triển khai các dịch vụ ngân 

hàng điện tử: ngân hàng qua điện thoại phone 

banking, mobile banking, online banking. 

Việc sử dụng các kênh phân phối này sẽ giúp 

khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian cho 

khách hàng và ngân hàng. 

Đầu tư phát triển công nghệ: Chìa khóa của 

chiến lược NHBL là phát triển công nghệ  

thông tin. Công nghệ chính là nền tảng phát 

triển kinh doanh và mở rộng các loại hình 

dịch vụ mới theo hướng tăng cường ứng dụng 

khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, phát 

triển hệ thống giao dịch trực tuyến và từng 

bước triển khai mô hình giao dịch một cửa, 

hiện đại hóa tất cả các nghiệp vụ ngân hàng, 

hiện đại hóa đồng bộ hạ tầng kỹ thuật công 

nghệ trên phạm vi toàn hệ thống. 

Thứ hai: Giải pháp nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực 

Ngân hàng cần phải hoàn thiện quy trình 

tuyển dụng, cần xây dựng cho mình một quy 

trình tuyển dụng chuyên nghiệp và hoàn chỉnh 

hơn. Trước khi tuyển dụng, ngân hàng cần 

xem xét nhu cầu tuyển dụng cụ thể đối với 

từng vị trí và hoạch định kỹ nội dung trong 

từng công việc. 

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo: Mở các 

khóa đào tạo cho nhân viên mới nhiều hơn 

nữa để nhân viên mới nắm rõ nghiệp vụ 

chuyên môn, chiến lược bán lẻ, hệ thống các 

quy trình nghiệp vụ bán lẻ, kỹ năng quản lý. 

Thực hiện đánh giá kết quả đào tạo khóa học 

và nghiêm túc, đánh giá mức độ tiến bộ của 

nhân viên sau các khóa đào tạo dựa trên chất 

lượng và hiệu quả công việc, từ đó có chính 

sách đào tạo phù hợp hơn. 

Xây dựng chính sách đãi ngộ nhân viên và 

môi trường làm việc: Ngân hàng cần có chính 

sách đãi ngộ nhân viên hợp lý, bên cạnh chế 

độ lương phù hợp với từng vị trí công tác trên 

cơ sở đánh giá năng lực toàn diện nhằm động 

viên, khuyến khích nhân sự làm việc và tạo ra 
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sự gắn bó lâu dài của nhân viên với ngân hàng. 

Thường xuyên mở rộng các chương trình thi 

đua doanh số sản phẩm bán lẻ, bổ sung cho 

việc đánh giá thi đua và thưởng cuối quý, cuối 

năm. 

Thứ ba: Giải pháp nâng cao chất lượng sản 

phẩm. 

Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm 

dịch vụ ngân hàng bán lẻ: Phát triển và nâng 

cao chất lượng sản phẩm dịch vụ bán lẻ hiện 

hữu. 

Nghiên cứu, đề xuất phát triển sản phẩm dịch 

vụ bán lẻ mới. Trên cơ sở thực tế, trong quá 

trình triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân 

hàng bán lẻ đến với khách hàng, chi nhánh có 

thể nhận thấy những mặt hạn chế, và ưu điểm 

của từng sản phẩm. Từ đó chi nhánh nên có 

những đề xuất và phối hợp với ABBANK để 

nghiên cứu, cải tiến và phát triển những sản 

phẩm mới, linh hoạt hơn, đáp ứng mọi nhu 

cầu của khách hàng. 

Thứ tư: Phát triển hoạt động marketing theo 

định hướng ngân hàng bán lẻ. 

Tiến hành phân đoạn thị trường theo khách 

hàng, ngành nghề, địa bàn để có chính sách 

(sản phẩm, giá...) phù hợp. 

Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân 

hàng cá nhân. 

Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ phục 

vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Triển khai thực hiện các kế hoạch quảng bá 

thương hiệu đồng bộ, có hệ thống. 

5. KẾT LUẬN 

Các ngân hàng thương mại đã và đang phát 

triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ như là một xu 

thế tất yếu, phù hợp với xu hướng chung của 

các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới. 

Ngân hàng TMCP An Bình Hà Nội đã nhận 

thấy được tầm quan trọng của thị trường bán 

lẻ và đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao 

chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ nhằm 

nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Với  

mục tiêu trở thành một “ngân hàng bán lẻ thân 

thiện” hoạt đông theo phương châm “trao giải 

pháp - nhận nụ cười” . Mặc dù còn những hạn 

chế nhất định, ngân hàng cũng đã xây dựng 

một chiến lược phát triển và nhận được sự 

đánh giá cao về chất lượng dịch vụ ngân hàng 

bán lẻ.  
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GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KHAI THÁC DU LỊCH SINH THÁI  
Ở VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY CỦA TỈNH NAM ĐỊNH  

THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

SOLUTIONS FOR THE MANAGEMENT AND EXPLOITATION OF ECOLOGICAL 
TOURISM IN THE XUAN THUY NATIONAL PARK OF NAM DINH PROVINCE 

FOLLOW SUSTAINABLE DEVELOPMENT ORIENTATION  

Đỗ Thị Phượng 

Khoa Du lịch và Khách sạn, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Đến Tòa soạn ngày 11/01/2021, chấp nhận đăng ngày 08/03/2021 

 

Tóm tắt: 

 

Du lịch sinh thái là một loại hình du lịch dựa vào tính hấp dẫn của tài nguyên thiên nhiên và 

văn hóa bản địa. Đây là một lĩnh vực kinh doanh đầy tiềm năng trên cả góc độ kinh tế, xã hội 

và môi trường. Vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy nằm trên địa bàn huyện Giao Thủy - tỉnh 

Nam Định với những giá trị về đa dạng sinh học điển hình, có nguồn tài nguyên du lịch sinh 

thái (DLST) phong phú. Tuy nhiên, hiện tại VQG này đang được quản lý nhằm mục tiêu 

chính là bảo tồn đa dạng sinh học nên đã hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch 

và cộng đồng dân cư địa phương trong việc khai thác tài nguyên DLST dẫn đến chưa khai 

thác được tối đa các giá trị kinh tế của tài nguyên du lịch này. Chính vì vậy, trên cơ sở nghiên 

cứu lý luận và thực tiễn, tác giả đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác hiệu quả du lịch sinh 

thái ở Vườn quốc gia Xuân Thủy của tỉnh Nam Định theo hướng phát triển bền vững. 

Từ khóa: Du lịch sinh thái, vườn quốc gia, phát triển bền vững 

Abstract: 

 

Ecotourism is a type of tourism based on the attractiveness of the natural resources and 

indigenous culture. This is a potential business sector from both an economic, society and 

environmental perspective. Xuan Thuy National Park is located in Giao Thuy district - Nam 

Dinh province with typical biodiversity values, rich ecotourism resources. However, at 

present, this National Park is managed with the main goal of biodiversity conservation, 

which limits the participation of tourism businesses and local communities in exploiting 

ecotourism resources. the economic value of this tourism resource has not yet been fully 

exploited. Therefore, on the basis of theoretical and practical research, the author proposes 

solutions to manage and exploit ecotourism in Xuan Thuy national park of Nam Dinh 

province towards sustainable development. 

Keywords: Ecotourism, national park, sustainable development. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm gần đây, DLST đã và đang 

phát triển rất nhanh ở nhiều nước trên thế giới, 

thu hút được ngày càng nhiều sự chú ý của 

các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là những 

người có nhu cầu về vãn cảnh, khám phá thiên 

nhiên và tìm hiểu sự đa dạng hệ sinh thái, 

động thực vật cũng như tính độc đáo, đặc thù 

của văn hóa bản địa gắn liền với tài nguyên du 

lịch đó. Sự phát triển của DLST một mặt đem 

lại việc làm, thu nhập; mặt khác vẫn bảo vệ 
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được môi trường tự nhiên, sự đa dạng sinh 

học và văn hóa địa phương. Hơn thế, DLST 

còn góp phần quan trọng trong việc phát triển 

cộng đồng, giáo dục môi trường, văn hóa, lịch 

sử và các hoạt động giải trí. Vì thế, ở nhiều 

nước trong khu vực và trên thế giới, DLST đã 

trở thành một loại hình kinh doanh có hiệu 

quả. Tại Việt Nam, DLST đã và đang nhận 

được sự quan tâm của các cấp, các ngành 

trong bối cảnh phát triển du lịch trở thành một 

ngành kinh tế mũi nhọn.  

Để góp phần phát triển DLST của Vườn quốc 

gia Xuân Thủy - tỉnh Nam Định, tác giả sẽ 

tiến hành phân tích thực trạng quản lý, khai 

thác nơi đây làm cơ sở đề xuất mô hình tổ 

chức quản lý cũng như phương án khai thác 

du lịch sinh thái theo hướng phát triển bền 

vững sao cho vừa phát huy hiệu quả việc kinh 

doanh du lịch sinh thái vừa thực hiện tốt 

nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả vận dụng 

phương pháp phân tích và tổng hợp dựa trên 

các số liệu thống kê của Bnam quản lý Vườn 

quốc gia Xuân Thủy giai đoạn 2015-2019; kết 

quả khảo sát qua internet 100 du khách đã đến 

VQG này và khảo sát trực tiếp 30 hộ dân xung 

quanh VQG nhằm đánh giá đúng thực trạng 

quản lý và khai thác du lịch tại VQG Xuân 

Thủy hiện nay. Trên cơ sở đó, tác giả sẽ đưa 

ra các giải pháp quản lý và khai thác hiệu quả 

du lịch sinh thái tại VQG Xuân Thủy theo 

hướng phát triển bền vững trong thời gian tới. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nguyên tắc phát triển du lịch sinh thái 

bền vững tại Vườn quốc gia 

Để đạt được mục tiêu phát triển du lịch sinh 

thái bền vững đòi hỏi VQG cần triển khai thực 

hiện tốt các nguyên tắc sau: 

 Sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn 

hóa và xã hội phải kết hợp với bảo tồn nhằm 

đảm bảo cho việc kinh doanh du lịch phát 

triển lâu dài. 

 Giảm sự tiêu thụ quá mức tài nguyên và 

hạn chế tối đa lượng chất thải nhằm giảm 

thiểu các chi phí bỏ ra cho việc hồi phục tổn 

hại về môi trường cũng như đảm bảo được 

chất lượng phục vụ của du lịch. 

 Duy trì tính đa dạng của thiên nhiên, xã hội 

và văn hóa là yếu tố cốt yếu cho du lịch phát 

triển bền vững. 

 Hợp nhất phát triển du lịch vào trong 

khuôn khổ quy hoạch chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội cấp quốc gia và địa phương 

nhằm tăng khả năng tồn tại lâu dài của ngành 

du lịch. 

 Phát triển du lịch phải tính đến giá trị và 

chi phí về môi trường để có thể vừa thúc đẩy 

kinh tế địa phương phát triển lại vừa tránh 

được tổn hại về môi trường. 

 Lôi kéo sự tham gia của cộng đồng vào 

hoạt động du lịch nhằm mang lại lợi ích cho 

người dân địa phương, bảo vệ được môi 

trường cũng như nâng cao chất lượng phục vụ 

du lịch. 

 Cần có sự trao đổi, thảo luận giữa ngành du 

lịch và cộng đồng địa phương, các tổ chức và 

cơ quan liên quan nhằm cùng nhau giải tỏa 

các mâu thuẫn tiềm ẩn về quyền lợi. 

 Chú trọng công tác đào tạo nguồn lực trong 

đó có lồng ghép vấn đề phát triển du lịch bền 

vững vào thực tiễn công việc và cùng với việc 

tuyển dụng lao động địa phương ở mọi cấp sẽ 

làm tăng chất lượng phục vụ du lịch. 

 Cung cấp cho khách du lịch những thông 

tin đầy đủ và có trách nhiệm nhằm nâng cao 

sự tôn trọng của du khách đối với môi trường 

thiên nhiên, văn hóa và xã hội ở nơi tham 

quan, đồng thời sẽ làm tăng sự hài lòng của du 

khách. 



KINH TẾ - XÃ HỘI 

46                                  TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . SỐ 33 - 2022 

 Tiếp tục nghiên cứu và giám sát các hoạt 

động du lịch thông qua việc sử dụng và phân 

tích có hiệu quả thực trạng khai thác du lịch là 

rất cần thiết nhằm giúp giải quyết tốt những 

vấn đề tồn đọng cũng như mang lại lợi ích cho 

VQG, ngành du lịch và du khách. 

3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển 

du lịch sinh thái bền vững ở Vườn quốc 

gia 

3.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát 

triển du lịch sinh thái bền vững về kinh tế 

 Cơ sở hạ tầng: bao gồm hệ thống giao 

thông, hệ thống thông tin viễn thông, hệ thống 

cấp thoát nước, mạng lưới điện... Cơ sở hạ 

tầng phát triển sẽ là yếu tố tiền đề đảm bảo 

thời gian, an toàn, tiện nghi cho du khách tiếp 

cận dễ dàng với VQG, thỏa mãn được nhu cầu 

thông tin liên lạc và các nhu cầu khác của du 

khách trong chuyến đi. 

 Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: bao gồm 

các cơ sở lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, 

các tiện nghi phục vụ du lịch… đóng vai trò 

quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu quả 

khai thác tài nguyên và tác động đến mức độ 

thỏa mãn nhu cầu của du khách bởi năng lực 

và tính tiện ích của nó. 

 Tài nguyên du lịch là yếu tố đầu vào quan 

trọng, đồng thời cũng là yếu tố tác động đến 

phát triển bền vững du lịch. Số lượng, chủng 

loại, cơ cấu, mức độ đa dạng, vị trí và khả 

năng khai thác có tác động trực tiếp đến việc 

xác định mục tiêu phát triển, lựa chọn sản 

phẩm du lịch đặc trưng, đưa ra các giải pháp 

phát triển du lịch theo hướng bền vững. 

 Nguồn nhân lực du lịch là nhân tố vô cùng 

quan trọng vì phần lớn lao động tiếp xúc trực 

tiếp với khách hàng. Do vậy, chất lượng dịch 

vụ được cung cấp cho khách hàng không chỉ 

phụ thuộc vào trình độ, kỹ năng tay nghề của 

người lao động mà còn phụ thuộc vào thái độ 

làm việc và đạo đức nghề nghiệp của họ. 

- Chất lượng sản phẩm du lịch là một trong 

những yếu tố then chốt tạo nên uy tín, thương 

hiệu cho VQG. Từ đó, góp phần làm tăng thời 

gian lưu trú tham quan, thúc đẩy chi tiêu, tăng 

nguồn thu, giúp du lịch phát triển bền vững. 

- Các quy định, cơ chế chính sách khuyến 

khích sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá 

nhân và doanh nghiệp vào hoạt động du lịch 

được ban hành cũng như công tác thông tin, 

tuyên truyền, xúc tiến và quảng bá được tích 

cực triển khai sẽ thúc đẩy sự phát triển du lịch 

sinh thái của VQG theo hướng bền vững. 

3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát 

triển du lịch sinh thái bền vững về văn hóa 

- xã hội 

Sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động 

du lịch làm cho du lịch sinh thái tại VQG phát 

triển bền vững hơn do du lịch không chỉ tác 

động đến kinh tế mà còn tác động đến cuộc 

sống, truyền thống và văn hóa cũng như sinh 

kế của cộng đồng dân cư địa phương. 

3.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát 

triển du lịch sinh thái bền vững về tài 

nguyên - môi trường 

Sự tham gia của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, 

cộng đồng địa phương và khách du lịch đóng 

vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng 

sinh học, bảo vệ môi trường và bảo đảm tính 

bền vững về sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

phục vụ cho hoạt động du lịch. 

3.3. Tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch 

sinh thái tại VQG Xuân Thủy của tỉnh Nam 

Định 

3.3.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên 

VQG Xuân Thủy là một khu rừng ngập mặn 

thuộc khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông 

Hồng, nằm ở phía Đông Nam huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định. Đây là điểm Ramsar 
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thứ 50 của thế giới, đầu tiên của Đông Nam Á. 

Hiện nay, VQG Xuân Thủy đang đạt được 3 

cái nhất trong khu vực Đông Nam Á: đa dạng 

sinh học cao nhất, năng suất sinh học lớn nhất, 

hệ sinh thái nhạy cảm nhất.  

Sự kết hợp phù sa màu mỡ của sông Hồng và 

vùng ven biển đã biến khu vực này thành một 

khu dự trữ thiên nhiên độc đáo với nhiều động 

thực vật hoang dã và các loài chim di cư quý 

hiếm. Hàng năm, từ tháng 10 đến tháng 3 năm 

sau, hàng chục ngàn cá thể chim di cư từ 

Xiberi, Trung Quốc, Triều Tiên chọn vườn 

quốc gia Xuân Thủy để dừng chân, kiếm ăn 

tích lũy năng lượng để đến Australia trú đông 

và ngược lại. Trong đó có tới 1/5 số lượng cò 

mỏ thìa của toàn thế giới. Bởi vậy, vườn quốc 

gia Xuân Thủy được ví như một ga chim quốc 

tế quan trọng. Các nhà khoa học đã thống kê 

được 219 loài chim có mặt tại vườn quốc gia, 

có trên 150 loài di cư, 50 loài chim nước và 

có tới 9 loài nằm trong sách đỏ quốc tế trong 

số 33 loài chim bảo vệ toàn cầu. 

Trên vùng đất ngập mặn này, dưới làn nước 

thủy triều có khoảng 165 loài động vật nổi và 

154 loài động vật đáy. Có 37 loài bò sát - ếch 

nhái với 6 loài quý hiếm và có giá trị bảo tồn. 

Có 17 loài thú, trong đó có 3 loài quý hiếm. 

Ngoài ra, khu rừng sú vẹt Xuân Thủy là nơi 

cư ngụ của nhiều loài chim, mèo biển, cáo 

biển, rái cá... Dưới nước là các loại tôm, cá, 

cua, rắn, ngao, sò... là nguồn thức ăn phong 

phú của các loài chim. Có 122 loài cá và trên 

100 loài côn trùng. Hệ động vật phong phú có 

giá trị kinh tế cao đã góp phần tạo nên sự khởi 

sắc về kinh tế - xã hội cho các xã vùng đệm. 

Về thực vật, vườn hiện có 120 loài thực vật 

bậc cao có mạch, trong đó gần 20 loài thích 

nghi với điều kiện sống ngập nước hình thành 

nên hệ thống rừng ngập mặn trên 3.000 ha. 

Rừng ở đây góp phần cố định phù sa để tạo 

nên các bãi bồi mới, làm vườn ươm và cung 

cấp thức ăn cho các loài động vật thủy sinh, 

đồng thời đóng vai trò cân bằng sinh thái 

trong khu vực. Ngoài ra, còn có nhiều loài 

rong tảo có giá trị kinh tế cao, tiêu biểu là loài 

rong câu chỉ vàng. Có 192 loài thực vật trên 

cạn và 112 loài thực vật nổi. Hệ sinh thái đa 

dạng ở Vườn quốc gia Xuân Thủy đã tạo nên 

tiềm năng lớn cho phát triển du lịch sinh thái.  

3.3.2. Tài nguyên du lịch nhân văn 

Cộng đồng dân cư vùng đệm Vườn quốc gia 

Xuân Thủy tiêu biểu cho nền văn hóa mở đất 

của cư dân Đồng bằng châu thổ sông Hồng. 

Trải qua gần 300 năm với truyền thống quai 

đê, lấn biển, chinh phục thiên nhiên, cộng 

đồng dân cư địa phương đã khai hoang lập ấp 

tạo nên hệ thống kiến trúc nhà bồi, cảng cá, 

các điểm sản xuất nước mắm truyền thống, 

các khu chợ sầm uất, nhà thờ Thiên chúa giáo 

và chùa chiền dân gian được xây dựng trên 

những làng quê thanh bình vẫn còn được bảo 

tồn.  

Nơi đây còn lưu giữ những sinh hoạt văn hóa 

mang đậm dấu ấn của nền văn minh lúa nước 

đồng bằng sông Hồng như: hát chèo, hát chầu 

văn, bơi chải, múa lân, chọi gà, đấu vật... vào 

các dịp lễ hội cũng như trong sinh hoạt 

thường nhật của cộng đồng. 

Theo đánh giá của Trung tâm Bảo tồn sinh vật 

biển và Phát triển cộng đồng, VQG Xuân 

Thủy hội tụ đủ điều kiện để có thể trở thành 

một điểm DLST hấp dẫn bởi cảnh quan, sự đa 

dạng sinh học cũng như nét văn hóa truyền 

thống của người dân bản địa với các loại hình 

văn nghệ dân gian; sự giao thoa hòa hợp giữa 

đạo Phật và Công giáo; nét đặc trưng của ngôi 

nhà bổi, sinh hoạt thường nhật của cộng đồng 

địa phương. Chính vì vậy, nơi đây không chỉ 

là địa điểm tham quan, nghỉ dưỡng mà còn là 

nơi lý tưởng cho du khách tìm hiểu, khám phá 

nét đẹp văn hóa truyền thống của làng quê 

Bắc Bộ Việt Nam. 
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3.4. Thực trạng tổ chức quản lý và khai 

thác DLST tại Vườn quốc gia Xuân Thủy 

của tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2019 

Hoạt động quản lý và khai thác du lịch sinh 

thái hoàn toàn do sự điều hành, giám sát của 

Ban Quản lý VQG Xuân Thủy. Với tài nguyên 

du lịch sinh thái phong phú và đa dạng, hiện 

tại VQG Xuân Thủy đã tổ chức nhiều hoạt 

động du lịch cụ thể như: du thuyền, quan sát 

chim, dã ngoại, tham quan nghiên cứu đa 

dạng sinh học, tìm hiểu về đời sống, phong 

tục tập quán và sinh hoạt văn hóa của cộng 

đồng địa phương. Tuy nhiên, với cơ cấu tổ 

chức như hiện nay thì VQG Xuân Thủy chủ 

yếu mới chỉ thực hiện được hoạt động đón 

tiếp khách đến vườn chứ chưa tích cực chủ 

động triển khai hoạt động quảng bá về du lịch, 

thu hút khách và xây dựng các chương trình 

du lịch có điểm đến là VQG Xuân Thủy. 

Du khách quốc tế từ các quốc gia khác nhau 

đến vườn tập trung chủ yếu vào mùa chim di 

trú. Còn khách nội địa đến đây hầu như vào 

tất cả các mùa trong năm và chủ yếu là các 

nhà khoa học đến quan sát, nghiên cứu; các 

nhóm nhỏ khách tham quan tìm đến theo 

thông tin truy cập trên mạng internet hoặc qua 

môi giới của một số công ty lữ hành. Ngoài ra, 

còn có học sinh, sinh viên, cán bộ nhân viên 

đến từ khối các cơ quan nhà nước và con em 

địa phương đi xa về thăm quê. 

Trong giai đoạn 2015-2019, số lượng khách 

tăng đáng kể và đối tượng khách đến tham 

quan cũng đa dạng hơn song vẫn còn ở mức 

khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng 

hiện có của VQG.  

Từ bảng 1 cho thấy:  

Trong giai đoạn 2015-2019, doanh thu từ du 

lịch có sự tăng dần và đến năm 2016 là cao 

nhất. Nhưng đến năm 2017, 2018, 2019 thì lại 

có dấu hiệu giảm dần do các sản phẩm, 

chương trình du lịch còn nghèo nàn nên kém 

hấp dẫn du khách. Trong đó, doanh thu từ 

hoạt động dịch vụ cho thuê phòng nghỉ và 

phòng họp đem lại thấp nhất do khách đến 

VQG chủ yếu là đi trong ngày, ít dùng các 

dịch vụ phòng nghỉ tại vườn.  

Bảng 1. Cơ cấu doanh thu từ hoạt động du lịch  

giai đoạn 2015-2019 

       ĐVT: Triệu đồng 

Năm 
Phòng 

nghỉ 

Hướng 

dẫn du 

lịch 

Dịch 

vụ ăn 

uống 

Cho 

thuê 

phương 

tiện  

Cho 

thuê 

phòng 

họp 

Tổng  

doanh 

thu 

2015 794 613 3.081 3.250 187 7.925 

2016 1.805 3.852  7.474 12.326 223 25.680 

2017 657 1.420 4.048 4.577 195 10.897 

2018 498 1.171 3.232 4.682 172 9.755 

2019 390 415 1.108 1.718 274 3.905 

(Nguồn: Tổng hợp báo cáo VQG Xuân Thủy) 

Để xác định rõ nguyên nhân thì tác giả đã tiến 

hành điều tra điện tử từ 100 khách du lịch đến 

VQG Xuân Thủy trong năm 2019 và phỏng 

vấn trực tiếp 30 hộ gia đình tham gia vào các 

hoạt động phục vụ du lịch. Trên cơ sở những 

số liệu thu thập được, tác giả có những đánh 

giá sát thực như sau: 

Du khách đến VQG Xuân Thủy chủ yếu ở độ 

tuổi thanh niên và trung niên, có thu nhập và 

thích khám phá thiên nhiên. 51% lựa chọn 

thuê phòng của khách sạn tư nhân; 38% thuê 

nhà dân ngủ qua đêm với mục đích trải 

nghiệm và 11% ở lại phòng nghỉ của Vườn. 

Bảng 2. Đánh giá chung của du khách  

về du lịch VQG Xuân Thủy 

Các nội dung đánh giá 

Rất hấp 

dẫn/ 

 Rất tốt 

(%) 

 Hấp 

dẫn/Tốt 

(%) 

Chưa   

hấp dẫn/ 

Chưa tốt 

(%) 

1. Cảnh quan khu du lịch 50 35,75 14,25 

2. Đội ngũ nhân viên  19 28 53 

3. Dịch vụ vui chơi giải trí 8 12 80 

4. Chất lượng dịch vụ  5 40 55 

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra) 
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Kết quả tổng hợp ý kiến du khách cho thấy: 

có 85,75% du khách cho biết họ muốn quay 

trở lại VQG Xuân Thủy do tính hấp dẫn của 

cảnh quan thiên nhiên nơi đây. Điều đó chứng 

tỏ sức hấp dẫn rất lớn của loại hình du lịch 

sinh thái và tính bền vững trong phát triển 

kinh tế du lịch ở huyện.  

Du khách đánh giá tính chuyên nghiệp trong 

hướng dẫn, phục vụ của đội ngũ nhân viên 

Trung tâm Du lịch sinh thái ở mức rất tốt là 

19%, mức tốt là 28% và 53% ở mức chưa tốt. 

Điều này cũng dễ hiểu bởi đa số nhân viên ở 

đây còn hạn chế chuyên môn về du lịch. 

Các dịch vụ vui chơi giải trí còn thiếu, trong 

số 100 du khách được phỏng vấn chỉ có 8% 

cho rằng dịch vụ vui chơi giải trí là rất hấp 

dẫn, 12% cho rằng hiện tại đủ hấp dẫn và 80% 

nói rằng ở đây thiếu dịch vụ vui chơi giải trí. 

Đánh giá chung về chất lượng các dịch vụ: du 

khách chưa được đáp ứng tốt nhu cầu nên số 

du khách cho là chất lượng các dịch vụ rất tốt 

chỉ chiếm 5%, khách cho là tốt chiếm 40% và 

số cho là chưa tốt chiếm 55%.  

Bảng 3. Tổng hợp ý kiến người dân về ảnh hưởng 

của du lịch 

Mức độ ảnh hưởng (% số người trả lời) 

TT Chỉ tiêu Xấu 

Không 

ảnh 

hưởng 

Tốt 
Không 

ý kiến 

1 Việc làm  89,7 7,7 2,6 

2 Kinh tế  88,5 9,0 2,6 

3 Giao thông 2,6 25,6 67,9 3,8 

4 An ninh, trật tự  94,9  5,1 

5 Phong tục 1,3 98,7   

6  Môi trường 6,4 65,4  28,2 

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra)  

Kết quả tổng hợp ý kiến người dân cho thấy: 

90% dân cư gốc, sinh sống lâu đời trên địa 

bàn đều cho rằng với giá trị tài nguyên phong 

phú và đa dạng thì đây là một nơi hấp dẫn 

khách du lịch. Hơn thế, họ cũng đã phần nào ý 

thức được phát triển du lịch sinh thái sẽ là một 

sinh kế mới cho cộng đồng địa phương nhằm 

góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, phát 

triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tại VQG 

Xuân Thủy, khách du lịch ít có mối quan hệ 

với người dân địa phương ngoại trừ một số ít 

gia đình có cho khách ngủ qua đêm. Qua 

phỏng vấn người dân thì có đến 61,2% được 

trả lời là không có quan hệ gì; tỷ lệ cho khách 

du lịch ngủ lại nhà là 5,1%; tỷ lệ người có gặp 

và trao đổi với vài người khách là 31,6%; tỷ lệ 

có thu nhập từ du khách qua bán các sản phẩm 

của địa phương là 3,1%. 

Mặc dù hiện tại mối quan hệ giữa người dân 

địa phương và khách du lịch là không nhiều 

song hầu hết người dân muốn tham gia nhiều 

hơn vào hoạt động DLST tại VQG với nhiều 

hình thức khác nhau như: bán các sản phẩm 

của địa phương, cho thuê nhà ngủ, phục vụ ăn 

uống... 

Như vậy, có thể nói hoạt động quản lý và khai 

thác du lịch sinh thái tại VQG Xuân Thủy còn 

manh mún, thiếu hệ thống, mô hình du lịch 

sinh thái dựa vào cộng đồng vẫn còn mang 

tính tự phát, chưa tạo được sự liên kết và 

trùng lắp về sản phẩm, chưa đáp ứng được 

nhu cầu của du khách cũng như chưa tương 

xứng với tiềm năng cả về mặt kinh tế, xã hội 

và môi trường. Cụ thể: 

 VQG chưa xây dựng được mô hình phát 

triển du lịch sinh thái bền vững. Chưa có cơ 

chế phối hợp tổ chức quản lý, khai thác và 

chia sẻ lợi ích với cộng đồng dân cư cũng như 

các doanh nghiệp du lịch. 

