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Tóm tắt: 

 

Đánh bắt xa bờ là một trong những chiến lược phát triển kinh tế biển ở nước ta nói riêng và 

trên thế giới nói chung. Với những tàu ra khơi đánh cá, việc ăn uống sinh, hoạt là một trong 

những yếu tố quan trong giúp giảm chi phí và tăng sản lượng đánh bắt. Trong quá trình ra 

khơi, nước ngọt sinh hoạt thường được các tàu đánh bắt mang từ đất liền. Điều này làm 

tăng tải trọng của tàu, tăng chi phí và hạn chế về lượng nước sinh hoạt. Bài báo này trình 

bày về việc thiết kế chế tạo hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt sử dụng năng lượng 

mặt trời công suất 10 lít/giờ giúp ngư dân đánh cá chủ động về nguồn nước giảm tải cho tàu 

cá và giảm chi phí ban đầu cho ngư dân. Kết quả nghiên cứu là cơ sở trong việc tính thiết kế 

hệ thống lọc nước nói chung và áp dụng vào sản xuất thực tế. 

Từ khóa: Đánh bắt hải sản xa bờ, hệ thống lọc nước, lọc nước biển thành nước ngọt, pin mặt trời. 

Abstract: 

 

Offshore fishing is one of the strategies for developing marine economy in our country in 

particular and in the world in general. For ships that go out fishing, eating and drinking are 

ones of the important factors that help decrease the costs and increase the yield. During the 

sailing process, fresh water is usually brought by fishing boats from the mainland. This 

increases the load of the vessel, increases the costs and limits the amount of water used. 

This article presents the design and manufacture of a system that filters seawater into fresh 

water using solar energy with a capacity of 10 liters/hour to help fishermen take the initiative 

in water resources to reduce the load on fishing vessels and reduce the initial costs. The 

research results are the basis for calculating the design of water purification systems in 

general and applying them to actual production.  

Keywords: Offshore fishing, water purification system, seawater purification into fresh water, solar 

battery. 

  

1. GIỚI THIỆU 

Nước là thành phần môi trường gắn liền với 

sự tồn tại, phát triển của con người cũng như 

sự sống trên hành tinh. Vai trò to lớn của nước 

đối với đời sống con người cũng như tính 

phức tạp của các quan hệ xã hội phát sinh 

trong quá trinh khai thác, sử dụng, tác động 

tới nước. Nước ngọt là sự phát triển của cả 

nền văn minh và là yếu tố quan trọng để duy 

trì sự tồn tại của con người, động vật, thực vật 

của trái đất. 

Hiện nay cùng với sự phát triển của công 

nghiệp và khai thác, chúng ta phải đối mặt 

ngày càng nhiều với các hiện tượng cực đoan 
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như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, 

nóng lên toàn cầu, xâm ngập mặn, ô nhiễm 

nguồn nước ngọt. Để khắc phục các hiện 

tượng trên đặc biệt là liên quan đến nước ngọt, 

con người luôn cố gắng nghiên cứu và đưa ra 

nhiều phương pháp để có được nguồn nước 

ngọt sạch tinh khiết. 

Ở Việt Nam, đường bờ biển trải dài theo chiều 

dài đất nước đem lại nguồn lợi về thủy sản và 

kinh tế vô cùng lớn. Việc đánh bắt thủy sản 

đem lại nguồn kinh tế lớn và giải quyết được 

nhiều việc làm cho hàng triệu ngư dân. Để 

khai thác triệt để nguồn lợi thủy sản từ biển 

các ngư dân phải bám biển dài ngày để đánh 

bắt cá, phải đi ra những vùng biển sâu và xa 

đất liền. Để thực hiện điều đó họ phải chuẩn 

bị rất nhiều như phương tiện và dụng cụ đánh 

bắt, trên hết để có thể bám biển dài ngày họ 

phải chuẩn bị nhu yếu phẩm, thực phẩm và 

biệt là nước uống. Thông thường, nước ngọt 

sẽ được dự trữ và vận chuyển từ đất liền và 

mang theo tàu cá, điều này sẽ tăng tải trọng và 

tăng chi phí cho ngư dân. 

Thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt giúp 

ngư dân giảm thiểu tải trọng cho tàu cá cũng 

như giảm các chi phí ban đầu giúp giảm chi 

phí, tăng tính chủ động về nguồn nước đang là 

một vấn đề cấp thiết. Thiết bị lọc nước biển 

thành nước ngọt sử dụng tại các tàu cá sẽ giải 

quyết được bài toán về kinh tế.  

2. CÔNG NGHỆ LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH 

NƯỚC NGỌT 

2.1. Phương pháp trao đổi ion 

Phương pháp biến nước biển thành nước ngọt 

bằng phương pháp trao đổi ion là phương 

pháp mới và có kỹ thuật cao. Phương pháp 

này sử dụng các tấm nhựa để trao đổi ion. Các 

tấm nhựa này có 2 tên gọi, nhựa trao đổi ion 

dương gọi là cationit, còn nhựa trao đổi ion 

âm gọi là anionit. Khi cho nước biển đi qua bể 

chứa các tấm nhựa này thì các cation như Na+ 

bị tấm nhựa cationit giữ lại và đẩy vào nước 

các ion H+. Các anion như Cl- bị tấm nhựa 

anionit hấp thụ và đẩy vào nước ion OH-. 

Nước ra khỏi bể có hàm lượng ion Na+ và Cl- 

nhỏ, nghĩa là có hàm lượng muối nhỏ, ta có 

thể thu được nước ngọt. Hay nói cách khác ta 

có thể thu được nước có hàm lượng muối thấp. 

Ưu điểm của phương pháp này là: Đơn giản, 

dễ làm và dễ lắp đặt, thân thiện với môi 

trường. Sử dụng được lâu dài và sử dụng được 

nhiều lần, tốn ít năng lượng. Nhược điểm của 

phương pháp này là: Chi phí đầu tư cao, 

không loại bỏ được triệt để muối trong nước, 

nguồn nước thành phẩm chưa đạt chuẩn nước 

tinh khiết. 

2.2. Phương pháp sử dụng màng lọc RO 

Phương pháp này sử dụng màng lọc RO để 

lọc nước biển thành nước ngọt, đây là phương 

pháp tiên tiến có độ ứng dụng rộng rãi. 

Phương pháp này dựa trên nguyên lý thẩm 

thấu ngược và sử dụng màng lọc có kích 

thước rất nhỏ chỉ từ 0,1 đến 0,5 µm để lọc 

thẩm thấu. 

Hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt bằng 

màng lọc RO gồm 4 giai đoạn:  

Giai đoạn 1: Màng lọc PP5 sẽ có chức năng 

lọc sơ bộ để loại bỏ rác cặn lơ lửng có kích 

thước lớn hơn 5 micomet.  

Giai đoạn 2: Nước sau khi đi qua màng lọc 

PP5 sẽ được hút sang màng lọc thứ 2, màng 

lọc thứ 2 được làm từ than hoạt tính, các phân 

tử clo dư sẽ bị màng lọc này giữ lại.  

Giai đoạn 3: Màng lọc PP1, màng lọc PP1 

được ép từ bông sợi có kích thước 1 micormet, 

chính vì vậy các phần tử có kích thước lớn 

hơn 1 micoromet sẽ bị màng lọc này giữ lại.  

Giai đoạn 4: Màng lọc RO nước đi qua màng 

lọc PP1 sẽ được đẩy qua màng lọc RO, màng 
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lọc RO có kích thước rất nhỏ, chỉ có phân tử 

nước mới có thể đi qua, các chất còn lại sẽ bị 

giữ lại qua đường nước thải, sau khi nước đi 

qua màng lọc RO sẽ tiếp tục đi qua các màng 

lọc T-33, màng lọc nano bạc để bổ sung PH và 

khử khuẩn, cho ra nguồn nước tinh khiết có 

thể sử dụng được luôn. 

Phương pháp này có ưu điểm như sau: Vận 

hành đơn giản, loại bỏ triệt để được lượng 

muối trong nước, thân thiện với môi trường. 

Phương pháp này có các nhược điểm sau: Chi 

phí đầu tư cao, để hoạt động ổn định thì phải 

có nguồn diện ổn định, phương pháp này có 

lượng nước thải lớn, tuổi thọ của màng lọc 

không cao dễ bị tắc nghẽn trong quá trình lọc. 

2.3. Phương pháp chưng cất  

Phương pháp chưng cất nước biển thành nước 

ngọt là phương pháp được sử dụng phổ biến 

trên thế giới vì nó có thể loại bỏ được triệt để 

lượng muối trong nước và tách muối riêng lẻ. 

Đầu tiên nước biển được đun nóng đến nhiệt 

độ 100
o
C, lúc này các phân tử nước sẽ bay hơi 

các chất vô cơ, hữu cơ và các chất hòa tan 

NaCl đều không bay hơi. Khi gặp lạnh hơi 

nước sẽ ngưng tụ và chuyển từ thể khí sang 

thể lỏng và từ đó ta thu được nước ngọt. 

Phương pháp này được áp dụng tại các nhà 

máy khử muối chuyên nghiệp. 

Phương pháp này có các ưu điểm sau: Đơn 

giản, dễ chế tạo, hiệu quả làm việc cao thu 

được 100% nước tinh khiết khi lọc, chi phí 

đầu tư hợp lý, tuổi thọ cao, không phát sinh 

nước thải khi trong quá trình làm việc, ngoài 

việc loại bỏ được toàn bộ muối thì nước thành 

phẩm còn được tiệt trùng hoàn toàn. Nhược 

điểm của phương pháp này là: Thường xuyên 

phải bảo trì hệ thống đặc biệt là thiết bị gia 

nhiệt, bộ phận chưng cất dễ bị đóng cặn trong 

quá trình làm việc gây giảm hiệu suất của hệ 

thống. 

3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC 

 
Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống lọc 

Hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt công 

suất 10 lít/giờ sử dụng phương pháp chưng cất 

với nguồn cấp sử dụng điện năng lượng mặt 

trời. Kết cấu hệ thống bao gồm: các lõi lọc thô 

có tác dụng lọc căn có kích thước lớn. Nước 

qua lõi lọc thô sẽ được đưa tới hệ thống chưng 

cất. Nước bay hơi sẽ được ngưng tụ và đưa 

vào bể chứa để dùng. Bơm và hệ thống chưng 

cất được cấp nguồn bằng năng lượng mặt trời. 

3.1. Tính toán thiết bị lọc đầu vào  

Nước đầu ra của thiết bị lọc ban đầu chính là 

đầu vào của nồi chưng cất. Vì vậy, thiết bị lọc 

thô phải đảm bảo về lưu lượng cũng như chất 

lượng nước vào nồi chưng chất.  

Yêu cầu cho các thông số kỹ thuật của thiết bị 

được lựa chọn: dựa trên cơ chế, thông số và 

nguyên lý hoạt động của thiết bị ta có được 

yêu cầu lưu lượng nước đầu ra của hệ thống 

lọc thô tương đương với yêu cầu lượng nước 

đầu vào của nồi chưng cất. Từ đó ta có [1]: 

VĐRCL = VĐVNC = V1 + V2              (1) 

Trong đó: 

V1 = π×R2 ×H = π×12,52×7= 3,43 (l) - Thể 

tích từ đáy nồi đến mặt trở. (1)  

V2 = 10 (l) - Thể tích nước để chưng cất ở 

điều kiện lý tưởng. (2) 

Từ (1) và (2), ta có: VĐRQL=3,43+10= 13,43 

(l/h). 
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Lựa chọn thiết bị lọc thô ban đầu được sử 

dụng là lọc áp lực nên thiết bị được chọn bao 

gồm: Máy bơm tăng áp cấp nước biển vào các 

lõi lọc. Hệ thống lọc thô bao gồm 03 cột lọc. 

Cột thứ nhất dùng lõi lọc PP 10 inch - 5µ: 

giúp lọc chặn hết được các tạp chất lẫn trong 

nước có kích thước 5 µ trở lên. Lọc và hấp thụ 

các chất hữu cơ, các loại hóa chất, thuốc trừ 

sâu và clo ở trong nước. Lọc chặn rất hiệu quả 

nên cho phép bảo vệ tốt hơn các cấp lọc phía 

sau. Loại bỏ được đa phần các chất bẩn, tác 

nhân có hại trong nguồn nước biển.  

Lõi lọc thứ hai sử dụng lõi than hoạt tính, than 

hoạt tính có thành phần chủ yếu là carbon. 

Carbon được nung ở nhiệt độ rất cao, tạo ra 

những lỗ nhỏ li ti. Với cấu trúc rỗng, than hoạt 

tính có thể hấp thụ mạnh các chất khí, chất 

lỏng, phân tử hữu cơ, kim loại nặng. Công 

dụng của lõi lọc số 2 UDF: Khả năng hấp thụ 

cao, loại bỏ được các chất hữu cơ, clo, sắt, 

mangan cùng một số kim loại nặng khác có 

trong nước. Hấp thu được cả thuốc trừ sâu có 

lẫn trong nước. Giúp hấp thu hết các chất gây 

ung thư mạnh trong nước như chloroform. 

Hấp thu vi khuẩn, khử mùi và khử màu hiệu 

quả. 

Lõi lọc số 3 CTO 10 inch là lõi lọc thô làm từ 

than hoạt tính dạng xốp nén giúp hấp thụ các 

chất hữu cơ và chất độc hại, các chất không 

tan trong nước. Công dụng của lõi lọc số 3: Là 

lõi than dạng bột, có tác dụng giúp lọc sạch 

các chất hữu cơ độc hại, lọc các chất nhờn. 

Giúp khử mùi vị lạ có ở trong nước, giúp 

nước không có mùi tanh hôi. Kích thước 

đường kính là 10 inch. Làm từ chất liệu than 

hoạt tính dạng nén nên có thể hấp thụ mùi vị 

tốt, kể cả là các kim loại nặng.  

3.2. Tính toán thiết kế hệ thống chưng cất 

Hệ thống chưng cất được nhận nước đầu vào 

từ hệ thống lọc thô, qua bọ trưng cất để lấy 

nước đầu ra. Nước đầu ra với công suất 10 

lít/h đảm bảo tiêu chuẩn nước uống được. Hệ 

thống này bao gồm các thiết bị chính như: trở 

gia nhiệt, nồi chưng, thiết bị ngưng tụ… 

3.2.1. Tính toán hệ thiết bị sinh nhiệt 

Thiết bị cung cấp nhiệt của hệ thống là dây trở 

có công dụng là chuyển từ năng lượng điện 

năng thành nhiệt năng. Nhiệt năng này sẽ giúp 

làm sôi nước biển và tạo thành hơi nước 

nguyên chất. Với hệ thống này, do nước biển 

có lượng muối nhất định (35%) nên phải sử 

dụng dây trở có khả năng chịu ăn mòn, vì vậy 

lựa chọn trở gia nhiệt có lớp phủ vonfram. 