 Mặc dù đã làm du lịch trong thời gian dài 

nhưng chưa có quy hoạch tổng thể, dẫn đến 

tình trạng đầu tư chắp vá, không đồng bộ làm 

cho hiệu quả kinh doanh du lịch sinh thái 

chưa cao. 
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 Điều kiện cơ sở hạ tầng du lịch tại Vườn 

quốc gia Xuân Thủy và các xã vùng đệm còn 

đơn giản, chưa đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, 

ăn nghỉ của du khách. Giao thông đi đến vườn 

còn khó khăn nên mất nhiều thời gian của du 

khách. Các sản phẩm dịch vụ phục vụ khách 

du lịch chưa đa dạng, dẫn đến doanh thu của 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các khu, 

điểm du lịch chưa cao. Hệ thống nhà hàng xây 

dựng nhiều nhưng quy mô và chất lượng phục 

vụ chưa đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là đối với 

khách du lịch có thu nhập cao. Đa số là các cơ 

sở lưu trú có quy mô nhỏ, số lượng cũng như 

chất lượng phòng nghỉ chưa đạt chuẩn, các 

dịch vụ bổ trợ như bể bơi, xông hơi, massage... 

gần như không có. Các nhà nghỉ homestay 

còn ít do lượng người dân tham gia vào loại 

hình này chưa nhiều, các trang thiết bị của nhà 

nghỉ homestay chưa được tiện nghi. Trên địa 

bàn các xã vùng lõi của VQG hiện nay vẫn 

còn thiếu các khu vui chơi giải trí, khu bán 

hàng lưu niệm để phục vụ du khách. Những 

hạn chế đó đã ảnh hưởng đến việc thu hút du 

khách đến tham quan cũng như không kéo dài 

thời gian lưu trú của khách.  

 Sản phẩm du lịch nghèo nàn, các mặt hàng 

lưu niệm mang tính truyền thống của địa 

phương còn đơn điệu, chưa đáp ứng được nhu 

cầu tham quan mua sắm của du khách nên 

chưa hấp dẫn du khách chi tiêu nhiều, khiến 

cho doanh thu từ hoạt động du lịch không cao. 

 Lực lượng lao động phục vụ du lịch còn 

mỏng, thiếu chuyên nghiệp. Tỷ lệ lao động du 

lịch qua đào tạo thấp.  

 Các hoạt động quảng bá, xúc tiến, tìm kiếm, 

khai thác thị trường khách du lịch chưa được 

quan tâm đúng mức nên lượng khách du lịch 

trong nước và quốc tế đến VQG còn ở mức rất 

khiêm tốn.  

 Chất thải sinh hoạt phát sinh từ các điểm 

du lịch tăng lên. Nhiều rác thải như giấy, vỏ 

bánh kẹo, bao túi ni lông được du khách vứt 

bừa bãi trên cồn Lu và dưới lòng sông Hồng. 

Trong khu du lịch còn tồn tại tình trạng chất 

thải rắn, rác thải, nước thải chưa được thu hồi, 

xử lý triệt để. Các nhà vệ sinh công cộng tại 

điểm du lịch vẫn còn thiếu, nhiều nơi xuống 

cấp. Bên cạnh đó, sự phát triển du lịch còn 

làm gia tăng mức ô nhiễm không khí, nước, 

tiếng ồn, thay đổi cảnh quan thiên nhiên và 

ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của các 

loài sinh vật. 

3.5. Đề xuất giải pháp quản lý, khai thác du 

lịch sinh thái bền vững ở VQG Xuân Thủy 

của tỉnh Nam Định trong thời gian tới 

3.5.1. Đề xuất mô hình tổ chức quản lý du 

lịch sinh thái ở VQG Xuân Thủy  

VQG Xuân Thủy được thành lập với chức 

năng quản lý và bảo tồn sự đa dạng sinh học 

là chủ yếu, còn mục tiêu phát triển du lịch 

sinh thái chỉ là dịch vụ đi kèm và chưa được 

quan tâm đúng mức. Để đạt hiệu quả tối đa thì 

cần thành lập bộ phận kinh doanh DLST một 

cách độc lập, chuyên nghiệp với mục tiêu vừa 

khai thác tiềm năng của VQG vừa tạo nguồn 

thu phục vụ cho việc bảo tồn đa dạng sinh học. 

Theo đó, tác giả đề xuất nên thành lập công ty 

TNHHMTV du lịch sinh thái trực thuộc Ban 

quản lý VQG. Công ty này hoạt động theo 

Luật Doanh nghiệp, được tự chủ kinh doanh, 

được vay vốn, huy động vốn để đầu tư phát 

triển và khai thác DLST tại VQG. Lợi nhuận 

của công ty sẽ được trích lại phục vụ cho công 

tác bảo tồn tại vườn.  

3.5.2. Đề xuất giải pháp khai thác du lịch 

sinh thái bền vững ở VQG Xuân Thủy  

Để khai thác du lịch sinh thái bền vững ở 

VQG Xuân Thủy, tác giả đề xuất ba nhóm giải 

pháp chính về kinh tế, văn hóa - xã hội và tài 

nguyên - môi trường. Cụ thể như sau: 

 Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền vững 

về kinh tế 
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Tổ chức tốt công tác quy hoạch bởi đây là một 

trong những yếu tố quan trọng đầu tiên đảm 

bảo cho phát triển du lịch sinh thái bền vững. 

Trong quá trình quy hoạch tổng thể, quy 

hoạch chi tiết, lập các dự án khả thi đầu tư 

phát triển du lịch, cần có sự hợp tác chặt chẽ 

giữa Ban Quản lý VQG với chính quyền và 

cộng đồng địa phương. 

Chuẩn bị tốt hệ thống nhà nghỉ dưỡng cũng 

như các công trình khác đi kèm và các dịch vụ 

đời sống tốt. Muốn vậy, cần phối hợp với các 

thành phần kinh tế để nâng cấp, mở rộng và 

hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở 

hạ tầng phục vụ du lịch. Đồng thời, nâng cao 

chất lượng các dịch vụ vui chơi giải trí, cho 

thuê phương tiện di chuyển, phòng nghỉ, ăn 

uống... nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

của du khách. Quy hoạch khu bán hàng lưu 

niệm, bản đồ, sách ảnh, đĩa tài liệu tập trung, 

định mức giá cả đồng nhất.  

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái nhằm 

thỏa mãn tối đa nhu cầu của từng loại khách 

hàng. Cụ thể, nhóm sản phẩm mang tính giáo 

dục, diễn giải phục vụ cho đối tượng khách là 

học sinh, sinh viên và nhóm sản phẩm tìm 

hiểu tự nhiên và văn hóa bản địa phục vụ cho 

đối tượng khách là nhà nghiên cứu. Theo đó, 

các chương trình du lịch có thể kết hợp với 

việc tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ hát chèo, 

chầu văn, các chương trình đốt lửa trại, các trò 

chơi dân gian; Nhóm sản phẩm mang tính thư 

giãn, nghỉ ngơi dành cho du khách muốn tận 

hưởng không khí trong lành và không gian 

yên tĩnh. Theo đó, các dịch vụ cung cấp phù 

hợp là câu cá, câu cua, du lịch làng nghề, du 

lịch lễ hội, trồng cây lưu niệm ở vùng cửa 

sông ven biển...; Nhóm sản phẩm độc đáo 

dành cho du khách có nhu cầu khám phá cao, 

đặc biệt là du khách quốc tế. Do đó, nên kết 

hợp cung cấp dịch vụ du lịch cộng đồng cho 

nhóm khách hàng này. 

Xây dựng kế hoạch phát triển các làng nghề 

truyền thống nuôi ong, trồng nấm sò, chế biến 

thủy hải sản, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ... 

nhằm phát triển kinh tế địa phương cũng như 

tạo ra những sản phẩm đảm bảo tính mới lạ, 

độc đáo, là đặc sản phục vụ nhu cầu mua về 

làm quà của khách du lịch. 

Tích cực nâng cao chất lượng sản phẩm du 

lịch bằng cách đào tạo phát triển nguồn nhân 

lực du lịch. Chú trọng công tác bồi dưỡng, 

đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp 

vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý thông qua việc 

tổ chức các lớp học ngắn hạn định kỳ, mời các 

chuyên gia trong ngành đến tập huấn, cử cán 

bộ tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học 

trong và ngoài nước để học tập kinh nghiệm; 

Tăng cường đào tạo nghiệp vụ và giáo dục 

nâng cao dân trí, ứng xử cho người dân địa 

phương tham gia phục vụ du lịch để họ biết 

cách khai thác các dịch vụ gắn với bảo vệ 

cảnh quan môi trường; Thu hút nguồn nhân 

lực du lịch có trình độ cao từ các địa phương 

khác về làm việc, đảm bảo trả lương cao theo 

việc làm chứ không chỉ theo trình độ học vấn 

để giữ chân những lao động có trình độ 

chuyên môn cao, ngoại ngữ tốt. 

Tổ chức hoạt động khai thác các thị trường 

tiềm năng phù hợp với từng đối tượng khách 

hàng: 

 Với đối tượng là các nhà khoa học: cần tạo 

mọi điều kiện thuận lợi cho họ thực hiện 

những chương trình nghiên cứu sâu về các 

vấn đề có liên quan đến duy trì hệ sinh thái và 

bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học. 

 Với đối tượng học sinh, sinh viên: nên tận 

dụng địa thế của mình là sản phẩm DLST 

mang tính giáo dục cao để tiếp cận các trường 

học của tỉnh nhà và các tỉnh lân cận tổ chức 

học tập dã ngoại. Đồng thời, chú trọng công 

tác thiết kế đa dạng tour du lịch học tập kết 
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hợp với các hoạt động vui chơi tập thể, có 

chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho nhóm 

du khách đến VQG với số lượng nhiều, đến 

lần thứ 2,3… 

 Với đối tượng khách tham quan tự do: nên 

hướng tới việc quảng bá hình ảnh trên các 

phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút 

du khách nội địa có nhu cầu đi dã ngoại cuối 

tuần, nghỉ ngơi ở những khu vực gần gũi với 

thiên nhiên và tiếp cận du khách quốc tế ở 

những thị trường truyền thống như Bắc Âu, 

Úc, Bắc Mỹ, Tây Âu, Đông Bắc Á, Đông 

Nam Á và mở rộng thị trường sang các khu 

vực Mỹ Latinh, Nam Á, Đông Âu, Nam Âu… 

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng sản 

phẩm dịch vụ ăn, ngủ, đi lại, giải trí, thái độ 

phục vụ, giá cả hợp lý theo mùa nhằm tăng 

lượng khách, tăng thời gian lưu trú, tăng khả 

năng chi tiêu của du khách. 

 Với các công ty lữ hành: cần tìm kiếm, kết 

nối nhằm thiết lập mối quan hệ chặt chẽ để 

cung cấp sản phẩm du lịch trong tour của họ 

thông qua việc tổ chức và mời các công ty lữ 

hành về tham dự hội thảo để lấy ý kiến đóng 

góp của họ về xây dựng và quảng bá sản 

phẩm nhằm phát triển DLST theo hướng bền 

vững. Đồng thời, lựa chọn và phối hợp cùng 

đối tác quan trọng để tổ chức các lớp đào tạo 

ngắn hạn về kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch cho cán bộ, nhân viên tại VQG cũng như 

trang bị kiến thức về hệ sinh thái cho cán bộ 

nhân viên của công ty lữ hành. 

Chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá 

nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước. 

Thực hiện quảng bá về hoạt động du lịch 

thông qua các báo, đài, website, ấn phẩm 

quảng cáo nhằm thu hút du khách. Phát triển 

website www.vuonquocgiaxuanthuy.org.vn 

trở thành địa chỉ chuyên cung cấp thông tin, 

quảng bá, tiếp thị sản phẩm dịch vụ, đáp ứng 

công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du 

lịch nhanh chóng, kịp thời. Ngoài song ngữ 

Việt - Anh thì trang nên được viết thêm bằng 

ngôn ngữ Pháp, Trung, Nhật, Hàn… để có thể 

tiếp cận nhiều thị trường khách du lịch quốc tế 

khác nhau. Đồng thời, Liên kết với các 

website của các tỉnh lân cận trong cùng vùng 

Đồng bằng Đông Bắc Bộ, của Tổng cục Du 

lịch và các địa phương khác trong nước để đặt 

logo, tạo đường dẫn kết nối về website du lịch 

của tỉnh Nam Định nhằm tối ưu hóa việc 

chuyển tải thông tin điểm đến du lịch Vườn 

quốc gia Xuân Thủy đến các thị trường du 

lịch trong và ngoài nước. Ngoài ra, cần 

phối hợp với Trung tâm thông tin xúc tiến du 

lịch của Tỉnh Nam Định tham gia vào các hội 

chợ, ngày hội du lịch nhằm quảng bá hình ảnh 

VQG Xuân Thủy cũng như thu hút được sự 

tham gia của các công ty du lịch, hãng lữ hành, 

cơ quan báo chí, truyền thông. 

Tạo thêm nguồn thu cho VQG bằng cách thu 

phí vào cửa: Qua phân tích kết quả hoạt động 

kinh doanh cho thấy, nguồn thu chủ yếu của 

hoạt động du lịch tại VQG Xuân Thủy là 

những khoản thu từ dịch vụ cho thuê phương 

tiện di chuyển. Tuy nhiên, với đặc trưng về tài 

nguyên thì VQG Xuân Thủy nên xác định 

thêm khoản thu là giá vé vào cửa và việc xác 

định một mức phí vào cửa tham quan phù hợp 

là rất quan trọng sao cho vừa tạo thêm nguồn 

thu nhưng đồng thời không giảm lượng khách 

du lịch. Tác giả đã sử dụng nguồn số liệu thu 

thập được từ phỏng vấn du khách đến tham 

quan VQG Xuân Thủy với p là mức giá vé 

vào cửa và q là lượng du khách, tính bằng tỷ 

lệ % du khách chấp nhận trả các mức phí vào 

cửa tương ứng. Kết quả ước lượng bằng phần 

mềm Eviews cho thấy, nếu giá vé tăng lên 

1.000 đồng, lượng cầu chỉ giảm 0,14%. Như 

vậy, việc thu vé vào cửa ảnh hưởng không 

đáng kể đến lượng du khách đến tham quan 

mà sẽ giúp tăng doanh thu của vườn.  

http://www.vuonquocgiaxuanthuy.org.vn/
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Để cung cấp bổ sung thông tin cho các phân 

tích, dự báo khi xác định mức vé vào cửa, 

định lượng các nhân tố ảnh hưởng đến mức 

sẵn lòng chi trả của du khách với mục đích 

chủ yếu là khảo sát ảnh hưởng của thu nhập 

đến mức sẵn lòng chi trả bằng hàm hồi quy.  

Từ số liệu điều tra cũng cho thấy, trong số 100 

du khách được phỏng vấn với câu hỏi: “Bạn 

có sẵn lòng trả một số tiền cho mỗi lần đi du 

lịch đến VQG Xuân Thủy không” thì chỉ có 

11% du khách trả lời là không, còn lại 89% du 

khách đồng ý trả tiền cho mỗi lần du lịch đến 

VQG Xuân Thủy với mức sẵn lòng chi trả 

thêm của du khách cho vé vào cửa của VQG 

trung bình là khoảng 23.000 đồng và dao 

động từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng. Theo 

đó, có chính sách giá vé phù hợp với từng đối 

tượng. Cụ thể: Người lớn: 35.000 đ/người; 

học sinh, sinh viên: 20.000 đ/người; trẻ em: 

15.000 đ/người. 

Ngoài ra, bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách 

nhà nước và nguồn thu tại chỗ thì VQG Xuân 

Thủy có thể tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính 

của các tổ chức trong và ngoài nước về bảo 

tồn thiên nhiên và phát triển DLST hoặc vay 

vốn ngân hàng để đầu tư và phát triển DLST. 

 Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền 

vững về văn hóa - xã hội 

 Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, 

hỗ trợ cộng đồng dân cư địa phương tích cực 

tham gia vào các hoạt động du lịch, tạo thêm 

việc làm và thu nhập cho người dân, giữ gìn 

và phát triển các làng nghề truyền thống, góp 

phần xóa đói giảm nghèo cũng như giảm thiểu 

tình trạng khai thác tài nguyên bừa bãi. 

 Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, 

nâng cao dân trí và sự hiểu biết về phát triển 

du lịch bền vững cho cư dân địa phương và du 

khách trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

 Đầu tư kinh phí để nghiên cứu, điều tra, 

sưu tầm, bảo tồn và phát huy những giá trị 

văn hóa vật thể và phi vật thể của người dân 

nơi đây. Từ đó, góp phần gìn giữ bản sắc văn 

hóa của địa phương. 

 Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền 

vững về tài nguyên - môi trường 

Sự ô nhiễm môi trường phần lớn xuất phát từ 

các hoạt động xây dựng, các chất thải từ khu 

nhà nghỉ, nhà hàng và rác thải của khách tham 

quan du lịch cộng với sự thiếu hụt các cơ sở 

dịch vụ làm sạch môi trường. Vì vậy, để giảm 

thiểu tới mức thấp nhất về ô nhiễm môi 

trường thì VQG Xuân Thủy cần phải thực 

hiện những giải pháp sau: 

 Tất cả các dự án phải có báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của cơ quan chuyên môn 

để cơ quan chức năng xem xét, cân nhắc trước 

khi ra quyết định cấp phép xây dựng. 

 Khi xây dựng phải tuân thủ các quy định 

của Nhà nước về xây dựng hạ tầng trong VQG, 

đặc biệt là xây dựng hệ thống đường, các khu 

nhà nghỉ, hệ thống cấp thoát nước, khu vui 

chơi giải trí, bãi đỗ xe. 

 Thường xuyên kiểm tra hệ thống nước thải, 

thu gom và xử lý rác thải, các địa điểm có 

hoạt động du lịch và xây dựng. Hệ thống nước 

thải bắt buộc phải được xử lý theo đúng tiêu 

chuẩn vệ sinh các chất thải của ngành môi 

trường. 

 Đặt các thùng rác công cộng trên đường đi, 

tại khu trung tâm và các khu du khách dừng 

chân tham quan; xây dựng hệ thống nhà vệ 

sinh công cộng tại mỗi điểm tham quan để 

tránh tình trạng du khách đi vệ sinh bừa bãi; 

thành lập đội vệ sinh môi trường làm công tác 

thu gom rác thải, làm sạch môi trường nước, 

hàng ngày thu gom và đưa rác thải đến nơi 

khác xử lý; đưa ra các mức phạt nếu du khách 

không tuân thủ những nguyên tắc của khu du 

lịch về bảo vệ môi trường. 
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 Thường xuyên giám sát, kiểm tra định kỳ 

và kiểm tra bất thường nhằm xác định nguồn 

gây tác động môi trường để có các biện pháp 

ngăn chặn kịp thời khi có vi phạm. 

4. KẾT LUẬN  

VQG Xuân Thủy của tỉnh Nam Định là khu 

ramsar và khu dự trữ sinh quyển thế giới có ý 

nghĩa vô cùng quan trọng. Danh hiệu quốc tế 

trên mang đến lợi ích to lớn và lâu dài cho 

cộng đồng địa phương như: bảo vệ nguồn lợi 

từ rừng, tạo công ăn việc làm tại chỗ, các bản 

sắc văn hóa, làng nghề truyền thống lâu đời 

được giữ gìn và phát huy, giúp các sản phẩm 

đặc sản của tỉnh được giới thiệu đến du khách 

trong và ngoài nước. Việc phát triển du lịch 

sinh thái tại VQG Xuân Thủy nhằm giúp cho 

cộng đồng hiểu được giá trị và chung tay, góp 

sức bảo vệ tốt hơn nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, góp phần thực hiện mục tiêu du lịch 

xanh hướng tới phát triển có hiệu quả bền 

vững trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. 
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Ở VIỆT NAM 

THE IMPACT OF MARKET POWER ON THE PERFORMANCE  
OF COMMERCIAL BANKING IN VIETNAM 

Đỗ Thị Kim Thu, Mai Tuấn Anh 

Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Đến Tòa soạn ngày 02/04/2021, chấp nhận đăng ngày 26/4/2021 

 

Tóm tắt: 

 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hiệu quả biên (SFA) để đo lường hiệu quả kỹ thuật 

của 27 ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam giai đoạn 2012-2019. Kết quả cho thấy các 

NHTM khai thác các nguồn lực đầu vào đạt 79,7%. Ngoài ra bằng việc sử dụng hàm chi phí, 

nghiên cứu đã ước lượng chỉ số sức mạnh thị trường của các NHTM ở Việt Nam giai đoạn này 

đạt 52,8% cao hơn nhiều nước trong khu vực. Nghiên cứu sử dụng mô hình Tobit để đánh giá tác 

động của nhân tố sức mạnh thị trường tới hiệu quả của các ngân hàng. 

Từ khóa: sức mạnh thị trường, hiệu quả kỹ thuật, chỉ số Lerner 

Abstract: 

 

The research used Stochasitic Frontier Analysis (SFA) to quantify the Technical Efficiency of 27 

commercial banks in Viet Nam in the period 2012-2019. The results shows that the that 

commercial banks’ effectiveness in using external resource reached up to 79,7%. At the same 

time, using cost function, the research estimated Lerner Index of Vietnamese commercial banks 

reached 52,8%, above many countries in the region. The research used Tobit model to assess 

the impact of the factor market power to the banks’s effectiveness. 

Keywords: market power, technical efficiency, Lerner index 

  

1. GIỚI THIỆU 

Sự phát triển của công nghệ thông tin, khả 

năng di chuyển tự do của dòng vốn cho phép 

khách hàng Việt Nam có thể dễ dàng lựa chọn 

và tìm kiếm các dịch vụ tài chính của một loạt 

các ngân hàng thương mại trên toàn thế giới. 

Cùng với quá trình đa dạng hóa sản phẩm và 

dịch vụ của các ngân hàng như hoạt động như 

môi giới, quản lý bảo hiểm và tài sản để cạnh 

tranh với các loại hình tài chính khác trong 

nền kinh tế. Hệ thống NHTM ở Việt Nam 

đang phải đối mặt với nhiều thách thức:          

(i) Sức ép cạnh tranh trên thị trường ngân 

hàng trong nước ngày càng gay gắt do sự hiện 

diện của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài 

và chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài. 

(ii) Tiềm lực tài chính khiêm tốn, chất lượng 

tài sản thấp và chưa hợp lý, công nghệ ngân 

hàng còn có khoảng cách xa so với khu vực 

và thế giới. Điều này đòi hỏi các ngân hàng 

phải hoạt động một cách hiệu quả nhất. Các 

nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực ngân hàng 

ở Việt Nam, thường tập trung đánh giá hiệu 

quả hoạt động của các ngân hàng thông qua 

các chỉ tiêu tài chính mà bỏ quả khi chưa xem 

xét đến các yếu tố đầu vào và ra của ngân 

hàng. Phương pháp phân tích biên (Stochastic 

Frontier Analysis-SFA) phương pháp này giúp 
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chúng ta có thể linh hoạt hơn trong việc xây 

dựng mô hình quá trình sản xuất phức tạp với 

nhiều đầu vào và nhiều đầu ra với các cấu trúc 

chi phí phức tạp như trong môi trường hoạt 

động của các ngân hàng. Sử dụng chỉ số sức 

mạnh thị trường (Lerner, 1934), mục tiêu của 

nghiên cứu là đánh giá được những tác động 

của sức mạnh thị trường tới hiệu quả hoạt 

động của các NHTM ở Việt Nam giai đoạn 

2012-2019. 

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ 

LÝ LUẬN 

Chỉ số Lerner là một chỉ số phản ánh về quyền 

lực độc quyền hay sực mạnh thị trường. Chỉ 

số Lerner nắm bắt được bản chất của sức 

mạnh định giá vì nó đo lường sự chênh lệch 

giữa giá đầu ra và chi phí cận biên. Mô hình 

cấu trúc hiệu quả (Efficient-Structure) được 

đề xuất bởi Demsetz (1973) dự đoán mối quan 

hệ nhân quả giữa cạnh tranh và hiệu quả. 

Những công ty hoạt động hiệu quả nhất là 

những công ty có chi phí thấp nhất và thị phần 

lớn nhất, tức là có mức độ tập trung càng cao. 

Do có rất nhiều điểm khác biệt so với một 

công ty bình thường, mối quan hệ giữa cạnh 

tranh và hiệu quả trong hệ thống ngân hàng có 

nhiều điểm sai biệt so với lý thuyết. Thị 

trường ngân hàng có cấu trúc cạnh tranh 

không hoàn hảo. Nhiều lý thuyết cho rằng 

nguyên nhân của sự bất hoàn hảo trong cạnh 

tranh trong hệ thống ngân hàng là do sự bất 

cân xứng thông tin giữa ngân hàng và người 

đi vay trong hoạt động tín dụng. Một trong 

những biện pháp để giải quyết vấn đề bất cân 

xứng thông tin này là duy trì mối quan hệ lâu 

dài với khách hàng để thu thập thông tin. Tuy 

nhiên sự cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng 

có thể rút ngắn thời gian thẩm định tín dụng 

với khách hàng. Theo Diamond (1984), các 

ngân hàng có lợi thế so sánh trong việc giám 

sát khách hàng do các ngân hàng đã hình 

thành được các thước đo kinh tế khi thực hiện 

thẩm định khách hàng. Kết quả là cạnh tranh 

có thể làm gia tăng chi phí giám sát và hậu 

quả của việc rút ngắn quy trình thẩm định với 

khách hàng từ đó làm giảm đáng kể hiệu quả 

của ngân hàng. Tuy nhiên một số nghiên cứu 

gần đây lại đưa đến quan điểm trái chiều. 

Berger & Hannan (1998) cho rằng các ngân 

hàng không tiếp xúc với cạnh tranh có xu 

hướng hoạt động kém hiệu quả hơn. Khi sức 

mạnh thị trường chiếm ưu thế, người quản lý 

có thể theo đuổi các mục tiêu khác ngoài tối 

đa hóa lợi nhuận, và họ không có động lực để 

làm việc chăm chỉ để giữ chi phí theo sự kiểm 

soát, từ đó giảm hiệu quả về mặt chi phí. Lý 

thuyết về quyền lực thị trường giải thích ảnh 

hưởng của quyền lực thị trường (đo bằng cấu 

trúc thị trường) đối với hiệu quả.  

Thứ nhất, nếu các ngân hàng cạnh tranh trong 

một thị trường tập trung cao hơn có thể đặt giá 

cao hơn chi phí biên, các nhà quản lý không 

phải nỗ lực làm việc để giữ chi phí trong tầm 

kiểm soát.  

Thứ hai, quyền lực thị trường có thể cho phép 

các nhà quản lý theo đuổi các mục tiêu khác 

ngoài việc tối đa hóa lợi nhuận hoặc tối đa 

hóa giá trị doanh nghiệp.  

Thứ ba, trong trường hợp không cạnh tranh, 

các nhà quản lý nếu dành nguồn lực để giành 

và duy trì thị trường sẽ làm tăng chi phí và 

làm giảm hiệu quả một cách không cần thiết. 

Thứ tư, nếu các ngân hàng hưởng lợi từ quyền 

lực thị trường, các nhà quản lý kém vẫn tồn 

tại mà không cần gắng làm việc để đạt hiệu 

quả hơn 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để phân tích tác động của nhân tố sức mạnh 

thị trường tới hiệu quả hoạt động của các 

NHTM ở Việt Nam, nghiên cứu tiến hành 

theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 phân tích hiệu 
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quả sử dụng nguồn lực của các NHTM theo 

phương pháp biên SFA với sự hỗ trợ của phần 

mềm Frontier 4.1 và ước lượng chỉ số sức 

mạnh thị trường thông qua hàm Tổng chi phí. 

Giai đoạn 2 sử dụng kết quả phân tích hiệu 

quả từ giai đoạn 1 tiến hành phân tích sự tác 

động của các các nhân tố riêng, đặc trưng của 

ngân hàng và các điều kiện thị trường khác 

đến hiệu quả hoạt động của các NHTM theo 

mô hình hồi quy Tobit dưới sự trợ giúp của 

phần mềm STATA. 

3.1. Phương pháp phân tích hiệu quả biên 

Phương pháp này dựa trên giả thuyết các 

ngành đều sử dụng cùng một loại công nghệ 

và có cùng đường biên sản xuất, do đó sự 

khác biệt trong các ngành là do yếu tố quản lý 

và khác biệt về công nghệ. Theo Aigner & 

Chu, (1968) có thể tồn tại một số nhân tố phi 

hiệu quả kỹ thuật mang tính chất ngẫu nhiên 

như chính sách, khí hậu… Nên bộ phận sai số 

của mô hình cần chia thành 2, một đại diện 

cho phân phối ngẫu nhiên đối xứng nhưng 

không quan sát được (v) và một là nhiễu ngẫu 

nhiên do phi hiệu quả (u). Hàm sản xuất khi 

đó có dạng: 

         (1) 

Trong đó: vit là sai số ngẫu nhiên không âm 

được giả thuyết là độc lập và có quy luật phân 

phối xác xuất chuẩn; uit là biến ngẫu nhiên 

không âm đại diện cho những ảnh hưởng phi 

hiệu quả về mặt kỹ thuật liên quan đến tính 

phi hiệu quả trong sản xuất có quy luật phân 

phối xác xuất bán chuẩn không âm với 

phương sai là . Khi đó hiệu quả kỹ thuật 

của mỗi ngân hàng thu được TEi sẽ có dạng 

như sau: 

        (2) 

So với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

khác, NHTM việc xác định đầu vào và đầu ra 

của ngân hàng tương đối phức tạp. Đặc điểm 

hoạt động của các ngân hàng thương mại là nó 

có thể tồn tại rất nhiều đầu vào và đầu ra khác 

nhau. Theo đó nghiên cứu sử dụng cách tiếp 

cận coi ngân hàng là các trung gian của 

Berger và Humphrey, (1997) để xác định đầu 

vào và ra của các NHTM. Theo đó khoản mục 

tiền gửi được xem như một đầu vào trong quá 

trình hoạt động để tạo ra đầu ra cho ngân hàng 

như tín dụng, đầu tư, thu lãi… Trên cơ sở đó, 

nghiên cứu lựa chọn 3 đầu vào gồm: tổng tài 

sản cố định (K); chi phí cho nhân viên (L) bao 

gồm lương và các khoản phụ cấp. 2 đầu ra bao 

gồm: thu từ lãi và các khoản tương đương 

(Y1); thu ngoài lãi và các khoản tương đương 

(Y2). 

3.2. Chỉ số sức mạnh thị trường Lerner 

Chỉ số Lerner nắm bắt được bản chất của sức 

mạnh định giá vì nó đo lường sự chênh lệch 

giữa giá đầu ra và chi phí cận biên. Do chi phí 

biên MCi không thể quan sát trực tiếp, nghiên 

cứu ước lượng chi phí biên bằng cách lấy đạo 

hàm đối của chi phí đối với đầu ra như trong 

nghiên cứu Tur-Aiss, (2010). Xem công thức 

(3): 

                            (3) 

Để lấy được MC, hàm chi phí biên được ước 

tính cho mỗi ngân hàng. Trong đó Tổng chi 

phí (TOC) một hàm của tổng tài sản (Q), ba 

giá đầu vào: W1 cho giá của Vốn vật chất 

(bằng Chi ngoài lãi và các khoản tương đương 

trên Tổng tài sản cố định), W2 cho giá của vốn 

huy động (Chi lãi và các khoản tương đương 

trên Tổng tiền gửi khách hàng) và W3 cho giá 
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nhân công (Chi cho nhân viên trên Tổng tài 

sản) và thay đổi kỹ thuật (nắm bắt xu hướng 

chuyển động trong hàm chi phí theo thời 

gian). 

Hàm chi phí biên MC sẽ được xác định bằng 

cách đạo hàm hàm chi phí đối với đầu ra: 

                          (4) 

Koetter và cộng sự (2012) đã phát triển một 

chỉ số Lerner điều chỉnh trong đó kết hợp khả 

năng ngân hàng có thể từ bỏ lợi nhuận - vì giá 

đầu ra không hiệu quả - thay vì một “vòng đời 

tĩnh lặng” (life quiet). Công thức thể hiện chỉ 

số Lerner điều chỉnh như sau: 

      (5) 

Trong đó: TVC là giá trị dự đoán của tổng 

biến phí và; PBT là tổng lợi nhuận trước thuế. 

Trong nghiên cứu này, TVC sẽ được thay thế 

bằng tổng chi phí TOC. Và PBT thay thế bằng 

lợi nhuận trước thuế pbt; TA là Tổng tài sản. 

3. KẾT QUẢ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật 

Bảng 1. Tổng hợp hiệu quả kỹ thuật của 27 NHTM Việt Nam 2012-2019 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Giá trị trung bình  0.853   0.840   0.825   0.809   0.792   0.774   0.754  0.733  

Trung vị  0.846   0.832   0.816   0.799   0.781   0.761   0.740  0.717  

Giá trị lớn nhất  0.951   0.946   0.940   0.935   0.928   0.921   0.913  0.905  

Giá trị nhỏ nhất  0.737   0.714   0.690   0.664   0.636   0.607   0.577  0.545  

Độ lệch chuẩn  0.062   0.067   0.072   0.078   0.085   0.091   0.098  0.105  

Nguồn: tính toán trên phần mềm Frontier 

Hiệu quả kỹ thuật trung bình hệ thống 27 

NHTM Việt Nam trong giai đoạn này là 0,797, 

điều đó có nghĩa là các ngân hàng thương mại 

ở Việt Nam hiện mới chỉ khai thác được 

khoảng 79,7% tính hiệu quả về mặt kỹ thuật, 

bao gồm trình độ quản lý, công nghệ để tối ưu 

đầu vào và ra trong hoạt động của mình. Hiệu 

quả kỹ thuật trung bình từng năm đang có xu 

hướng giảm trong giai đoạn này, khi các ngân 

hàng tiến hành điều chỉnh hoạt động của mình 

nhằm giải quyết vấn đề nợ xấu và tiến tới cải 

thiện hoạt động của mình. Mặc dù giai đoạn 

này vẫn chứng kiến sự tăng trưởng quy mô tín 

dụng của ngành, nhưng với tình hình kinh tế 

khó khăn chung cộng với hậu quả của tỷ lệ nợ 

xấu cao trong toàn ngành dẫn tới hoạt động 

kém hiệu quả của các NHTM trong thời       

kỳ này. 

3.2. Kết quả ước lượng chỉ số Lerner 

Sử dụng phương pháp ước lượng hợp lý tối đa 

(maximum likelihood) để tính toán các hệ số 

trong hàm chi phí. Chỉ số Lerner bình quân 

của các 27 ngân hàng trong giai đoạn này là 

0,528. Kết quả thấp hơn đáng kể với kết quả 

trong nghiên cứu của Turk_Ariss (2010) khi 

ước lượng hiệu quả của các NHTM trong đó 

có Việt Nam, Nghiên cứu của Turk_Ariss cho 

thấy chỉ số Lerner sau khi điều chỉnh của các 

NHTM của Việt Nam vào khoảng 0,73 trong 

giai đoạn 1999-2005. Chỉ số này của Việt 

Nam là khá cao so với các nước trong khu vực 

châu Á Thái Bình Dương. Đây cũng là khu 

vực có chỉ số sức mạnh thị trường_lerner 

trung bình cao so với Đông Âu, châu Mỹ 

Latin hay Châu Phi (Turk_Ariss, 2010). 

Sức mạnh độc quyền của các NHTM trong 
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thời kỳ nghiên cứu tương đối lớn và cho thấy 

các NHTM đang sử dụng giá đầu ra cao trong 

chi phí cận biên. Khi ranh giới địa lý của thị 

trường tài chính bị xóa nhòa và các quy định 

được nới lỏng cùng với việc xây dựng chia sẻ 

thông tin, tăng cường đầu tư cho công nghệ, 

việc toàn cầu hóa trong khía cạnh ngân hàng 

có thể thúc đẩy để tạo ra những cơ hội mới 

cho hoạt động quản lý ngân hàng, và những 

nhà quản trị sẽ tạo ra những cuộc chạy đua về 

lợi nhuận giữa các ngân hàng. Và như thế để 

đảm bảo tính hiệu quả về chi phí, các ngân 

hàng có thể chuyển các chi phí cao quá mức 

lên khách hàng của họ. 

Tuy nhiên kết quả ước lượng cũng cho thấy 

những điều chỉnh trong chiến lược cạnh tranh 

của các ngân hàng, nhiều ngân hàng thay vì 

theo đuổi mục tiêu độc quyền đã đưa ra những 

chiến lược cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, 

tăng tỷ lệ thu từ các khoản ngoài lãi thay vì 

một phương thức hoạt động truyền thống là 

dựa vào tín dụng. 

3.3. Bảng thống kê mô tả 

Mẫu nghiên cứu được sử dụng trong mô hình 

là dữ liệu của 27 NHTM trong giai đoạn 

2012-2019. Sau khi ước lượng chỉ số Lerner 

và hiệu quả kỹ thuật TE. Dữ liệu các biến 

trong mô hình được tổng hợp theo bảng sau: 

Bảng 2. Thống kê mô tả các biến hồi quy 

Tên biến 
Số quan 

sát 

Giá trị trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Giá trị nhỏ 

nhất 

Giá trị lớn 

nhất 

TE 216 0,7974 0,0910 0,5450 0,9507 

LOANTA 216 0,5790 0,1207 0,2224 0,7929 

ETA 216 0,0881 0,0377 0,0293 0,2384 

BANKSIZE 216 32,5002 1,1501 30,3178 34,9375 

LERNER 216 0,5278 0,0305 0,4565 0,5941 

Nguồn: Kết quả tính toán trên Stata 

Ngoài biến phụ thuộc hiệu quả kỹ thuật TE và 

biến độc lập LERNER mô hình thêm vào các 

biến kiểm soát như LOANTA: Mức độ tiếp 

cận tín dụng của ngân hàng và được đo bằng 

tỷ lệ các khoản cho vay trên tổng tài sản của 

mỗi ngân hàng. Đây là chỉ tiêu cho biết mức 

độ rủi ro thanh khoản của ngân hàng, nó biểu 

hiện tỷ lệ phân bổ tài sản của ngân hàng vào 

tài sản có tính thanh khoản thấp. Biến này 

phần nào thể hiện năng lực quản trị của ngân 

hàng, theo Isik & Hassan (2003) lý giải thì 

nếu một ngân hàng thực hiện được nhiều 

khoản cho vay hợp lý sẽ làm cho chi phí hoạt 

động thấp hơn và cho phép ngân hàng này có 

thể dần dần tăng thị phần chia cho thị trường 

cho vay nhiều hơn. 

BANKSIZE: Quy mô danh mục đầu tư hay 

Quy mô tài sản của NHTM. Chỉ tiêu này được 

tính bằng cách lấy logarit Tổng tài sản của 

từng ngân hàng. Chỉ tiêu này dùng để đại diện 

cho quy mô của các NHTM trong mẫu. ETA 

đo bằng tỷ lệ Vốn chủ sở hữu trên tổng Tài 

sản. Về mặt lý thuyết tỷ lệ này có thể ảnh 

hưởng tích cực cũng như tiêu cực đến mức 

hiệu quả đồng thời nó được sử dụng để phản 

ánh những điều kiện quy định quản lý đối với 

ngân hàng. Theo nghiên cứu Berger và 

Humphrey (1998) khả năng thanh khoản và tỷ 

lệ an toàn vốn của ngân hàng càng cao thì các 

khoản nợ xấu càng thấp và bởi vậy không cần 

thiết phải tăng chi phí để bù đắp cho các 

khoản cho vay này. 
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3.4. Kết quả mô hình hồi quy Tobit 

Do biến hiệu quả kỹ thuật là biến bị giới hạn 

do đó nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy 

Tobit để ước lượng. Mô hình hồi quy Tobit 

được Tobin giới thiệu lần đầu tiên vào năm 

1958. Đây là một mô hình hồi quy tuyến tính 

với biến phụ thuộc là một biến ngầm lưỡng 

phân mà trong đó một số quan sát của biến 

ngầm bị mất khi biến ngầm ở trên hoặc dưới 

một ngưỡng nhất định, biến như vậy gọi là 

biến cắt cụt và hồi quy với những biến như 

vậy gọi là hồi quy cắt cụt. Mô hình hồi quy có 

dạng sau: 

 (6) 

Trong đó: TE là hiệu quả kỹ thuật đo lường 

bằng phương pháp SFA; LE là chỉ số sức 

mạnh thị trường; Xj là các biến kiểm soát; : 

Thể hiện xu thế và ảnh hưởng của biến kiểm 

soát tới hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng. 

Bảng 3. Kết quả mô hình hồi quy Tobit 

Random-effects tobit regression Number of obs     = 216 

Group variable: id Number of groups  = 27 

Random effects u_i ~ Gaussian Obs per group: 

 

 

min = 8 

 

avg = 8 

 

max = 8 

Integration method: mvaghermite Integration pts.  = 12 

 

Wald chi2(4)      = 299.77 

Log likelihood  =  255.19435 Prob > chi2       = 0 

TE                   Coef.                Std. 

Err.          z P>z       [95% Conf. Interval] 

LERNER       -0.5469527    0.1116629    -4.90 0.000    -0.7658079 -0.3280974 

LOANTA      -0.3039227    0.0487378    -6.24 0.000      -0.399447 -0.2083985 

ETA               0.2886747    0.1819603      

1.59 0.113    -0.0679608 0.6453103 

BANKSIZE   -0.0757606    0.015687       -4.83 0.000    -0.1065066 -0.0450146 

_cons           3.785355       0.4808363     

7.87 0.000       2.842933 4.727777 

   /sigma_u    0.1643672     0.0266491      6.17 0.000     0.1121359 0.2165985 

/sigma_e    0.0482189     0.0026742     18.03 0.000     0.0429776 0.0534603 

   rho               0.9207588     0.0256255 0.8576704 0.959982 

Nguồn tác giả tự tính toán bằng phần mềm Stata 

Kết quả mô hình hồi quy Tobit khẳng định chỉ 

số sức mạnh thị trường Lerner có mối quan hệ 

tương quan âm với hiệu quả kỹ thuật của các 

NHTM ở Việt Nam với mức ý nghĩa 1%. Tức 

là sức mạnh thị trường đang tác động tiêu cực 

lên hiệu quả kỹ thuật. Kết quả này là phù hợp 
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với nghiên cứu của (Turk_Ariss, 2010). Kết 

quả này hàm ý rằng khi có sự cạnh tranh 

mạnh mẽ các NHTM buộc phải nâng cao hiệu 

quả sử dụng đầu vào của mình. Khi có cạnh 

tranh, các nhà quản lý sẽ tập trung hơn vào 

mục tiêu đạt được hiệu quả cao hơn, họ sẽ 

phải làm việc chăm chỉ để giữ chi phí theo sự 

kiểm soát, từ đó tăng hiệu quả chi phí. Xu 

hướng chuyển dần từ các ngân hàng truyền 

thống sang các ngân hàng hiện đại cũng đang 

giúp các ngân hàng giảm bớt vào tín dụng, 

tiến tới đa dạng hóa các hoạt động của mình 

điều này cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử 

dụng nguồn lực của mình thay vì sử dụng sức 

mạnh về giá để nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Đặc biệt, sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các ngân 

hàng nước ngoài đang buộc các ngân hàng nội 

địa phải thay đổi chính mình. Tuy nhiên sự 

cạnh tranh của các ngân hàng không phải lúc 

nào cũng tốt cho cả hệ thống. Sự cạnh tranh 

gay gắt sẽ khiến các ngân hàng lâm vào tình 

trạng nợ xấu, rủi ro hoạt động cao (Nguyễn 

Đức Trường và cộng sự, 2018). Cạnh tranh có 

thể làm gia tăng chi phí giám sát và do việc 

rút ngắn thời gian và quy trình thẩm định sẽ 

làm giảm hiệu quả của ngân hàng. Do đó 

khuyến nghị việc cạnh tranh giữa các ngân 

hàng cần có sự quản lý nghiêm ngặt của Nhà 

nước. Cạnh tranh là cần thiết nhưng phải đảm 

bảo sự “lành mạnh” trong hoạt động của các 

ngân hàng. 

Bên cạnh những kết quả chính của mô hình, 

nghiên còn đưa ra một số kết quả đáng chú ý 

khác. Biến LOATA có tác động tiêu cực tới 

hiệu quả kỹ thuật với mức ý nghĩa 1%. Nó 

phản ánh rằng việc cho vay nhiều không giúp 

các ngân hàng khai thác tốt hiệu quả kỹ thuật. 

Hoạt động cho vay thường gắn liền với rủi ro, 

cho vay càng nhiều rủi ro càng lớn, đặc biệt là 

những món vay trung và dài hạn thường tiềm 

ẩn mức rủi ro lớn. Rủi ro thường làm phát 

sinh thêm các chi phí của ngân hàng và làm 

giảm thu nhập của ngân hàng. Thực tế cũng 

cho thấy, tỷ lệ nợ xấu cao trong giai đoạn này 

buộc các ngân hàng phải trích lập dự phòng 

lớn và từ đó làm giảm lợi nhuận của ngân 

hàng. Lợi nhuận thu hẹp đã ảnh hưởng nhiều 

tới hoạt động đầu tư công nghệ của các ngân 

hàng. Kết quả này cũng hàm ý một số giải 

pháp để cải thiện hiệu quả hoạt động của các 

ngân hàng thương mại trong tương lai. Các 

ngân hàng không thể giảm hoạt động cho vay 

để tăng hiệu quả kỹ thuật, mà thay vào đó, các 

ngân hàng cần đổi mới hoạt động của mình để 

tránh việc phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng. 

Đồng thời cần cải thiện hiệu quả sử dụng vốn 

của mình. Các ngân hàng cần xây dựng một 

quy trình tín dụng đồng bộ và hiệu quả để 

giảm thiểu rủi ro. Áp dụng các công cụ quản 

trị rủi ro hiện đại vào nghiệp vụ tín dụng. 

Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm bằng việc 

đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, 

thường xuyên đánh giá xếp hạng tín dụng 

khác hàng để tạo một cơ sở dữ liệu đầy đủ và 

minh bạch. 

Biến ETA thể hiện mức độ tài trợ của vốn chủ 

sở hữu và mức độ an toàn vốn của các ngân 

hàng. Tuy biến này không có ý nghĩa về mặt 

thông kê nhưng nó cũng hàm ý rằng các ngân 

hàng cần đạt được mức an toàn vốn để đảm 

bảo hiệu quả khai thác của các đầu vào. 

Biến BANKSIZE trong mô hình cho dấu âm 

với ý nghĩa 1%. Điều đó có nghĩa là khi các 

ngân hàng gia tăng quy mô tài sản của mình, 

nó không giúp các ngân hàng đạt được hiệu 

quả kỹ thuật cao hơn. Tuy có quan hệ tiêu cực 

tới hiệu quả kỹ thuật của ngân hàng, song 

mức độ đóng góp vào mô hình không nhiều 

thể hiện thông qua hệ số ước lượng được của 

biến này. Để tránh những tác động của hiện 

tượng tăng vốn làm giảm hiệu quả toàn bộ, 
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các NHTM ở Việt Nam nên đầu tư phát triển 

theo chiều sâu và cung cấp các loại hình dịch 

vụ ngân hàng mới, trong đó các dịch vụ này 

cần phải dựa trên nền tảng tiến bộ công nghệ 

ngân hàng có vậy các ngân hàng thương mại ở 

Việt Nam mới có thể nâng cao năng suất các 

yếu tố đầu vào. 

4. KẾT LUẬN 

Thông qua kết quả nghiên cứu từ mô hình rút 

ra được một số kết luận như sau: 

Trong giai đoạn 2012-2019, kết quả chạy mô 

hình đã cho thấy mối quan hệ tiêu cực giữa 

sức mạnh thị trường và hiệu quả kỹ thuật của 

các NHTM ở Việt Nam. Kết quả này đang 

khuyên khích các ngân hàng cần sử dụng một 

cách hiệu quả các đầu vào để góp phần nâng 

cao sức cạnh tranh. Tuy nhiên sự cạnh tranh 

của các ngân hàng cần có sự giám sát của cơ 

quan chính phủ, nhằm tránh những rủi ro cho 

toàn bộ hệ thống. 

Khuyến khích các ngân hàng thay đổi cơ cấu 

hoạt động nhằm nâng cao sức cạnh tranh 

trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng 

trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. 

Thúc đẩy các ngân hàng tiến tới đảm bảo các 

hệ số an toàn theo chuẩn Base 2. Nâng cao tỷ 

lệ an toàn vốn và các hệ số hoạt động. Các 

NHTM cần thực hiện hợp tác, xây dựng đối 

tác chiến lược nhằm hỗ trợ phát triển và khai 

thác cơ sở hạ tầng công nghệ của nhau nhằm 

giảm chi phí đầu tư, chi phí quản lý nâng cao 

hiệu quả sử dụng hạ tầng cơ sở hiện có đặc 

biệt là trong việc cung cấp các dịch vụ về thẻ 

để dần có lãi từ những hoạt động này. Đồng 

thời cần có chính sách khai thác công nghệ 

hiệu quả thông qua việc phát triển những sản 

phẩm và nhóm các sản phẩm dịch vụ dựa trên 

công nghệ cao nhằm nâng cao khả năng cạnh 

tranh về sản phẩm, dịch vụ, tạo ra sự đa dạng 

trong lựa chọn sản phẩm và tăng cường bán 

chéo cho khách hàng.  

Bên cạnh việc đưa ra các chính sách khuyến 

khích, thu hút đầu tư nước ngoài, mở cửa hệ 

thống tài chính ngày càng sâu rộng, NHNN và 

Chính phủ cần phải làm tốt côn tác điều hành, 

quản lý và dự báo thị trường, cũng như học 

hỏi kinh nghiệm từ các nước đi trước, để giúp 

cho hệ thống tài chính nói riêng và nền kinh tế 

Việt Nam nói chung phát triển một cách bền 

vững. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Nguyễn Đức Trường, Hà Tú Anh, Nguyễn Thị Thanh Bình, ‘Cạnh tranh ổn định hệ thống NHTM Việt Nam’, 

Tạp chí Ngân hàng, Số 23, trang 17-24, (12/2018). 

[2] Berger, A.N., & Hannan, T., ‘The Efficiency cost of market power in the banking The efficiency cost of market 

power in the banking’, The RStata Of Economics and Statistics, pp.454-465, (1998). 

[3] Berger, A.N. & Humphrey, D.B., ‘Efficiency of financial Institutions: International Survey and Directions for 

Future Research’, European Journal of Operational Research, Vol. 98(No.2), pp.175-212, (1997). 

[4] Demsetz, H., ‘Industry structure, market rivalry and public policy’, Journal of Law and Economics, Vol. 16, 

pp.1-9, (1973). 

[5] Diamond, D., ‘Financial Intermediation and Delegated Monitoring’, RStata of Economic Studies, Vol. 51, 

pp.393-414, (1984). 

[6] Koetter, M., Kolari, J.W., & Spierdijk, L., ‘Enjoying the quiet life under deregulation? Evidence from adjusted 

lerner indices for U.S banks’, The RStata of Economics and Statistics, Vol. 94, pp.462-480, (2012). 



KINH TẾ - XÃ HỘI 

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . SỐ 33 - 2022                                   63 

[7] Isik, I., & Hassan, M.K., ‘Efficiencies, ownership and market structure, corporate control and governance in 

tphe Turkish banking industry’. Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 30(No.9-10), pp.1363-1421, 

(2003). 

[8] Lerner, A.P., ‘Economic theory and socialist economy’, The RStata of Economic Studies, Vol. 2(No.1), 

pp.51-61, (1934). 

[9] Turk_Ariss, R., ‘On the implications of market power in banking: Evidence from developing countries’, Journal 

of Banking & Finance, Vol. 34, pp.765-775, (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ: Đỗ Thị Kim Thu 

Điện thoại: 0915 565 995 - Email: dtkthu@uneti.edu.vn. 

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

mailto:dtkthu@uneti.edu.vn.


KINH TẾ - XÃ HỘI 

64                                   TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . SỐ 33- 2022 

 

  

 



KINH TẾ - XÃ HỘI 

64                                   TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . SỐ 33 - 2022 

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ÁP DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ  
CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT  

THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM 

FACTORS AFFECTING THE APPLICATION OF ENVIRONMENTAL  
COST MANAGEMENT ACCOUNTING IN VIET NAM FEEDSTUFF PRODUCTION 

ENTERPRISES 

Trần Thị Quỳnh Giang, Trần Thị Ngọc Hà 

Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Đến Tòa soạn ngày 20/04/2021, chấp nhận đăng ngày 07/05/2021 

 

Tóm tắt: 

 

Để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường 

(ECMA) trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam là một thách 

thức. Các nhà quản lý mong muốn được cung cấp các thông tin về chi phí môi trường 

một cách đầy đủ, chính xác để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, tránh được 

những thiệt hại xảy ra cho doanh nghiệp. Từ đó, nhóm tác giả xây dựng mô hình các 

nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng ECMA trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn 

nuôi Việt Nam, bao gồm: nhận thức của nhà quản lý; cân nhắc giữa lợi ích - chi phí; 

trình độ kỹ thuật của nhân viên kế toán; áp lực từ các bên liên quan. Thông qua kết quả 

nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất 

thức ăn chăn nuôi Việt Nam đạt hiệu quả cao trong hoạt động, ra quyết định thông qua 

xem xét việc áp dụng ECMA, cũng như xem xét đến các nhân tố tác động đến việc áp 

dụng ECMA. 

Từ khóa: Kế toán quản trị, kế toán quản trị chi phí môi trường, doanh nghiệp sản xuất thức ăn 

chăn nuôi.  

Abstract: 

 

It is quie difficult to determine the factors affecting the application of environmental cost 

management accounting (ECMA) in Vietnamese feedstuff production enterprises. 

Managers want to be provided with sufficient and accurate information on 

environmental costs to be able to make the right decisions, to avoid damage to the 

business. From there, the authors build a model of factors affecting ECMA application in 

Vietnamese feedstuff production enterprises, including: awareness about ECMA of 

management; Balance between benefits and costs; Technical qualifications of 

accountants; Pressure from stakeholders. Through the research results, the authors 

propose a number of solutions to support Vietnamese feedstuff production enterprises 

to achieve high efficiency in operations, make decisions through the review of the 

application of ECMA, also consider factors influencing the adoption of ECMA. 

Keywords: Management accounting, environmental cost management accounting, feedstuff  

production enterprises. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đối với nước ta, ngành chăn nuôi là một trong 

những lĩnh vực kinh tế quan trọng trong 

ngành nông nghiệp. Ngày nay, ngành chăn 

nuôi Việt Nam đang ngày càng có những 

chuyển biến mạnh mẽ về khoa học và công 

nghệ. Với xu hướng công nghiệp hóa ngành 

chăn nuôi, nhu cầu về thức ăn tổng hợp trong 

chăn nuôi gia súc, gia cầm ngày càng tăng, 

thức ăn được coi như nguyên liệu cho sản 

xuất công nghiệp, là điều tất yếu trong lĩnh 

vực sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, 

hoạt động phát triển của các nhà máy sản xuất 

thức ăn chăn nuôi là một trong những tác 

động lớn đến môi trường. Nhận thức được 

tầm quan trọng của việc gắn kết môi trường 

với hoạt động kinh doanh cũng như vai trò 

của kế toán đối với các vấn đề về quản trị chi 

phí môi trường phát sinh trong các doanh 

nghiệp, đặc biệt có sự khác biệt giữa các 

doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi so 

với các doanh nghiệp khác đối với vấn đề môi 

trường. Việc áp dụng kế toán quản trị chi phí 

môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất 

thức ăn chăn nuôi sẽ là một trong những 

hướng mới giúp các nhà quản lý đưa ra các 

quyết định đúng đắn cho hướng phát triển của 

doanh nghiệp (DN) mình. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

2.1. Kế toán quản trị chi phí môi trường 

Theo USEPA, 1995, kế toán quản trị môi 

trường trong doanh nghiệp là quá trình nhận 

dạng, thu thập và phân tích các thông tin cơ 

bản về môi trường dùng trong nội bộ đơn vị.  

Theo UNDSD 2001, kế toán quản trị môi 

trường là việc nhận dạng, thu thập, phân tích 

và sử dụng 2 loại thông tin cho việc ra quyết 

định nội bộ: thông tin vật chất về việc sử dụng, 

luân chuyển và thải bỏ năng lượng, nước và 

nguyên vật liệu (bao gồm chất thải) và thông 

tin tiền tệ về các chi phí, lợi nhuận và tiết 

kiệm liên quan đến môi trường.  

Còn theo IFAC 2005, kế toán quản trị môi 

trường là quá trình quản lý hoạt động kinh tế 

và môi trường thông qua việc triển khai và 

thực hiện hệ thống kế toán phù hợp với các 

vấn đề môi trường. Kế toán quản trị môi 

trường thường đặc biệt liên quan đến chi phí 

theo chu kì sống, kế toán chi phí toàn bộ và 

đánh giá lợi ích và hiệu quả và lập kế hoạch 

chiến lược cho quản lý môi trường.  

Các khái niệm trên thể hiện các cách nhìn 

khác nhau của mỗi tác giả về kế toán quản trị 

môi trường. Tuy nhiên, các khái niệm trên 

không hề mâu thuẫn nhau mà đều có tính 

thống nhất cao khi cho rằng kế toán quản trị 

môi trường là quá trình thu nhận, xử lý, cung 

cấp thông tin môi trường phục vụ cho công 

tác quản lí nội bộ.  

Kế toán quản trị chi phí môi trường là một bộ 

phận của kế toán quản trị môi trường, nhằm 

cung cấp thông tin phục vụ cho việc kiểm soát 

chi phí môi trường và ra quyết định quản lý. 

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp 

dụng kế toán quản trị chi phí môi trường 

Sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhà quản lý có vai trò 

quan trọng trong việc quyết định có áp dụng 

ECMA trong doanh nghiệp. Việc áp dụng 

ECMA sẽ thay đổi một số các biện pháp quan 

trọng mà các nhà quản lý sử dụng cho việc ra 

quyết định và đánh giá hiệu quả kinh doanh, 

như vậy các nhà quản lý sẽ bị ảnh hưởng trực 

tiếp. Mối quan hệ tích cức giữa thái độ của 

nhà quản lý với sự thay đổi sẽ tạo tâm thế sẵn 

sàng để tổ chức vận hành các công cụ quản trị 

mới. Nghiên cứu của Chang (2007), Phạm 

Đức Hiếu và công sự (2010), Alkisher (2013) 

đều chỉ ra rằng nhận thức và thái độ của nhà 

quản lý có ảnh hưởng thuận chiều tới việc áp 

dụng ECMA [1] [2] [3]. Vì vậy nghiên cứu 

đưa ra: 
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Giả thuyết H1: Nhận thức của các nhà quản lý 

về ECMA có ảnh hưởng tích cực đến việc áp 

dụng ECMA trong các DNSX thức ăn chăn 

nuôi Việt Nam. 

Kế toán quản trị chi phí môi trường ngày càng 

có vai trò quan trọng đối với các DNSX, tuy 

nhiên không phải lúc nào các DN cũng quan 

tâm đến. Nguyên nhân là các nhà quản lý cho 

rằng chi phí môi trường tại đơn vị của họ là 

không đáng kể. Dù kế toán quản trị môi 

trường là một phương pháp để đảm bảo cho 

các doanh nghiệp duy trì trách nhiệm môi 

trường, việc xem xét đến khía cạnh tài chính 

cũng là một tâm điểm (Khalid & Dixon, 2012) 

[4]. Do đó, nghiên cứu đề xuất: 

Giả thuyết H2: Cân nhắc chi phí - lợi ích có 

ảnh hưởng đến việc áp dụng ECMA trong các 

DNSX thức ăn chăn nuôi Việt Nam. 

Trình độ nhân viên kế toán là khả năng xử lý, 

cung cấp thông tin chi phí môi trường cho các 

nhà quản lý. Để có thể xử lý các kỹ thuật phức 

tạp, cung cấp thông tin về chi phí môi trường 

yêu cầu nhân viên kế toán phải có kiến thức, 

trình độ. Có thể nói, trình độ nhân viên kế 

toán là một rào cản cho việc áp dụng ECMA 

trong doanh nghiệp. Do đó, nghiên cứu xác 

định: 

Giả thuyết H3: Trình độ nhân viên kế toán có 

ảnh hưởng tích cực đến việc áp dụng ECMA 

trong các DNSX thức ăn chăn nuôi Việt Nam. 