Với công suất thiết kế là 10 lít/giờ. Cho nhiệt 

độ của nước ban đầu là 30℃, nhiệt dung riêng 

của nước là C = 4200 J/kg.K, nhiệt dung hóa 

hơi riêng của nước là L = 2.310
6
J/kg. Nhiệt 

lượng cần để đun sôi 15 lít nước từ 30℃ đến 

100℃ là [6]: 

Q1 = m × (t2–t1) × C = 15 × 70  4200    

   = 410000(J)                 (2)                                      

Nhiệt lượng để 10 kg nước hóa hơi hoàn  

toàn là: 

Q2 = m×L = 102,310
6
 = 23000000 (J) 

Nhiệt lượng cần cung cấp là: 

Q = Q1 + Q2 = 4410000 + 23000000  

  = 27410000 (J) 

Dây trở cần có công suất là:  

27410000: (3,61000000) = 7,61 kWh 

Dựa theo tính toán như trên ta chọn được thiết 

bị sinh nhiệt ngoài thực tế có công suất 8 kWh. 

3.2.2. Tính toán nồi chưng cất 

Do sử dụng trong môi trường nước biển, vật 

liệu cho nồi chưng vất là inox SUS 304. Nồi 

chưng cất phải đảm bảo được những yêu cầu 

sau: quá trình chưng cất được tiến hành nhanh 

chóng thuận lọi, đảm bảo cho hơi bay ra khỏi 

nồi là nhiều nhất. Tiết diện của thiết bị chưng 
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cất cần thiết kế sao cho nhiệt được phân bố 

hiệu quả nhất, đảm bảo tốc độ chưng cất 

không thay đổi. Để đảm bảo thể tích cho việc 

tính toán trên nồi chưng cất có thể tích là    

V = 15 (lít). Chọn tỉ lệ giữa đường kính trong 

thân thiết bị chưng cất với chiều cao thân thiết 

bị là 1,5. Ta có đường kính thân thiết bị là   

D [6]:  

 (3) 

3.2.3. Tính toán hệ thống ngưng tụ  

Bảng 1. Thông số hệ thống ngưng tụ 

Tên thông số Kích thước 

Đường kính vòng xoắn D = 200mm 

Bước xoắn ống ruột gà x = 100 mm 

Chiều dài một vòng xoắn l = 0,6 m 

Số vòng của ống xoắn n = 2 vòng 

Chiều cao bể làm mát 250 

Dung tích bề làm mát 30 lít 

Thiết bị làm mát để ngưng tụ chuyển nước từ 

thể khí sang thể lỏng nhờ sự giảm nhiệt độ 

của hơi nước trong nồi chưng cất. Quá trình 

này quyết định trực tiếp đến thời gian đạt 

được năng suất cũng như công suất lọc của cả 

hệ thống. Hệ thống thiết bị bao gồm: bể làm 

mát bằng dung dịch (nước lạnh), ống dây ruột 

gà dẫn hơi từ nồi chưng cất qua bể làm mát 

tiếp đó đến bể tích. 

4. TÍNH TOÁN NGUỒN NĂNG LƯỢNG 

4.1. Tính toán hệ thống pin năng lượng 

4.1.1. Nguyên lý hoạt động  

Khi photon được hấp thụ, năng lượng của nó 

được truyền đến các hạt electron trong màng 

tinh thể. Thông thường các electron này lớp 

ngoài cùng, và thường được kết dính với          

các nguyên tử lân cận vì thế không thể di 

chuyển xa. 

 

Hình 2. Nguyên lý hoạt động của pin mặt trời 

Khi electron được kích thích, trở thành dẫn 

điện, các electron này có thể tự do di chuyển 

trong bán dẫn. Khi đó nguyên tử sẽ thiếu một 

electron và đó gọi là “lỗ trống”. Lỗ trống này 

tạo điều kiện cho các electron của nguyên tử 

bên cạnh di chuyển đến điền vào “lỗ trống”, 

và điều này tạo ra lỗ trống cho nguyên tử lân 

cận có “lỗ trống”. Cứ tiếp tục như vậy “lỗ 

trống” di chuyển xuyên suốt mạch bán dẫn. 

Một photon chỉ cần có năng lượng lớn hơn 

năng luợng đủ để kích thích electron lớp 

ngoài cùng dẫn điện. Tuy nhiên, tần số của 

mặt trời thường tương đương 6000 K, vì thế 

nên phần lớn năng lượng mặt trời đều được 

hấp thụ bởi silic. Tuy nhiên hầu hết năng 

lượng mặt trời chuyển đổi thành năng lượng 

nhiệt nhiều hơn là năng lượng điện sử dụng 

được. 

4.1.2. Tính toán hệ thống pin 

Hệ thống chưng cất nước biển thành nước 

ngọt của chúng ta có công suất là 10 lít/giờ 

theo như tính toán thì để hệ thống đạt công 

suất thiết kế thì ta phải sử dụng thiết bị sinh 
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nhiệt có công suất là 8 kWh. Tức là hệ thống 

pin mặt trời phải tạo ra nguồn điện liên tục có 

công suất lớn hơn 3kWh. Chọn pin mặt trời 

Mono JA solar 550 W có công suất là 550 W 

và có kích thước là 2285113435 mm.  

Ta có toàn tải sử dụng [4]:  

Ptt = kPt = 1,28 = 9,6 (kWh)         (4) 

Trong đó: 

Ptt là công suất toàn tải (kWh); 

k là hệ số quá tải chọn k = 1,2; 

Pt là công suất tiêu thụ (kWh); 

Pw là phạm vi công suất của pin. 

Số lượng pin cần sử dụng: 

N = tt

W

P 9600

P 550
 = 17,5 (tấm)  

Lựa chọn số tấm là 18 tấm. 

Bảng 2. Thông số hệ thống pin năng lượng 

Nội dung Thông tin 

Tên  JA solar 550 W 

Điện áp (V)  49,95 

Dòng đạt được (A)  14 

Phạm vi công suất  550 

Kích thước (mm) 2285113435  

Trọng lượng (kg) 31,6 

Số lượng (tấm) 18  

4.2. Tính toán bộ đổi nguồn (Inverter) 

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một 

chiều hoặc ngược lại có tần số và điện áp có 

thể điều chỉnh. Các mạch cơ bản bao gồm bộ 

tạo dao động, mạch điều khiển, mạch điều 

khiển cho các thiết bị nguồn, thiết bị chuyển 

mạch và máy biến áp. Việc chuyển đổi điện áp 

một chiều thành xoay chiều đạt được bằng 

cách chuyển đổi năng lượng được lưu trữ 

trong nguồn một chiều như pin, hoặc từ đầu ra 

của bộ chỉnh lưu, thành điện áp xoay chiều. 

Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng 

các thiết bị chuyển mạch được bật và tắt liên 

tục, sau đó đẩy mạnh sử dụng máy biến áp. 

Điện áp đầu vào 1 chiều được bật và tắt bởi 

các thiết bị nguồn như MOSFET hoặc bóng 

bán dẫn điện và các xung được cấp cho phía 

sơ cấp của máy biến áp. Điện áp thay đổi 

trong sơ cấp gây ra một điện áp xoay chiều ở 

cuộn thứ cấp. Máy biến áp cũng hoạt động 

như một bộ khuếch đại trong đó nó làm tăng 

điện áp đầu ra theo tỷ lệ được xác định bởi số 

lần đi vào lần lượt. Trong hầu hết các trường 

hợp, điện áp đầu ra được tăng từ mức 12 V 

tiêu chuẩn được cung cấp bởi pin hoặc thiết bị 

nguồn lên mức 220 V của dòng điện xoay 

chiều.  

Để chọn biến tần ta cần tính toán giá trij của 

biến tần, từ đó lựa chọn được loại biến tần có 

phù hợp để chạy hệ thống. Để hệ thống chạy 

được đảm bảo công suất thì giá trị biến tần 

phải lớn hơn giá trị tổng tải là 20% với giá trị 

tổng tải đã tính ở trên ta có Ptt = 9,6 kWh. Nên 

ta tính được công suất cần thiết của biến tần.  

Công suất của biến tần là: 

Pbt = Ptt1,2 =9,61,2= 11,52 (kWh) 

Với kết quả tính toán và căn cứ theo thị 

trường ta chọn biến tần có công suất là 12 

kWh. 

4.3. Tính toán acqui 

Với hệ thống acqui sử dụng cho nguồn năng 

lượng cần đảm bảo lưu điện cho thiết bị hoạt 

động đảm bảo công suất. Dung lượng của 

bình được tính như sau [4]: 

H

t

T W
A

V P





        (5) 

AH: Dung lượng bình acquy; 
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V: Hiệu điện thế của bình; 

W: Công suất tiêu thụ; 

Pf: Chỉ số tiêu thụ bình = 0,8. 

H

2 9600
A 1000 (Ah)

24 0,8


 


 

Trên thị trường hiện có bình acquy GS N200Z 

12 V - 210 Ah. Để đáp ứng dòng điện tính 

toán thì ta cần 5 bình acquy đấu song song với 

nhau.  

Bảng 3. Thông số hệ thống bộ acquy 

Tên Thông số 

Loại acquy GS N200Z 

Điện áp (V) 12 

Công suất (Ah) 210 

Kích thước (mm) 521278268 

Số lượng 5 cái 

5. CHẾ TẠO THIẾT BỊ LỌC NƯỚC BIỂN 

THÀNH NƯỚC NGỌT 

Với các thông số hệ thống tính toán, tiến tành 

chế tạo thế thiết bị lọc. Trọng lượng của các 

tấm pin năng lượng mặt trời 500 kg và hệ 

thống lọc khoảng 50 kg, tổng trọng lượng của 

thiết bị hoàn toàn có thể đặt lên trên các tàu cá. 

Hệ thống này được thiết kế theo 02 modul là 

hệ thống lọc chưng cất và pin năng lượng, các 

tàu cá có thể sử dụng các nguồn điện từ máy 

phát cho hệ thống ra nhiệt giúp giảm cho phí 

và trọng tải của tàu cá. Nước sau khi lọc có 

thể sử dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

đối với nước khoáng thiên nhiên và nước 

uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT. 

 

Hình 3. Hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt 

6. KẾT LUẬN 

Việc giải quyết nguồn nước sinh hoạt cho ngư 

dân khi đánh bắt xa bờ luôn được quan tâm và 

là bài toán cần giải quyết.  

Xây dựng mô hình lọc nước biển thành nước 

ngọt có thể giúp ngư dân giải quyết định bài 

toán về kinh phí và tải trọng di chuyển của tàu 

cá. 

Kết quả nghiên cứu trình bày trong bài báo 

này sẽ là một định hướng tốt các giải pháp 

cung cấp nước sinh hoạt cho ngư dân khi đánh 

bắt xa bờ. 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG SUẤT, VẬN TỐC CẮT  
VÀ ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU CẮT ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT RÃNH CẮT  

TRÊN VẬT LIỆU SKD 11 KHI GIA CÔNG BẰNG LASER 

RESEARCH THE EFFECTS OF POWER LASER, CUTTING SPEED AND NOZZLE 
DIAMETER TO THE SURFACE ROUGHNESS IN LASER CUTTING OF SKD11 STEEL  

Hoàng Anh Tuấn, Đỗ Anh Tuấn 

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

Đến Tòa soạn ngày 25/04/2022, chấp nhận đăng ngày 15/05/2022      

 

Tóm tắt: 

 

Gia công laser là quá trình gia công không tiếp xúc cơ học trực tiếp giữa phôi và thiết bị cắt, 

khả năng bóc tách vật hiệu dựa trên hiệu ứng nhiệt nên rất thích hợp để cắt các vật liệu kỹ 

thuật tiên tiến khó gia công bằng các phương pháp truyền thống. Tính năng quan trọng nhất 

của cắt laser là khả năng tạo ra nhiệt năng tập trung cao để thực hiện gia công nhanh và 

chính xác, tạo ra đường cắt hẹp, chất lượng tốt và vùng ảnh hưởng nhiệt nhỏ. Để đánh giá 

ảnh hưởng của các tham số đến độ nhám bề mặt rãnh cắt trên SKD11, các thông số: công 

suất laser (P), vận tốc cắt (v) và đường kính đầu cắt (d) đã được lựa chọn theo phương 

pháp thực nghiệm Taguchi. Kết quả cho thấy vận tốc cắt là yếu tố ảnh hưởng chính đến 

nhám bề mặt với 45,73%, tiếp theo là công suất laser với tỷ lệ là 36,95% và đường kính đầu 

cắt là 15,93%. Từ dữ liệu thực nghiệm, phương pháp quy hoạch thực nghiệm trực giao 

được sử dụng để xây dựng mô hình toán học của hàm nhám bề mặt với công suất laser, 

vận tốc cắt, đường kính đầu cắt. Kết quả xác nhận rằng ảnh hưởng của vận tốc cắt lớn hơn 

so với ảnh hưởng của công suất và đường kính đầu cắt. 

Từ khóa: Cắt laser, SKD11, độ nhám bề mặt (Ra), Taguchi. 

Abstract: 

 

Laser machining is a directly mechanical noncontact process between tools and workpiece; 

the possibility of splitting material based on the thermal effect is very suitable for advanced 

materials which are difficult to machine by traditional methods. The most important feature of 

laser cutting is the ability to generate highly concentrated thermal energy to perform 

high-speed machining with high precision, with a narrow cutting kerf, high-quality cuts and 

small heat affected zone. To evaluate the effect of cutting parameters on surface roughness 

on SKD11, cutting parameters including power laser (P), cutting speed (v) and nozzle 

diameter (d), have been selected according to the Taguchi method. The result has revealed 

that the main factor affected to surface roughness was cutting speed with 45,73%, laser 

power at a ratio of 36,95% and nozzle diameter with 15,93%. A mathematical model of 

surface roughness function including power laser, cutting speed and nozzle diameter is 

formed by the orthogonal experimental design method though the experiental statistics. The 

outcome has proved that the effect of cutting speed is higher than the effects of power laser 

and nozzle diameter. 

Keywords: Laser cutting, SKD11, surface roughness (Ra), Taguchi. 
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1. GIỚI THIỆU 

Trong các phương pháp gia công mới thì 

phương pháp gia công bằng các chùm tia có 

nguồn nhiệt tập trung đã được sử dụng phổ 

biến như: gia công bằng Plasma, gia công 

bằng chùm tia điện tử, gia công bằng tia laser. 