Nhiều nghiên cứu cho rằng việc tuân thủ quy 

định về môi trường tối thiểu hóa chi phí hay 

áp lực cưỡng chế là yếu tố thúc đẩy các 

DNSX áp dụng kế toán quản trị môi trường 

(Khalid & Dixon, 2012), (Wachira, 2014) [4] 

[5]. Bên cạnh áp lực cưỡng chế từ cơ quan 

luật pháp và chính phủ, các doanh nghiệp còn 

chịu áp lực cưỡng chế từ các bên liên quan 

như người tiêu dùng, cổ đông, tổ chức tín 

dụng về công bố thông tin chi phí môi trường. 

Phạm Đức Hiếu và cộng sự (2010) đã chỉ ra 

rằng áp lực từ người tiêu dùng có ảnh hưởng 

đến khả năng áp dụng kế toán quản trị môi 

trường [1]. Vì vậy, nghiên cứu cho rằng: 

Giả thuyết H4: Áp lực từ các bên liên quan có 

ảnh hưởng tích cực đến việc áp dụng ECMA 

trong các DNSX thức ăn chăn nuôi Việt Nam. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Xác định mẫu nghiên cứu 

Tiến hành khảo sát thực tế, số phiếu khảo sát 

gửi đi là 171 phiếu cho 57 doanh nghiệp, mỗi 

doanh nghiệp 3 phiếu, số phiếu nhận về là 138 

phiếu. Sau khi làm sạch dữ liệu, loại bỏ những 

phiếu trả lời không đầy đủ hoặc câu trả lời 

không phù hợp nghiên cứu chính thức sử dụng 

115 phiếu khảo sát (38 doanh nghiệp), phù 

hợp với yêu cầu đặt ra. Đối tượng khảo sát 

được xác định gồm nhà quản lý cấp cao, nhà 

quản lý cấp trung, kế toán trưởng, chuyên 

viên kế toán quản trị của doanh nghiệp. Đây là 

những đối tượng am hiểu về chi phí của doanh 

nghiệp và trực tiếp sử dụng thông tin chi phí.  

3.2. Mô hình nghiên cứu 

Kế thừa các nghiên cứu trước, mô hình nghiên 

cứu của tác giả thể hiện qua hình: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ mô hình nghiên cứu đề xuất, phương trình 

hồi quy nghiên cứu có dạng như sau: 

 

Áp lực từ các bên liên quan 

 

Nhận thức của nhà quản lý 

 

Áp dụng 

ECMA 

trong các 

DNSX thức 

ăn chăn 

nuôi Việt 

Nam 

Trình độ kỹ thuật của nhân 

viên kế toán 

Cân nhắc chi phí – lợi ích 

 

H1+ 

H2+ 

H3+ 

H4+ 
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ECMAi = α + β1NTQLi + β2CNCPLIi + 

β3TĐNV + β4ALCBLQ + ℇi 

Trong đó:  

ECMAi: vận dụng ECMA của DNSX thức ăn 

chăn nuôi mẫu thứ i; 

α : Hằng số; 

βi : Hệ số các biến giải thích; 

ℇi : Phần dư. 

Các biến NTQLi, CNCPLIi, TĐNVi, 

ALTCBLQi lần lượt là các biến nhận thức về 

ECMA của nhà quản lý, cân nhắc chi phí - lợi 

ích, trình độ nhân viên kế toán, áp lực từ các 

bên liên quan thứ i. 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Sau kiểm tra dữ liệu được thu thập, kết quả 

cho thấy, có 115/138 phiếu khảo sát hợp lệ 

được sử dụng để phân tích dữ liệu. 

Kiểm định chất lượng thang đo bằng hệ số 

Cronbach’s Anpha (bảng 1) 

Nhìn vào kết quả các bảng trên cho thấy hệ số 

Cronbach’s Alpha tổng thể của tất các các 

nhân tố đều đảm bảo > 0,6 là dùng được. Hệ 

số tương quan biến tổng (Corrected Item 

-Total) của các biến quan sát thuộc các nhân 

tố đều đảm bảo > 0,3 đủ tiêu chuẩn để giữ lại 

(bảng 1). 

Bảng 1. Kết quả phân tích độ tin cậy các nhóm biến 

bằng hệ số Cronbach’s Alpha 

STT Nhóm biến 
Số biến 

quan sát 

Cronbach’s 

Alpha 

1 
Nhận thức của 

các nhà quản lý 
4 α = 0.766 

2 
Cân nhắc chi 

phí - lợi ích 
2 α = 0.701 

3 
Trình độ nhân 

viên kế toán 
3 α = 0.794 

4 
Áp lực từ các 

bên liên quan 
5 α = 0.877 

Như vậy, sau khi kiểm định chất lượng của 

các nhân tố thì các thang đo đều đảm bảo chất 

lượng. Mô hình nghiên cứu sau khi đánh giá 

độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach’s 

Alpha có 5 nhân tố với 14 biến quan sát độc 

lập và 6 biến quan sát phụ thuộc. 

Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhân 

tố thuộc biến độc lập 

Do quy mô mẫu của đề tài nghiên cứu có 115 

phiếu khảo sát, nằm trong khoảng từ 100 đến 

350 nên nghiên cứu chọn chọn hệ số tải nhân 

tố là 0.55. Kết quả phân tích EFA được thể 

hiện như sau: 

 Đánh giá mức độ thích hợp của EFA 

Để đánh giá mức độ thích hợp của mô hình 

EFA, đề tài sử dụng thước đo KMO. Khi trị số 

KMO thỏa mãn điều kiện 0,5 ≤ KMO ≤ 1, 

nhân tố khám phá được cho là thích hợp cho 

dữ liệu thực tế. 

Kết quả trị số KMO của nghiên cứu là 0.867 

như vậy phân tích yếu tố là thích hợp với dữ 

liệu thực tế. 

 Kiểm định tương quan của các biến quan 

sát trong thước đo: 

Kiểm định Barlett được sử dụng để đánh giá 

các biến quan sát có tương quan với nhau 

trong một thang đo. Kết quả kiểm định Barlett 

của đề tài có Sig. là 0.000 < 0.05, như vậy các 

biến quan sát có tương quan tuyến tính với 

nhân tố đại diện. 

 Kiểm định mức độ giải thích của các biến 

quan sát đối với nhân tố: 

Cột Cumulative trong bảng tổng phương sai 

được giải thích cho biết trị số phương sai trích 

là 67.88% (lớn hơn 50%). Điều này có nghĩa 

là 67.88% thay đổi của các nhân tố được giải 

thích bởi các biến quan sát. Như vậy sử dụng 

phương pháp phân tích nhân tố là phù hợp. 

Bảng ma trận xoay các nhân tố (Rotated 
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Component Matric) cho biết các biến đặc 

trưng đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0.55 

(bảng 2). 

Bảng 2. Ma trận nhân tố xoay 

  

1 2 3 4 

NTHUCNQL1    .891 

NTHUCNQL2    .643 

NTHUCNQL3    .845 

NTHUCNQL4    .770 

CNHACCPLI1  .693   

CNHACCPLI2  .568   

APLUCBLQ1  .572   

TDOKTNVKT1   .668  

TDOKTNVKT2   .605  

TDOKTNVKT3   .618  

APLUCBLQ2 .851    

APLUCBLQ3 .826    

APLUCBLQ3 .826    

APLUCBLQ4 .563    

Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhân 

tố thuộc biến phụ thuộc 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA với 

KMO bằng 0,761 (thỏa mãn tiêu chuẩn 0,5 ≤ 

KMO ≤ 1) và  kiểm định Bartlett’s có Sig. = 

0,000 < 0,05 nên có thể khẳng định dữ liệu 

phù hợp để phân tích nhân tố. 

Kết quả phân tích cho thấy, tổng phương sai 

trích cộng dồn các yếu tố là 50.906% > 50%, 

đáp ứng tiêu chuẩn. 

Kết quả phân tích EFA cho các biến phụ thuộc 

cho thấy, hệ số tải nhân tố của các biến quan 

sát đều thỏa mãn điều kiện khi phân tích nhân 

tố là hệ số Factor Loading ≥0.55 và số nhân tố 

tạo ra khi phân tích nhân tố là 1 nhân tố, 

không có biên quan sát nào bị loại. 

Đánh giá độ tin cậy thang đo các biến sau 

khi thực hiện EFA 

Sau khi thực hiện EFA có 2 biến độc lập có sự 

thay đổi so với ban đầu. Biến APLUCBLQ1 

được xếp chung vào nhân tố cân nhắc chi phí 

- lợi ích. Như vậy nhân tố áp lực các biên liên 

quan gồm các biến quan sát APLUCBLQ2,  

APLUCBLQ3, APLUCBLQ4, APLUCBLQ5; 

nhân tố cân nhắc chi phí - lợi ích gồm 

CNHACCPLI1, CNHACCPLI2, CNHACCPLI3, 

APLUCBLQ1. Vì vậy cần kiểm định chất 

lượng thang đo đối với 2 nhân tố cân nhắc chi 

phí - lợi ích và áp lực của các bên liên quan.  

Kết quả cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha của 

2 nhân tố mới đều đảm bảo > 0.6, hệ số tương 

quan biến tổng đều đảm bảo > 0.3. Như vậy, 

các nhân tố có thể dùng để thực hiện phân tích 

hồi quy tuyến tính. 

Phân tích hồi quy tuyến tính 

Để nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến 

quyết định áp dụng ECMA trong các DNSX 

thức ăn chăn nuôi Việt Nam, mô hình phân 

tích hồi quy tổng quát có dạng: 

ECMA = f (F1, F2, F3, F4) 

Trong đó: ECMA là biến phụ thuộc; F1, F2, 

F3, F4 là biến độc lập. 

Việc xem xét các nhân tố có ảnh hưởng đến 

việc áp dụng ECMA trong các DNSX thức ăn 

chăn nuôi Việt Nam được thực hiện bằng 

phương trình tuyến tính: 

ECMA = b0 + b1F1 + b2F2 + b3F3 + b4F4 + ei 

Kết quả phân tích hồi quy với giá trị Sig. của 

các nhân tố độc lập đều rất nhỏ (0.000 < 5%), 

cho thấy hệ số hồi quy riêng của từng nhân tố 

có ý nghĩa trong mô hình, đạt độ tin cậy 95% 

(bảng 3).  
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Bảng 3. Hệ số hồi quy 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant)    .000  

F_NTNQL .382 .016 .382 6.523 .000 

F_CNCPLI .313 .021 .313 6.648 .000 

F_TDNVKT .142 .012 .142 2.863 .000 

F_ALCBLQ .325 .019 .325 5.594 .000 

Bảng 4. Mức độ giải thích của mô hình 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .782a .615 .596 .57990 1.563 

 

Từ kết quả kiểm định mức độ phù hợp của mô 

hình, hệ số R2 = 0.596. Điều này có nghĩa là 

59,6% sự biến động của biến phụ thuộc 

ECMA trong các DNSX thức ăn chăn nuôi 

Việt Nam sẽ được giải thích bởi các biến độc 

lập được chọn đưa vào mô hình nghiên cứu 

(bảng 4). 

5. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy 4 nhân tố có tác 

động đến việc áp dụng ECMA trong các 

DNSX thức ăn chăn nuôi Việt Nam theo mức 

độ ảnh hưởng: nhân tố Nhận thức của nhà 

quản lý (0.382 tỷ lệ 33.13%), nhân tố Cân 

nhắc chi phí - lợi ích (0.313, tỷ lệ 26.93%), 

nhân tố Trình độ nhân viên kế toán (0.142, tỷ 

lệ 12.22%), nhân tố Áp lực các bên liên quan 

(0.325, tỷ lệ 27.96%). Các biến độc lập quan 

hệ cùng chiều với biến ECMA.  

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đã gợi mở định 

hướng của việc vận dụng kế toán quản trị chi 

phí môi trường trong các DNSX thức ăn chăn 

nuôi Việt Nam theo các nội dung sau: 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của các nhà 

quản lý về tầm quan trọng của ECMA trong 

DN. DN cần xác định được những thiệt hại 

môi trường do DN gây ra sẽ trở thành những 

thiệt hại kinh tế cho chính bản thân DN.  

Thứ hai, cần hoàn thiện các chế độ kế toán 

hiện hành, cần có các văn bản hướng dẫn 

DN trong việc bóc tách và theo dõi chi phí sản 

xuất kinh doanh, chưa có các tài khoản cần 

thiết để hạch toán các khoản chi phí môi 

trường... 

Thứ ba, các DN cần phải tăng cường hoạt 

động đào tạo để nâng cao kỹ năng, tay nghề 

về kế toán quản trị chi phí môi trường cho các 

kế toán viên. Ngoài ra, ban quản lý cần xem 

trọng công tác kế toán quản trị chi phí môi 

trường cũng như giá trị số liệu do hệ thống 

cung cấp. Điều này có tác động đến việc nâng 

cao nhận thức của người sử dụng hệ thống kế 

toán quản trị chi phí môi trường trong DN. 

Thứ tư, DN cần phải đặt ra các mục tiêu và 

chính sách chung về môi trường, cam kết tuân 

thủ các quy định về môi trường và đưa ra các 

giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường. 

Hiện nay, việc thực hiện ECMA trong các DN 
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đã được áp dụng thành công ở nhiều nước trên 

thế giới và có ý nghĩa quan trọng trong việc 

thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh tế theo 

hướng nền kinh tế xanh. ECMA trong các 

DNSX thức ăn chăn nuôi Việt Nam chưa phổ 

biến một cách rộng rãi. Để đạt được mục tiêu 

lợi nhuận và phát triển bền vững, hướng tới 

xây dựng nền kinh tế xanh cần nâng cao nhận 

thức của nhà quản lý, sự hỗ trợ của các cơ 

quan nhà nước và các tổ chức đào tạo có các 

chính sách khuyến khích, hỗ trợ DN tăng 

cường thực hiện ECMA, giúp các nhà quản lý 

kiểm soát được chi phí môi trường và đánh 

giá hiệu quả hoạt động của môi trường và tài 

chính của DN cũng như thực hiện trách nhiệm 

môi trường đối với xã hội. 
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KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP KHI SINH VIÊN HỌC TẬP ONLINE  
TRONG THỜI KỲ DỊCH BỆNH COVID-19: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH,  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

DIFFICULTIES AND SOLUTIONS FOR STUDENTS LEARNING ONLINE  
IN THE PERIOD OF COVID- 19: A CASE STUDY FOR BUSINESS MANAGEMENT 
STUDENTS AT UNIVERSITY OF ECONOMICS TECHNOLOGY FOR INDUSTRIES 

Trần Thị Minh Hải 

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Đến Tòa soạn ngày 15/02/2022, chấp nhận đăng ngày 08/03/2022 

 

Tóm tắt: 

 

Đại dịch Covid-19 gây ra nhiều thách thức cho tất cả các lĩnh vực, hoạt động từ kinh tế, 

chính trị, văn hóa - xã hội, du lịch và giáo dục. Để thích ứng kịp thời và thực hiện theo đúng 

phương châm của Chính phủ là “dừng đến trường, không dừng học”. Trong vòng 02 năm 

qua, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã kịp thời chuyển đổi hoạt động học 

tập và giảng dạy sang hình thức online. Đứng trước sự chuyển đổi này người học gặp phải 

một số khó khăn như: Bị mất tập trung do ảnh hưởng từ tiếng ồn của môi trường xung 

quanh, sự tương tác với giảng viên còn hạn chế, thiếu kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ 

hay đường truyền mạng Internet thiếu ổn định…, đã ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình 

học tập. Nhận thức được những khó khăn và mong muốn này của người học, tác giả đi sâu 

phân tích và đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục khó khăn để nâng cao hiệu quả cho 

hoạt động học tập theo hình thức này. 

Từ khóa: Học online, khó khăn khi học online. 

Abstract: 

 

The Covid-19 pandemic causes many recipes for all fields and activities from economy, 

politics, culture-society, tourism and education. To like the time and doing the right to the 

clorid to is “stop to the school, not stop learning”. In the past 2 years, the University of 

Economics and Technology has promptly converted learning and teaching activities to 

online form. Facing this transformation, learners face a number of difficulties such as: 

Loss of concentration due to the influence of the language of the surrounding 

environment, limited interaction with lecturers, lack of skills in using art equipment or 

Internet communication network is unstable, affecting the effectiveness of the learning 

process. Aware of these difficulties and desires of learners, the author delves into the 

analysis and offers some solutions to serve the difficulties to improve the effectiveness 

of the formal learning activities. 

Keywords: Learning online, difficulty in learning online. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tính từ năm cuối năm 2019 đến nay, dịch 

bệnh Covid-19 gần như đã bao phủ khắp thế 

giới. Đây là căn bệnh do một loại virut có tên 

SARS-Cov-2 và được phát hiện đầu tiên ở Vũ 

Hán - Trung Quốc. Vì là bệnh truyền nhiễm 
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qua không khí, giọt bắn nước bọt nên tốc độ 

lây lan của căn bệnh này vô cùng dễ dàng, 

nhanh chóng và gây ra diễn biến phức tạp cho 

người bệnh. Cụ thể có những thời điểm số ca 

tử vong lên tới hàng nghìn ca tính trên toàn 

thế giới. Biện pháp chung để đối phó và thích 

ứng với tình hình dịch bệnh này là nhiều hoạt 

động từ kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, du 

lịch hay giáo dục… đã bị ngưng trệ, trì hoãn 

hay thay đổi hình thức thực hiện. Nhiều hoạt 

động trực tiếp được chuyển đổi sang hình thức 

trực tuyến (online). Đặc biệt là lĩnh vực giáo 

dục, có thể nói đây là một bước ngoặt lớn đối 

với giáo dục Việt Nam. Vì không được đến 

trường đã mang đến không ít những khó khăn 

cho cả người học và người dạy. Trong một 

cuộc họp chất vấn đại biểu Quốc hội “Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim 

Sơn cho biết: Gần hai năm qua, đại dịch 

Covid-19 đã làm đảo lộn và tàn phá tất cả các 

lĩnh vực của đời sống, trong đó giáo dục và 

đào tạo là lĩnh vực chịu ảnh hưởng rất nặng nề. 

Kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình 

và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng 

chỉ còn phần cốt lõi. Gần 20 triệu học sinh, 

sinh viên không được tới trường trong một 

thời gian rất dài. Trên 7 vạn sinh viên không 

thể ra trường đúng hạn, ảnh hưởng tới việc 

cung cấp nguồn nhân lực”. Nằm trong bối 

cảnh này Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp cũng đã thích ứng kịp thời nhằm 

khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh đến tiến 

độ học tập của sinh viên. Nên toàn bộ hoạt 

động học tập của sinh viên đã được chuyển 

đổi sang hình thức học online.  

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN HỌC ONLINE (TRỰC 

TUYẾN) 

Hình thức học online, được các nhà khoa học 

nhận định có thể nó đã được xuất hiện từ thế 

kỷ thứ 19. Vào khoảng năm 1840, Thầy giáo 

Isaac Pitman đã dạy học sinh của mình cách 

viết tắt qua thư từ. Những năm sau đó, hình 

thức viết tắt này được dùng phổ biến hơn 

nhằm nâng cao tốc độ viết và được nhóm 

dùng nhiều nhất là thư ký, nhà báo hay khi 

cần viết những mẩu ghi chú hoặc ghi chép 

nhanh. Ông cũng đã sử dụng hình thức giao 

bài tập và kiểm tra bài tập của người học 

thông qua hệ thống thư từ. Đó cũng được coi 

là khởi nguồn cho hình thức học tập không 

trực diện. Cho tới nay, cùng với sự phát triển 

mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, việc truyền 

tải thông điệp từ xa dễ dàng hơn, và hình thức 

học online cũng trở lên phổ biến hơn. 

Tùy theo góc độ tiếp cận khác nhau mà có 

cách hiểu khác nhau về học online: 

 Trong cuốn Curtain (2002), được trích dẫn 

tại Sinngh & Thurman, tác giả Nguyễn Hữu 

Cương đã tạm dịch: “Học trực tuyến có thể 

được định nghĩa rộng là việc sử dụng Internet 

theo một cách nào đó để nâng cao sự tương 

tác giữa giáo viên và học sinh. Giảng dạy trực 

tuyến bao gồm cả các hình thức tương tác 

không đồng bộ, chẳng hạn như công cụ đánh 

giá và cung cấp tài liệu khóa học dựa trên web 

và tương tác đồng bộ thông qua email, nhóm 

tin tức và các công cụ hội thảo, chẳng hạn như 

nhóm trò chuyện. Nó bao gồm cả dạy học dựa 

trên lớp học cũng như các phương thức giáo 

dục từ xa. Các thuật ngữ khác đồng nghĩa với 

học trực tuyến là "giáo dục dựa trên web" và 

"học trực tuyến”. 

 Từ góc độ của người học có thể cho rằng: 

Học online là hình thức học tập từ xa và người 

học không cần phải đến trường, lớp. Hoặc là 

hình thức học thông qua các phương tiện 

truyền thông, điện tử như điện thoại, tivi, máy 

tính… để có thể kết nối với bài giảng và giáo 

viên. 

Như vậy, dù với cách tiếp cận nào thì tựu 

chung lại ta có thể nói ngắn gọn hình thức 
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học online là việc học tập và đào tạo trên nền 

tảng công nghệ và truyền thông nhằm tạo ra 

sự kết nối và truyền tải thông điệp giữa người 

dạy và người học, thông qua việc sử dụng các 

nền tảng ứng dụng hỗ trợ như hệ thống học 

liệu LMS, Google Meet, Zoom, Facebook, 

Zalo… mà 2 đối tượng này không nhất thiết 

phải ở cùng một địa điểm mới có thể trao đổi 

thông tin với nhau. 

Mặc dù hình thức học này ở nước ta cũng 

mới được tiếp nhận trong vài năm gần đây, 

song Việt Nam cũng là một trong Top 10  

các nước ở châu Á phát triển mạnh mẽ hình 

thức học tập này (theo số liệu thống kê 

của University World News năm 2017). Ví       

dụ, ngoài các trang đào tạo trực tuyến nổi  

bật như: Unica.vn; Edumall.vn; Kyna.vn; 

Udemyvietnam.vn… thì trong 02 năm gần 

đây hơn 1,5 triệu giáo viên và gần 20 triệu 

học sinh, sinh viên đã thích nghi hơn với hình 

thức học tập này. Vì vậy, đứng trước diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh Covid-19 thì học 

online trong các trường học ở Việt Nam hiện 

nay không chỉ còn là giải pháp tình thế mà về 

lâu dài sẽ trở thành giải pháp mang tính chiến 

lược và phù hợp xu hướng toàn cầu hóa. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để thu thập thông tin về những khó khăn của 

sinh viên khi học online, tác giả đã sử dụng 

phiếu khảo sát online dạng Googleform được 

gửi link qua nhóm Zalo cho sinh viên các lớp 

ngành quản trị kinh doanh Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, thời gian  

gửi link khảo sát và nhận kết quả từ ngày 

07/03/2022 đến 15h ngày 08/03/2022. Kết quả 

thu được 1406 mẫu phiếu trả lời. Nội dung 

phiếu khảo sát đề cập đến thông tin cá nhân 

sinh viên, khó khăn khi học online và mong 

muốn của sinh viên để nâng cao hiệu quả hoạt 

động học online. 

Dữ liệu sơ cấp thu thập được xử lý qua 

phương pháp thống kê mô tả đơn giản. Bài 

viết cũng sử dụng một số dữ liệu thứ cấp từ 

Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Mô tả thêm về các nội dung khảo sát 

Nghiên cứu được tiến hành khảo sát online 

với tỷ lệ đảm bảo tính đại diện cao. Tổng số 

sinh viên ngành quản trị kinh doanh tính đến 

tháng 02/2021 là 3160 sinh viên, số phiếu 

khảo sát thu về được là 1406 phiếu. Phương 

tiện mà sinh viên dùng để phục vụ cho việc 

học online chủ yếu là máy tính xách tay với 

895 sinh viên sử dụng, chiếm 63,7%; điện 

thoại thông minh có 444 sinh viên sử dụng 

chiếm 31,6%, còn lại là sử dụng máy tính để 

bàn và thiết bị khác. Ứng dụng được sử dụng 

để giảng dạy và học đa phần là Google Meet 

với tỷ lệ là 99,6%.  

Dựa trên kết quả khảo sát thu về, phần lớn 

sinh viên đều thiếu sự tương tác với giảng 

viên trong giờ học và ảnh hưởng tiếng ồn từ 

môi trường xung quanh làm sinh viên bị mất 

tập trung trong giờ học. Nhận thấy, thiếu sự 

tương tác trong giờ học và không gian học tập 

là một trong những yếu tố tiên quyết ảnh 

hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động học 

tập online. Do vậy, đây là một trong những 

khía cạnh cần được quan tâm, nghiên cứu 

trong quá trình triển khai hoạt động dạy và 

học online. 

4.2. Thực trạng học tập online của sinh viên 

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp đã áp dụng hình thức học tập online để 

đảm bảo tiến độ học tập cho sinh viên. Thực 

hiện đúng phương châm của Chính phủ và 

Nhà nước là “dừng đến trường, không dừng 

học” đáp ứng mục tiêu chương trình, kế hoạch 
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công tác của năm học đồng thời đảm bảo an 

toàn phòng chống dịch bệnh. Kể từ khi dịch 

bệnh bùng phát cho đến nay, Nhà trường đã tổ 

chức được 04 đợt học và 04 đợt thi online cho 

sinh viên. 

Bảng 1. Thời gian tổ chức học tập online  

tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Năm học Thời gian 

2019- 2020 03/2020- 06/2020 

2020- 2021 08/2020- 01/2021 

02/2021- 06/2021 

2021- 2022 08/2021- 01/2022 

     (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) 

Từ tháng 3/2020 đến 06/2021 hệ thống lưu trữ 

và quản trị nội dung bài học online được nhà 

trường triển khai sử dụng là hệ thống học liệu 

LMS (Learning Management System) và ứng 

dụng Zoom. Đến tháng 8/2021 hoạt động học 

tập và thi kết thúc môn được thực hiện qua 

ứng dụng Google Meet bằng việc mỗi giảng 

viên tạo cho mình một đường link cố định, 

sau đó được bộ phận đào tạo upload lên thời 

khóa biểu của giảng viên và sinh viên, trên 

trang thông tin cá nhân của từng đối tượng. 

Đối với sinh viên, mỗi bạn sinh viên sẽ được 

cấp một tài khoản email nội bộ do nhà trường 

cung cấp nhằm giúp đồng bộ vào các ứng 

dụng trực tuyến trong quá trình học tập của 

mình. Vừa giúp sinh viên đăng nhập dễ dàng 

vào lớp học, đồng thời giảng viên cũng kiểm 

soát được đối tượng không phải là sinh viên 

của nhà trường để loại bỏ khỏi lớp học. Đây  

là điều khá tiến bộ so với ứng dụng Zoom 

trước đây.  

Để tham gia vào giờ học online, sinh viên chỉ 

cần chuẩn bị cho mình một thiết bị có kết nối 

mạng internet và đăng nhập theo đường link 

lớp học đã được cung cấp là có thể tham gia 

vào lớp học. Với sinh viên các khóa 12,13,14 

đã quen thuộc với hình thức học tập này, sinh 

viên khóa 15 cũng là nhóm các em đã từng 

được học ở bậc phổ thông 01 năm với hình 

thức online. Nên cơ bản về thiết bị đã có sự 

chủ động trong thiết bị học tập. Theo kết quả 

khảo sát, thiết bị học tập chủ yếu của sinh 

viên là máy tính xách tay với tỷ lệ là 63,7% và 

điện thoại thông minh với 31,6% còn lại là sử 

dụng thiết bị khác. Điện thoại cũng là thiết bị 

đang được sử dụng khá nhiều vì là thiết bị 

thiết yếu, nhỏ gọn, có tính sẵn sàng và sự tiện 

lợi trong quá trình sử dụng. Việc sử dụng điện 

thoại cho phép sinh viên có thể đăng nhập 

tham gia lớp học ở bất kỳ đâu mà không phải 

mang vác cồng kềnh theo máy tính. Hơn nữa 

điện thoại cũng được coi như bản thu nhỏ của 

một máy tính vì có thể cài đặt được đầy đủ 

các ứng dụng và đôi khi chi phí để có được 

một chiếc điện thoại thì thấp hơn so với việc 

đầu tư một cái máy tính. 

Biểu đồ 1. Thiết bị sử dụng học tập online 

 

Nguồn: Số liệu khảo sát của tác giả 

Mặc dù điện thoại đem lại nhiều tiện lợi, 

nhưng để học tập trong một thời gian dài thì 

lại không phải là một sử dụng hữu ích.  

Biểu đồ 2. Tương tác của người học với người dạy 

 

Nguồn: Số liệu khảo sát của tác giả 
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Kết quả khảo sát cũng cho biết, tỷ lệ sinh viên 

tương tác với giảng viên trong giờ học khá 

hạn chế. Phần đa sinh viên ít có tương tác. Cụ 

thể, tỷ lệ sinh viên thi thoảng mới tương tác 

với giảng viên chiếm tới 68,9%, 0,6% sinh 

viên không tham gia tương tác lần nào. Như 

vậy, có thể thấy rằng quá trình truyền đạt 

thông tin của giảng viên đến sinh viên rất khó 

để đánh giá xem thông tin có hiệu quả không. 

Vì bản thân người học ít hoặc không có sự 

phản hồi. Điều này ảnh hưởng đến sự phát 

triển thông tin và làm rõ nghĩa cho thông tin 

đã truyền đi. Một cuộc trao đổi mà chỉ diễn ra 

một chiều từ người truyền đạt đến người tiếp 

nhận mà ít khi có chiều ngược lại thì hiệu quả 

trao đổi thông tin sẽ rất thấp. 