Trong đó gia công vật liệu bằng laser là một 

trong những công nghệ mới được ứng dụng 

rộng rãi trong ngành gia công cắt gọt với lợi 

thế về chất lượng gia công, hiệu quả kinh tế 

và khả năng tạo hình so với các phương pháp 

gia công truyền thống [4].  

Thép SKD 11 được xếp vào nhóm vật liệu 

khó gia công vì các đặc tính vật liệu và luyện 

kim của nó. Với khả năng ứng dụng rộng rãi 

của thép SKD11 trong ngành công nghiệp ôtô, 

khuôn mẫu, khuôn đúc nhờ đặc tính tốt như 

độ bền, độ cứng cao [5]. Việc đánh giá các 

chế độ cắt đến chất lượng gia công đã được 

các nhà nghiên cứu quan tâm như gia công 

phay, gia công tia lửa điện… Các nghiên cứu 

về gia công SKD11 đã được xem xét thực 

hiện bằng mô phỏng và thực nghiệm. Guojun 

Zhang và công sự [6] đã đưa ra những phân 

tích chất lượng bề mặt phôi (Ra) và tốc độ 

loại bỏ vật liệu (MRR) trong quá trình gia 

công vật liệu SKD11 bằng gia công cắt dây tia 

lửa điện tốc độ trung bình (MS-WEDM). Mạc 

Thị Bích và cộng sự cho rằng khi gia công vật 

liệu SKD11 bằng phương pháp phay có trợ 

nhiệt TAM bằng gia nhiệt cảm ứng, lực cắt 

giảm tối đa 66,9% so với gia công thông 

thường [2]. Gia công laser là quá trình gia 

công không có tiếp xúc trực tiếp giữa phôi và 

thiết bị cắt nên rất thích hợp để cắt các vật liệu 

kỹ thuật tiên tiến khó gia công. Tính năng 

quan trọng của cắt laser là khả năng tạo ra 

nhiệt năng tập trung cao để thực hiện gia công 

nhanh và chính xác, tạo ra đường cắt hẹp, chất 

lượng tốt và vùng ảnh hưởng nhiệt nhỏ (HAZ) 

[7]. Tuy nhiên chất lượng cắt laser rất khó 

phán đoán do tính chất nhiệt phức tạp của quá 

trình cắt. Vì thế để tăng năng suất cắt và chất 

lượng sản phẩm khi cắt laser trên vật liệu 

SKD11 cần sử dụng bộ tham số công nghệ gia 

công: Công suất laser, tốc độ cắt, đường kính 

đầu cắt, áp suất khí hỗ trợ, khoảng cách đầu 

cắt tới bề mặt phôi, vị trí điểm hội tụ… một 

cách hợp lý. Trong đó, mức độ ảnh hưởng của 

công suất và vận tốc cắt, áp suất khí hỗ trợ, 

đường kính đầu cắt là vấn đề cần được quan 

tâm. 

Phương pháp gia công bằng laser có những ưu 

điểm so với các phương pháp gia công thông 

thường: Bề mặt gia công cho chất lượng tốt 

(bề mặt ít phải xử lý sau gia công), chiều rộng 

rãnh cắt nhỏ (tiết kiệm được vật liệu), ít biến 

dạng (do vùng ảnh hưởng nhiệt nhỏ) [8]; quá 

trình cắt không phụ thuộc vào cơ tính của vật 

liệu nên phương pháp gia công này có thể 

khoan, hàn, cắt đứt các vật liệu có độ bền cao, 

phi kim loại và khó gia công bằng phương 

pháp truyền thống [1]. 

Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa công 

suất laser, tốc độ cắt và nhám bề mặt trên các 

vật liệu carbon thấp và thép không gỉ, các 

nghiên cứu cho rằng độ nhám của rãnh cắt 

tăng khi tăng công suất và giảm khi tăng tốc 

độ cắt sau đó tăng nhẹ khi tiếp tục tăng tốc độ 

cắt. Trong các nghiên cứu này cũng đánh giá 

tốc độ cắt có ảnh hưởng quan trọng nhất đến 

độ nhám bề mặt gia công [9-12]. Khi tiến 

hành nghiên cứu trên thép carbon thấp KJ 

Muralidhara [12] bằng việc sử dụng mô hình 

ANN (mô hình mạng nơron nhân tạo – 

Artificial Neural Network) đã đánh giá ảnh 

hưởng của công suất laser, tốc độ cắt, áp suất 

khí thổi lên độ nhám bề mặt khi gia công bằng 

laser CO2 và chỉ ra khi công suất laser tăng thì 

độ nhám bề mặt rãnh cắt tăng; khi tăng vận 

tốc cắt, độ nhám của bề mặt sẽ giảm, tuy 

nhiên nếu tăng tốc độ cắt quá lớn thì thời gian 
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tương tác của laser với vật liệu không đủ để 

cắt vật liệu dẫn đến vết cắt sẽ bị tạo xỉ ở bề 

mặt dưới của vết cắt, làm độ nhám bề mặt 

tăng lên. M.Boujelbene [13] đã nghiên cứu và 

tối ưu hóa ảnh hưởng của quá trình cắt bằng 

laser CO2 đến độ nhám bề mặt vết cắt trên vật 

liệu thép carbon thấp. Trong các nghiên cứu 

này, các tác giả đã kết luận: Độ nhám trung 

bình bậc hai (Rq) giảm nhẹ khi công suất laser 

(P), áp suất dòng khí thổi hỗ trợ tăng lên, còn 

khi vận tốc cắt (v) tăng thì độ nhám giảm 

mạnh. Cũng bằng phương pháp thực nghiệm 

trên vật liệu thép EN43 dày 2 mm Lin Li và 

cộng sự [14] đánh giá ảnh hưởng của công 

suất laser, vận tốc cắt, khoảng cách hội tụ, áp 

suất khí thổi đến độ nhám bề mặt. Nghiên cứu 

đã chỉ ra rằng ở vận tốc cắt tăng thì độ nhám 

bề mặt có xu hướng giảm. Tuy nhiên các 

nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các thông 

số cắt đến hiệu quả và chất lượng gia công 

trên vật liệu SKD11 bằng laser vẫn chưa được 

quan tâm. 

Vì vậy trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ tiến 

hành thực nghiệm để đánh giá quá trình cắt 

laser trên vật liệu SKD11. Nghiên cứu này sẽ 

tập trung đánh giá ảnh hưởng của công suất 

nguồn laser, tốc độ cắt, đường kính đầu cắt tới 

độ nhám bề mặt rãnh cắt từ đó lựa chọn bộ 

tham số công nghệ tham khảo (P,v,d) phù hợp 

cho quá trình gia công vật liệu SKD11 trong 

thực tế. Nghiên cứu cũng đề xuất mô hình 

toán học đủ độ tin cậy, mô tả sự phụ thuộc của 

các tham số đầu vào và đầu ra ở các điều kiện 

nhất định. 

2. THỰC NGHIỆM  

Quá trình thực nghiệm được tiến hành trên 

thiết bị máy cắt laser 3015 CNC - Raycus 

3300W (Hình 1). Tia laser được phát ở chế độ 

sóng liên tục và sử dụng khí N2 làm khí hỗ trợ 

trong quá trình cắt (đồng trục với chùm laser). 

Các thông số thực nghiệm được thiết kế theo 

phương pháp quy hoạch trực giao bằng cách 

thay đổi công suất laser (P), vận tốc cắt (V) và 

đường kính đầu cắt (d) cho vật liệu SKD11 ở 

ba cấp độ (Bảng 1). Thành phần hóa học của 

phôi được cho trong bảng 2.  

Mẫu được cắt theo dạng hình lược như hình 2. 

Độ nhám bề mặt rãnh cắt được đo trên máy 

Mitutoyo SJ301 với tiêu chuẩn đo nhám 

JS2001 và được chụp phóng đại 80 lần bằng 

kính hiển vi HHM 500 (hình 3). Độ nhám bề 

mặt rãnh cắt được đo tại 5 điểm trên khoảng 

chiều dài của rãnh là 40mm và đo trên 9 rãnh 

cho một mẫu (hình 2, hình 3). 

Bảng 1. Tham số điều khiển và các mức độ 

Ký hiệu Tham số điều khiển Đơn vị 
Mức độ 

1 2 3 

A Công suất (P) W 2200 2400 2600 

B Vận tốc cắt (v) mm/ph 1500 1650 1800 

C Đường kính đầu cắt (d) mm 2,5 3,5 4,5 

Bảng 2. Thành phần hóa học của vật liệu SKD11 [15] 

 C Cr Mo Si Mn Ni V 

% 1,4- 1,6 11,0- 13,0 0,7- 1,2 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ----- 0,15- 0,3 
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Hình 1. Máy cắt laser Raycus 3300 W 

 

Hình 2. Kích thước của mẫu cắt 

 

Hình 3. Vị trí điểm đo trên rãnh cắt 

  

Hình 4. Hình ảnh bề mặt rãnh cắt ở chế độ khác nhau 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá ảnh hưởng của các thông số 

công nghệ đến độ nhám 

3.1.1. Ảnh hưởng của công suất laser đến 

nhám bề mặt 

Mặc dù, gia công bằng laser là một quá trình 

gia công không tiếp xúc nhưng nhiệt độ của 

chùm laser sinh ra lớn làm ảnh hưởng đến 

chất lượng bề mặt của rãnh cắt. Chất lượng bề 

mặt cũng phụ thuộc vào áp suất của khí hỗ trợ. 

Một trong những chức năng của khí hỗ trợ là 

loại bỏ kim loại nóng chảy ra khỏi bề mặt 

rãnh cắt. Ở áp suất khí cao hơn việc hình 

thành rãnh cắt sẽ nhanh và chất lượng bề mặt 

tốt hơn. Việc đánh giá chất lượng bề mặt được 

thực hiện bằng cách sử dụng thông số độ 

nhám bề mặt (Ra). Giá trị Ra được cho trong 

bảng 3. Khi thực hiện với các giá trị công suất 

laser thay đổi từ 2200đến 3000 W, các thông 

số v = 1800 mm/ph, áp suất khí N2 = 1,4 Mpa 

được giữ cố định. 

Bảng 3. Giá trị độ nhám bề mặt (Ra) ở công suất 

laser (P) khác nhau 

Công suất 

laser P (W) 

Đường kính đầu cắt d (mm) 

2,5  3,5  4,5  

Nhám bề mặt, Ra (µm) 

2200 3,726 4,016 4,092 

2400 4,016 4,196 4,402 

2600 4,188 4,378 4,656 

3000 4,662 4,738 4,962 

 

Hình 5. Đồ thị ảnh hưởng của công suất laser (P) 

đến độ nhám bề mặt (Ra) 



KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . SỐ 35 - 2022                                    13 

Kết quả trên hình 5 cho thấy, khi cắt ở vận tốc 

cắt 1800 mm/ph, với đường kính đầu cắt là 

2,5 mm thì khi công suất laser tăng từ 2200 

đến 3000 W, độ nhám bề mặt rãnh cắt tăng từ 

3,726 đến 4,662 µm điều này là do ở mức 

công suất laser cao sẽ dẫn đến năng lượng 

laser dư thừa hấp thụ vào vết cắt, lúc này vật 

liệu nóng chảy quá mức được tạo ra và hình 

thành các vân chồng lên nhau trên bề mặt. Áp 

suất khí thổi cũng ảnh hưởng lớn đến chất 

lượng bề mặt, khi áp suất khí có tốc độ lớn, 

đường kính đầu cắt nhỏ, vật liệu nóng chảy 

loại bỏ ra khỏi bề mặt nhanh hơn ngăn cản sự 

bám vật liệu nóng chảy lên bề mặt cắt. 

3.1.2. Ảnh hưởng của vận tốc cắt đến 

nhám bề mặt 

Vận tốc cắt (v) là tốc độ di chuyển của nguồn 

nhiệt tập trung trên mặt của phôi. Tại một 

công suất cố định, khi vận tốc cắt thấp thì độ 

nhám bề mặt rãnh cắt sẽ cao điều này được 

giải thích là do thời gian tương tác giữa chùm 

laser và kim loại lâu hơn, khiến lượng nhiệt 

tại vị trí cắt lớn, vật liệu bị nóng chảy nhiều 

hơn, bề mặt bị phá hủy nhiều hơn bởi nhiệt do 

chùm laser tác động lên, điều này cũng đồng 

nghĩa với việc chiều rộng rãnh cắt lớn hơn.  

Khi tăng vận tốc cắt, chất lượng nhám bề mặt 

được cải thiện, tuy nhiên nếu tiếp tục tăng vận 

tốc cắt sẽ xảy ra hiện tượng cắt không đứt đó 

gọi là điểm giới hạn của vận tốc, tại vận tốc 

này nguồn nhiệt này tập trung không đủ thời 

gian để làm nóng chảy vật liệu cần cắt. Giá trị 

vận tốc giới hạn này phụ thuộc vào chiều dày 

vật liệu và loại vật liệu gia công.  

Để đánh giá ảnh hưởng vận tốc cắt đến nhám 

bề mặt rãnh cắt, thực hiện với các giá trị vận 

tốc thay đổi từ 1500 2100 mm/ph, các thông 

số d = 3,5 mm, áp suất khí N2 = 1,4 MPa; 

khoảng cách từ đầu cắt đến phôi h = 0,8 mm 

được giữ cố định. Kết quả thí nghiệm cho 

trong bảng 4. 

Bảng 4. Giá trị bề nhám bề mặt (Ra) ở vận tốc cắt (v) 

khác nhau 

Vận tốc cắt v 

(mm/ph) 

Công suất laser (W) 

2200 2400 2600 

Nhám bề mặt, Ra (µm) 

1500 4,570 4,736 4,886 

1650 4,378 4,676 4,710 

1800 4,016 4,196 4,378 

2100 3,825 4,075 4,345 

Trong quá trình gia công laser, vận tốc cắt ảnh 

hưởng đến tốc độ loại bỏ vật liệu cũng như 

chất lượng bề mặt cắt. Ở vận tốc cắt thấp 

(<1650 mm/ph) xuất hiện các vân trên tất cả 

các mẫu, chiều cao của vân lớn dẫn đến độ 

nhám bề mặt cao. Khi vận tốc cắt tăng lên, 

khoảng vân bề mặt trở lên nông dần và có xu 

hướng xuất hiện về phía dưới của rãnh cắt, khi 

vận tốc cắt từ 1800 mm/ph trở nên thì bề mặt 

rãnh cắt phẳng hơn và lượng vân bề mặt đồng 

đều hơn, độ nhám bề mặt Ra = 4,016(µm) tại 

vận tốc cắt 1800 mm/ph (hình 6).  