Biểu đồ 3. Ảnh hưởng từ tiếng ồn của môi trường 

xung quanh 

 

Nguồn: Số liệu khảo sát của tác giả 

Trong quá trình học tập online, sinh viên chịu 

ảnh hưởng khá lớn tiếng ồn từ môi trường 

xung quanh. Với câu hỏi: Anh/Chị có bị phân 

tâm trong giờ học vì ảnh hưởng tiếng ồn từ 

môi trường xung quanh? Thì có tới 76,2% 

sinh viên thi thoảng chịu ảnh hưởng, 7,9% 

sinh viên thường xuyên bị ảnh hưởng trong 

các giờ học. Như vậy, không gian và địa điểm 

học tập là một trong những yếu tố quyết định 

đến việc sinh viên có tập trung được vào giờ 

học hay không. Tỷ lệ này cho thấy số sinh 

viên bị mất tập trung vào giờ học khá cao 

chiếm tới 84,1%. 

4.3. Một số khó khăn chủ yếu ảnh hưởng 

đến chất lượng học online của sinh viên 

Mặc dù đã trải qua một thời gian thích nghi 

với hình thức học tập online, nhưng hoạt động 

học tập qua hình thức này vẫn tồn tại một vài 

khó khăn đối với sinh viên trong quá trình học 

tập như: 

Biểu đồ 4. Tổng hợp khó khăn của sinh viên  

khi học online 

 

Nguồn: Số liệu khảo sát của tác giả 

Dựa vào kết quả biểu diễn trên biểu đồ, có thể 

đưa ra khó khăn của sinh viên khi học tập 

online tạo ra chủ yếu từ một số yếu tố sau:  

 Mất tập trung do tiếng ồn từ môi 

trường: Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ sinh 

viên mất tập trung do ảnh hưởng từ tiếng ồn 

của môi trường xung quanh chiếm tới 84,1%. 

Điều này ảnh hưởng rất lớn tới quá trình tiếp 

nhận thông tin của sinh viên, có thể dẫn tới sự 

sai lệch thông tin, đôi khi còn ảnh hưởng đến 

tâm lý và tinh thần của người học. Nó có thể 

làm người học tinh thần không thoải mái, khó 

chịu và căng thẳng. 

 Thiếu kỹ năng tương tác với giảng viên: 

Vẫn còn một tỷ lệ lớn sinh viên ít tương tác 

trong giờ học chiếm tới 68,9%, thậm chí có 

những bạn không có tương tác chiếm 0,6%. 

Việc thiếu tương tác với giảng viên làm cho 

giờ học trở lên đơn điệu, thiếu động lực và 

tinh thần học tập lâu dần sinh viên sẽ có tinh 

thần chán nản và thờ ơ với giờ học. 

 Đường truyền mạng Internet thiếu ổn 

định: Theo biểu đồ kết quả khảo sát trên, tỷ lệ 
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sinh viên đang gặp vấn đề với đường truyền 

internet chiếm 32%, làm ảnh hưởng đến tín 

hiệu, kết nối, và sự truyền đạt thông tin của 

giảng viên, làm cho việc chuyển tải thông tin 

đến người nghe bị chậm hoặc nghe không rõ 

ràng hay bị thoát ra khỏi lớp học. Đôi khi việc 

bị thoát khỏi lớp học nhiều lần do đường 

truyền mạng kém cũng ảnh hưởng lớn đến giờ 

học và tâm lý của sinh viên, gián tiếp làm 

giảm hứng khởi cho giờ học. 

 Kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ còn 

hạn chế: Có tới 42,5% tỷ lệ sinh viên còn hạn 

chế trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ 

dẫn tới việc làm chậm hoặc gián đoạn quá 

trình tương tác với giảng viên trong giờ học. 

Ví dụ, nhiều sinh viên còn lúng túng trong 

việc chia sẻ bài làm, hay chát tương tác với 

giảng viên.  

 Sử dụng điện thoại: Tỷ lệ sinh viên đang 

sử dụng điện thoại chiếm tỷ lệ khá lớn là 

31,6%, có thể nói những sinh viên sử dụng 

điện thoại để học tập có ảnh hưởng trực tiếp 

tới việc tương tác với giảng viên, vì thiết bị 

này không cho phép người học chia sẻ được 

màn hình của mình, thao tác chat box cũng 

khá chậm, nếu sinh viên lúng túng trong thao 

tác thì rất dễ ấn nhầm vào nút kết thúc cuộc 

họp hoặc vô tình bật míc làm ảnh hưởng tới 

giờ học. 

Tóm lại, hiệu quả học tập online của sinh viên 

đang chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau, 

từ bản thân sinh viên và từ các yếu tố khách 

quan đem lại. Vì vậy, việc đưa ra các giải 

pháp để khắc phục tình trạng này, giúp cải 

hiện hiệu quả học tập online cho sinh viên là 

điều cần thiết trước diễn biến phức tạp của 

tình hình dịch bệnh Covid-19. 

5. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG HỌC ONLINE TẠI ĐẠI HỌC KINH 

TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

Học online trước mắt là một giải pháp tình thế 

tốt nhất trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 

bùng phát và có nguy cơ kéo dài như hiện nay. 

Hình thức học tập này, cũng đảm đảo đáp ứng 

được phương châm “dừng đến trường, không 

dừng học”, hạn chế tối đa việc lỡ dở thời gian 

học tập của sinh viên ngành quản trị kinh 

doanh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp nói riêng và gần 20 triệu học 

sinh, sinh viên trên cả nước nói chung. Tuy 

nhiên, trong quá trình thực hiện hình thức học 

tập này, sinh viên đang phải đối diện với một 

vài khó khăn. Để tháo gỡ những khó khăn đó, 

tác giả đề xuất một vài giải pháp sau đây: 

Thứ nhất: Để hạn chế tiếng ồn từ môi trường 

xung quanh tác động tiêu cực đến giờ học thì 

người học có thể: Lựa chọn không gian học 

tập yên tĩnh nhất có thể; quay lưng lại với 

phía tiếng ồn được tạo ra; nên sử dụng tai 

nghe để giảm thiểu tiếng ồn ảnh hưởng đến 

quá trình tiếp nhận thông tin từ giảng viên. 

Bên cạnh đó, nếu tiếng ồn từ môi trường xung 

quanh là điều không thể thay đổi, thì sinh viên 

có thể học cách tập trung trong nơi ồn ào bằng 

việc chỉ quan tâm đến một việc duy nhất, tạo 

tinh thần thoải mái bằng cách uống nhiều 

nước hoặc hít thở sâu, những việc này đều có 

thể giúp trí não tỉnh táo và tập trung hơn, luôn 

duy trì trạng thái tinh thần vui vẻ khi bắt đầu 

giờ học. 

Thứ hai: Sinh viên cần phải nâng cao tinh 

thần, ý thức học tập, tạo niềm hứng thú với 

giờ giảng thông qua việc tích cực tương tác 

với giảng viên qua việc trả lời câu hỏi, làm bài 

tập. Và cần chủ động chuẩn bị bài trước khi 

lên lớp, tìm đọc nguồn tài liệu đã được upload 

trên hệ thống học liệu LMS, vẫn còn 18% tỷ 

lệ sinh viên thiếu chuẩn bị bài trước giờ học. 

Việc đọc, nghiên cứu tài liệu bài học trước 

làm cho giờ học trở thành giờ trao đổi, chia sẻ 

thông tin bài học giữa người dạy và người học 

chứ không chỉ biết thụ động tiếp nhận thông 
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tin từ giảng viên. 

Thứ ba: Sự thiếu ổn định của mạng internet là 

một khó khăn chung không chỉ của người học 

và người dạy. Việc cải thiện được điều này 

chịu ảnh hưởng lớn từ cơ sở hạ tầng của các 

nhà cung cấp. Vậy, để khắc phục được khó 

khăn này, nhà trường nên đầu tư thêm nữa cơ 

sở vật chất về phòng ghi hình, ghi âm để 

giảng viên có thể thu lại quá trình bài giảng 

của mình đã được chuẩn bị sẵn. Như vậy, trên 

hệ thống học liệu LMS, tài liệu mà sinh viên 

tải về không chỉ là giáo trình, bài giảng file 

văn bản mà còn là bản thu âm của tiết giảng 

đó. Điều này giúp cho những sinh viên chịu 

ảnh hưởng từ mạng nnternet chậm, yếu hay 

mất điện… đều có thể theo kịp bài giảng với 

những bạn khác. 

Thứ tư: Người học cần trau dồi kiến thức, kỹ 

năng để thành thạo hơn các thao tác sử dụng 

các thiết bị công nghệ, giúp việc tương tác với 

giảng viên được nhanh chóng, kịp thời. 

Thứ năm: Sinh viên cố gắng sử dụng máy 

tính cho việc học tập thay vì sử dụng điện 

thoại, đôi khi vì tính tiện lợi của điện thoại mà 

nhiều sinh viên có máy tính nhưng vẫn lựa 

chọn điện thoại là thiết bị học tập chính. 

Trong trường hợp gia đình có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn thì có thể xin hỗ trợ từ Hội 

Khuyến học của nhà trường thông qua các 

thành tích học tập tốt của mình. 

Thêm vào đó, để việc học online thường 

xuyên không còn ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, 

sức khỏe của người học thì họ nên sử dụng 

thời gian nghỉ giữa tiết hợp lý bằng việc đi lại 

vận động nhẹ nhàng, thay đổi tư thế, ánh 

nhìn… thay vì việc nghỉ giữa tiết lại tranh thủ 

xem phim hay video càng tạo thêm áp lực cho 

cơ thể và đôi mắt. Và để góp phần nâng cao 

hiệu quả học online của sinh viên thì bản thân 

mỗi giảng viên cũng cần thay đổi cách giảng 

dạy của mình sao cho phù hợp với hình thức 

này. Ví dụ, có thể kết hợp việc giảng dạy 

thông qua các trò chơi, trắc nghiệm, xem 

những video liên quan nội dung bài giảng, để 

sinh viên giảm bớt áp lực tâm lý, căng thẳng, 

bài giảng cần ngắn gọn, súc tích, nhiều hình 

ảnh, màu sắc nhằm tăng sự vui tươi, hứng 

khởi cho người học. 

6. KẾT LUẬN 

Việc chuyển đổi hoàn toàn hình thức dạy và 

học trực tiếp sang trực tuyến đã tạo ra không 

ít những khó khăn cho cả người dạy và người 

học. Dựa trên kết quả khảo sát đối với sinh 

ngành quản trị kinh doanh, tác giả nắm bắt 

được phần lớn các khó khăn mà các em đang 

chịu ảnh hưởng là từ: tiếng ồn, đường truyền 

mạng internet thiếu ổn định, thiếu sự tương 

tác với giảng viên, kỹ năng sử dụng thiết bị 

công nghệ hạn chế, tận dụng điện thoại làm 

thiết bị học tập… Trên cơ sở những khó khăn 

này, tác giả đã phân tích và đưa ra được một 

số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học 

online. Tóm lại, để hình thức học tập này đạt 

được hiệu quả cao thì cả người học và người 

dạy nên có tâm thế chủ động, có sự chuẩn bị 

kỹ lưỡng về bài giảng, bài học cũng như về 

sức khỏe, tinh thần. 
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Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Đến Tòa soạn ngày 10/03/2022, chấp nhận đăng ngày 28/04/2022 

 

Tóm tắt: 

 

Doanh nghiệp xanh (Green Business) là doanh nghiệp không gây ra tác động tiêu cực đối 

với môi trường địa phương hoặc trái đất, đối với cộng đồng hay nền kinh tế. Doanh nghiệp 

xanh đặc biệt cuốn hút người tiêu dùng vì các doanh nghiệp này nổi tiếng bởi sự quan tâm 

bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường, đảm bảo đời sống của người lao động và những nhà 

cung cấp của họ, đồng thời liên tục cải thiện cách tiếp cận để hướng tới sự bền vững và 

giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

xanh, các nhà quản trị phải tiến hành phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới vốn kinh 

doanh, để từ đó tăng hiệu quả sử dụng vốn kinh của mình. Kết quả nghiên cứu được kỳ 

vọng sẽ chỉ ra được đâu là nhân tố quan trọng quyết định tới cốn kinh doanh của doanh 

nghiệp xanh. Từ đó tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả vốn của doanh nghiệp này. 

Từ khóa: Doanh nghiệp xanh, hiệu quả, vốn kinh doanh. 

Abstract: 

 

Green Business is a business that does not have a negative impact on the local environment 

or the earth, on the community or on the economy. Green businesses are especially 

attractive to consumers because they are famous for their concern about protecting 

environmental resources, ensuring the lives of workers and their suppliers, and continuously 

improving. improve the approach towards sustainability and reduce the impact on the 

environment. To improve the performance of green businesses, managers must analyze the 

factors affecting business capital, thereby increasing the efficiency of using their business 

capital. The research results are expected to show what is an importanh factor determining 

the businesses. From there, find a solution to improve the capital efficiency of this business. 

Keywords: Green Business, effective, business capital. 

  

1. GIỚI THIỆU 

Doanh nghiệp xanh hay doanh nghiệp bền 

vững trong tiếng Anh được gọi là Green 

Business hay Sustainable Business. Doanh 

nghiệp xanh là doanh nghiệp không gây ra tác 

động tiêu cực đối với môi trường địa phương 

hoặc trái đất, đối với cộng đồng hay nền  

kinh tế. 

Doanh nghiệp xanh hoạt động có trách nhiệm 

với môi trường và cộng đồng, tập trung vào 

việc thực hiện những qui tắc và thông lệ có lợi 

cho người lao động, cộng đồng và trái đất. 
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Doanh nghiệp xanh đặc biệt cuốn hút người 

tiêu dùng vì các doanh nghiệp này nổi tiếng 

bởi sự quan tâm bảo vệ nguồn tài nguyên môi 

trường, đảm bảo đời sống của người lao động 

và những nhà cung cấp của họ, đồng thời liên 

tục cải thiện cách tiếp cận để hướng tới sự bền 

vững và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi 

trường. Trở thành doanh nghiệp xanh không 

phải là sự thay đổi một lần mà là nỗ lực 

thường xuyên cần sự học hỏi và cải thiện 

không ngừng. Mục tiêu của kinh doanh xanh 

là loại bỏ bất kỳ tác động tiêu cực nào đến 

môi trường, trên phạm vi địa phương và toàn 

cầu. Một doanh nghiệp xanh thực hiện một 

cách tiếp cận chủ động để giảm thiểu chất thải, 

giảm lượng khí thải carbon và tránh bất kỳ 

hoạt động có hại nào. 

Một doanh nghiệp được coi là doanh nghiệp 

xanh nếu cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ 

xanh và/hoặc có quy trình sản xuất xanh. Các 

sản phẩm và dịch vụ xanh là những sản phẩm 

thân thiện với môi trường, sử dụng nguồn lực 

hiệu quả và giảm thiểu chất thải. Mặt khác, 

các doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất 

để tiêu tốn ít năng lượng và chất liệu, ít lãng 

phí và phát thải cũng được xem là doanh 

nghiệp xanh. Ngoài ra, doanh nghiệp xanh 

còn là doanh nghiệp tạo ra một môi trường 

làm việc và hệ thống phúc lợi tốt cho người 

lao động.  

Vai trò của doanh nghiệp xanh hiện nay 

Thứ nhất, vai trò của doanh nghiệp xanh đối 

với việc cải thiện chất lượng môi trường sống 

hiện tại và tương lai. Sự gia tăng suy thoái của 

tài nguyên thiên nhiên, và biến đổi khí hậu 

đang trở thành mối quan tâm trên toàn cầu, 

trong đó có Việt Nam. Do đó, mối quan tâm 

của cộng đồng về ô nhiễm được tăng cao và 

nhu cầu sử dụng các sản phẩm xanh, sạch 

cũng tăng thêm. 

Thứ hai, vai trò của doanh nghiệp xanh không 

chỉ dừng lại ở khuôn khổ tự cải thiện mình 

theo hướng ngày càng xanh hóa mà còn là 

đóng vai trò quan trọng trong việc phối kết 

hợp với cộng đồng để cải thiện môi trường 

sống chung. 

Thứ ba, doanh nghiệp xanh không những thực 

hiện tốt hoạt động bảo vệ môi trường tại các 

nhà máy sản xuất sản phẩm của mình, mà còn 

đầu tư khoản lớn kinh phí để hỗ trợ cộng đồng, 

chính quyền địa phương tham gia cùng cải 

thiện chất lượng môi trường sống. Doanh 

nghiệp có thực lực kinh tế, chính quyền có 

năng lực điều hành và quản lý. Còn cộng đồng 

thì có sức mạnh của tập thể. Do đó phải có sự 

kết hợp chặt chẽ 3 thành viên này trong hoạt 

động phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. 

Thứ tư, các doanh nghiệp xanh thành công 

không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà 

còn góp phần quảng bá cho thương hiệu của 

họ. Phát triển một doanh nghiệp thân thiện với 

môi trường mang lại những lợi ích to lớn cho 

các chủ doanh nghiệp, những người đang 

mong muốn kiểm soát chi phí, thu hút khách 

hàng và kinh doanh có trách nhiệm hơn với xã 

hội và cộng đồng. Nhu cầu về các sản phẩm 

hoặc dịch vụ thân thiện với môi trường và 

sinh thái ngày càng tăng và do vậy, thị trường 

đang phát triển theo hướng mở rộng cả về 

phạm vi và về cơ hội đối với các doanh 

nghiệp hoạt động theo hướng xanh và phát 

triển bền vững. 

Tiêu chí đánh giá. Để một doanh nghiệp được 

đánh giá “doanh nghiệp xanh” cần phải dựa 

vào 3 yếu tố, tiêu chí chính bao gồm: 

 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; 

 Tuân thủ các qui chuẩn, tiêu chuẩn môi 

trường; 

 Tuân thủ về hồ sơ quản lí môi trường cùng 

các vấn đề liên quan khác. 

Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là một 
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phạm trù kinh tế phản ánh trình độ và khả 

năng sử dụng vốn trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Doanh nghiệp nhằm mục tiêu 

tối đa hóa lợi nhuận và mục tiêu tăng trưởng 

với chi phí vốn tối thiểu trong một khoảng 

thời gian nhất định. 

Về mặt lượng hiệu quả sử dụng vốn là tỷ lệ 

giữa kết quả do sử dụng vốn mang lại với chi 

phí bỏ ra. Về mặt chất thì nó phản ánh năng 

lực và trình độ khai thác, sử dụng và quản lý 

vốn, làm cho đồng vốn sinh lời tối đa nhằm 

thực hiện mục tiêu cuối cùng của doanh 

nghiệp là tối đa hóa giá trị tài sản của doanh 

nghiệp. 

Hay nói cách khác hiệu quả sử dụng vốn kinh 

doanh thể hiện mối tương quan giữa kết quả 

thu được với chi phí bỏ ra để thực hiện nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh. Kết quả thu được 

càng cao so với chi phí vốn bỏ ra thì việc sử 

dụng Vốn kinh doanh càng có hiệu quả. 

Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh 

nghiệp xanh là chỉ tiêu biểu hiện một mặt về 

hiệu quả kinh doanh. Mặt khác nó là một 

phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, 

sử dụng và quản lý nguồn lực vốn trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. KẾT QUẢ KINH DOANH MỘT SỐ DOANH 

NGHIỆP XANH NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM 

Doanh thu thuần (tỷ đồng) 

 
Biểu đồ 1. Doanh thu của 10 doanh nghiệp xanh niêm yết năm 2018 -2020  

Nguồn: Báo cáo thường niên các công ty Việt Nam năm 2018-2020 [3] 

Trong số doanh nghiệp xanh niêm yết, VNM 

(Vinamilk) là doanh nghiệp có quy mô lớn 

nhất với doanh thu năm 2019 đạt 57.126 tỷ 

đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. VNM là một 

trong những doanh nghiệp niêm yết dẫn đầu 

bởi vốn hóa và nằm trong top những doanh 

nghiệp có điểm ESG (Môi trường - Xã hội - 

Quản trị doanh nghiệp) và hoạt động ESG tốt 

trong hệ thống đánh giá. VNM cũng là một 

hình mẫu phát triển bền vững cho các doanh 

nghiệp tại Việt Nam. 

POW là doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng 

doanh thu lớn nhất năm 2019 với 137,6% so 

với năm 2018 do các đơn hàng trong năm rất 

khả quan. 

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn thông qua 

các chỉ tiêu về lợi nhuận 

Bảng 1. Tỷ suất sinh lời của 10 doanh nghiệp xanh niêm yết năm 2018-2020 

 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

ROA ROE ROS ROA ROE ROS ROA ROE ROS 

VNM 28.4 40.79 19.42 25.79 37.79 18.74 23.83 35.02 18.84 
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 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

ROA ROE ROS ROA ROE ROS ROA ROE ROS 

M10 3.77 14.88 1.87 4.3 17.75 2.04 4.15 16.77 1.92 

TNG 7.48 25.33 4.99 8.18 24.73 4.99 4.67 13.87 3.43 

VLC 7.58 9.49 8.2 5.65 6.97 6.66 9,77 11.83 10.89 

BRC 6.49 8.59 7.29 7.31 9.71 7.25 7.5 10.29 7.32 

SKV 16.86 27.22 4.18 14.24 27.29 3.88 13.34 27.67 4.7 

POW 0.73 1.58 3.88 4.41 8.91 8.07 4.31 7.78 8.96 

TRA 10.08 14.04 9.72 9.71 13.79 9.97 12.15 17.1 11.35 

DQC 5.11 7.99 7.58 1.69 2.77 3.58 1.09 1.67 1.94 

VCC 1.78 8.24 1.25 1.8 9 1.38 0.75 4.1 0.76 

Nguồn: Báo cáo thường niên các công ty Việt Nam năm 2018-2020 [3] 

Tỷ lệ ROE của doanh nghiệp có sự khác biệt 

lớn do sự khác biệt chỉ số đòn bẩy tài chính, 

vòng quay tổng tài sản và lợi nhuận ròng biên. 

Doanh nghiệp có tỷ lệ ROE cao nhất và thấp 

nhất là VNM và POW với 40,79% và 1,58% 

ROE của VNM đạt mức cao chủ yếu do công 

ty bổ sung đòn bẩy tài chính, cao là 3, và vòng 

quay tổng tài sản cũng đạt mức cao nhất là 

1,87%  chủ yếu so giá trị đầu tư tài sản cố 

định nhỏ. 

ROE SKV đạt 27,67% và chỉ thấp hơn VNM. 

Đòn bẩy tài chính và biên lợi nhuận ròng đạt 

mức trung bình của ngành nhưng vòng quay 

tổng tài sản cao giúp SKV đạt mức ROE cao 

thứ 2 trong các doanh nghiệp niêm yết. 

3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU 

QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA 

MỘT SỐ DOANH NGHIỆP XANH NIÊM YẾT  

Dựa vào các lý thuyết nghiên cứu trước đây 

về Vốn kinh doanh, đề tài đã lựa chọn các 

nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 

kinh doanh gồm: quy mô doanh nghiệp, tốc 

độ tăng trưởng, đầu tư tài sản cổ định, cơ cấu 

vốn, rủi ro kinh doanh, thời gian hoạt động. 

Bảng 2. Giả thuyết những nhân tố ảnh hưởng  

tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 

Biến Giả thuyết 

Quy mô doanh nghiệp + 

Biến Giả thuyết 

Tốc độ tăng trưởng + 

Đầu tư TSCĐ - 

Cơ cấu vốn +/- 

Rủi ro kinh doanh +/- 

Thời gian hoạt động + 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

Biến phụ thuộc ROA là chỉ tiêu thể hiện kết 

quả tổng hợp của những nỗ lực nhằm sử dụng 

có một cách hiệu quả các nguồn lực đầu vào 

cho quá trình sản xuất kinh doanh, là kết quả 

của việc mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng 

doanh số và tiết kiệm chi phí… của doanh 

nghiệp. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 

được đo lường bởi ROA là phương pháp được 

sử dụng rộng rãi và hữu dụng nhất để đánh giá 

hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh 

nghiệp (Reese and Cool,1978 và Long and 

Ravenscraft,1984, Abdel Shahid 2003). Do đó, 

trong nghiên cứu này, sử dụng chỉ tiêu tỷ suất 

sinh lợi của tài sản (ROA) để đại diện cho 

hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của các 

doanh nghiệp.  

Biến độc lập: Dựa trên lý thuyết và các 

nghiên cứu trước đây, tác giả đưa ra cách xác 

định các biến độc lập như sau: 
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Bảng 3. Tổng hợp đo lường các biến 

Nhân tố Biến đại diện Biến 

Quy mô 

doanh 

nghiệp 

Doanh thu thuần X1 

Tổng tài sản X2 

Vốn chủ sở hữu X3 

Tốc độ tăng 

trưởng 

Tốc độ tăng trưởng doanh 

thu 

X4 

Tốc độ tăng trưởng tài sản X5 

Đầu tư TSCĐ Tỷ lệ TSCĐ/TTS X6 

Cơ cấu vốn Tỷ lệ nợ/tổng nguồn vốn X7 

Rủi ro KD Độ lệch chuẩn doanh thu X8 

Thời gian 

hoạt động 

Thời gian hoạt động 

của doanh nghiệp 

X9 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

Dựa vào báo cáo tài chính (bao gồm bảng cân 

đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết 

minh báo cáo tài chính) đã được kiểm toán của 

các doanh nghiệp xanh được công bố trên 

website, tác giả thu thập số liệu về tình hình 

tài chính của top 10 doanh nghiệp xanh niêm 

yết trên được VCCI bình chọn từ năm 2018 

đến năm 2020. Tác giả tiến hành tính toán các 

chỉ tiêu liên quan đến hiệu quả kinh doanh và 

các nhân tố ảnh hưởng sau đó sử dụng phần 

mềm EVIEWS để phân tích tương quan và 

hồi quy, xác định mô hình ảnh hưởng của các 

nhân tố [4]. 

Bảng 4. Kết quả phân tích hồi quy bội bằng mô hình Pooled OLS 

Dependent Variable: ROA   

Method: Least Squares   

Date: 09/30/21   Time: 12:43   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.992422 0.242510 4.092289 0.0002 

X2 0.426528 0.148224 2.877598 0.0065 

X3 -0.482953 0.150912 -3.200241 0.0027 

X6 -0.120267 0.048148 -2.497873 0.0168 

X7 -0.696940 0.257416 -2.707446 0.0100 

X9 0.002313 0.000809 2.860043 0.0068 

     
     

R-squared 0.613612     Mean dependent var 0.030103 

Adjusted R-squared 0.564075     S.D. dependent var 0.040055 

S.E. of regression 0.026446     Akaike info criterion -4.303859 

Sum squared resid 0.027276     Schwarz criterion -4.062971 

Log likelihood 102.8368     Hannan-Quinn criter. -4.214058 

F-statistic 12.38694     Durbin-Watson stat 1.728874 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy, với mức ý 

nghĩa α = 0,05 (hệ số prob), các biến X2, X3, 

X6, X7, X9 có ý nghĩa thống kê. Giá trị R
2 = 

61,36% cho biết mô hình giải thích được 

61,36% sự biến động của hiệu quả sử dụng 

Vốn kinh doanh được đại diện qua tỷ suất sinh 

lời từ tài sản ROA. Kết quả hồi quy cũng cho 

thấy rằng quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng 

trưởng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với hiệu quả 

sử dụng vốn kinh doanh, trong khi đó cơ cấu 

vốn được đo lường qua tỷ lệ nợ có mối quan 

hệ tỷ lệ nghịch với hiệu quả sử dụng vốn kinh 

doanh. 

Tóm lại, kết quả hồi quy mô hình về hướng tác 

động của 5 nhân tố: quy mô doanh nghiệp, tốc 

độ tăng trưởng của doanh nghiệp, đầu tư tài 

sản cố định, cơ cấu vốn và thời gian hoạt động 

đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của 

doanh nghiệp, với mức độ tác động khác nhau. 

Mô hình nghiên cứu xây dựng được là: 

ROA = 0,992422 + 0,426528*X2  

0.482953*X3 – 0,120267*X6 – 0,696940*X7 + 

0.002313*X9 

      

Biến lớn Biến nhỏ Biến GT PT thống kê PT hồi quy 

Quy mô 

doanh thu 

Logarit tự nhiên doanh thu thuần X1 + Chưa xác định Không ảnh hưởng 

Logarit tự nhiên tổng tài sản X2 + Chưa xác định  + 

Logarit tự nhiên vốn chủ sở hữu X3 + -  

Tốc độ tăng 

trưởng 

Tốc độ tăng trưởng doanh thu X4 + + Không ảnh hưởng 

Tốc độ tăng trưởng tài sản X5 + + Không ảnh hưởng 

Đầu tư TSCĐ Tỷ lệ TSCĐ/TTS X6  Chưa xác định          

Cơ cấu vốn Tỷ lệ nợ/tổng nguồn vốn X7 +/ +  

Rủi ro kinh 

doanh 

Logarit tự nhiên độ lệch chuẩn 

doanh thu thuần 

X8 +/  Không ảnh hưởng 

Thời gian 

hoạt động 

Thời gian hoạt động của doanh thu X9 + Chưa xác định + 

Tỷ suất sinh 

lời tài sản 

ROA Y    

 

Kết quả đạt được 

Các doanh nghiệp đã áp dụng việc tăng chi phí 

để tiết giảm số thuế phải nộp. Tuy nhiên các 

doanh nghiệp cần phải đạt được sự ổn định về 

doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Hệ số thanh toán bằng tiền cũng được cải 

thiện, tuy nhiên đây là một hệ số khá phức tạp, 

nâng cao hệ số này là một việc nên làm nhưng 

để tồn đọng lượng vốn bằng tiền lớn cũng gây 

nhiều khó khăn cho việc lưu chuyển vốn của 

doanh nghiệp. Do đó, duy trì một hệ số hợp lý 

là một vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý. 

Một số hạn chế 

Doanh nghiệp chưa tạo được bước tăng 

trưởng doanh thu mạnh mẽ trong vòng 3 năm 

gần đây. Mặc dù các doanh nghiệp đã có 

những chính sách khá đúng đắn để thích nghi 

với sự biến động của thị trường như: giãn nợ 

cho khách hàng, giảm hàng tồn kho khi nền 

kinh tế suy thoái, hay tăng cường tỷ trọng đầu 

tư vào công ty con, công ty liên kết… 

Tỷ trọng của nợ phải trả trong tổng nguồn vốn 

vẫn ở mức cao, các doanh nghiệp vẫn giữ 

nguyên việc sử dụng nợ để tài trợ chứ không 
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sử dụng vốn tự có để tài trợ cho các quyết 

định đầu tư dài hạn. Đây là một chính sách 

chưa thực sự đúng đắn, đặc biệt là trong thời 

điểm nền kinh tế suy thoái, việc sử dụng đòn 

bẩy tài chính gây ra nhiều rủi ro hơn là cơ hội. 

Tuy hệ số khả năng sinh lời của doanh nghiệp 

có biến động nhẹ nhưng xét cục diện thì hệ số 

này vẫn chưa phải là tốt, do đó doanh nghiệp 

cần tiếp tục cải thiện hệ số này.  

4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU 

QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI 

MỘT SỐ DOANH NGHIỆP XANH NIÊM YẾT  

Kết quả phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh 

doanh và kết quả phân tích của mô hình hồi 

quy cho thấy rằng các nhân tố ảnh hưởng tới 

hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại doanh 

nghiệp bao gồm: Quy mô doanh nghiệp (đại 

diện bởi biến Tổng tài sản, Vốn chủ sở hữu), 

Tốc độ tăng trưởng (đại diện bởi biến Tốc độ 

tăng trưởng doanh thu thuần), Cơ cấu vốn (đại 

diện bởi biến tỷ lệ nợ), Rủi ro kinh doanh và 

Thời gian hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó 

tập trung đề xuất một số kiến nghị liên quan 

đến tỷ lệ nợ và doanh thu thuần, lợi nhuận của 

các doanh nghiệp vì đây là các chỉ tiêu chính 

liên quan đến các nhân tố tác động vào hiệu 

quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

Một là, Xây dựng cơ cấu vốn hợp lý. Kết quả 

hồi quy cho thấy tỷ lệ nợ và hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp có mối quan hệ 

nghịch chiều. Do đó, để gia tăng hiệu quả sử 

dụng vốn kinh doanh của mình, doanh nghiệp 

cần hạn chế sử dụng nợ để tài trợ cho các hoạt 

động của mình. Thay vào đó, doanh nghiệp có 

thể sử dụng các hình thức huy động vốn khác 

như: Phát hành thêm cổ phiếu: cho nhân viên, 

cho các cổ đông hiện hữu hoặc phát hành rộng 

rãi trên thị trường chứng khoán; thuê tài chính: 

việc cấp tín dụng duới hình thức cho thuê tài 

chính không đòi hỏi sự bảo đảm tài sản có 

trước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận 

hình thức cấp tín dụng mới, vừa giúp doanh 

nghiệp tránh được những rủi ro do sự thay đổi 

của khoa học, kỹ thuật; Huy động vốn từ các 

quỹ đầu tư. 

Hai là, Đẩy mạnh phát triển doanh thu. Muốn 

phát triển doanh thu, trước hết doanh nghiệp 

cần tạo cho mình nhiều cơ hội để được hợp tác 

với khách hàng. Từ đó việc xây dựng thương 

hiệu cho doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu. 

Để xây dựng thương hiệu cho mình, mỗi 

doanh nghiệp cần có các giải pháp để nâng 

cao năng lực kinh doanh và phát triển uy tín 

của mình. Cụ thể: đảm bảo chất lượng hàng 

hóa bán ra, minh bạch hóa các thông tin của 

công ty. 

Ba là, Nâng cao khả năng sinh lời của doanh 

thu [1]. Lợi nhuận phụ thuộc rất nhiều vào hai 

yếu tố doanh thu và chi phí. Vì vậy để gia 

tăng lợi nhuận doanh nghiệp cần tăng doanh 

thu tiêu thụ và hạ giá thành sản xuất. Xây 

dựng phương án sản xuất kinh doanh có hiệu 

quả: đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với 

sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

Phương án kinh doanh được xây dựng phải 

khả thi, phù hợp với tình hình thị trường, khai 

thác hết lợi thế tiềm năng, điểm mạnh của 

doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả việc sử 

dụng vốn, để đạt được lợi nhuận tối đa. 

Bốn là, Nâng cao khả năng sinh lời của vốn 

chủ sở hữu. Qua phân tích ta thấy khả năng tự 

tài trợ của doanh nghiệp là rất thấp, doanh 

nghiệp không thể chủ động đáp ứng nhu cầu 

về nguồn vốn cho mọi hoạt động sản xuất 

kinh doanh của mình. Điều này phản ánh sự 

mất ổn định về tài chính của doanh nghiệp 

trong những năm tài chính vừa qua và trong 

tương lai gần. Doanh nghiệp cần có biện pháp 

làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu, bởi khi 

nguồn vốn chủ sở hữu tăng doanh nghiệp có 
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thể chủ động trong việc đảm bảo vốn cho nhu 

cầu của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và 

rủi ro về tài chính của doanh nghiệp sẽ giảm, 

góp phần làm bình ổn tình hình tài chính của 

doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động 

hiệu quả hơn, ổn định vững chắc trong thị 

trường cạnh tranh khốc liệt [2]. 

5. KẾT LUẬN 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, các 

doanh nghiệp xanh muốn tồn tại và phát triển 

đòi hỏi đầu tiên và quan trọng là phải có tiềm 

lực tài chính mạnh mẽ để có điều kiện cạnh 

tranh và tiến hành sản xuất kinh doanh có hiệu 

quả. Mặt khác, theo quá trình phát triển mạnh 

mẽ của nền kinh tế hội nhập với khu vực và 

quốc tế, các quan hệ kinh tế tài chính ngày 

càng trở nên đa dạng và phong phú. Vì vậy, 

vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải 

thường xuyên tiến hành phân tích những nhân 

tố ảnh hưởng đến vốn kinh doanh, nhằm làm 

cho kết quả phân tích ngày càng có tác dụng 

và trở nên hiệu quả đối với hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 
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THỰC TRẠNG KỸ NĂNG NHẬN BIẾT ĐỐI TƯỢNG GIAO TIẾP  
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA SINH VIÊN 

STATUS OF STUDENT’S SKILLS IN RECOGNIZING COMMUNICATION OBJECTS  
IN ECONOMIC ACTIVITIES 

Vũ Thị Nguyệt 

Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Đến Tòa soạn ngày 26/05/2021, chấp nhận đăng ngày 12/08/2021     

 

Tóm tắt: 

 

Đối với hoạt động kinh tế, nhận biết đối tượng giao tiếp giúp cho chủ thể giao tiếp chủ động, 

hiểu biết đối tượng tốt nhất để có kế hoạch thuyết phục, điều chỉnh nhằm tăng hiệu quả giao 

tiếp. Kết quả nghiên cứu trên nhóm khách thể gồm 330 sinh viên bằng phương pháp phỏng 

vấn phiếu và phân tích tình huống giả định về thực trạng và mức độ nhận biết đối tượng giao 

tiếp cho thấy sinh viên tự đánh giá mức độ nhận thức của mình về đối tượng giao tiếp ở 

mức khá cao (mức rất đầy đủ), (ĐTB = 2.15/3; ĐLC = 0.32). Trong các kỹ năng liên quan 

đến nhận biết đối tượng giao tiếp thì những nội dung thuộc kỹ năng thu thập thông tin cá 

nhân của đối tượng giao tiếp được sinh viên tự đánh giá cao hơn so với các nội dung thuộc 

kỹ năng xác định mức độ hiểu biết của đối tượng giao tiếp và xác định mức độ quan tâm của 

đối tượng giao tiếp. Việc tự đánh giá mức độ đầy đủ về các kỹ năng giúp sinh viên nhận biết 

được chính mình, nhận biết những thuận lợi và hạn chế để học tập và tự rèn luyện kỹ năng 

nhằm rút ngắn khoảng cách giữa môi trường học tập và thực tiễn xã hội. 

Từ khóa: Giao tiếp, kỹ năng giao tiếp. 

Abstract: 

 

For economic activities, knowing the object of communication helps the communicator to 

proactively and best understand the object so as to have a persuasive plan and adjust it to 

increase communication efficiency. The results of the study on a group of 330 students by 

the method of questionnaire interviews and hypothetical situation analysis about the actual 

situation and the level of awareness of the communication object showed that the students 

self-assessed their awareness about communication objects at a fairly high level (very 

complete level), (average rate = 2.15/3; LC = 0.32). Among the skills related to the 

recognition of the communicative object, the content of the skill of collecting personal 

information of the communicator is rated higher by the students than the content of the skill 

of determining the level of understanding of the communicator and determining the level of 

interest of the communicator. The self-assessment of the full level of skills helps students to 

know themselves, recognize the advantages and limitations for learning and self-practice 

skills in order to shorten the gap between the academic environment and social reality. 

Keywords: Communication, communication skills. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giao tiếp là hoạt động đặc trưng của con 

người. Nhờ hoạt động giao tiếp mà con người 

trao đổi được thông tin, tư tưởng, tình cảm và 

tạo lập các mối quan hệ xã hội. Nhờ hoạt 

động giao tiếp mà con người hiểu được nhau 

và cùng nhau thống nhất ý chí, hành động. 

Giao tiếp là hoạt động không thể thiếu được 
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đối với con người và sự phát triển của xã hội. 

Kỹ năng giao tiếp được hình thành trong quá 

trình sống, học tập, rèn luyện của cá nhân, 

trong quan hệ giữa con người với con người. 

Kỹ năng giao tiếp là một phương tiện trong 

hoạt động, giao tiếp để con người thể hiện 

quan điểm, thái độ và giá trị xã hội của bản 

thân. Đối với chủ thể trong hoạt động kinh tế, 

kỹ năng giao tiếp tốt sẽ giúp họ xây dựng 

được mối quan hệ, nâng cao hiệu quả hoạt 

động. Giao tiếp là thành phần cơ bản của hoạt 

động kinh tế diễn ra khi các chủ thể kinh tế 

tiến hành hợp tác, giao lưu và điều hành các 

hoạt động. Trong hoạt động kinh tế, giao tiếp 

là sự tiếp xúc, tác động, thương thuyết qua lại 

lẫn nhau giữa chủ thể kinh tế gồm: các nhà 

lãnh đạo, điều hành, chủ doanh nghiệp với đối 

tác bằng việc sử dụng các phương tiện ngôn 

ngữ và phi ngôn ngữ nhằm thực hiện các hoạt 

động kinh tế. 

Trong hoạt động kinh tế, nhận biết đối tượng 

giao tiếp giúp cho chủ thể giao tiếp chủ động, 

hiểu biết đối tượng tốt nhất để có kế hoạch 

thuyết phục, điều chỉnh nhằm tăng hiệu quả 

giao tiếp. Do vậy, nếu không nhận biết được 

đối tượng giao tiếp hay đối tác của mình là ai, 

trình độ học vấn, nhu cầu, quan điểm, thái độ, 

sở thích của họ như thế nào thì việc giao tiếp, 

thương thuyết khó được chấp nhận. Chủ thể 

giao tiếp càng có hiểu biết sâu sắc, cụ thể về 

đối tượng thì cơ hội thành công trong giao 

tiếp càng lớn như cổ nhân đã từng dạy: "Biết 

người biết ta, trăm trận trăm thắng". Bài viết 

tập trung vào khảo sát thực trạng và phân tích 

mức độ nhận biết đối tượng giao tiếp của sinh 

viên trong hoạt động kinh tế bao gồm:  

Thứ nhất, đó là kỹ năng thu thập các thông tin 

cá nhân của đối tác như: giới tính, tuổi đời, 

trình độ học vấn của đối tượng giao tiếp; nghề 

nghiệp, tính chất công việc của đối tượng giao 

tiếp; mối quan hệ và địa vị xã hội của đối 

tượng giao tiếp; mức độ hiểu biết của đối 

tượng thuyết phục. Việc nhận biết và khai thác 

được các thông tin cá nhân của đối tượng giao 

tiếp sẽ là yếu tố quan trọng giúp quá trình 

giao tiếp thành công, hiểu được nhu cầu, quan 

điểm, chính kiến của đối tượng giao tiếp cũng 

như những vấn đề liên quan tới nghề nghiệp, 

trình độ học vấn, địa vị xã hội, kinh nghiệm 

và vốn hiểu biết của họ.  

Thứ hai, muốn sử dụng thông tin của đối 

tượng giao tiếp hiệu quả, chủ thể giao tiếp hay 

chủ thể kinh tế phải biết được trình độ hiểu 

biết của đối tác, xác định xem đối tác có kiến 

thức, hiểu biết xã hội ở mức độ nào, sở trường, 

nhu cầu để lựa chọn nội dung, cách thức giao 

tiếp phù hợp.  

Thứ ba là kỹ năng xác định mức độ quan tâm 

của đối tượng đối với nội dung giao tiếp. Sự 

quan tâm của đối tượng là biểu hiện cụ thể 

của nhu cầu, nguyện vọng, sở thích, thị hiếu, 

thái độ, định hướng chính của đối tượng. Vì 

thế, khi giao tiếp, chủ thể giao tiếp xác định 

được những vấn đề mà đối tượng quan tâm sẽ 

dự đoán được phương thức hành vi của họ.  

Có thể nói kỹ năng nhận biết đối tượng giao 

tiếp trong hoạt động kinh tế là tổ hợp những 

biểu hiện của các nhóm kỹ năng: thu thập 

thông tin cá nhân, xác định mức độ hiểu biết, 

xác định mức độ quan tâm của đối tượng giao 

tiếp. Đây là quá trình nhận thức về đối tượng 

giao tiếp, từ việc thu thập các thông tin, sự 

kiện bên ngoài đến việc phân tích, đánh giá 

thái độ bên trong của đối tượng giao tiếp 

nhằm lựa chọn nội dung, cách thức giao tiếp 

cho phù hợp. Nghiên cứu này cũng giúp sinh 

viên tự nhìn nhận về kỹ năng của bản thân, 

lượng hóa được mức độ, khả năng nhận biết 

đối tượng giao tiếp để từ đó học hỏi, tìm kiếm 

và củng cố kỹ năng đồng thời cũng giúp các 

nhà giáo dục định hướng cho sinh viên và 

hình thành kỹ năng cho sinh viên một cách 

thuần thục. 
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2. KHÁCH THỂ VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng, khách thể nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu, biểu hiện và mức độ 

kỹ năng nhận biết đối tượng giao tiếp trong 

hoạt động kinh tế. 

Khách thể nghiên cứu, nghiên cứu được tiến 

hành trên nhóm khách thể là sinh viên đang 

theo học tại hai khoa (Khoa Kế toán và Khoa 

Tài chính Ngân hàng) thuộc Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Số lượng 

mẫu gồm 330 sinh viên được lựa chọn theo 

mẫu tiện lợi với các tiêu chí: giới tính, năm 

học, nơi sinh, mức sống của gia đình. Số liệu 

về khách thể được thể hiện ở bảng 1. 

Bảng 1. Thông tin chung về khách thể khảo sát 

STT Đặc điểm 

Số 

lượng  

(N) 

Tỷ lệ  

% 

1 Giới tính 

Nam 34 10,3 

Nữ 282 85,5 

Không trả lời 14 4,2 

2 Tuổi 

22 1 0,3 

21 2 0,6 

20 8 2,4 

19 310 93,9 

Không trả lời 9 2,7 

3 Năm thứ 

Nhất 319 96,7 

Hai 1 0,3 

Tư 1 0,3 

Không trả lời 9 2,7 

4 Khoa 

Kế toán 219 66,4 

Tài chính 

ngân hàng 
111 33,6 

5 Nơi sinh 

Nông thôn  220 66,7 

Thành thị 85 25,8 

Không trả lời 25 7,6 

5 Nơi sinh 
Nông thôn  220 66,7 

Thành thị 85 25,8 

STT Đặc điểm 

Số 

lượng  

(N) 

Tỷ lệ  

% 

Không trả 

lời 
25 7,6 

6 
Mức 

sống 

Nghèo/cận 

nghèo 
17 5,2 

Trung bình 283 85,8 

Khá 

giả/Giàu 
11 3,3 

Không trả lời 19 5,8 

7 
Công 

việc làm 

thêm 

Có 84 25,5 

Không 231 70,0 

Không trả lời 15 4,5 

2.2. Phương pháp luận và phương pháp 

nghiên  

Phương pháp luận nghiên cứu, nghiên cứu 

được tiến hành trên cơ sở một số nguyên tắc 

phương pháp luận cơ bản trong tâm lý học xã 

hội và tâm lý học quản trị kinh doanh như:  

Tiếp cận hệ thống, con người là một thực thể 

xã hội, hành vi của con người phải được xem 

là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau: yếu tố 

chủ quan, yếu tố khách quan. Vì vậy, khi 

nghiên cứu kỹ năng nhận biết đối tượng giao 

tiếp trong hoạt động kinh tế phải nghiên cứu 

trong mối quan hệ của nhiều yếu tố: yếu tố cá 

nhân, tâm lý xã hội, yếu tố giáo dục, môi 

trường xã hội…  

Tiếp cận cơ sở lý thuyết hoạt động và giao 

tiếp: Kỹ năng nhận biết đối tượng giao tiếp 

trong hoạt động kinh tế được thực hiện thông 

qua hoạt động nghề nghiệp. Việc nghiên cứu 

kỹ năng nhận biết đối tượng giao tiếp trong 

hoạt động kinh tế phải thông qua hoạt động, 

khảo sát đánh giá kết quả hoạt động trong 

hoạt động kinh tế. 

Tiếp cận cơ sở của tâm lý học xã hội và tâm lý 

học quản trị kinh doanh: về nguồn gốc thì tất 

cả mọi hoạt động của con người và hiện tượng 
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tâm lý đều có tính chất xã hội; tâm lý của cá 

nhân ảnh hưởng đến tâm lý của tập thể và 

ngược lại. Vì vậy, việc nghiên cứu kỹ năng 

nhận biết đối tượng giao tiếp được xem xét 

trong mối quan hệ của nhiều yếu tố tác động, 

hoàn cảnh và những quy luật tâm lý đặc trưng 

của nhóm xã hội.  

Phương pháp nghiên cứu, trong nghiên cứu 

này, chúng tôi sử dụng các phương pháp sau: 

Phương pháp nghiên cứu văn bản tài liệu, đó 

là tổng quan các công trình nghiên cứu liên 

quan về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nhận diện 

đối tượng giao tiếp và các kỹ năng khác trong 

giao tiếp như: kỹ năng thu thập thông tin cá 

nhân của đối tượng giao tiếp; xác định mức độ 

hiểu biết của đối tượng trong tình huống giao 

tiếp; xác định mức độ quan tâm của đối tượng 

trong tình huống giao tiếp và kỹ năng thuyết 

phục đối tượng giao tiếp… 

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: Bảng 

hỏi được thiết kế xây dựng theo dạng thang 

Liker 3 mức độ và gán cho mỗi mức độ điểm 

số (3 điểm = Rất đầy đủ; 2 điểm = Tương đối 

đầy đủ; 1 điểm = Không biết cách). Thang đo 

được thiết kế gồm các nội dung về kỹ năng 

thu thập thông tin cá nhân của đối tượng giao 

tiếp; xác định mức độ hiểu biết của đối tượng 

trong tình huống giao tiếp; xác định mức độ 

quan tâm của đối tượng trong tình huống giao 

tiếp. Mỗi nội dung gồm nhiều mệnh đề khác 

nhau để sinh viên tự đánh giá dựa trên nhận 

thức của mình. 

Phương pháp giải quyết các tình huống giả 

định. Trong lớp học chúng tôi chia thành các 

nhóm, sinh viên làm việc nhóm, xây dựng các 

tình huống và thảo luận đưa ra cách giải quyết 

tình huống.  

Phương pháp thống kê toán học. Để đảm bảo 

tính khách quan, phiếu khảo sát sau khi thu 

được sẽ mã hóa, làm sạch và xử lý bằng phần 

mềm SPSS phiên bản 22.0. 

Trong những phương pháp được sử dụng nói 

trên, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và 

phương pháp quan sát là những phương pháp 

chính để giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn của 

đề tài này. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN 

3.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu 

Nghiên cứu về kỹ năng nhận biết đối tượng 

giao tiếp và thuyết phục của các tác giả khác 

trên thế giới: Trong tác phẩm “Thuyết phục 

bằng tâm lý”, tác giả Rober B. Cialdoni (Mỹ) 

đã phân tích và chỉ ra sáu nguyên tắc tâm lý 

của nghệ thuật giao tiếp, thuyết phục như: sự 

nhất quán, sự đáp trả, bằng chứng xã hội, uy 

thế, thiện cảm, sự khan hiếm. Những nguyên 

tắc ảnh hưởng và chi phối đến những quan 

điểm, sự lựa chọn và quyết định của mỗi con 

người (Rober B.Cialdini (2011; tr.21). Dale 

Carnegie (Mỹ), tác giả của cuốn “Đắc nhân 

tâm - Nghệ thuật thuyết phục lòng người” một 

kỹ năng của giao tiếp đã phân tích một số nội 

dung về kỹ năng: nghệ thuật nói trước công 

chúng, cách gây được thiện cảm với người 

khác, cách dẫn dụ lòng người trong kinh 

doanh... Dale Carnegie đã chỉ ra những kỹ 

năng giao thiệp với người khác rằng: “người 

nào biết cách chỉ huy, điều khiển người khác 

là có một số vốn vô cùng quý giá ở dưới gầm 

trời này”. (Dale Carnegie (2002), tr.17,18). 

Tác giả David J. Lieberman (Mỹ) - chuyên gia 

về hành vi học, trong tác phẩm “Không thể bị 

lừa dối” đã cho rằng, trong giao tiếp, bạn phải 

cần có kỹ năng kiểm soát tình huống và dự 

đoán phản ứng của đối tượng giao tiếp. 

(David J. Lieberman (2008), tr.213]. Trong 

cuốn sách “Đọc vị bất kỳ ai”, David J. 

Lieberman đã đưa ra 7 kỹ năng cơ bản trong 

việc nhận định suy nghĩ của người khác đó là: 

Liệu đối phương có đang che giấu điều gì 

không? Liệu anh ta có thích điều đó không? 
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Liệu đối phương có thực sự tin không? Mọi 

chuyện có thực sự là như vậy? Liệu anh ta có 

thực sự quan tâm? Thực ra họ đang là đồng 

minh hay kẻ phá hoại? Có phải bạn đang nói 

chuyện với người ôn hòa và an toàn không? 

(David J. Lieberman (2008), tr.45). Tác giả 

Jennifer B. Kahnweiler (Mỹ) chỉ ra những kỹ 

năng trong giao tiếp và cần phải hình thành 

một số kỹ năng sau (Jinnifer B. Kahnweiler 

(2010), tr.77,141): nắm vững mục tiêu; chuẩn 

bị tâm lý và trinh phục nỗi sợ hãi; kết nối với 

công chúng; sử dụng có hiệu quả giọng nói; 

sử dụng ngôn ngữ cơ thể của mình; phát huy 

sáng tạo; biết cách lắng nghe trọn vẹn; chú ý 

quan sát nét mặt; tuyết đối không phàn nàn; 

xây dựng uy tín cá nhân. Còn tác giả Maurice 

A.Bercoff (Mỹ), trong cuốn sách “Nghệ thuật 

đàm phán” đã chỉ ra rằng trong đối thoại là 

phải biết: tính khí anh ta như thế nào, anh ta 

thực sự muốn gì, điều gì là quan trọng nhất 

đối với anh ta (Maurice A. Bercoff (2008), 

tr.131, 138).  

Nghiên cứu về kỹ năng giao tiếp dưới góc độ 

tâm lý học, các tác giả đề cập đến những hiện 

tượng tâm lý xã hội nảy sinh trong quá trình 

hoạt động và giao tiếp giữa các cá nhân với 

nhau. Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hà đã coi kỹ 

năng thuyết phục là một loại kỹ năng giao tiếp 

đóng vai trò tích cực chủ động trong giao tiếp 

(Trần Thị Thanh Hà (2005). Quá trình giao 

tiếp có kỹ năng đó là thuyết phục đối tượng 

thực hiện những gì mà mục đích giao tiếp đặt 

ra. Muốn vậy, người thuyết phục phải biết tạo 

quan hệ với đối tượng, phải biết trình bày rõ 

ràng, hấp dẫn, biết chọn và sử dụng từ ngữ 

hợp lý, phù hợp với trình độ nhận thức và tình 

cảm của đối tượng. Tác giả Nhữ Văn Thao đã 

nghiên cứu và chỉ ra trong giao tiếp, cá nhân 

chủ yếu sử dụng ba nhóm kỹ năng là: kỹ năng 

thiết lập mối quan hệ, kỹ năng truyền đạt 

thông tin, kỹ năng thu nhận và xử lý thông tin 

phản hồi. (Nhữ Văn Thao, 2012). Tác giả Vũ 

Dũng, Nguyễn Thị Mai Lan trong cuốn "Giáo 

trình tâm lý học quản lý" đã chỉ ra một số nội 

dung thuyết phục trong công tác lãnh đạo 

quản lý. Các tác giả cho rằng, trong truyền đạt 

thông tin với cấp dưới, người lãnh đạo cần 

phải chú ý một số kỹ năng cơ bản sau: phải 

hiểu rõ đối tượng nhận tin; nắm được nhu cầu 

của đối tượng về thông tin; hiểu được trình độ 

của người nhận tin; thông tin đưa ra phải rõ 

ràng, dứt khoát, dễ hiểu; chú ý thái độ, cảm 

xúc của người nhận, tránh sự quyền uy, ra 

mệnh lệnh. Người lãnh đạo không nên xem 

việc truyền đạt thông tin là hoạt động một 

chiều mà phải xem nó là hoạt động hai chiều, 

có tác động qua lại lẫn nhau. Trong quá trình 

tác động, phải chú ý đến thái độ, phản ứng của 

cấp dưới, từ đó hiểu được mức độ đồng tình, 

ủng hộ, các nhu cầu, nguyện vọng của người 

lao động (Vũ Dũng, 2006; tr.295). Ngoài ra, 

một số công trình nghiên cứu khác như: kỹ 

năng giao tiếp của giáo viên, kỹ năng giao tiếp 

của sinh viên, kỹ năng giao tiếp của cán bộ 

ngân hàng… cũng đã tiếp cận ở các góc độ 

khác nhau về hoạt động giao tiếp. 

3.2. Thực trạng nhận biết đối tượng giao 

tiếp 

Có thể thấy, các nghiên cứu đều cho rằng, 

trong giao tiếp việc nhận biết được đối tượng 

giao tiếp là rất quan trọng, mang tính hai 

chiều, qua hoạt động giao tiếp cả chủ thể giao 

tiếp và đối tượng giao tiếp đều thể hiện thái 

độ, cách ứng xử để từ đó hiểu được mức độ 

đồng tình, ủng hộ cũng các nhu cầu, nguyện 

vọng... đó chính là việc nhận biết nhau, chủ 

thể giao tiếp nhận thức rõ được đối tượng giao 

tiếp của mình. Kỹ năng nhận biết đối tượng 

giao tiếp được xem xét ở 3 khía cạnh: thu thập 

thông tin cá nhân của đối tượng giao tiếp; xác 

định mức độ hiểu biết của đối tượng trong 

tình huống giao tiếp; xác định mức độ quan 

tâm của đối tượng trong tình huống giao tiếp. 
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Kết quả nghiên cứu 330 sinh viên về thực 

trạng và mức độ nhận biết đối tượng giao tiếp 

cho thấy sinh viên nhận thức ở mức khá cao 

(mức rất đầy đủ), điểm trung bình chung về 

kỹ năng nhận biết đối tượng 2,15/3 điểm; 

ĐLC = 0,32. Kết quả cụ thể từng khía cạnh cụ 

thể ở bảng số liệu dưới đây. 

Bảng 2. Thực trạng mức độ nhận biết đối tượng giao tiếp (số liệu tổng quát) 

TT Kỹ năng 

Mức độ 

ĐTB ĐLC Rất đầy 

đủ 

Tương đối 

đầy đủ 

Không  

biết cách 

 Thu thập thông tin cá nhân của đối tượng giao tiếp 2,26 0,377 

1 
Biết xác định thông tin về giới tính, tuổi 

đời, trình độ học vấn của đối tượng trong 

tình huống giao tiếp  

53,0 46,1 0,9 2,52 0,518 

2 
Biết nghề nghiệp, tính chất công việc của 

đối tượng trong tình huống giao tiếp 
39,6 59,5 0,9 2,39 0,506 

3 
Biết nhân thân, lý lịch, tiểu sử của bản thân 

đối tượng giao tiếp 
20,9 66,7 12,4 2,08 0,572 

4 
Biết mối quan hệ và địa vị xã hội của đối 

tượng giao tiếp 
21,7 61,9 16,4 2,05 0,616 

 Xác định mức độ hiểu biết của đối tượng trong tình huống giao tiếp 2,06 0,460 

5 
Biết trình độ nhận thức của đối tượng giao 

tiếp 
27,8 67,3 4,9 2,23 0,525 

6 
Biết vốn kiến thức đã có của đối tượng giao 

tiếp 
18,3 65,4 16,2 2,02 0,588 

7 Biết kinh nghiệm của đối tượng giao tiếp 21,6 61,9 16,5 2,05 0,616 

8 
Biết bản lĩnh và sự từng trải của đối tượng 

giao tiếp 
19,8 55,5 24,7 1,95 0,666 

 Xác định mức độ quan tâm của đối tượng trong tình huống giao tiếp 2,12 0,404 

9 
Biết nhu cầu, nguyện vọng, sở thích của đối 

tượng giao tiếp 
21,9 66,9 11,2 2,11 0,567 

10 
Biết quan điểm, thái độ của đối tượng đối 

với vần đề cần giao tiếp 
39,8 56,2 4,0 2,36 0,557 

11 
Biết nhận định được khả năng hợp tác của 

đối tượng giao tiếp 
26,7 62,9 10,3 2,16 0,587 

12 
Biết dự đoán được phương thức hành vi của 

đổi tượng giao tiếp 
13,7 59,6 26,7 1,87 0,623 

 Kỹ năng nhận biết đối tượng giao tiếp    2,15 0,329 

* Ghi chú: (Rất đầy đủ = 3 điểm; Tương đối đầy đủ = 2 điểm; Không biết cách = 1 điểm) 

Có thể thấy, hoạt động kinh tế đòi hỏi người 

tham gia không chỉ có trình độ chuyên môn 

mà còn cần có kỹ năng thành thạo. Bởi đối 

tượng giao tiếp trong hoạt động kinh tế là đối 

tác tham gia vào hoạt động kinh tế, bao gồm 

nhiều thành phần trong xã hội, đa dạng về 

trình độ học vấn, tuổi tác, nghề nghiệp, nhân 

cách, hiểu biết xã hội. Do vậy, nếu không 

nhận biết được đối tượng giao tiếp hay đối tác 

của mình là ai, trình độ học vấn, nhu cầu, 
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quan điểm, thái độ, sở thích của họ như thế 

nào thì việc giao tiếp, thương thuyết khó được 

được thực hiện hoặc có thực hiện nhưng 

không mang lại hiệu quả cao. Kỹ năng nhận 

biết đối tượng giao tiếp trong hoạt động kinh 

tế được xem xét trên 3 khía cạnh, trong mỗi 

khía cạnh có nhiều câu hỏi để sinh viên tự 

đánh giá mức độ của mình.   