 

Hình 6. Đồ thị ảnh hưởng của vận tốc cắt (v)  

đến độ nhám bề mặt (Ra) 

3.1.3. Ảnh hưởng của đường kính đầu cắt 

đến độ nhám bề mặt rãnh cắt 

Ảnh hưởng của đường kính đầu cắt đến nhám 

bề mặt được thể hiện như hình 7, đường kính 

đầu cắt được khảo sát từ d = 2,5  5,0 mm tại 

vận tốc cắt, v = 1500  1800 mm/ph, khi gia 

công bằng laser luồng khí có ảnh hưởng đến 

chất lượng vết cắt như trình bày ở trên áp suất 

khí hỗ trợ tăng thì độ nhám sẽ giảm. 
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Hình 7. Đồ thị ảnh hưởng đường kính đầu cắt (d) 

đến nhám bề mặt (Ra) 

 

Hình 8. Hình ảnh rãnh cắt dưới có bavia  

khi sử dụng đường kính đầu cắt d = 5.0 mm 

Khi đường kính đầu cắt lớn (d = 4,5 mm) ở 

vận tốc cắt nhỏ (1500 mm/ph), độ nhám bề 

mặt tăng do lượng nhiệt tập trung quá lâu dẫn 

đến hình thành nhiều vân trên bề mặt, điều 

này cho thấy vận tốc là yếu tố ảnh hưởng 

chính đến chất lượng bề mặt. Qua các kết quả 

thực nghiệm thấy rằng khi đường kính đầu cắt 

tăng (2,54,5 mm) tại công suất laser 2400 W, 

vận tốc cắt 1800 mm/ph thì độ nhám bề mặt 

có xu hướng tăng từ 4,016 đến 4,402 µm. Tuy 

nhiên tại, một áp suất cố định (Pk = 1,4 MPa), 

đường kính đầu cắt tăng mạnh (d = 5,0 mm) 

sẽ làm dòng khí hỗ trợ bị phân tán dẫn đến 

luồng khí hỗ trợ không đủ để loại bỏ vật liệu 

ra khỏi bề mặt gia công, khi đó lượng kim loại 

nóng chảy không có đường thoát có thể có 

hiện tượng trào ngược lên bề mặt của phôi, 

phá hỏng vết cắt, độ nhám bề mặt tăng, xuất 

hiện xỉ trên bề mặt rãnh cắt dưới (hình 8). 

3.2. Xây dựng mô hình toán học nhám bề 

mặt 

Từ kết quả của bài toán thực nghiệm, sử dụng 

phần mềm Minitab, bằng phân tích ANOVA 

cho độ nhám bề mặt rãnh cắt cho thấy, vận tốc 

cắt (v) có ảnh hưởng lớn nhất 45,73% đến 

nhám bề mặt rãnh cắt. Tiếp theo đó phần trăm 

ảnh hưởng của công suất (P) và đường kính 

đầu cắt (d) thấp hơn lần lượt là 36,95% và 

15,93%. 

Sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm 

trực giao [3] để xây dựng mô hình toán học 

mô tả mối quan hệ giữa độ nhám bề mặt với 

các thông số ảnh hưởng chính. Số thí nghiệm 

N = 2
3
 = 8 và một thí nghiệm tại tâm (bảng 5). 

Phương trình hồi quy viết dưới dạng: 

Ra = b0p
b1
v

b2
d

b3
          (1) 

Sử dụng phần mềm Minitab 19 để tính toán, 

sau đó chuyển phương trình hồi quy với các 

biến mã hóa về phương trình với các biến 

thực ta nhận được mô hình toán học của nhám 

bề mặt rãnh cắt có dạng : 

Ra = 2.4843p
0.612

v
0.591

d
0.165      

(2)
 

Sử dụng phần mềm MATLAB ta vẽ được đồ 

thị mối quan hệ độ nhám bề mặt với các thông 

số công suất laser, vận tốc cắt và đường kính 

đầu cắt (hình 9, 10). 

Hình 9 cho thấy, khi tăng công suất laser, độ 

nhám bề mặt tăng lên. Điều này là do mức 

công suất laser cao sẽ dẫn đến năng lượng 

laser dư thừa hấp thụ vào vết cắt làm cho vật 

liệu nóng chảy quá mức từ đó hình thành các 

vân chồng lên nhau trên bề mặt cắt. Vận tốc 

cắt tăng, tương tác của chùm laser lên vật liệu 

sẽ ít hơn. Điều này có thể dẫn đến độ nhám  
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bề mặt thấp hơn nhưng bề rộng rãnh cắt sẽ 

giảm đi. 

Hình 9, 10 cho thấy, đường kính đầu cắt tăng 

thì nhám bề mặt tăng. Tuy nhiên, khi tăng tiếp 

đường kính đầu cắt, có hiện tượng tụt áp, lúc 

này áp suất không đủ để đẩy kim loại nóng 

chảy ra khỏi vùng cắt, để lại nhiều bavia đọng 

tại mặt dưới của vùng gia công. 

Bảng 5. Ma trận quy hoạch thực nghiệm 

TT X1 X2 X3 X1 (W) X2 (mm/ph) X3 (mm) 
Ra 

(µm) 

1 - - - 2200 1500 2.5 4.170 

2 + - - 2600 1500 2.5 4.694 

3 - + - 2200 1800 2.5 3.726 

4 + + - 2600 1800 2.5 4.188 

5 - - + 2200 1500 4.5 4.740 

6 + - + 2600 1500 4.5 4.944 

7 - + + 2200 1800 4.5 4.092 

8 + + + 2600 1800 4.5 4.656 

9 0 0 0 2400 1650 3.5 4.676 
 

 

Hình 9. Mối quan hệ giữa độ nhám bề mặt (Ra)  

với công suất laser (P) và vận tốc cắt (v) 

 

Hình 10. Mối quan hệ giữa độ nhám  

với vận tốc cắt laser và đường kính đầu cắt 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này đã tiến hành đánh giá ảnh 

hưởng của thông số công nghệ: Công suất 

laser (P), vận tốc cắt (V), đường kính đầu cắt 

(d) đến độ nhám bề mặt rãnh cắt trên vật liệu 

SKD11 bằng phương pháp thực nghiệm 

Taguchi và xử lý trên phần mềm Minitab 19. 

Kết quả cho thấy vận tốc cắt là yếu tố ảnh 

hưởng chính đến nhám bề mặt với 45,73%, tiếp 

theo là công suất laser với tỷ lệ là 36,95% và 

đường kính đầu cắt là 15,93%. Từ dữ liệu thực 

nghiệm và phương pháp quy hoạch thực 

nghiệm trực giao, mô hình toán học của hàm 

nhám bề mặt với công suất laser, vận tốc cắt, 

đường kính đầu cắt đã được xây dựng. Kết quả 

xác nhận rằng ảnh hưởng của vận tốc cắt lớn 

hơn so với ảnh hưởng của công suất và đường 

kính đầu cắt. Kết quả này cho thấy các yếu tố 

như công suất, vận tốc cắt ảnh hưởng đến nhám 

bề mặt có chung quy luật với các nghiên cứu 

trước đó trên các loại vật liệu khác.
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NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIẢM TIẾNG ỒN ỐNG 
THẢI CHO ĐỘNG CƠ D243 KHI THỦY HÓA  

THE STUDY AND CALCULATION ON THE DESIGN OF EXHAUST TUBE NOISE 
REDUCTION SYSTEM FOR D243 ENGINE IN HYDRAGRATION 

Trần Văn Hoàng, Nguyễn Thị Hương 

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

Đến Tòa soạn ngày 12/09/2022, chấp nhận đăng ngày 29/09/2022  

 

Tóm tắt: 

 

Trong những năm gần đây, việc tính toán thiết kế các loại động cơ lắp trên ô tô máy kéo đã 

thu được những thành tựu đáng kể. Hệ quả là số lượng động cơ sản xuất ra lắp trên các 

phương tiện này rất lớn, dẫn đến dư thừa. Động cơ cỡ lớn lắp trên máy kéo là D243 cũng 

nằm trong tình trạng đó. Trong khi đó động cơ thủy lại thiếu nhiều và mua của nước ngoài 

thì giá thành cao. Để giải quyết tình trạng này, phương án thủy hóa động cơ D243 đã được 

nhiều người nghĩ đến và đã có một số đề tài nghiên cứu vấn đề này. Tuy nhiên, khoang máy 

của tàu thuyền thường nhỏ và kín, vì thế tiếng ồn sẽ phát ra lớn và ảnh hưởng trực tiếp 

những người sinh sống trên tàu. Giải quyết giảm ồn cho động cơ D243 là vấn đề cấp thiết 

để giảm tác hại đến con người. Vì vậy, bài báo này sẽ đi nghiên cứu, tính toán và thiết kế hệ 

thống giảm tiếng ồn cho động cơ D243 khi thủy hóa. 

Từ khóa: Động cơ, máy kéo, tiếng ồn, ống thải. 

Abstract: 

 

In recent years, the calculation and design of engines mounted on tractors has obtained 

remarkable achievements. As a result, the number of engine produced and installed on 

these vehicles is very large, leading to redundancy. The large engine mounted on the 

tractor, the D243 is also in the same situation. Meanwhile, marine engines are in short 

supply and purchased from abroad, the cost is high. To solve this situation, the option of 

hydraulic engine D243 has been thought by many people and there have been a number of 

research topics on this issue. However, the engine compartment of a boat is usually small 

and closed, so the noise will be loud and directly affect the people living on the ship. Solving 

noise reduction for D243 engine is an urgent issue to reduce economy as well as reduce 

harm to people. Therefore, this paper will research, calculate and design a noise reduction 

system for the D243 engine when hydrate. 

Keywords: Engine, tractor, noise, exhaust. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Động cơ đốt trong nói chung và động cơ 

Diesel nói riêng hiện đang được sử dụng rộng 

rãi trong hầu khắp các lĩnh vực kinh tế khác 

nhau, chiếm tỷ lệ lớn đến hơn 90% trong các 

phương tiện vận tải đường bộ, đường sông, 

đường biển. . .  

Việc sử dụng rộng rãi động cơ này so với 

động cơ tuốc bin hơi, tuốc bin khí là do có 

nhiều ưu điểm nổi trội như tính kinh tế cao, 

làm việc bền và tin cậy, trọng lượng và kích 

thước nhỏ gọn; sử dụng và bảo dưỡng sửa 

chữa dễ dàng, có thể cường hóa nhờ tăng áp; 

cơ động trong khi khởi động, đảo chiều quay, 
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tăng tải và có khả năng tự động hóa hoàn 

toàn. 

Việc đặt mua và sử dụng động cơ tàu thủy của 

nước ngoài rất đắt và không phải lúc nào cũng 

có sẵn. Vì thế, tận dụng các động cơ máy kéo 

có sẵn, cải tiến để lắp lên tàu thủy là một 

hướng giải quyết cực kì hiệu quả. Khi thủy 

hóa động cơ D243 từ động cơ máy kéo để lắp 

trên các tàu đánh bắt xa bờ, do tàu thuyền 

không lớn, phòng ở và phòng nghỉ ngơi của 

dân chài liền kề với khoang máy, nên nghiên 

cứu giảm tiếng ồn cho động cơ D243 là một 

vấn đề rất cần thiết. 

2. ĐỘNG CƠ D243 

2.1. Thông số cơ bản động cơ [3,6] 

Bảng 1. Thông số động cơ D243 

Thông số 
Ký 

hiệu 
Giá trị 

Hành trình piston S 125 mm 

Đường kính xilanh D 110 mm 

Số xilanh  4 

Chiều dài thanh truyền L 230 mm 

Công suất định mức Ne 58,88 kW 

Mômen cực đại n=1400v/ph Memax 280 Nm 

Số vòng quay định mức nN 
2200 

v/ph 

Suất tiêu hao nhiên liệu ge 
183 

g/ml.h 

Tỷ số nén  16,4 

Góc mở sớm xupáp nạp α1 10
o 

Góc đóng muộn xupáp nạp α2 40
o 

Góc mở sớm xupáp thải β1 40
o 

Góc đóng muộn xupap thải β2 10
o 

Góc phun sớm φs 17
o 

Thứ tự làm việc  1-3-4-2 

Đường kính nấm xupap nạp Dn 48 mm 

Đường kính nấm xupap thải Dt 42 mm 

Trọng lượng động cơ  430 kg 

2.2. Kết cấu cơ bản của động cơ D243[2] 

 

Hình 1. Mặt cắt dọc động cơ D243 

2.3. Các vị trí gây ồn động cơ D243 [1] 

 Ồn do nạp; 

 Ồn do thải; 

 Ồn do bơm cao áp; 

 Ồn do piston đảo trong khe hở nhiệt giữa 

piston và xilanh; 

 Ồn do mất cân bằng về lực quán tính và 

mô men lật động cơ; 

 Ồn do quạt hút của hệ thống làm mát ; 

 Ồn do cơ cấu phối khí. 

Qua nghiên cứu và đo đạc, vị trí ổn lớn nhất 

cần được xử lý đó là ồn do đường thải.  

3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THẢI 

KHI THỦY HÓA 

3.1. Hệ thống thải động cơ D243 

Đường thải của động cơ D243 lắp trên máy 

kéo rất đơn giản (hình 2). Đoạn ống ngắn ống 

thải 1, từ nắp xylanh của động cơ đến bình 

tiêu âm 2. Do đặc điểm của môi trường khai 

thác và nhu cầu trang bị nên hệ thống này rất 

đơn giản và khí thải gây ồn lớn cho môi 

trường xung quanh. Kết cấu gồm: buồng trung 

tâm tạo xoáy lốc dòng khí thải và xung quanh 
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là buồng cộng hưởng – chủ yếu giảm động 

năng của dòng khí xoáy trong buồng trung 

tâm sang buồng cộng hưởng có ngăn rộng. 

 

Hình 2. Hệ thống thải nguyên bản động cơ 

1. Ống thải; 2. Bình tiêu âm 

Hình 3: Kết cấu hệ thống thải khi thủy hóa 

 

Hình 3. Kết cấu hệ thống thải khi thủy hóa 

Vì vậy, kết cấu này không phù hợp khi thủy 

hóa động cơ D243. 

3.2. Tính toán thiết kế hệ thống thải 

3.2.1. Tính diện tích tiết diện ngang ống 

thải [3] 

Diện tích tiết diện ngang của đường ống thải 

được tính theo công thức: 

F = 2v
(m )

c
                (1) 

V: Lưu lượng khí tính trong 1 giây có thể xác 

định nhờ xuất tiêu hao nhiên liệu tính theo giờ 

và hệ số dư lượng không khí α. 