Thứ nhất, với nội dung liên quan đến kỹ năng 

thu thập thông tin cá nhân của đối tác. Các 

thông tin gồm nhu cầu, quan điểm, chính kiến 

của mỗi người là thông tin về nghề nghiệp, 

trình độ học vấn, địa vị xã hội, kinh nghiệm 

và vốn hiểu biết, giới tính, tuổi của người đó. 

Do vậy, khi giao tiếp với đối tác, chủ thể giao 

tiếp cần nắm được các thông tin cơ bản này; 

hiểu được nghề nghiệp, tính chất công việc 

của đối tượng giao tiếp; biết được mối quan 

hệ và địa vị xã hội của đối tượng giao tiếp; 

xác định được mức độ hiểu biết của đối tượng 

thuyết phục giúp nâng cao hiệu quả của giao 

tiếp, tăng tỷ lệ thành công. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy kỹ năng thu thập thông tin đối 

tượng giao tiếp được sinh viên tự đánh giá ở 

mức cao, điểm trung bình chung là 2.26/3; 

ĐLC = 0.37. Trong những nội dung liên quan 

đến kỹ năng thu thập thông tin thì kỹ năng xác 

định thông tin về giới tính, trình độ học vấn, 

tuổi đời đối tượng giao tiếp của sinh viên có 

điểm trung bình cao nhất 2,52. Việc nhận biết 

đầy đủ các thông tin giúp sinh viên thể hiện 

xưng hô, ứng xử phù hợp, tôn trọng đối tượng 

giao tiếp, điều này giúp tạo thiện cảm, tăng 

hiệu quả giao tiếp và tránh những sự việc như 

thiếu tôn trọng, làm phật ý khách hàng. Bên 

cạnh đó, sinh viên hiểu biết sâu về tính chất 

nghề nghiệp, công việc của đối tượng đang 

giao tiếp với mình, giúp người giao tiếp nhận 

ra sự quan tâm, hiểu họ, điều này giúp cuộc 

giao tiếp thoải mái, rút ngắn khoảng cách và 

thời gian thăm dò lẫn nhau. 

Thứ hai, chủ thể giao tiếp biết được trình độ 

hiểu biết của đối tác, xác định kiến thức, mức 

độ hiểu biết về vấn đề đang trao đổi đến mức 

nào, biết sở trường và nhu cầu để lựa chọn nội 

dung, cách thức giao tiếp phù hợp sẽ giúp 

nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng thông 

tin của đối tượng giao tiếp. Kỹ năng xác định 

mức độ hiểu biết của đối tượng giao tiếp thể 

hiện ở các tiêu chí: biết được trình độ nhận 

thức; vốn kiến thức đã có của đối tượng; đánh 

giá được kinh nghiệm của đối tượng; hiểu 

được sự từng trải và bản lĩnh của đối tượng, 

xác định mức độ quan tâm của đối tượng đối 

với nội dung giao tiếp. Đây là những tiêu chí 

quan trọng giúp cuộc giao tiếp thành công. 

Điểm trung bình chung về kỹ năng xác định 

hiểu biết của đối tượng giao tiếp trong tình 

huống giao tiếp là 2.06; ĐLC = 0.46, mức khá 

đầy đủ. Sinh viên tự đánh giá mức độ nhận 

biết của mình về đối tượng giao tiếp ở mức 

khá đầy đủ, ĐTB = 2.23; ĐLC = 0.58. Việc 

hiểu biết càng đầy đủ về đối tượng giao tiếp 

giúp cho chủ thể giao tiếp trao đổi thương 

thuyết ngắn gọn, tập trung vào các nội dung 

chính, biết được khả năng nhận thức của đối 

tượng giao tiếp sẽ tránh được những nội dung 

thừa, nhàm chán, gây khó chịu cho đối tượng 

giao tiếp. Bên cạnh đó, việc sinh viên nhận 

biết, đánh giá được kiến thức của đối tượng 

giao tiếp về những vấn đề họ sắp trình bày sẽ 

làm cho cuộc trao đổi thú vị hơn. Cũng như 

việc sinh viên hiểu biết được về kinh nghiệm và 

bản lĩnh của đối tác giúp lượng hóa được mức 

độ thành công trong công việc. Người có kinh 

nghiệm và bản lĩnh thường làm việc trách 

nhiệm, linh hoạt trong mọi tình huống. Có thể 

nói, mức độ thành thạo kỹ năng này cũng giúp 

sinh viên thành công trong giao tiếp hơn với đối 

tác của mình. 

Thứ ba, sự quan tâm của đối tượng giao tiếp 

là biểu hiện của nhu cầu, nguyện vọng cá 

nhân. Sự quan tâm thể hiện sở thích, thị hiếu, 



KINH TẾ - XÃ HỘI 

94                                   TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . SỐ 33 - 2022 

thái độ, định hướng chính của đối tượng đối 

với hoạt động kinh tế. Vì thế, khi giao tiếp, 

chủ thể giao tiếp cũng cần phải xác định tâm 

trạng, xu hướng của đối tác như: sự phấn chấn, 

nhu cầu, mong muốn, thái độ. Kỹ năng xác 

định mức độ quan tâm của đối tượng giao tiếp 

được sinh viên tự đánh giá có điểm trung bình 

chung là 2,12; ĐLC = 0,40 mức khá đầy đủ và 

được biểu hiện ở các nội dung: biết được nhu 

cầu, nguyện vọng, sở thích của đối tượng giao 

tiếp (ĐTB = 2,11; ĐLC = 0,56); đánh giá 

được thái độ của đối tượng đối với vần đề cần 

trong cuộc giao tiếp (ĐTB = 2,36; ĐLC = 

0,55); nhận định được khả năng thương thuyết, 

hợp tác của đối tượng giao tiếp (ĐTB = 2,16; 

ĐLC = 0,58). Hiểu biết nhu cầu, sở thích, 

quan điểm, thái độ là thể hiện sự hiểu biết sâu 

sắc về đối tượng giao tiếp, hoạt động này đòi 

hỏi phải có kỹ năng nhận định, đánh giá, quan 

sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù sinh 

viên chưa làm việc thực tiễn nhưng các em 

cũng tự trang bị cho mình kiến thức và có 

những cách thức đánh giá về đối tượng giao 

tiếp thông qua trải nghiệm, qua tình huống giả 

định và thậm chí là chính kinh nghiệm sống 

của các em trong xã hội. Sinh viên tự đánh giá 

về mức độ nhận biết đối tượng giao tiếp có 

điểm càng cao càng thể hiện mức độ nhận 

thức đầy đủ về tầm quan trọng của kỹ năng. 

Hiểu rõ về đối tượng giao tiếp sẽ giúp cho chủ 

thể dự đoán được phương thức hành vi giao 

tiếp, dự đoán được mức độ thành công của 

cuộc giao tiếp. Do đó các em cũng sẽ rèn 

luyện để hình thành năng lực và có kỹ năng 

tốt trong hoạt động nghề nghiệp sau này.  

Qua khảo sát thực tiễn và tổng hợp các công 

trình nghiên cứu đi trước cho thấy, kỹ năng 

nhận biết đối tượng giao tiếp trong hoạt động 

kinh tế là tổ hợp các biểu hiện của nhiều kỹ 

năng: thu thập thông tin cá nhân của đối tượng 

giao tiếp, xác định mức độ hiểu biết của đối 

tượng giao tiếp, xác định mức độ quan tâm 

của đối tượng giao tiếp. Đây là quá trình nhận 

thức về đối tượng giao tiếp, từ việc thu thập 

các thông tin, sự kiện bên ngoài đến việc phân 

tích, đánh giá thái độ bên trong của đối tượng 

giao tiếp nhằm lựa chọn nội dung, cách thức 

giao tiếp cho phù hợp. Nghiên cứu cũng cho 

thấy, kỹ năng nhận biết đối tượng giao tiếp có vị 

trí quan trong trong hệ thống các kỹ năng giao 

tiếp trong hoạt động kinh tế. Kết quả nghiên cứu 

cho phép nhận định rằng các em sinh viên tự 

đánh giá về thực trạng mức độ về các kỹ năng 

của các em ở mức khá cao, khá rất đầy đủ. 

4. KẾT LUẬN 

Kỹ năng nhận biết đối tượng giao tiếp trong 

hoạt động kinh tế là tổ hợp các biểu hiện của 

nhiều kỹ năng: kỹ năng thu thập thông tin cá 

nhân, kỹ năng xác định mức độ hiểu biết, kỹ 

năng xác định mức độ quan tâm của đối tượng 

giao tiếp. Đây là một quá trình nhận thức về 

đối tượng giao tiếp, từ thu thập thông tin, sự 

kiện bên ngoài đến việc phân tích, đánh giá 

thái độ bên trong của đối tượng giao tiếp 

nhằm lựa chọn nội dung, cách thức giao tiếp 

cho phù hợp. Qua nghiên cứu cũng cho thấy, 

kỹ năng nhận biết đối tượng giao tiếp là một 

kỹ năng thành phần và có vị trí quan trọng đối 

với giao tiếp trong hoạt động kinh tế. Nghiên 

cứu giúp sinh viên nhìn nhận và lượng hóa về 

mức độ, khả năng nhận biết đối tượng giao 

tiếp để từ đó học hỏi, củng cố kỹ năng sau khi 

ra trường, đồng thời cũng giúp các nhà giáo 

dục định hướng trong việc hình thành kỹ năng 

cho sinh viên.  

Kết quả nghiên cứu thực trạng về kỹ năng 

nhận biết đối tượng giao tiếp trong hoạt động 

kinh tế của sinh viên cho thấy: nhìn chung 

sinh viên tự đánh giá mức độ về các kỹ năng 

của mình khá cao nghĩa là mức từ tương đối 

đầy đủ đến rất đầy đủ. Cụ thể, trong các kỹ 

năng thì những nội dung về thu thập thông tin 
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cá nhân của đối tượng giao tiếp được sinh 

viên đánh giá cao hơn so với các nội dung ở 

kỹ năng xác định mức độ hiểu biết của đối 

tượng giao tiếp và xác định mức độ quan tâm 

của đối tượng giao tiếp. Việc tự đánh giá mức 

độ đầy đủ đối với các kỹ năng giúp sinh viên 

nhận biết được chính mình, nhận biết những 

mặt thuận lợi và hạn chế để học tập và tự rèn 

luyện kỹ năng nhằm rút ngắn khoảng cách 

giữa môi trường học tập và thực tiễn xã hội, 

thành công và linh hoạt trong tình huống thực 

tế. Quá trình nhận thức về đối tượng giao tiếp, 

từ việc thu thập các thông tin, sự kiện bên 

ngoài đến việc phân tích, đánh giá thái độ bên 

trong của đối tượng giao tiếp nhằm lựa chọn 

nội dung, cách thức giao tiếp cho phù hợp. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH  
THƯƠNG HIỆU CỦA KHÁCH HÀNG TẠI THỊ TRƯỜNG THUỐC  

CỔ TRUYỀN VIỆT NAM 

SOME ISSUES RELATED TO CUSTOMERS' BRAND LOYALTY IN VIETNAM'S 
TRADITIONAL MEDICINE MARKET  

Trần Ngọc Tú 

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Đến Tòa soạn ngày 04/06/2021, chấp nhận đăng ngày 21/06/2021  

 

Tóm tắt: 

 

Lòng trung thành của khách hàng đối với một thương hiệu sẽ đem đến nhiều hệ quả tích 

cực: Niềm tin của khách hàng, bảo vệ thương hiệu trước các thông tin bất lợi và khuyến 

khích người khác mua thương hiệu… Do đó xây dựng, phát triển sự trung thành của khách 

hàng sẽ là một giải pháp phát triển bền vững cho bất kỳ thương hiệu nào. Các sản phẩm 

thuốc cổ truyền đang trở thành xu thế tiêu dùng mới đối với người tiêu dùng Việt Nam bởi 

nguồn gốc thiên nhiên và hầu như không có tác dụng phụ. Xây dựng lòng trung thành của 

khách hàng đối với thương hiệu thuốc cổ truyền đang là bài toán giúp các sản phẩm có 

nguồn gốc thiên nhiên này đến gần hơn với khách hàng và nằm trong danh sách ưu tiên của 

họ. Qua phân tích thực trạng tiêu dùng thuốc cổ truyền và tổng hợp các nghiên cứu đã được 

công bố, các yếu tố có tác động đến sự trung thành của khách hàng đối với các sản phẩm 

thuốc cổ truyền bao gồm: đặc điểm thuộc tính của sản phẩm;, tác động của nhóm tham 

khảo, sự hài lòng; trách nhiệm xã hội, chiến lược phân phối, sự sẵn có của thương hiệu 

cạnh tranh. 

Từ khóa: Thương hiệu, tài sản thương hiệu, trung thành thương hiệu, thuốc cổ truyền. 

Abstract: 

 

Customer loyalty to a brand will bring many positive consequences: Customer trust, brand 

protection against adverse information and encouragement of others to buy the brand... 

Developing customer loyalty will be a sustainable development solution for any brand. 

Traditional medicinal products are becoming a new consumption trend for Vietnamese 

consumers because of their natural origin and almost no side effects. Building customer 

loyalty for traditional medicine brands is a solution to help these natural products get closer 

to customers and be on their priority list. Through analyzing the current situation of 

traditional medicine consumption and synthesizing published studies, the factors that have 

an impact on customer loyalty to traditional medicinal products include: product; The impact 

of the reference group; Satisfaction; Social responsibility; Distribution strategy; Availability of 

competing brands. 

Keywords: Brand, brand equity, brand loyalty, traditional medicine. 

  

1. GIỚI THIỆU 

Ở Việt Nam, thị trường dược phẩm được chia 

làm tân dược và đông dược, trong đó tân dược 

chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng doanh 

thu của toàn ngành, trong khi tổng giá trị tiêu 

thụ thuốc đông dược chiếm tỉ trọng nhỏ trong 
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tổng giá trị của ngành dược nội địa, khoảng 

0,5-1,5% giá trị sản xuất toàn ngành (vics.vn, 

2020). Tuy nhiên thời gian gần đây, nhận thức 

của người dân có nhiều thay đổi trong việc lựa 

chọn dược phẩm. Ngày càng nhiều người tiêu 

dùng lựa chọn các sản phẩm thuốc cổ truyền 

như là giải pháp cho vấn đề sức khỏe của họ. 

Thuốc cổ truyền (bao gồm: thuốc, thực phẩm 

chức năng hỗ trị điều trị) đang ngày càng 

được quan tâm hơn, do có nguồn gốc từ thiên 

nhiên (thay vì nguồn gốc hóa học như tân 

dược), hầu như không có tác dụng phụ. Đón 

bắt được xu thế, các doanh nghiệp dược trong 

nước (như Dược Hậu Giang, Traphaco, Nam 

Dược…) đã dành ra những nguồn lực lớn của 

mình để đầu tư, nghiên cứu, sản xuất các dòn 

sản phẩm thuốc cổ truyền. Tuy nhiên càng 

nhiều sản phẩm được đưa ra thị trường cũng 

đồng nghĩa sẽ khiến cho người tiêu dùng càng 

thêm đắn đo, cân nhắc. Điều này khiến cho 

lòng trung thành của khách hàng đối với các 

thương hiệu thuốc cổ truyền khó giữ được ổn 

định.  

Hiện nay, nhu cầu sử dụng thuốc cổ truyền 

tăng cao, cũng đồng nghĩa với việc nở rộ các 

cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền. Thực trạng 

hiện có một bộ phận không nhỏ các quảng cáo 

liên quan đến thuốc cổ truyền gặp những vấn 

đề về đạo đức vô cùng đáng ngại (VTV24, 

youtube.com, 2019). Qua đó làm ảnh hưởng 

tiêu cực đến thái độ của người tiêu dùng đối 

vối thuốc cổ truyền.  

Từ những thực tế kể trên, vấn đề đặt ra là 

doanh nghiệp cần phải làm gì để xây dựng 

lòng tin với khách hàng, khiến họ tin dùng các 

sản phẩm thuốc cổ truyền thay vì tân dược và 

cuối cùng biến họ trở thành những khách hàng 

trung thành với thương hiệu của mình? Do 

vậy tìm hiểu một số yếu tố tác động đến lòng 

trung thành thương hiệu (TTTH) đối với các 

sản phẩm thuốc cổ truyền sẽ giúp các doanh 

nghiệp xây dựng một chiến lược Marketitng 

tập trung thay vì dàn trải để nhằm xây dựng 

mối quan hệ ngày càng tốt hơn với khách 

hàng. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA LÒNG TRUNG 

THÀNH THƯƠNG HIỆU 

“Khách hàng muốn trung thành với các tổ 

chức mà họ cho là xứng đáng với lòng trung 

thành của họ. Tại sao? Bởi vì sự trung thành 

như vậy giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn - 

khách hàng không cần phải lo lắng về việc lựa 

chọn tổ chức nào để đáp ứng một số nhu cầu 

nhất định và tốt hơn” (Sionade Robinson & 

Lyn Etherington, 2006) . 

Sự TTTH của khách hàng là một khái niệm cơ 

bản của marketing chiến lược. Nhiều nghiên 

cứu chuyên sâu đã khẳng định vai trò quan 

trọng của lòng trung thành đối với thành công 

của bất kỳ thương hiệu nào: Để đạt được tính 

kinh tế một cách tối ưu nhất, một niềm tin phổ 

biến “cho rằng sự trung thành của khách hàng 

sẽ làm giảm chi phí marketing” (Aaker, 1991). 

Theo Jones và Sasser (1995), sự truyền miệng 

tích cực là biểu hiện của những khách hàng 

trung thành, sẽ làm giúp hạ thấp chi phí tiếp 

thị cho doanh nghiệp. Ngoài ra mở rộng 

thương hiệu trở thành một trong những cách 

thức quan trọng dựa trên sự trung thành của 

khách hàng đối với thương hiệu mẹ, và do đó 

sẽ làm giảm rủi ro, thất bại của thương hiệu 

mới (Hammond Kathy và cộng sự, 1996). 

Các nhà nghiên cứu đã dành nhiều nỗ lực để 

tìm hiểu về lòng trung thành, song những 

quan điểm khác biệt cũng tỷ lệ thuận với số 

lượng nghiên cứu được tiến hành. Qua các 

công trình nghiên cứu được công bố, có hai 

giai đoạn tiến tới việc hình thành khái niệm về 

TTTH: Thứ nhất là những tranh cãi về việc 

tiếp cận sự trung thành theo thái độ hay theo 

hành vi; Thứ hai là tiếp cận hỗn hợp theo thái 
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độ và hành vi. Mỗi cách tiếp cận khác nhau sẽ 

có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. 

Đối với bài báo này, tác giả lựa chọn cách tiếp 

cận hỗn hợp để trả lời câu hỏi lòng TTTH là 

gì. Sau đây là một số khái niệm được sử dụng 

rộng rãi trong nhiều công trình nghiên cứu về 

lòng TTTH. Theo Oliver (1999), lòng TTTH 

là một sự cam kết sâu sắc về việc mua lặp lại 

một sản phẩm/dịch vụ ưa thích liên tục trong 

tương lai, do đó tiến tới việc mua lặp lại cùng 

một thương hiệu hoặc một nhóm thương hiệu, 

bất chấp những ảnh hưởng của tình huống và 

nỗ lực tiếp thị có khả năng gây ra hành vi 

chuyển đổi. Định nghĩa này đã nhấn mạnh vào 

vai trò của sự cam kết của khách hàng, từ đó 

tạo ra sự thiên lệch về nhận thức trong việc 

lựa chọn thương hiệu. Một định nghĩa về sự 

TTTH được sử dụng rộng rãi trong các tài liệu 

về Marketing là của J. Jacoby & R. Chestnut 

(1978). Theo đó, sự TTTH bao gồm 6 điều 

kiện: (1) sự thiên vị; (2) phản ứng hành vi; (3) 

trải nghiệm qua thời gian; (4) bởi một số đơn 

vị ra quyết định; (5) một hoặc nhiều thương 

hiệu được lựa chọn trong các thương hiệu; (6) 

là chức năng của quá trình tâm lý.  

Các khái niệm kể trên sẽ không phù hợp 

nghiên cứu về dược phẩm nói chung và thuốc 

cổ truyền nói riêng. Lý do là bởi, thuốc là mặt 

hàng tiêu dùng mang tính thời điểm; động lực 

mua hàng trong lĩnh vực dược phẩm không 

xuất phát từ sự vui thích, ham muốn mà 

ngược lại từ nỗi lo âu bệnh tật. Một số người 

có thể sẽ phải sử dụng thuốc (thuốc bao hàm ý 

nghĩa là thuốc chưa bệnh và thực phẩm chức 

năng để bồi bổ sức khỏe) cả đời nhưng chỉ là 

số ít. Hầu hết mọi người sử dụng thuốc khi có 

vấn đề về sức khỏe, sau khi đã bình phục họ 

có thể sẽ không tiêu dùng nữa, hoặc rất lâu 

sau mới sử dụng trở lại. Nếu chỉ cho rằng sự 

TTTH thể hiện ở hành vi mua lặp lại, tức là ta 

đã giới hạn nó trong một nhóm nhỏ khách 

hàng (những người ốm đau triền miên); còn 

những người sử dụng một lần các sản phẩm 

thuốc cổ truyền liệu có phải là những người 

không trung thành? Họ hoàn toàn có thể là 

những người trung thành với thương hiệu 

ngay cả khi không còn mua hàng nữa bằng 

cách giới thiệu cho người khác.  

Trong nghiên cứu của Subir Bandyopadhyay 

và Michael Martell (2007) đã chỉ ra rằng: rằng 

những người không sử dụng thương hiệu, đặc 

biệt là những người có thái độ tích cực đối với 

thương hiệu, có thể là một thị trường mục tiêu 

quan trọng. P. Kotler (2016) cho rằng con 

người hiện nay đang được kết nối ở mức độ 

rất cao. Internet và các thiết bị kết nối không 

dây, rõ ràng đã khiến cho việc kết nối trở nên 

chưa bao giờ dễ dàng hơn. Mức độ cao nhất 

của kết nối chính là kết nối xã hội, những 

người có chung quan điểm, tính cách, lối 

sống, các mối quan tâm… sẽ tự động được 

gắn kết với nhau, tạo thành những nhóm diễn 

đàn ảo. Khả năng kết nối cho phép người tiêu 

dùng được bày tỏ quan điểm mà có thể khiến 

người khác nghe theo. Điều này khiến cho 

những lời khuyên của người lạ còn đáng tin 

hơn lời giới thiệu của doanh nghiệp. Vì vậy sự 

kết nối đã tạo ra một môi trường tuyệt vời cho 

những khách hàng ủng hộ thương hiệu. Tác 

giả hoàn toàn nhất trí với quan điểm của 

P.Kotler và cộng sự (2016) về định nghĩa lại 

sự TTTH. Theo đó: “Sự trung thành được 

định nghĩa là sự sẵn lòng ủng hộ một thương 

hiệu. Khách hàng có thể không cần phải liên 

tục mua lại một thương hiệu nào đó (có thể vì 

vòng đời sản phẩm dài) hoặc không thể mua. 

Nhưng nếu khách hàng hài lòng với thương 

hiệu đó, họ sẽ sẵn sàng giới thiệu cho người 

khác mặc dù họ đang không sử dụng”. 

Trong thời gian gần đây, nhiều nhà nghiên cứu 

đã đặt câu hỏi về những giải pháp để phát 

triển lòng trung thành của khách hàng, hay cố 
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gắng tìm ra những nhân tố có tác động đến 

lòng trung thành của họ. Tuy nhiên có một 

thực tế là các công trình không có sự thống 

nhất trong việc xây dựng một mô hình đại 

diện để chỉ ra các nhân tố có tác động đến 

lòng trung thành của khách hàng. Theo 

Rebekah Bennett & Sharyn Rundle-Thiele 

(2002), sẽ không có một khái niệm TTTH lý 

tưởng cho tất cả, mà nó sẽ cần phải phù hợp 

với ngữ cảnh cụ thể, trong các tình huống nhất 

định. Do đó, để xác định được các nhân tố có 

tác động đến lòng trung thành của khách hàng 

thuốc cổ truyển, phần dưới đây sẽ dựa trên 

đặc điểm sản xuất, xây dựng phát triển thương 

hiệu của thuốc cổ truyền và tổng hợp các 

nghiên cứu có liên quan để đề xuất các nhân 

tố phù hợp.  

3. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT, XÂY DỰNG PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG HIỆU THUỐC CỔ TRUYỀN 

3.1. Các khái niệm liên quan đến thuốc cổ 

truyền ở Việt Nam 

Hiện nay việc sử dụng từ ngữ để định danh 

cho các nhóm sản phẩm thuốc cổ truyền 

không chỉ khác biệt ở Việt Nam và trên thế 

giới. Các khái niệm như đông dược, thuốc bắc, 

thuốc nam, thuốc cổ truyền, nam dược, bài 

thuốc cổ truyền, thuốc thảo dược… được sử 

dụng một cách không thống nhất, tạo ra sự mù 

mờ khó hình dung.  

Các học giả quốc tế thường sử dụng cụm từ 

“Traditional medicine” để ám chỉ nền y học 

cổ truyền chung chung của các quốc gia. Một 

số học giả như (Correa, 2002), (Werner 

Knoess, Jacqueline Wiesner, 2019) tiếp cận 

khái niệm y học cổ truyền (Traditional 

Medicine) như sau: “Y học cổ truyền bao gồm 

tổng cộng tất cả các kiến thức và kỹ năng và 

thực hành, dù có thể giải thích hay không, 

được sử dụng trong chẩn đoán, phòng ngừa 

và loại bỏ sự mất cân bằng về thể chất, tinh 

thần hoặc xã hội và chỉ dựa vào kinh nghiệm 

thực tế và quan sát được lưu truyền từ thế hệ 

này sang thế hệ khác, dù bằng lời nói hay 

bằng văn bản. Các hệ thống y học cổ truyền  

được mã hóa bằng văn bản thường là các hệ 

thống y học tinh vi được hỗ trợ bởi các lý 

thuyết và kinh nghiệm phong phú”. Với cách 

hiểu này thì thuốc cổ truyền chính là một phần 

của nền y học cổ truyền quốc gia.  

Ở Việt Nam hiện nay, từ thuốc cổ truyền có 

thể được dùng tương đương với từ "đông 

dược". Theo Giáo trình dược học cổ truyền - 

2006, đông dược được hiểu là: “Một vị thuốc 

sống hoặc chín hay một chế phẩm được phối 

ngũ lập phương và bào chế theo phương pháp 

y học cổ truyển từ một hay nhiều vị thuốc có 

nguồn gốc thực vật, động vật, khoáng vật có 

tác dụng chữa bệnh hoặc có lợi cho sự khỏe 

con người”. Tiếp theo đó, đông dược lại được 

chia thành hai nhóm chính: thuốc bắc và thuốc 

nam. Trong đó thuốc bắc là các bài thuốc của 

người Trung Quốc truyền sang, các nguyên 

liệu được dùng có nguồn gốc từ Trung Quốc 

(và được phát triển bởi các thầy thuốc người 

Việt). Thuốc nam có hai loại: Một là những vị 

thuốc, bài thuốc kinh nghiệm dân gian, gia 

truyền trong từng gia đình, từng địa phương, 

từng sắc tộc, cha truyền con nối tới ngày nay. 

Hai là những vị thuốc và bài thuốc chủ yếu 

xuất phát từ nguồn gốc dược liệu trong nước, 

được bào chế, sử dụng theo lý thuyết kinh 

điển YHCT, âm dương ngũ hành, tứ khí, ngũ 

vị, thăng giáng phù trầm. 

Để tiện cho nghiên cứu, bài báo này sử dụng 

khái niệm về thuốc cổ truyền được định nghĩa 

trong Quyết định số 371/BYT-QĐ về việc ban 

hành "quy chế đánh giá tính an toàn và hiệu 

lực thuốc cổ truyền". Theo đó: Thuốc cổ 

truyền là một vị thuốc sống hoặc chín hay một 

chế phẩm thuốc được phối ngũ (lập phương) 

và bào chế theo phương pháp của y học cổ 

truyền từ một hay nhiều vị thuốc có nguồn gốc 
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thực vật, động vật, khoáng vật có tác dụng 

chữa bệnh hoặc có lợi cho sức khoẻ con 

người. 

3.2. Đặc điểm tiêu dùng thuốc cổ truyền tại 

Việt Nam 

Y học hiện đại (tây y) tuy đến sau nhưng lại 

trở thành phương án lựa chọn chính trong việc 

chăm sóc, điều trị sức khỏe cho người dân. 

Tuy nhiên, sự hạn chế của y học hiện đại 

chính là việc người bệnh cũng như các bác sĩ 

dễ bị rơi vào tình trạng lạm dụng thuốc; hầu 

hết các hoạt chất để chữa bệnh đều không có 

trong tự nhiên, có tác dụng mạnh nhưng lại 

gây ra nhiều biến chứng, tác dụng phụ, gây ra 

những nguy cơ gây hại cho gan, thận… Do đó 

để nâng cao sức khỏe, một xu hướng tất yếu 

không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều nước trên 

thế giới là kết hợp sử dụng thuốc Tây và thuốc 

cổ truyền. Điều này được thể hiện thông qua 

định hướng của các cơ quan chức năng và 

thực tế sử dụng tại Việt Nam. 