V=0,115.10
-4

.α.ge.Ne.Tr          (2) 

Với các thông số: 

α: Hệ số dư lượng không khí (ở phần phụ 

lục) : α = 1,473 

ge: Suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ:  

ge = 183 g/ml.h 

Ne: Công suất của động cơ: Ne = 80 ml  

Tr: Nhiệt độ khí thải: Tr =739
0
K 

Thay vào công thức (3.2) ta có; 

V = 0,115.10
-4

 .1,473.183.80.739 = 0,1832 

m
3
/s 

C là tốc độ chuyển động cho phép của dòng 

khí thải. 

Đối với động cơ 4 kỳ: C = 40 ÷ 60 m/s. Ta 

chọn C = 50 m/s 

 Vậy F = 
v 0,1832

c 50
 = 0,003 m

2
 

Từ đó tính được đường kính trong ống thải là: 

D = 
4F 4.0,003

3.14
  = 0,06 m = 60 mm 

Theo ΓOCT 8732 – 70 [7],  chọn ông thải 

tiêu chuẩn với D = 60 mm, chiều dày S = 2, 

vật liệu chế tạo là thép CT3 chế tạo bằng 

phương pháp cuốn tôn rồi hàn lại. Các đoạn 

ống thải được nối với nhau bằng các mặt bích 
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ở giữa là các đệm vật liệu chịu nhiệt. 

3.2.2. Thể tích và đường kính bình tiêu âm 

Định mức thể tích VB bình tiêu âm dao động 

trong khoảng 10 ÷ 30 lần thể tích dung lượng 

mà một piston chuyển động được trong xilanh 

động cơ. Tính chính xác hiệu quả giảm âm 

của bình tiêu âm bất kỳ là rất khó khăn và 

phức tạp. Kinh nghiệm thực tế cho thấy hiệu 

ứng âm học tỷ lệ thuận với B , tỷ lệ giữa 

chiều dài và đường kính của bình tiêu âm có 

ảnh hưởng đáng kể đến mức độ giảm âm.  

 
Với a nhỏ thì bình tiêu âm làm việc có hiệu 

ứng trong miền tần số hẹp. Tăng chiều dài 

bình LB sẽ mở rộng khả năng giảm âm. Tăng 

đường kính DB mà giữ nguyên chiều dài bình 

LB có thể dẫn đến tắt dần nhanh âm lượng trên 

đường thải. 

Thông thường a = 2÷4 (một số bình có a = 

6÷8). Ở đây ta chọn a = 3. 

Thể tích bình tiêu âm được xác định sơ bộ: 

VB = KB .
s 1

.
n i

   (dm
3
)           (3) 

S: là hành trình piston: S = 125 mm; 

n: là số vòng quay của động cơ: 

n = 2200v/p; 

i: số xy lanh của động cơ: i = 4; 

KB = (10 ÷ 35) . 10
3
 cho xe tải; 

KB = 50.10
3
 cho xe khách 

Ta chọn KB = 50.10
3
 

V
B
 = 50.10

3
 .

12,5 1
.

2200 4
 

VB = 14,2 dm
3
. 

Đường kính bình tiêu âm: 

DB = B4.V 4.14,2
3 3

. 3,14.3 
 3    

DB = 1,82 dm 

Chiều dài bình tiêu âm: 

LB = a.DB = 3. 1,65 = 5,46 dm. 

Vậy kích thước bình tiêu âm là: 

DB = 182 mm 

LB = 546 mm 

Như vậy bình tiêu âm có chiều dày ống ngoài 

là 3mm, chiều dày ống trong là 3,5 mm, ống 

trong được đỡ bằng 2 vách ngăn. 

3.2.3. Tính tổn thất trên đường ống thải [5] 

Nhìn sơ đồ hệ thống thải (hình 3), ta thấy 

nhiều đoạn gấp khúc 90
o
 và đường ống phải 

chạy theo kết cấu khoang máy: 

Để kiểm tra sự ảnh hưởng của hệ thống thải 

đến công suất của động cơ ra sao, ta tính toán 

tổn thất trên tất cả các đoạn ống thải. 

T CP P P                (4) 

TP : Tổng tổn thất trên các đoạn ống 

thẳng; 

CP : Tổng tổn thất cản cục bộ. 

Tổn thất áp suất trên đoạn ống thẳng tính theo 

công thức: 

PTi = 10
-4

 .ζ. 
2

il .v

d.2g
, (m)         (5) 

li: Chiều dài đoạn ống thẳng (m); 

v: Tốc độ trung bình của dòng chảy. 

Theo [4], Trang bị động lực diesel tàu thủy ta 

có: v = 50 (m/s).  

g: Gia tốc trọng trường 9,81 m/s
2
; 

d: Đường kính ống xả; d = 60.10
-3

 (m) 

ζ: Hệ số cản ống dẫn. 

Hệ số cản của đường ống được tính theo công 

thức: 
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ζ =
0,582

0,6 0,06t
             (6) 

t: Nhiệt độ trung bình của khí xả: 

t = 400
o
C 

Ta có: ζ = 
0,582

0,6 0,06.400
= 0,02 

TP = PTi 

TP = PT01 + PT12+ PT23 + PT34 + 

PT45 + PT56 + PT67 + PT78 

l = Ʃli = l01 + l12 + l23 + l34 + l45 + l56 + l67 + l78 

l = 150 + 600 + 150 + 450 + 450 + 200 + 

1000 + 30 + 1000 + 150 + 150 

l = 4600 mm = 4,6 m 

Thay các kết quả trên vào 3.5 ta có: 

TP =10
-4

.0,02
2

3

4,6.50

60.10 .2.9,81
(m)=0,019 m 

Tổn thất cục bộ được xác định theo biểu thức: 

Pci = ζ . 
2v

2.g
 (m)         (7) 

Trong đó: ζ : Hệ số cản cục bộ; 

Đối với khuỷu góc có ζ = 0,15 ÷ 0,3 

Chọn ζ = 0,2 

Ta có: TP =5.Pci=5.0,2.
250

2.9,81
=0,254 m 

Tổng tổn thất của đường thải là: P = 0,019 + 

0,254 = 0,273 m 

Theo số liệu tra cứu từ tài liệu CKYPYguH.A. 

[7], mức cản của bình tiêu âm thường nằm 

trong khoảng: 0,100 ÷ 0,150 m cột nước. 

Như vậy, tổng tổn thất của hệ thống thải là: 

ƩP = 0,273 + 0,100 = 0,373(m) = 373 mm 

Theo CKYPYguH.A. [7], mức tổn thất cho 

phép là: 350 ÷ 400 mm. 

Vậy, ƩP = 373 (mm) cột nước sẽ không ảnh 

hưởng đến công suất của động cơ. 

3.2.4. Biện pháp giảm nhiệt trong khoang 

máy và tính toán lớp cách nhiệt 

Do động cơ D243 khi hạ thủy được lắp trong 

khoang máy, kết cấu của khoang máy đòi hỏi 

đường ống xả (tỏa nhiệt) phải đảm bảo không 

gây ảnh hưởng đến vận hành và sửa chữa của 

công nhân. Để khắc phục tình trạng này, trên 

suốt chiều dài đường ống thải chúng ta quấn 

quanh đường ống một lớp sợi amiăng và bọc 

lớp vải amiăng bên ngoài [6]. 

Chiều dày tối thiểu của lớp cách nhiệt được 

tính chọn theo nhiệt độ tới hạn cho phép trên 

bề mặt lớp cách nhiệt: 

Y = X.lnX = t n

2 n n 0

t t2k

.D t t





          (8) 

Trong đó: k: Hệ số dẫn nhiệt của lớp cách 

nhiệt; kcal/mh.
o
C; 

k = 0,04 kcal/mh.
o
C; 

2 : Hệ số truyền nhiệt từ bề mặt lớp cách 

nhiệt vào môi trường không khí; 2 = 10 

kcal/m
2
.h.độ; 

Dn : Đường kính ngoài của ống dẫn;  

Dn=64 mm 

tt : Nhiệt độ bên trong lớp cách nhiệt, coi bằng 

nhiệt độ môi chất,  

tt = 400
o
C; 

tn : Nhiệt độ bên ngoài lớp cách nhiệt;  

tn = 60
o
C; 

to : Nhiệt độ môi trường không khí bên ngoài; 

to = 25
o
C. 

Thay số ta có: 

Y=
3

2.0,04 400 60

10.64.10 60 25





 = 1,21; 

Khi đó: X = 1,9 (Tra theo đồ thị hình 8.9: 
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Trang bị động lực) [4]; 

X = cn

n

D

D
; Trong đó Dcn: đường kính lớp cách 

nhiệt (m); 

Từ đó: Dcn = X. Dn = 1,9.64 = 121,6 mm; 

Chiều dày lớp cách nhiệt: 

δ = cn nD D 121,6 64

2 2

 
 = 28,8 mm 

Quy tròn: δ = 30 mm 

4. KẾT LUẬN 

 Đã phân tích các nguồn ồn do động cơ đốt 

trong phát ra nói chung và động cơ D243 nói 

riêng; qua đó thấy rằng mức ồn của đường 

thải là lớn nhất và gần trùng với mức ồn 

chung của động cơ. Vì vậy, việc giảm ồn cho 

khí thải là cần thiết. 

 Tính toán, thiết kế được tiết diện ngang của 

đường thải thủy hóa động cơ D243. 

 Thiết kế bình tiêu âm và giảm ồn cho động 

cơ D243 khi thủy hóa. Sau khi tính toán thiết 

kế bình tiêu âm, cho thấy kết cấu đã chọn cho 

phép giảm mức ồn của đường thải dưới mức 

cho phép. 

 Tính toán được tổn thất trên đường thải khi 

thủy hóa động cơ D243. 

 Tính toán cách nhiệt và giảm nhiệt trong 

khoang máy khi thủy hóa động cơ D243. 
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RESEARCH ON TURMERIC RESIDUE TREATMENT USING FOR FOOD PACKAGING 
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Tóm tắt: 

 

Sản xuất vật liệu từ phế phụ phẩm của ngành chế biến nông sản thay thế cho nhựa tổng 

hợp đang trở thành xu hướng gần đây. Trong nghiên cứu này, bã nghệ - phụ phẩm của quá 

trình chế biến các sản phẩm từ củ nghệ được sử dụng làm nguyên liệu chính. Với mục tiêu 

là xác định được điều kiện xử lý bã nghệ thích hợp để tạo màng bao gói thực phẩm, các 

thông số của quá trình xử lý cơ học và xử lý hóa học bã nghệ được khảo sát. Kết quả cho 

thấy, xử lý cơ học bã nghệ bằng máy nghiền bi ở 4 h - 600 vòng/phút, sau đó, xử lý hóa học 

bã nghệ bằng NaOH 2,5% trong 4 h và tẩy trắng bằng NaClO 3,3% ở 25ºC trong 4 h sẽ thu 

được bã nghệ khi sử dụng để tạo màng có các đặc điểm về độ dày 71 µm, độ bền kéo 18,85 

MPa, độ giãn dài khi đứt 2,54%, độ ẩm 14,6% và độ hòa tan 36,43%. 

Từ khóa: Bã nghệ, xử lý phế phụ phẩm, màng bao gói, bảo quản thực phẩm. 

Abstract: 

 

Producing materials from waste by-products of the agricultural product processing industry 

to replace synthetic plastics is becoming a trend recently. In this study, turmeric residue - a 

by-product of the processing of turmeric products was used as the main raw material. With 

the goal of determining the appropriate processing conditions for turmeric residues to create 

food packaging films, the parameters of mechanical and chemical processing of turmeric 

residues were investigated. The results show that, mechanically treating turmeric residue 

with a ball mill at 4 h - 600 rpm, then chemically treating with NaOH 2,5% for 4 h and 

bleaching with NaClO 3,3% at 25ºC for 4 h will obtain products used to form films with the 

characteristics of thickness of 71 µm, tensile strength of 18.85 MPa, elongation at break 

2.54%, moisture content 14.6% and solubility 36.43%. 

Keywords: Turmeric residue, by-products treatment, packaging film, food preservation. 

  

1. GIỚI THIỆU 

Nghiên cứu sản xuất vật liệu bao gói thực 

phẩm từ các nguyên liệu là phế phụ phẩm của 

ngành chế biến nông sản để thay thế nhựa 

tổng hợp trong bao gói hiện đang trở thành 

hướng nghiên cứu triển vọng. Một trong số 

các loại phế phụ phẩm nông nghiệp hiện nay 

đang thải loại ra với số lượng lớn và được 

đánh giá có nhiều triển vọng để tái sử dụng 

phải kể tới bã từ củ nghệ vàng. Trên thực tế, 

hàm lượng curcumin tách chiết được từ củ 

nghệ vàng chỉ chiếm khoảng 50-60%, phần 

còn lại (40-50%) vẫn ở trong bã nghệ, trong 

đó có 52,4% tinh bột, 9,3% protein và 25,4% 

chất xơ theo như nghiên cứu của C. Yong và 

cs. (2018) [4]. Chính vì vậy, việc sử dụng 
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nguồn bã nghệ này để chế tạo ra các loại vật 

liệu thân thiện với môi trường dùng trong bao 

gói không những tận dụng được nguồn 

nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền, nâng cao hiệu quả 

kinh tế cho các loại nông sản mà còn đồng 

thời giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi 

trường do việc thải loại một lượng lớn các phế 

phụ phẩm trong quá trình chế biến gây ra. Bên 

cạnh đó, sản xuất vật liệu bao gói từ những 

nguồn nguyên liệu này còn tạo ra được một 

loại bao bì thân thiện với môi trường do trong 

thành phần của nó vẫn còn chứa tinh bột, 

protein và lipit có khả năng phân hủy sinh học 

[1, 5, 6, 14]. Vậy nên, nếu được sử dụng hiệu 

quả thì có thể thay thế được một phần các loại 

bao bì từ nhựa tổng hợp hiện nay. Ngoài ra, 

trong thành phần của các phế phụ phẩm kể 

trên vẫn còn chứa cả những chất có hoạt tính 

sinh học có lợi như polyphenol, phenolic... 

các hợp chất này có tác dụng kháng oxy hóa, 

kháng khuẩn cho màng [8, 10, 16]. Qua đánh 

giá có thể thấy nguồn nguyên liệu này rất phù 

hợp để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất 

màng bảo quản thực phẩm.  