Đề án "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc 

Việt Nam" được ban hành kèm theo quyết 

định số 4824/QĐ-BYT ngày 03/12/2012 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo đó khuyến khích 

người dân tích cực sử dụng các thuốc có 

nguồn gốc từ Việt Nam. 

Đặc biệt hơn nữa, nhận thấy vai trò quan 

trọng của y dược cổ truyền trong việc điều trị, 

chăm sóc sức khỏe người dân, Thủ tướng 

chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1893/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 về 

"Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết 

hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến 

năm 2030". Hình 1 mô tả về mục tiêu phát 

triển y dược cổ truyền. 

Theo nhận định của nhiều chuyên gia y tế, 

một trong những xu hướng trong việc sử dụng 

thuốc cổ truyền là kết hợp với tân dược để 

điều trị các bênh mạn tính. Theo định nghĩa 

của Trung tâm thống kê Y tế quốc gia Hoa Kỳ, 

bệnh mạn tính là một căn bệnh tồn tại trong 

thời gian dài, khoảng từ 3 tháng đến nhiều 

hơn 1 năm. Nhìn chung, các bệnh mạn tính 

không thể phòng ngừa được bằng vacxin hay 

chữa khỏi bằng thuốc, cũng không thể tự khỏi. 

Người bệnh mạn tính thường sống chung với 

bệnh và kiểm soát các triệu chứng theo hướng 

dẫn của bác sĩ. Sử dụng nhiều tân dược sẽ dễ 

bị nhờn thuốc, kháng thuốc, trong khi đó lại là 

thế mạnh của thuốc cổ truyền. Các loại thuốc 

cổ truyền được bào chế dưới dạng viên nén 

hay siro của các doanh nghiệp lớn trong 

ngành dược đang được người tiêu dùng ưu 

tiên lựa chọn. Đơn cử, trong báo cáo phát 

triển bền vững của Traphaco năm 2019, 

những sản phẩm chủ lực của công ty là: Hoạt 

huyết dưỡng não, Boganic, Tottri… đều là 

những thuốc cổ truyền được kế thừa và nguồn 

gốc thảo dược. 
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Hình 1. Mục tiêu tăng tỉ lệ khám, chữa bệnh  

bằng y dược cổ truyền tại các tuyến 

Trong một nghiên cứu của Lê Văn Trung và 

cộng sự (2016), dựa trên mẫu 650 người, đã 

chỉ ra tình hình sử dụng thuốc cổ truyền của 

người dân như sau: 
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Bảng 1. Sử dụng dịch vụ y tế của người dân 

Dịch vụ y tế 
Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Y học cổ truyền 82 12.6 

Y học hiện đại 340 52.3 

Sử dụng kết hợp 228 35.1 

Nguồn: Lê Văn Trung và cộng sự (2016) 

Về lý do sử dụng YHCT của người dân theo 

bảng 2: 

Bảng 2. Lý do sử dụng thuốc cổ truyền 

Lý do sử dụng 
Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Bệnh nhẹ 192 61.9 

Bệnh mãn tính 158 51 

Bồi bổ cơ thể 46 14.8 

Nguồn thuốc có sẵn 146 47.1 

Chi phí thấp 111 35.8 

Lý do khác 115 37.1 

Nguồn: Lê Văn Trung và cộng sự (2016) 

3.3. Một số quy định pháp luật trong quản 

lý chất lượng thuốc cổ truyền 

Thuốc nói chung và các thực phẩm chức năng 

là những hàng hóa đặc biệt, có quan hệ trực 

tiếp đến sức khỏe của cộng đồng. Vì thế 

chúng phải được đảm bảo chất lượng trong 

toàn bộ quá trình sản xuất từ nguyên liệu cho 

đến thành phẩm, trong quá trình bảo quản, lưu 

thông, phân phối đến người sử dụng. Luật 

dược 2016 đã đề ra những quy định hết sức 

chặt chẽ trong việc đảm bảo chất lượng sản 

xuất dược phẩm nói chung và thuốc cổ truyền 

nói riêng. Ngoài ra là một loạt các thông tư, 

nghị định hướng dẫn thi hành các điều khoản 

trong luật. Dưới đây là bảng tóm tắt một số 

quy định trong Luật Dược 2016 về đảm bảo 

chất lượng sản xuất thuốc cổ truyền: 

Bảng 3. Một số quy định trong Luật Dược 2016 về 

đảm bảo chất lượng sản xuất thuốc cổ truyền 

Stt Vị trí Nội dung 

1 Khoản 1, điều 

66 

Thực hành tốt nuôi trồng, 

thu hái dược liệu (GACP) 

2 
Khoản 1, điều 

67 

Thực hành tốt về bảo quản 

thuốc và nguyên liệu làm 

thuốc (GSP) 

3 Mục a, khoản 

2, điều 69 

Thực hành tốt sản xuất đối 

với thuốc cổ truyền 

(GMP) 

4 Điều 72 Quy định về việc thử 

thuốc cổ truyền trên lâm 

sàn trước khi đăng ký 

5 Khoản 1, điều 

102 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thuốc 

Nguồn: Tự tổng hợp 

4. MỘT SỐ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI 

LÒNG TRUNG THÀNH THƯƠNG HIỆU CỦA 

KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THUỐC CỔ 

TRUYỀN 

Trong nhiều năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực 

dược phẩm, các nhà nghiên cứu đã tiến hành 

nhiều công trình nghiên cứu để tìm hiểu các 

nhân tố có khả năng tác động tích cực đến sự 

trung thành của khách hàng. Kết hợp giữa 

việc đánh giá thực trạng chung của thuốc cổ 

truyền và tổng hợp các công trình nghiên cứu 

trong, ngoài nước, xin được đề xuất một số 

nhân tố có tác động đến sự trung thành của 

người tiêu dùng đối với các sản phẩm thuốc 

cổ truyền, bao gồm: 

4.1. Những đặc điểm thuộc tính của sản 

phẩm 

Theo Hilde du Plooy (2016), khi nghiên cứu 

tại ngành dược Nam Phi đã chỉ ra rằng các 

thuộc tính của sản phẩm có tác động tích cực 

đến sự trung thành của khách hàng. Những 

thuộc tính của sản phẩm: Chất lượng, tính 

năng, nguồn gốc bài thuốc, nguồn nguyên liệu 

có tác động trực tiếp và tích cực lên sự trung 
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thành của khách hàng. Kinh doanh dược phẩm 

là lĩnh vực đặc thù vì nó liên quan đến sức 

khỏe, tính mạng của con người, do đó yêu cầu 

về chất lượng sản phẩm luôn được người tiêu 

dùng đòi hỏi lên hàng đầu. Đối với các thuốc 

cổ truyền, chất lượng của thuốc bị tác động 

bởi các yếu tố như: Tính năng của thuốc, 

nguồn gốc bài thuốc (công trình nghiên cứu) 

và nguồn nguyên liệu.  

Các thuốc cổ truyền hầu hết được xây dựng 

dựa trên các bài thuốc dân gian, là kết quả 

nghiên cứu của các danh y đời xưa; hầu hết 

các bài thuốc chỉ dừng lại ở việc đúc kết kinh 

nghiệm có được từ việc điều trị, không có căn 

cứ khoa học kiểm chứng. Do đó, ngày nay, 

các doanh nghiệp dược phẩm cần phải có 

những công trình nghiên cứu đầy đủ về đặc 

tính của các bài thuốc, và phải được thử 

nghiệm lâm sàn trước khi được công bố bán 

ra thị trường. 

4.2. Tác động từ nhóm tham khảo 

Nhóm tham khảo là nhóm có ảnh hưởng đến 

giá trị, thái độ và hành vi của các thành viên 

trong nhóm. Sức ảnh hưởng của nhóm tham 

khảo đến thành viên phụ thuộc vào mức độ 

thành viên đó chấp nhận sự ảnh hưởng; mức 

độ gắn bó của thành viên với nhóm và mức độ 

quan tâm đến sản phẩm. Những nhóm tham 

khảo có sức ảnh hưởng lớn có thể dễ thay đổi 

hành vi của các thành viên và điều chỉnh nó 

cho phù hợp với quy tắc và chuẩn mực của 

nhóm.  

Trong lĩnh vực y tế nói chung, nhóm tham 

khảo bao gồm: các bác sỹ, các chuyên gia y tế, 

gia đình, bạn bè… Theo Macit C và cộng sự 

(2016), đối với các bệnh nhân, có lẽ tiếng nói 

của bác sỹ - người thăm khám, chữa trị cho 

mình sẽ mang tính quyết định đến hành vi tiêu 

dùng và thái độ với một loại dược phẩm nào 

đó. Thương hiệu sẽ có lợi thế hơn nếu có tên 

trong danh sách kê đơn của bác sỹ. Do đó xây 

dựng lòng trung thành của các bác sỹ cũng là 

một trong những cách gián tiếp để gia tăng sự 

trung thành của khách hàng. Một số công 

trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng, niềm tin là rất 

quan trọng để xác định lòng trung thành. Và 

đối với các bác sỹ chìa khóa để xây dựng lòng 

tin là dữ liệu khoa học của thuốc và độ an 

toàn của thuốc thu được từ các thử nghiệm 

lâm sàn quy mô lớn.  

Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Thủy 

(2018) đã tìm hiểu quyết định nơi sử dụng 

dịch vụ YHCT và lý do chọn của người dân 

(400 người), đã chỉ ra một trong những lý do 

chính cho việc lựa chọn của người tiêu dùng 

có liên quan đến đội ngũ y bác sĩ, trung tâm y 

tế. Cụ thể theo bảng 4. 

Bảng 4. Nơi quyết định sử dụng YHCT 

Chỉ số SL Tỷ lệ 

Y tế xã 247 61.8 

Thầy thuốc tư nhân 11 2.8 

Khoa YHCT huyện 54 13.5 

Thầy lang 55 13.8 

Tự chữa 31 7.8 

Nguồn: Nguyễn Thị Thủy (2018) 

Theo Philip Kotler (2016), một nhóm tham 

khảo nữa cũng có tác động lớn đến sự trung 

thành của khách hàng là gia đình, bạn bè, các 

diễn đàn trên mạng xã hội. Cách mạng công 

nghiệp 4.0 đã tạo ra những sự kết nối ở mức 

độ rất cao. Thông qua Internet đã hình thành 

nên một thế giới ảo, nơi con người rất dễ dàng 

được kết nối với nhau. Do đó khi đưa ra quyết 

định mua hàng, khách hàng rất hay bị chi phối 

bởi tâm lý muốn giống như xã hội xung quanh 

mình và chịu tác động tâm lý rất lớn bởi 

những đánh giá, nhận xét của cộng đồng. 

Những ý kiến đánh giá tốt sẽ không chỉ tạo ra 

thêm nhiều khách hàng mà còn tạo thêm nhiều 
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hơn sự trung thành của họ. Ngược lại, khi có 

những thông tin sai lệch, hoặc bị bóp méo, 

nếu doanh nghiệp không xử lý thật khéo léo 

sẽ tạo ra một hiệu ứng tẩy chay hàng loạt của 

khách hàng. Các nhà làm marketing cần phải 

khéo léo sử dụng các công cụ mạng xã hội 

như là cách lôi cuốn khách hàng cũng như bảo 

vệ hình ảnh của mình trong mắt họ. 

4.3. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp  

Đối với các doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh 

dược phẩm, vai trò của trách nhiệm xã hội có 

tác động rất lớn đến hình ảnh, danh tiếng của 

thương hiệu và qua đó tác động làm gia tăng 

sự trung thành của khách hàng. Các doanh 

nghiệp không chỉ quan tâm đến lợi ích về mặt 

kinh tế mà còn phải thực hiện nhiều trách 

nhiệm khác (Nguyễn Hồng Hà, 2016):  

 Tôn trọng pháp luật, tức là tuân theo luật lệ, 

luật pháp của địa phương, của đất nước và cả 

luật quốc tế trong quá trình hoạt động. 

 Trách nhiệm đạo đức: Doanh nghiệp phải 

đáp ứng được các chuẩn mực, kỳ vọng khác 

của xã hội, những điều không được ghi trong 

luật (ví dụ như tránh gây tổn hại cho môi 

trường, xã hội, tôn trọng quyền con người…) 

 Trách nhiệm nhân đạo: Doanh nghiệp cũng 

giống như một công dân tốt bằng cách: đóng 

góp tài chính, công sức cho các hoạt động 

giáo dục, cộng đồng, từ thiện… 

Đạo đức là điều kiện đặt hàng lên hàng đầu 

với các thương hiệu dược phẩm nói chung 

cũng như thuốc cổ truyền nói riêng. Những 

hoạt động phi đạo đức như: hủy hoại môi 

trường, vi phạm pháp luật… rất dễ tạo ra tâm 

lý bất an gây mất niềm tin vào thương hiệu.  

4.4. Chiến lược phân phối 

Chiến lược phân phối giúp cho khách hàng có 

thể nhanh chóng, dễ dàng tiếp cận được 

thương hiệu cần mua. Một khách hàng mặc dù 

ưa thích thương hiệu này hơn song lại mua 

hàng của thương hiệu cạnh tranh chỉ vì họ khó 

tiếp cận được với sản phẩm. Trong lĩnh vực 

dược phẩm nói chung, thông thường có 2 

kênh phân phối chính mà các doanh nghiệp 

dược thường xuyên sử dụng: ETC (bán hàng 

qua kênh đấu thầu tại các bênh viện) và OTC 

(bán hàng trực tiếp qua nhà thuốc). Việc bán 

hàng qua kênh OTC đang là kênh được các 

doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu. Do đó để đảm 

bảo khách hàng dễ dàng tiếp cận được với sản 

phẩm, các doanh nghiệp dược cần chú ý đến 

độ bao phủ của các đại lý. 

Ngoài ra, trong bối cảnh mới hiện nay, hành vi 

tiêu dùng của khách hàng đã có nhiều sự thay 

đổi. Đó là việc mua bán trực tuyến qua các 

trang thương mại điện tử đang ngày càng 

được ưu tiên lựa chọn do việc thuận tiện trong 

thanh toán và vận chuyển. Khách hàng chỉ 

việc ngồi ở nhà và thực hiện các thao tác đơn 

giản là có thể đặt được hàng và chuyển hàng 

đến tận nơi. Do đó các doanh nghiệp dược 

cũng cần quan tâm đến hình thức phân phối 

trực tuyến để đảm bảo khách hàng dễ tiếp cận 

với sản phẩm cần mua. 

4.5. Sự sẵn có của thương hiệu cạnh tranh 

Khi một người tiêu dùng nhận thấy các 

thương hiệu khác nhau trong cùng một loại 

sản phẩm là giống nhau thì việc tạo ra sự khác 

biệt ấy giữa chúng là rất khó, người tiêu dùng 

sẽ không hoàn toàn trung thành với một 

thương hiệu nhất định nào. Do đó nhận thức 

về các thương hiệu thay thế có thể ảnh hưởng 

tiêu cực đến sự hình thành quan hệ gắn bó với 

một thương hiệu nhất định (Hồ Chí Dũng, 

2013).  

Trong lĩnh vực Thuốc cổ truyền sự cạnh tranh 

là khá gay gắt. Để cùng điều trị một số bệnh 

căn bản có rất nhiều thương hiệu cùng phân 
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phối. Ví dụ để điều trị ho có hàng chục 

thương hiệu thuốc cổ truyền khác nhau như: 

Bổ phế Nam Hà; Bổ phế Trung Ương 3, 

Thuốc ho Bảo Thanh, Bạch Ngân PV… Việc 

có quá nhiều thương hiệu cùng một dòng sản 

phẩm sẽ khiến cho khách hàng (đặc biệt là 

những người mới) sẽ bị phân vân khi lựa chọn. 

Họ sẽ dễ dàng dịch chuyển sang sử dụng các 

thương hiệu khác nhau thay vì một thương 

hiệu cố định. Do đó sự nhận thức về các 

thương hiệu thay thế có thể ảnh hưởng tiêu 

cực đến sự hình thành quan hệ gắn bó với một 

thương hiệu nhất định. 

5. MỘT SỐ HƯỚNG NÂNG CAO LÒNG 

TTTH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THUỐC 

CỔ TRUYỀN  

Trong thời gian gần đây, chúng ta chứng kiến 

sự nở rộ của các công ty sản xuất thuốc và 

thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ nguyên 

liệu tự nhiên. Trào lưu này, có hai mặt: vừa 

tích cực, vừa tiêu cực. Về mặt tích cực, điều 

đó cho thấy xu hướng sử dụng sản phẩm từ 

thảo dược thiên nhiên đang được quan tâm. 

Người tiêu dùng chuộng các sản phẩm này để 

trị các bệnh mãn tính cũng như hỗ trợ nâng 

cao chức năng của cơ thể. Tuy nhiên, mặt hạn 

chế là trong khi phát triển quá ồ ạt, một số sản 

phẩm bị thổi phồng tác dụng quá mức khiến 

người tiêu dùng chưa hiểu đúng, dùng đúng. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, khoảng 80% dân 

số tại các quốc gia đang phát triển, việc chăm 

sóc sức khỏe, bảo vệ sức khỏe ít nhiều có liên 

quan đến y học cổ truyền hoặc thuốc từ dược 

thảo truyền thống. Tại Việt Nam, nhu cầu về 

chăm sóc sức khỏe bằng thuốc cổ truyền kết 

hợp với y học hiện đại cũng dần trở thành lựa 

chọn ưu tiên của nhiều người, nhất là những 

người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, 

bệnh mới nổi và bệnh khó chữa. Do đó các 

doanh nghiệp cần nỗ lực để xây dựng lòng tin, 

sự hài lòng của khách hàng để qua đó hình 

thành những tập khách hàng trung thành. Từ 

việc chỉ ra một số nhân tố có tác động đến sự 

trung thành của khách hàng, xin được đề xuất 

một số hướng nhằm nâng cao sự trung thành 

của khách hàng đối với thuốc cổ truyền: 

5.1. Gia tăng sự hài lòng, niềm tin của 

khách hàng thông qua chất lượng sản 

phẩm 

Việc kiểm soát và nâng cao chất lượng sản 

phẩm đóng vai trò quyết định hình thành nên 

sự hài lòng của khách hàng và qua đó nhằm 

gia tặng sự trung thành của họ. Để làm tốt 

điều này các doanh nghiệp nên chú ý một số 

vấn đề sau: 

(1) Đảm bảo chất lượng nguồn dược liệu 

Nhằm đảm bảo nguồn gốc dược liệu, bên cạnh 

phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, sản xuất 

và kinh doanh dược liệu của các nước khác, 

các doanh nghiệp dược cần chủ động phát 

triển vùng trồng dược liệu trong nước, lựa 

chọn những nhà cung cấp dược liệu tốt nhất. 

Xây dựng tiêu chuẩn chặt chẽ, bám sát tiêu 

chuẩn để kiểm tra nguyên liệu đầu vào theo 

tiêu chuẩn dược điển Việt Nam, dược điển 

Trung Quốc.  

(2) Tăng cường nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao khoa học 

Các sản phẩm thuốc cổ truyền hầu hết đều 

được kế thừa từ các bài thuốc cổ xưa, là kinh 

nghiệm được đúc kết của nhiều đời danh y 

chưa có nhiều kiểm chứng khoa học. Do đó 

các doanh nghiệp cần tập trung một nguồn lực 

nhất định dành cho nghiên cứu và chuyển giao 

công nghệ, kiểm nghiệm chất lượng. Các nhà 

máy bào chế cần phải được áp dụng tích hợp 

các tiêu chuẩn quốc tế như GMP, ISO, 

HACCP, TQM… 

5.2. Gia tăng mức độ nhận biết qua các 

công cụ xúc tiến 

Quảng cáo, khuyến mãi, bán hàng cá nhân là 
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những công cụ xúc tiến quan trọng để gia tăng 

mức độ nhận biết của khách hàng. Hiện nay 

các doanh nghiệp dược đang sử dụng công cụ 

quảng cáo là công cụ chính để quảng bá cho 

sản phẩm của mình. Trong các khung giờ 

vàng trên sóng VTV người tiêu dùng không 

khó nhận ra một lượng lớn các quảng cáo 

thuốc Thuốc cổ truyền. Theo thống kê của 

trang Vibiz.vn, một số thương hiệu Thuốc cổ 

truyền được nhiều người tiêu dùng biết đến và 

tin dùng như: 

 Bảng 5. Mức độ nhận biết các thương hiệu thuốc 

cổ truyền 

Stt Thương hiệu SP phổ biến Mức độ 

nhận biết 

1 Traphaco Thuốc bổ 

gan Boganic 

95% 

2 OPC Kim tiền 

thảo 

93.5% 

3 Dược Nhất 

Nhất 

Hoạt huyết 

Nhất Nhất 

92% 

4 Dược Nam Hà Bổ phế Nam 

Hà 

90% 

5 Dược phẩm 

TW3 

Cao sao vàng 83.5% 

6 Sao Thái 

Dương 

Kem nghệ 

Thái Dương 

76.5% 

Nguồn: Vibiz.vn 

5.3. Đa dạng hóa các kênh phân phối 

Hiện này các doanh nghiệp dược đang sử 

dụng hai kênh phân phối chính là ETC (bán 

đấu thầu) và OTC (bán hàng trực tiếp qua nhà 

thuốc). Đây vẫn đang là những kênh hữu hiệu 

nhất của doanh nghiệp để phân phối sản phẩm 

tới tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, ngoài hai 

kênh truyền trống trên, các doanh nghiệp cần 

lưu ý một kênh phân phối mới đang phát triển 

trong thời gian gần đây là Kênh phân phối 

thương mại di động. Với sự phát triển rất 

mạnh của Internet không dây và các thiết bị di 

động cầm tay, sẽ giúp người tiêu dùng lựa 

chọn thương hiệu có thể cung cấp sự tiện lợi 

về việc tiếp cận sản phẩm và giao dịch. Điện 

thoại di động sẽ giúp họ thực hiện hành vi 

mua một cách nhanh chóng nhất, “do đó bắt 

buộc người làm tiếp thị phải đặt các thiết bị di 

động vào vị trí trung tâm của chiến lược đa 

kênh của mình” (P.Kotler, 2016). Từ gợi ý 

trên, kiến nghị các doanh nghiệp dược cũng 

cần quan tâm đến việc đưa hàng hóa của mình 

lên các trang thương mại điện tử, mạng xã 

hội; các giao dịch trên đó sẽ được tiến hành 

một cách nhanh chóng thỏa mãn nhu cầu của 

khách hàng.   

CMCN 4.0 đã giúp hình thành nên hệ thóng 

cơ sở dữ liệu lớn (Big Data). Thông qua phân 

tích dữ liệu lớn, người làm tiếp thị có thể nhìn 

được một bức tranh tổng thể về hành trình của 

khách hàng; từ đó doanh nghiệp có thể dễ 

dàng thu thập được các thông tin: nhân khẩu 

học, đặc điểm hành vi của khách hàng, đặc 

điểm hoạt động trên web hay mạng xã hội, sở 

thích… Tất cả những thông tin đó sẽ giúp cho 

doanh nghiệp tiếp cận được với khách hàng 

một cách nhanh nhất, đáp ứng được chính xác 

nhất nhu cầu thực tế của họ. 

5.4. Lắng nghe khách hàng trên những 

phương tiện truyền thông xã hội 

Xã hội số hóa giúp cho khách hàng dễ dàng 

đưa ra những ý kiến đánh giá về chất lượng 

sản phẩm của doanh nghiệp, để rồi từ đó tạo 

ra những hiệu ứng lan truyền (tiêu cực hoặc 

tích cực) đến toàn xã hội. Đã có nhiều doanh 

nghiệp bị lao đao bởi những tin đồn tiêu cực 

do không xử lý chính xác và kịp thời. Lắng 

nghe người dùng trên phương tiện truyền 

thông xã hội là một quy trình chủ động giám 

sát những điều được thảo luận về một thương 

hiệu trên Internet, đặc biệc là trên các mạng 

xã hội, có những tác dụng sau: 
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 Đây là công cụ hữu ích để xác định khách 

hàng tiềm năng và hiểu được nhu cầu của họ.  

 Lắng nghe truyền thông xã hội được sử 

dụng để phát hiện trong các thảo luận của 

khách hàng xuất hiện những lời than phiền 

hoặc ý kiến tiêu cực có thể dẫn tới khủng 

hoảng thương hiệu. 

 Lắng nghe mạng xã hội còn hữu ích cho 

hoạt động nghiên cứu thị trường. Khách hàng 

thường cởi mở hơn khi chia sẻ thực sự những 

họ học nghĩ và hành động với người làm tiếp 

thị thay vì nhu cách truyền thống.  

5.5. Xây dựng nhân cách thương hiệu 

thông qua trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp 

Theo Tôn Thất Nguyễn Thiêm, Nhân cách 

thương hiệu (Brand Personality) là tấm 

gương phản chiếu mà thông qua đó khách 

hàng nhìn ra nhân cách của chính họ và tự 

hào khi giao dịch với thương hiệu. Những giá 

trị nhân sinh học được tôn vinh không qua 

hành xử của thương hiệu phải xuất phát từ 

những giá trị được khách hàng chọn làm mẫu 

mực cho chính họ. Nhân cách là cái “đức” bên 

trong để gia tăng sức hút giúp giữ chân khách 

hàng thế hiện ở những điều “chân, thiện, mỹ” 

mà thương hiệu mang đến cho xã hội. Điều 

này đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp 

dược. Là lĩnh vực đặc thù chăm sóc chức khỏe 

cho người dân, nên các công ty dược ngoài 

việc quan tâm đến lợi nhuận điều quan trọng 

chính là đạo đức, trách nhiệm với xã hội. Để 

làm được điều đó, doanh nghiệp cần quan tâm 

một số điều sau: 

(1) Đối xử đàng hoàng với người lao động 

Trong một thời gian dài, việc xây dựng 

thương hiệu của các doanh nghiệp gắn liền 

với phong trào đạt tiêu chuẩn ISO, rồi phong 

trào làm mới hệ thống nhận diện thương 

hiệu… Đến nay, đây được xem như những 

điều kiện tiền đề tất yếu để có một thương 

hiệu mạnh. Để xây dựng được một thương 

hiệu “có tình người” doanh nghiệp cần hoàn 

thiện các quy trình tổ chức nhân sự, tạo điều 

kiện tốt nhất cho người lao động khi làm việc, 

và xa hơn thế, phải quan tâm đến cả tương lai 

của người lao động. Thương hiệu có cá tính 

và tính cách rõ ràng là chưa đủ đối với xã hội 

bởi nó còn phải minh chứng cho việc góp 

phần phát huy tính nhân bản với đời sống 

cộng đồng. Nhân cách của một thương hiệu 

phải được khởi sự từ bên trong của doanh 

nghiệp, thể hiện ở sự tôn trọng và tạo điều 

kiện để phát huy năng lực và phẩm chất của 

người lao động.  

(2) Bảo vệ môi trường sinh thái 

Xã hội càng phát triển, cuộc sống càng hiện 

đại, văn minh thì yếu tố môi trường và sức 

khỏe người tiêu dùng càng được đề cao. 

Chính vì thế, các doanh nghiệp ngày nay còn 

hướng hoạt động kinh doanh theo “hành trình 

xanh”. Sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, tài trợ 

cho các dự án làm sạch môi trường, phát minh 

ra những nguồn năng lượng thay thế… là cách 

xây dựng và duy trì những giá trị trường tồn 

cho doanh nghiệp. Hơn thế, doanh nghiệp sẽ 

giảm thiểu rủi ro cho chính mình: khi các đối 

tác, khách hàng của doanh nghiệp biết và tin 

rằng trong mọi tình huống, doanh nghiệp vẫn 

xử sự đàng hoàng, đúng đắn, hướng đến các 

giá trị bền vững thì mối quan hệ sẽ được thiết 

lập trên nền tảng của sự tin tưởng. Sự tin 

tưởng này là cơ sở để giảm thiểu những rủi ro 

trong giao dịch. Và đây chính là nguồn lực vô 

hình làm gia tăng giá trị tài sản vật chất của 

doanh nghiệp. 

(3) Thấu hiểu người tiêu dùng 

Doanh nghiệp cần tìm hiểu vì sao khách hàng 

hãnh diện khi liên hệ với thương hiệu. Muốn 

như vậy, cần thấu hiểu người tiêu dùng muốn 
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thể hiện điều gì thông qua hành vi mua sắm. 

Khi lựa chọn một thương hiệu, khách hàng 

muốn người khác ngưỡng mộ mình, muốn 

khẳng định phong cách mua sắm hoặc thể 

hiện những mối quan hệ vượt ra khỏi hành vi 

mua hàng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, khi 

khách hàng trung thành với thương hiệu thì họ 

cũng buộc doanh nghiệp phải hành xử đúng 

theo nhân cách và giá trị mà thương hiệu là 

biểu tượng. 

6. KẾT LUẬN 

Con người hiện đại, đang có xu hướng quay 

trở lại với những giá trị quá khứ. Điều này 

hoàn toàn đúng với thị trường thuốc cổ truyền. 

Việc đầu tư mạnh các nguồn lực của mình để 

phát triển các sản phẩm thuốc cổ truyền đang 

là hướng đi mở ra nhiều cơ hội cho các doanh 

nghiệp dược Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh 

tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước như hiện nay, thương hiệu nổi lên 

như một chiến lược hữu hiệu nhất. Như nhiều 

chuyên gia marketing đã nhận định, thương 

hiệu chính là thứ tài sản lớn nhất của doanh 

nhiệp. Và để nâng cao giá trị của tài sản đó 

lên, nếu nhìn từ phía khách hàng, thì lòng 

trung thành của họ chính là yếu tố then chốt. 

Các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới 

đã và đang khám phá những nội hàm cơ bản 

của lòng trung thành, để từ đó giúp doanh 

nghiệp có thể kết nối tốt hơn được với khách 

hàng của mình. Trên đây là một số các nhân tố 

và định hướng cho các doanh nghiệp kinh 

doanh thuốc cổ truyền, để giúp họ thành công 

trong việc xây dựng mối quan hệ bền chặt với 

khách hàng. 
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