Tuy nhiên, để sản xuất được màng từ bã nghệ 

thì bã nghệ cần phải được xử lý mà trước hết 

là xử lý cơ học để phá vỡ cấu trúc giải phóng 

tinh bột (nhân tố chính để tạo màng) và sau đó 

là xử lý hóa học để loại bỏ các chất không cần 

thiết tăng sự tương hợp cho các thành phần 

trong quá trình chế tạo vật liệu. Thêm vào đó, 

ứng dụng bã nghệ đã qua xử lý vào tạo màng 

có độ bền cơ lý, độ thấm nước, thấm khí phù 

hợp sử dụng cho bảo quản thực phẩm thì các 

yếu tố trong quá trình chế tạo như nhiệt độ, 

thời gian, pH, hàm lượng chất hóa dẻo, độ dày 

màng... đều những yếu tố cần được quan tâm 

nghiên cứu. Trong bài báo này, chúng tôi tiến 

hành nghiên cứu điều kiện xử lý bã nghệ thích 

hợp để thu được bã nghệ có thể ứng dụng 

được vào sản xuất màng cho bao gói thực 

phẩm. Kết quả của nghiên cứu cũng sẽ tạo cơ 

sở cho việc phát triển mở rộng quy mô cho 

việc sản xuất các loại màng thân thiện với môi 

trường từ phế phụ phẩm ngành nông nghiệp 

góp phần vào việc thay thế một phần các vật 

liệu bao gói từ nhựa khó phân hủy, giúp bảo 

vệ môi trường. 

2. NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên vật liệu 

 Bã nghệ thu mua từ các nhà máy sản xuất 

các sản phẩm từ nghệ trên địa bàn thành phố 

Hà Nội; 

 Các hóa chất như NaOH, H2O2, NaClO và 

glyxerol... mua từ hãng Sigma Aldrich 

(Brazil). 

2.2. Thiết bị nghiên cứu 

Thiết bị chính sử dụng trong nghiên cứu bao 

gồm: cân phân tích Ohauos (Mỹ); máy khuấy 

từ; bình tam giác 100 ml; pipet man AHN 

(Đức) 100-1000 µl; 1; 2; 5 ml; bình định mức 

10, 50, 100, 250, 500 ml; ống nghiệm; ống 

định mức 50 ml; giá để ống nghiệm; một số 

dụng cụ khác. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp xử lý cơ học và hóa 

học bã nghệ 

Thí nghiệm 1: Xác định phương pháp xử lý cơ 

học thích hợp 

 Yếu tố thí nghiệm: qua các thí nghiệm 

khảo sát nhóm nghiên cứu lựa chọn được 

khoảng giá trị của công suất và thời gian 

nghiền ảnh hưởng nhiều nhất đến quá trình xử 

lý cơ học bã nghệ để khảo sát. Cụ thể, công 

suất và thời gian xay, bã nghệ sẽ được xay 

bằng máy nghiền bi Fritshch pulverisette 7 ở 

tốc độ 600 vòng/phút và 650 vòng/phút ở các 

thời gian 2 giờ và 4 giờ; 



KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . SỐ 35 - 2022                                    25 

 Các chỉ tiêu theo dõi: chỉ số D80. 

Thí nghiệm 2: Xác định phương pháp xử lý 

hóa học thích hợp 

 Yếu tố thí nghiệm: thời gian xử lý kiềm, 

loại dung môi tẩy trắng, nhiệt độ tẩy trắng. 

Các công thức thí nghiệm được trình bày 

trong bảng sau; 

 Điều kiện 

tẩy trắng 

 

 

Điều kiện 

xử lý kiềm 

NaClO 

- 25oC - 

4h 

NaClO 

- 45oC - 

4h 

H2O2-25oC 

- 4h 

H2O2 

-45oC 

- 4h 

NaOH – 1h CT1 CT2 CT3 CT4 

NaOH – 4h CT5 CT6 CT7 CT8 

NaOH – 8h CT9 CT10 CT11 CT12 

 Cách tiến hành: Bã nghệ sau khi xử lý cơ 

học sẽ được xử lý hóa học bao gồm: xử lý 

kiềm và tẩy trắng: 

- Xử lý kiềm: Các mẫu bã nghệ được ngâm 

trong dung dịch NaOH 2,5% và khuấy trong 

máy lắc trong 4 giờ. Huyền phù sau đó được 

ly tâm 10000 vòng/phút trong 5 phút. Loại bỏ 

phần dịch nổi, phần lắng được rửa cho đến pH 

trung tính.  

Tẩy trắng: Phần lắng sau khi rửa đến pH trung 

tính được xử lý bằng NaClO 3,3% và axit 

acetic 0,7% hoặc H2O2 4% với NaOH 2%. 

Quá trình xử lý được duy trì ở 25ºC (T1) hoặc 

45ºC (T2). Kết thúc quá trình xử lý, phần dịch 

nổi trên bề mặt được loại bỏ và phần lắng phía 

dưới được rửa bằng nước khử ion đến pH 

trung tính. Bột lắng sau đó được sấy khô ở 

40ºC 

 Các chỉ tiêu theo dõi: khả năng tạo màng, 

thành phần hóa học của bã nghệ sau xử lý, 

thành phần các hoạt chất sinh học của bã nghệ 

sau xử lý. 

2.3.2. Phương pháp chế tạo màng từ bã 

nghệ đã qua xử lý 

Nguyên liệu thu được sau khi xử lý bã nghệ sẽ 

được đun nóng với nước ở khoảng nhiệt độ và 

pH khảo sát trong 4 giờ, đồng thời quá trình 

đồng nhất được thực hiện ở 12000 vòng/phút 

trong 2 phút. Sau đó, bổ sung thêm glycerol 

với tỷ lệ 30g glycerol/100 g bã nghệ đã xử lý, 

đun thêm 20 phút. Sau đó, dung dịch được đổ 

lên tấm acrylic và sấy khô với tủ sấy có tuần 

hoàn cưỡng bức ở 35ºC. Trước khi xác định 

đặc tính của màng, tất cả màng cần được đặt 

trong tủ hút ẩm ít nhất 48 giờ. 

2.3.3. Phương pháp phân tích 

 Phương pháp đo kích thước bã nghệ sau 

khi xử lý: Đường kính tối đa của 80% lượng 

hạt (D80) xác định bằng máy sàng rây, với các 

kích cỡ sàng lần lượt là 28, 48, 100, 150, 200 

và 270 mesh; 

 Xác định các chỉ tiêu về độ ẩm, tro, hàm 

lượng protein theo AOAC. Lipid được xác 

định theo phương pháp tạo mùi meth của 

Bligh và Dyer (1959) [3]. Hemicellulose được 

xác định bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu 

năng cao (HPLC) (Gouveia và cs., 2009) [7]. 

Xenlulose được xác định theo phương pháp 

được điều chỉnh bởi Sun và Cheng. Lignin 

được xác định bằng phương pháp TAPPI [15]. 

Tinh bột, amylose được xác định theo phương 

pháp của Juliano (1971) [9]. 

 Xác định hàm lượng các hợp chất phenolic 

được xác định bằng phương pháp Folin – 

Ciocalteu được đề xuất bởi Swain và Hillis 

(1959) [13]. Hàm lượng curcuminoid được 

xác định bằng phương pháp HPLC theo 

Martins và cs. (2012) [12]. Khả năng chống 

oxy hóa được xác định bởi phương pháp 

DPPH theo mô tả của Maniglia và 

Tapia-Blacido (2016) [11]; 

 Màu sắc và độ mờ được xác định bằng máy 

đo màu cầm tay; 

 Đặc điểm cơ lý của màng nghệ được xác 
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định bằng máy INSTRON - Mỹ; 

 Độ ẩm và độ hòa tan trong nước của màng 

được xác định theo ASTM-D644-99 [2]. 

2.3.4. 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. Xử lý cơ học bã nghệ 

3.1.1. Ảnh hưởng của điều kiện xử lý cơ 

học đến kích thước bã nghệ 

Mục đích chính của xử lý cơ học là làm giảm 

kích thước của bã nghệ, tạo điều kiện thuận 

lợi cho công đoạn xử lý hóa học đạt hiệu quả 

tốt nhất. Giá trị D80 là giá trị kích thước mà 

80% số nguyên liệu đạt được đã xác định ở 

các công thức có điều kiện xay khác nhau. Kết 

quả trình bày trong bảng 1. 

Bảng 1. Giá trị D80 của bã nghệ sau khi xử lý cơ học 

ở các điều kiện khác nhau 

TT Điều kiện xử lý cơ học Giá trị D80 

(mm) 

1 Bã nghệ chưa xử lý 0,683 ± 0,007 

2 2 giờ - 600 vòng/phút 0,515 ± 0,007 

3 4 giờ - 600 vòng/phút 0,262 ± 0,007 

4 2 giờ - 650 vòng/phút 0,565 ± 0,007 

5 4 giờ - 650 vòng/phút 0,448 ± 0,007 

Nhận thấy, công thức xử lý bã nghệ bằng  

máy nghiền bi với tốc độ 600 vòng/phút trong 

thời gian 4 giờ cho D80 (0,262 mm) đạt thấp 

nhất so với các điều kiện xay còn lại. Xay bã 

nghệ trong 2 giờ - 650 vòng/phút giá trị D80 

của bã sau khi xay có kích thước lớn nhất đạt 

0,565 mm.  

3.1.2. Ảnh hưởng của điều kiện xử lý cơ 

học đến thành phần hóa học của bã nghệ 

Bên cạnh làm giảm kích thước của bã nghệ, 

xử lý cơ học còn giúp giải phóng một số chất 

trong bã nghệ, kết quả xác định thành phần 

của bã nghệ sau khi xử lý cơ học ở các điều 

kiện khác nhau được thể hiện trên bảng 2. 

Bảng 2. Thành phần hóa học của bã nghệ  

sau khi xử lý cơ học ở các điều kiện khác nhau 

Chỉ tiêu Chưa 

xử lý 

CT1 CT2 CT3 CT4 

Độ ẩm 

(%) 

12,4 ± 

0,2a 

9,5 ± 

0,4c 

10,2 

± 

0,4bc 

9,2 ± 

0,5c 

10,3 

± 

0,5bc 

Lipid (%) 
4,5 ± 

0,2a 

4,0 ± 

0,5a 

4,5 ± 

0,5a 

4,7 ± 

0,8a 

5,0 ± 

0,3a 

Protein 

(%) 

4,1 ± 

0,2a 

3,8 ± 

0,21a 

3,9 ± 

0,3a 

4,0 ± 

0,2a 

3,9 ± 

0,6a 

Tinh bột 

(%) 

62,5 ± 

1,0c 

63,8 

± 0,9c 

63,4 

± 

0,8c 

62,5 

± 

1,3c 

62,5 

± 

0,8c 

Xenlulose 

(%) 

8,2 ± 

0,1c 

8,2 ± 

0,1c 

8,2 ± 

0,3c 

8,2 ± 

0,1c 

8,4 ± 

0,3c 

Ghi chú: CT1: bã nghệ xay ở 2 giờ - 600 

vòng/phút; CT3: bã nghệ xay ở 4 giờ - 600 

vòng/phút; CT2: bã nghệ xay ở 2 giờ - 650 

vòng/phút; CT4: bã nghệ xay ở 4 giờ - 650 

vòng/phút.  

Các chữ mũ khác nhau trong cùng một hàng 

thể hiện sự khác nhau là có ý nghĩa ở mức   

α = 0,05. 

Kết quả cho thấy rằng, việc xay bã nghệ 

không làm ảnh hưởng đến hàm lượng các chất 

protein, lipid, tinh bột và xenlulose. Các công 

thức sau khi xay vẫn chứa trên 60% tinh bột, 

điều này có lợi cho việc sử dụng bã để tạo vật 

liệu phân hủy sinh học. 

3.1.3. Ảnh hưởng của điều kiện xử lý cơ 

học đến thành phần các hoạt chất của bã 

nghệ 

Hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học và 

khả năng kháng oxy hóa của bã nghệ đã qua 

xử lý cơ học cũng được xác định, kết quả 

được trình bày trong bảng 3. 
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Bảng 3. Thành phần các hoạt chất sinh học  

của bã nghệ sau khi xử lý cơ học  

ở các điều kiện khác nhau 

Chỉ tiêu 
Chưa 

xử lý 
CT1 CT2 CT3 CT4 

Curcumin 

(mg/L) 

401,75 

± 4,70a 

403,62 

±4,81a 

401,10 

± 4,73a 

399,30 

± 

4,15a 

402,10 

± 

4,25a 

Phenolic 

tổng số (mg 

GAE/g chất 

khô) 

7,10 ± 
0,05b 

7,11 ± 
0,05b 

7,09 ± 
0,07b 

7,12 ± 
0,08b 

7,11 ± 
0,03b 

Hoạt tính 

kháng oxy 

hóa 

(µmoltrolox/ 

g chất khô) 

61,89 
± 1,57c 

63,80 ± 
4,21c 

62,9 ± 
3,13c 

61,75 
± 2,21c 

62,91 

± 
1,60c 

Ghi chú: CT1: bã nghệ xay ở 2 giờ - 600 

vòng/phút; CT3: bã nghệ xay ở 4 giờ - 600 

vòng/phút; CT2: bã nghệ xay ở 2 giờ - 650 

vòng/phút; CT4: bã nghệ xay ở 4 giờ - 650 

vòng/phút.  

Các chữ mũ khác nhau trong cùng một hàng 

thể hiện sự khác nhau là có ý nghĩa ở mức   

α = 0,05. 

Tương tự các thành phần hóa học, các hoạt 

chất sinh học chứa trong bã nghệ cũng không 

bị ảnh hưởng bởi xử lý cơ học. Cụ thể, hàm 

lượng curcumin trong bã chưa xử lý đạt 

401,75 mg/L còn trong bã đã xử lý hàm lượng 

đạt được nằm trong khoảng 399,30-403,62 

mg/L và sự khác nhau giữa các công thức là 

không có ý nghĩa ở mức α = 0,05. Hàm lượng 

phenolic giữa các công thức chưa xử lý và đã 

xử lý ở các điều kiện khác nhau cũng không 

có sự khác nhau, đều nằm trong khoảng 

7,09-7,11 mg GAE/g chất khô. 

 

Hình 1. Bã nghệ sau khi xử lý cơ học 

3.2. Xử lý hóa học bã nghệ 

3.2.1. Ảnh hưởng của điều kiện xử lý hóa 

học đến khả năng tạo màng của bã nghệ 

Xử lý hóa học được tiến hành theo 12 điều 

kiện khác nhau và bã nghệ sau xử lý sẽ được 

tạo thành màng. Kết quả thể hiện trên bảng 4. 

Bảng 4. Khả năng tạo màng của bã nghệ  

được xử lý hóa học ở các điều kiện khác nhau 

   Điều kiện 

tẩy trắng 

 

 

Điều kiện 

xử lý kiềm 

NaClO 

- 25oC - 

4h 

NaClO 

- 45oC - 

4h 

H2O2 

- 

25oC 

- 4h 

H2O2 

- 

45oC 

- 4h 

NaOH – 1h - - - - 

NaOH – 4h + - + - 

NaOH – 8h - - - - 

Ghi chú: “-” không có khả năng tạo màng; 

“+” có khả năng tạo màng. 

 

Hình 2. Màng được tạo thành từ bã nghệ xử lý hóa 

học ở điều kiện NaOH - 4 h và NaClO - 45oC - 4 h 

Kết quả cho chúng ta thấy rằng chỉ có 2 mẫu 

là có thể tạo thành màng đó là mẫu 

NaClO-25ºC-4 h: bã nghệ được xay (4 h - 600 

vòng/phút), xử lý kiềm 4 h và tẩy trắng bằng 

NaClO ở 25ºC trong 4 h và mẫu H2O2 -25ºC-4 

h: bã nghệ được xay (4 h - 600 vòng/phút), xử 

lý kiềm 4 h và tẩy trắng bằng H2O2 ở 25ºC 

trong 4 h. 

3.2.2. Ảnh hưởng của điều kiện xử lý hóa 

học đến thành phần hóa học của bã nghệ 

Hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học và 
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khả năng oxy hóa của mẫu bã nghệ đã qua xử 

lý hóa học được trình bày trong bảng 5. 

Bảng 5. Hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học 

trong bã nghệ đã qua xử lý hóa học 

Chỉ tiêu 
Chưa 

xử lý 

NaClO 

-25ºC-4h 

H2O2 

-25ºC-4h 

Curcumin (mg/L) 
401,75 

± 4,70a 

122,66 

± 8,56b 

133,43 ± 

10,43c 

Phenolic tổng số 

(mg GAE/g chất 

khô) 

7,10 ± 

0,05a 

4,35 ± 

0,06b 

4,34 ± 

0,11b 

Hoạt tính kháng 

oxy hóa 

(µMtrolox/ g chất 

khô) 

61,89 ± 

1,57a 

25,80 ± 

3,13c 

27,42 ± 

0,86b 

Ghi chú: Các chữ mũ khác nhau trong cùng 

một hàng thể hiện sự khác nhau là có ý nghĩa 

ở mức α = 0,05. 

Kết quả cho thấy rằng, hàm lượng curcumin 

của bã nghệ chưa xử lý đạt 401,75 mg/L, hàm 

lượng curcumin của bã nghệ xử lý ở công 

thức NaClO-25ºC-4h và công thức H2O2 

-25ºC-4h lần lượt đạt 122,66 và 133,43 mg/L 

có thể thấy xử lý bằng NaClO và H2O2 đã làm 

hàm lượng phenolic tổng và curcumin trong 

bã giảm gấp hơn 3 lần, tuy nhiên, bã vẫn giữ 

được hoạt tính kháng oxy hóa mà chưa mất 

hoàn toàn. 

3.2.3. Ảnh hưởng của điều kiện xử lý hóa 

học đến màu sắc của bã nghệ 

Mục đích quan trọng của xử lý hóa học là 

giúp loại bỏ màu đặc trưng của bã nghệ, để 

đánh giá hiệu quả của quá trình xử lý, màu sắc 

của bã nghệ sau xử lý cũng đã được kiểm tra 

lại, kết quả trình bày trong bảng 6. 

Bảng 6. Đặc điểm về màu sắc của bã nghệ  

ở các điều kiện xử lý hóa học khác nhau 

Chỉ 

tiêu 
Chưa xử lý 

NaClO-25ºC

-4h 

H2O2-25ºC 

-4h 

L* 45,1 ± 0,1c 68,32 ± 0,8a 
66,65 ± 

0,6b 

Chỉ 

tiêu 
Chưa xử lý 

NaClO-25ºC

-4h 

H2O2-25ºC 

-4h 

a* 13,5 ± 0,2a 5,5 ± 0,7c 7,5 ± 0,8b 

b* 47,1 ± 0,2a 18,80 ± 0,5c 20,2 ± 0,8b 

Ghi chú: Các chữ mũ khác nhau trong cùng 

một hàng thể hiện sự khác nhau là có ý nghĩa 

ở mức α = 0,05. 

 

Hình 3. Bã nghệ sau khi xử lý dùng làm nguyên liệu 

cho chế tạo màng 

Kết quả trên bảng cho thấy, các công thức bã 

nghệ được xử lý hóa học vật liệu có độ sáng 

cao hơn so với bã nghệ chưa được xử lý (thể 

hiện ở tham số L cao). Điều này có thể giải 

thích là do, việc xử lý hóa học đã loại bỏ bớt 

nhóm màu của curcumin và lignin (Andra 

Mahecha và cs., 2015), khiến vât liệu trở nên 

sáng hơn. Như vậy, việc xử lý hóa học đã có 

tác dụng tích cực trong việc loại bỏ màu vàng 

đặc trưng của bã nghệ. 

3.3. Đánh giá tính chất cơ bản của màng 

nghệ chế tạo từ bã nghệ đã qua xử lý 

Một số tính chất cơ lý của màng từ bã nghệ đã 

được xác định. Kết quả trình bày trong bảng 

7. 

Bảng 7. Đặc điểm cơ lý của màng chế tạo từ bã nghệ 

ở các điều kiện xử lý khác nhau 

Tính chất NaClO-25ºC-4h H2O2 -25ºC-4h 

Độ dày (µm) 71 ± 8b 78 ± 6b 

Độ bền kéo 

(MPa) 
18,85 ± 0,1a 2,9 ± 0,3b 

Độ giãn dài khi 

đứt (%) 
2,54 ± 0,2a 0,03 ± 0,01c 
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Tính chất NaClO-25ºC-4h H2O2 -25ºC-4h 

Độ ẩm (%) 14,6 ± 0,5b 14,8 ± 1,0ab 

Độ hòa tan (%) 36,43 ± 1,5c 50,3 ± 0,6b 

Ghi chú: a – c: Giá trị trung bình với các chữ 

cái khác nhau trong cùng một dòng cho thấy 

sự khác biệt đáng kể giữa các màng chế tạo từ 

bã  nghệ được xử lý bằng các phương pháp 

khác nhau. 

Từ kết quả có thể nhận thấy màng 

NaClO-25ºC-4 h có độ bền kéo và độ linh 

hoạt tốt nhất. Màng H2O2 -25ºC-4 h dễ bị hòa 

tan hơn và có khả năng thấm nước cao hơn 

màng NaClO-25ºC-4 h. Dựa vào tính chất cơ 

lý đã khảo sát có thể lựa chọn phương pháp 

xử lý hóa học bằng NaClO 3,3% cho bã nghệ 

để tạo được màng có những tính chất phù hợp 

nhất cho bao gói thực phẩm. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Xử lý bã nghệ bằng phương pháp cơ học và 

hóa học đều giúp cải thiện được khả năng tạo 

màng từ bã nghệ. Xử lý cơ học bã nghệ bằng 

máy nghiền bi ở 4 giờ, tốc độ 600 vòng/phút. 

Sau đó, xử lý hóa học bã nghệ bằng NaClO 

3,3% cho hiệu quả tạo màng tốt khi màng tạo 

thành có các đặc điểm cơ lý phù hợp cho ứng 

dụng bao gói. Mẫu màng NaClO-25ºC-4 h 

cho thấy quá trình oxy hóa tinh bột lớn hơn, 

tạo ra nhiều tương tác với các chất hóa dẻo để 

tạo thành màng có cấu trúc đồng nhất, bền 

hơn về mặt cơ học và khả năng tan trong nước 

thấp hơn. Mặc dù xử lý hóa học làm làm hàm 

lượng một số hoạt chất như phenolic tổng, 

cucurmin... nhưng màng tạo thành vẫn giữ 

được khả năng kháng oxy hóa. 
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NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN ĐỘ CHỊU ĐỰNG CÔNG SUẤT CỦA BỘ LỌC HỐC 
CỘNG HƯỞNG ĐỒNG TRỤC ỨNG DỤNG TRONG TRẠM THU PHÁT 

SÓNG 5G 

A NEW METHOD FOR IMPROVING POWER HANDLING CAPACITY  
OF COAXIAL CAVITY FILTER IN 5G TRANSCEIVER 

Trần Thị Thu Hường, Bùi Thị Phượng 

Khoa Điện tử, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp  

Đến Tòa soạn ngày 06/05/2021 chấp nhận đăng ngày 28/05/2021  

 

Tóm tắt: 

 

Bài báo đề xuất một phương án cải tiến cấu trúc hốc nhằm cải thiện đặc tính chịu đựng công 

suất của bộ lọc hốc cộng hưởng. Cấu trúc hốc cộng hưởng mới gồm một khối nón cụt kim 

loại đặt phía trên hộp cộng hưởng hình trụ tròn, đinh ốc trong hốc cộng hưởng được bo tròn 

với bán kính 1 mm. Từ đó, diện tích tiếp xúc giữa đinh ốc và trụ cộng hưởng giảm đi dẫn tới 

việc tối thiểu hóa cường độ điện trường lớn nhất trong mỗi hốc. Khả năng chịu đựng công 

suất của bộ lọc hốc cộng hưởng được cải thiện. Ảnh hưởng của việc thay đổi góc nghiêng 

của khối nón cụt đến cường độ điện trường lớn nhất trong mỗi hốc được tính toán đánh giá. 

Các kết quả cho thấy cường độ điện trường đạt tối thiểu khi góc nghiêng xấp xỉ bằng 300, 

cường độ điện trường giảm 32,6% so với cấu trúc cũ. Cấu trúc hộp cộng hưởng mới được 

áp dụng cho trạm phát sóng 5G, dải tần 3600-3800 MHz. Bộ lọc thu được có công suất chịu 

đựng đạt 1028,85W, cải thiện 346,4 W so với cấu trúc cũ. 

Từ khóa: Bộ lọc hốc cộng hưởng, bộ cộng hưởng, độ chịu đựng công suất, trạm thu phát 5G.  

Abstract: 

 

In this paper, a novel structure of resonator is proposed to improve the power handling of 

cavity filter. In which, the conical cone with open bottom at the top is added to the top of 

resonator and the self-coupling screw is blended with a radius of 1 mm. Because the contact 

area of screw and resonator is reduced, the electrical field strength maximum value in the 

single cavity resonator can be reduced. From that, power handling capacity can be 

improved significantly. Electrical field in cavity filter is simulated and evaluated when 

changing the cone angle. This field strength is minimum at the cone angle of approximately 

30o, and reduced to 32,6% comparing with the old structure. The proposed structure is 

applied to design one 5G transceiver base station in the frequency range 3600 to 3800 MHz. 

The power handling of cavity filter can reach 1028,85W, improve 346,4W comparing with the 

old resonator.  

Keywords: Cavity filter, resonator, power handling, 5G transceiver base station.  

  

1. GIỚI THIỆU 

Trong trạm thu phát sóng di động, tín hiệu với 

công suất lớn đi ra từ bộ khuếch đại sẽ được 

truyền dẫn qua bộ lọc trước khi ra anten. Do 

đó, để hệ thống vận hành ổn định, khả năng 

chịu đựng công suất của bộ lọc hốc cộng 

hưởng siêu cao tần trong máy phát (TX - 

Transmitter) trở thành yếu tố quan trọng trong 

việc thiết kế bộ lọc. Khả năng chịu đựng công 

suất được hiểu là mức công suất có thể cung 



KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 

32                                   TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . SỐ 35 - 2022 

cấp cho thiết bị mà không gây ra hiện tượng 

đánh hỏng. Trên thực tế, khả năng chịu đựng 

công suất của một bộ lọc thông dải siêu cao 

tần chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng đánh thủng 

điện môi, phóng điện, nhiễu liên điều chế thụ 

động (PIM - Passive Intermodulation), méo 

đặc tuyến do mất tuyến tính cơ khí - điện liên 

quan đến nhiệt. Thông số này thường được 

xác định bằng đánh giá năng lượng lưu trữ 

trong mỗi hốc cộng hưởng, qua đó tìm ra giá 

trị cường độ điện trường lớn nhất tại hốc đó 

[1]. Đây chính là phương pháp chung để phân 

tích, thiết kế các hốc cộng hưởng. Các kỹ 

thuật mô hình hóa điện từ trường (EM - 

Electromagnetic) và phân tích bộ lọc thông 

thấp mẫu được kết hợp với nhau để ước lượng 

công suất chịu đựng. Ngoài ra, phương pháp 

đơn cực điện từ cũng được sử dụng trong việc 

phân tích bộ lọc theo mô hình hóa EM [2]. 

Gần đây, khả năng chịu đựng công suất cao 

tần RF của bộ lọc hốc cộng hưởng siêu cao 

tần được chú trọng xem xét, đặc biệt là với 

các bộ lọc đa mode [3] và các bộ lọc điều 

hưởng [4-5]. Trong bộ lọc, hộp cộng hưởng 

(resonator) có dạng trụ tròn đơn [6-9] hoặc 

phân bậc [10], vật liệu kim loại [6-8,10] hoặc 

điện môi [9]. Tuy nhiên, hộp cộng hưởng điện 

môi có độ suy hao do xen trong dải thông thấp 

hơn so với trường hợp hộp cộng hưởng bằng 

kim loại [11]. Do đó, hộp cộng hưởng hoàn 

toàn bằng vật liệu kim loại dẫn điện tốt được 

lựa chọn để sử dụng trong bộ lọc thông dải 

siêu cao tần của trạm thu phát di động. Hốc 

cộng hưởng (cavity) thường được mạ kim loại 

dẫn điện tốt ở lớp ngoài cùng như đồng hoặc 

bạc. Thiết diện của hốc cộng hưởng đa dạng 

gồm tròn, đa giác đều hoặc đa giác thường tùy 

thuộc vào giới hạn về cơ khí trong thiết kế 

[10-11]. Trong các nghiên cứu trên, độ chịu 

đựng công suất của bộ lọc bị giới hạn bởi kết 

cấu cơ khí, cấu trúc vật lý chưa được tối ưu 

hóa để tăng khả năng chịu đựng công suất của 

mỗi bộ lọc. Bên cạnh đó, một quy trình thiết 

kế bộ lọc sao cho đảm bảo khả năng chịu 

đựng công suất theo yêu cầu chưa được xây 

dựng đầy đủ. Với những phân tích ở trên, từ 

việc phân tích đặc tính chịu đựng công suất 

của bộ lọc, bài báo này sẽ đề xuất phương án 

cải tiến cấu trúc hộp cộng hưởng nhằm cải 

thiện đặc tính chịu đựng công suất của bộ lọc 

và xây dựng quy trình thiết kế bộ lọc hốc cộng 

hưởng sao cho đảm bảo được yêu cầu về công 

suất. Bộ lọc hốc cộng hưởng tuyến phát (TX) 

của trạm phát sóng 5G áp dụng cấu trúc mới 

được thiết kế, mô phỏng nhằm kiểm nghiệm 

lại đề xuất. 

2. PHÂN TÍCH VỀ ĐẶC TÍNH CHỊU ĐỰNG 

CÔNG SUẤT CỦA BỘ LỌC 

Với bộ lọc, công suất chịu đựng được bao 

gồm: công suất tối đa là công suất có thể cung 

cấp cho sản phẩm trong thời gian ngắn; công 

suất danh định là công suất tối đa cho phép 

trong điều kiện thiết bị hoạt động liên tục. Để 

phân tích đặc tính chịu đựng công suất của bộ 

lọc hốc cộng hưởng đồng trục siêu cao tần, cơ 

sở lý thuyết và phương pháp tính toán khả 

năng chịu đựng công suất của đường truyền 

đồng trục và của bộ lọc hốc cộng hưởng đồng 

trục siêu cao tần sẽ được trình bày trong phần 

này.  

2.1. Đặc điểm về khả năng chịu đựng công 

suất của đường truyền đồng trục 

Khi thiết kế bộ lọc hoạt động ở công suất cao, 

người thiết kế thường phải tính đến các tác 

động như hiện tượng đánh thủng đa tác nhân 

(là đánh thủng cộng hưởng điện tử), đánh 

thủng do ion hóa, nhiễu xuyên điều chế thụ 

động, đánh thủng công suất cao liên quan đến 

nhiệt và sự lệch hưởng.  

Hiện tượng đánh thủng đa tác nhân là cơ chế 

đánh thủng trong môi trường chân không cao 

tần (RF - Radio Frequency) mà ở đó sự cộng 
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hưởng làm tăng trao đổi điện tử tự do giữa hai 

bề mặt. Cường độ trường sinh ra khi các điện 

tử bắn phá các vách hốc cộng hưởng tạo ra 

các điện tử thứ cấp.  

Hiện tượng đánh thủng ion hóa là hiện tượng 

đánh thủng khí RF (như không khí), ở đó mật 

độ điện tử ban đầu thấp, sau đó tăng lên giống 

hiện tượng tuyết lở, biến khí cô lập thành 

plasma dẫn. Đánh thủng ion hóa xảy ra do áp 

suất cao.  

Điện trường của một đường dây đồng trục 

biến thiên theo một hàm của vị trí dọc theo 

đường hướng tâm từ dây dẫn bên ngoài đến 

dây dẫn bên trong (ký hiệu là “ρ” trong hệ tọa 

độ xuyên tâm). 

0V
E( )

ln(b / a)
 


               (1)      

Trong đó, b (m) là bán kính ngoài của cáp 

đồng trục, a (m) là bán kính của lõi. V0 (V) là 

biên độ điện áp. Cường độ điện trường lớn 

nhất xuất hiện ngay trên bề mặt của lõi (V/m):  

peak.maxV
E(d)

a ln(b / a)
                 (2) 

Với Vpeak.max (V) là điện áp đỉnh lớn nhất 

trong hốc cộng hưởng. Công suất đỉnh lớn 

nhất: 

2 2

d R

peakmax

E a ln(b/ a)
P =

120


         (3) 

Trong đó, Ppeakmax (W) là là công suất đỉnh lớn 

nhất mà đường truyền đồng trục chịu đựng 

được; Ed (V/m) là cường độ điện trường lớn 

nhất xuất hiện trên bề mặt của lõi cáp đồng 

trục được tính từ phương trình (2); εR là hằng 

số điện môi của cáp đồng trục.  

2.2 Phân tích, tính toán thông số về khả 

năng chịu đựng công suất của bộ lọc 

Giả sử đầu vào của bộ lọc được nối với trở 

kháng nguồn Rs, đầu ra bộ lọc nối với trở 

kháng tải RL, công suất đầu ra của bộ lọc sẽ 

được xác định thông qua cường độ dòng điện 

ra iN của hốc cộng hưởng thứ N:  

2

L N

1
P= .R .i .FBW

2
              (4)                                       

Trong đó: 

2 1

0

ω -ω
FBW=

ω
 

với ω2, ω1 là tần số góc lớn nhất và nhỏ nhất 

của dải thông, ω0 là tần số góc trung tâm. 

Năng lượng điện trường WStored được lưu trữ 

trong hốc cộng hưởng thứ i tỉ lệ thuận với 

bình phương cường độ điện trường [1]:  

2

Stored 0W E                 (5)                                               

Năng lượng lưu trữ trong mỗi trụ cộng hưởng 

tại một tần số bất kỳ được tính bởi công thức: 

2

2 res
Stored i i

f1
W = C V 1+

4 f

  
     

       (6) 

Trong đó, fres, Ci và Vi tương ứng là tần số 

cộng hưởng riêng, điện dung và điện áp nút i. 

Tùy theo bậc và cấu hình của bộ lọc, bộ các 

tham số này có giá trị khác nhau, năng lượng 

lưu trữ lớn nhất của hốc có thể xảy ra tại bất 

kỳ hốc nào trong bộ lọc. Công suất chịu đựng 

được của bộ lọc có thể được tìm thấy bằng 

cách so sánh ngưỡng điện trường đánh thủng 

của không khí và điện trường lớn nhất trong 

hốc có năng lượng lớn nhất. Công suất đánh 

thủng phụ thuộc vào cường độ điện trường 

lớn nhất được tính theo công thức sau [5]:  

2

breakdownEM
breakdown

res EM

EW
P =

W E

 
 
 

       (7) 

Trong đó, Ebreakdown [V/m] là cường độ điện 

trường đánh thủng vật liệu, ví dụ với vật liệu 

không khí Ebreakdown = 3.10
6 

V/m; WEM [W] là 

năng lượng điện từ trường chứa trong một hốc 

cộng hưởng; Wres [nJ/W] là năng lượng điện 
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trường lớn nhất trong hốc cộng hưởng; EEM 

[V/m] là cường độ điện trường chứa trong hốc 

cộng hưởng; Pbreakdown là công suất đỉnh của 

bộ lọc. Từ phương trình (4), nếu biết cường 

độ điện trường đỉnh thì sẽ tìm được năng 

lượng lưu trữ trong hốc cộng hưởng. Cuối 

cùng là có thể tìm được công suất đỉnh của  

bộ lọc.  

Lấy ví dụ một phần tử hốc cộng hưởng đơn có 

thiết diện hình lục giác, phân bố cường độ 

điện trường tại mặt cắt ngang của hốc cộng 

hưởng đơn tại tần số trung tâm của bộ lọc 

được thể hiện trong hình 1. Từ kết quả mô 

phỏng trên, vị trí cường độ điện trường lớn 

nhất hay năng lượng điện trường nằm ở biên 

của trụ cộng hưởng và ốc tinh chỉnh. Đây 

chính là cơ sở để tác giả đề xuất phương án 

thiết kế mới nhằm làm giảm cường độ điện 

trường EEM, từ đó nâng cao khả năng chịu 

đựng công suất Pbreakdown của bộ lọc. 

 

(a) 

 

(b) 

Hình 1. Mô hình 3D của hốc cộng hưởng đơn (a), 

phân bố cường độ điện trường trong hốc cộng 

hưởng (b) 

3. ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC CẢI TIẾN ĐẶC 

TÍNH PH CỦA BỘ LỌC  

3.1. Cấu trúc đề xuất 

Từ hình 1, ta có thể thấy cường độ điện 

trường lớn nhất ở tại vị trí xuất hiện thành 

phần tụ điện phân bố. Do đó, muốn giảm EEM 

cần giảm khoảng cách hoặc diện tích của hai 

bản tụ điện. Cấu trúc hốc cộng hưởng cải tiến 

mà bài báo đề xuất được mô tả trong hình 2. 

Trong đó, hốc cộng hưởng đơn bao gồm trụ 

cộng hưởng hình trụ và ốc điều chỉnh, phía 

trên đỉnh của trụ cộng hưởng có dạng hình 

chóp cụt, chiều cao là hc, góc nghiêng θ so với 

trục, đường kính trong của đỉnh chóp là 2b. 

Từ đó, đỉnh của trụ cộng hưởng được mở 

rộng. Diện tích của hai bản tụ điện phân bố 

được giảm đi. Vì vậy, cường độ điện trường 

lớn nhất trong hốc cộng hưởng có giá trị nhỏ 

hơn.  

Các thành phần điện từ trường trong hốc cộng 

hưởng được ước lượng bằng phần mềm           

CST tại hc = 2 mm [12]. Các kết quả mô 

phỏng được trình bày trong hình 3 và hình  

4. Phân bố vector cường độ điện trường            

tại góc nghiêng θ = 30
o
 và tần số cộng hưởng 

f0 = 1842.5 MHz được biểu diễn trong hình 3. 

Với việc thay đổi giá trị góc nghiêng θ, sự ảnh 

hưởng của góc nghiêng đến cường độ điện 

trường lớn nhất trong hốc cộng hưởng đơn 

được trình bày trong hình 4. 

θ 2b

2a

hc

(a) 

θ 

h
c

θ 

 

(b) 

Hình 2. Hình chiếu cạnh và hình chiếu bằng  

của khối nón (a) và mặt cắt của hốc cộng hưởng (b) 
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(a)                (b) 

Hình 3. Mô hình 3D của hốc cộng hưởng đơn (a),  

phân bố trường vector cường độ điện trường  

trong hốc (b) 

Góc nghiêng Theta (rad)

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

C
ư

ờ
n
g 

đ
ộ
 đ

iệ
n
 t

rư
ờ

n
g 

lớ
n
 n

h
ất

 (
V

/m
)

3.5e+8

4.0e+8

4.5e+8

5.0e+8

5.5e+8

 

Hình 4: Sự ảnh hưởng của góc nghiêng θ đến điện 

trường lớn nhất [V/m] trong hốc cộng hưởng đơn 

Các kết quả tính toán cho thấy, cường độ điện 

trường E thay đổi khi θ thay đổi, đạt giá trị 

nhỏ nhất tại θ1  0,42 rad, đỉnh xấp xỉ nhỏ 

nhất thứ hai tại θ2  0,52 rad. Trong hai giá trị 

trên, giá trị θ2 có góc mở lớn hơn sẽ được lựa 

chọn do dễ gia công cơ khí. Mức cường độ 

điện trường này giảm về ~3,54.10
8
 [V/m] (hay 

giảm xấp xỉ 32,6% so với trường hợp trụ tròn 

đơn). Bởi vậy, Pbreakdown cũng giảm tương ứng. 

Góc nghiêng này sẽ được lựa chọn để mô 

phỏng bộ lọc TX trong hệ thống thu phát 

gNodeB trong phần 3.3.  

3.2. Quy trình thiết kế bộ lọc đạt công suất 

chịu đựng mong muốn 

Tiến trình thiết kế bộ lọc công suất cao được 

bắt đầu từ yêu cầu về công suất đỉnh. Nó bao 

gồm một số bước như sau:  

Bước 1: Phân tích các yêu cầu về công suất 

đỉnh và công suất trung bình để chọn công 

nghệ bộ lọc hốc cộng hưởng, như bộ lọc hốc 

cộng hưởng, bộ lọc vật liệu điện môi… 

Bước 2: Tìm cường độ điện trường lớn nhất. 

Trong đó, WEM = 1 W bằng phần mềm CST. 

Wres [nJ/W] là năng lượng lớn nhất trong hốc 

cộng hưởng, có thể tìm được từ sơ đồ nguyên 

lý đã mô phỏng hoặc từ tổng hợp bộ lọc. 

EEM[V/m] là kết quả của mô phỏng mô         

hình hốc cộng hưởng đơn trong Eigenmode. 

Pbreakdown là công suất đỉnh mong muốn.  

Bước 3: Xác định topo của bộ lọc sao cho đạt 

được các yêu cầu kỹ thuật. Sau đó, thiết kế sơ 

đồ nguyên lý và tối ưu bằng phần mềm ADS 

hoặc Genegys.  

Bước 4: Sau khi đạt được tất cả các yêu cầu 

đặc tuyến, 1 nguồn với công suất Pac = 1 W 

được thêm vào trở thành cổng vào của bộ lọc. 

Công suất được phân tích để tìm ra vị trí của 

hốc mà hốc đó mang năng lượng lưu trữ lớn 

nhất.  

Bước 5: Thực hiện thiết kế hốc cộng hưởng 

đơn 3D sử dụng phần mềm CST, mô phỏng 

biên độ của cường độ điện trường.  

Bước 6: So sánh cường độ điện trường của 

hốc cộng hưởng đơn với cường độ điện 

trường lớn nhất trong bước 2. Nếu EME E  

thì hốc cộng hưởng đã đạt yêu cầu.  

Đầu ra của tiến trình này là mô hình 3D của 

hốc cộng hưởng đơn đạt yêu cầu, trong đó, 

công suất đánh thủng phải nhỏ hơn công suất 

chịu đựng theo yêu cầu. Lưu đồ quá trình thiết 

kế được tóm tắt trong hình 5. 
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Bắt đầu

Phân tích yêu cầu về công suất

Tìm cường độ điện trường lớn nhất

Tìm topo của bộ lọc, mô phỏng thiết kế 

sơ đồ nguyên lý của bộ lọc

Tìm vị trí hốc cộng hưởng chịu công 

suất lớn nhất

Hoàn thành thiết kế hốc đơn

Ước lượng 

cường độ điện trường đỉnh, so sánh với cường độ 

điện trường yêu cầu

Đạt

Không đạt

Thiết kế hốc đơn

 

Hình 5. Tiến trình thiết kế hốc đơn 

3.3. Áp dụng cấu trúc đề xuất vào thiết kế 

bộ lọc hốc trong máy phát TX trạm 5G 

(gNodeB)  

Trong phần này, bài báo sẽ thiết kế bộ lọc sử 

dụng trong máy phát gNodeB trong mạng 5G 

có các yêu cầu kỹ thuật như đặc tả kỹ thuật 

thiết bị của nhà cung cấp Samsung Electronic 

trong bảng 1 [13]. Trong thiết kế này, ốc tinh 

chỉnh đã bo tròn bán kính 1 mm được sử dụng 

nhằm giảm thêm việc bị tích điện tích tại giao 

diện giữa ốc tinh chỉnh và trụ cộng hưởng. 

Topo của bộ lọc kiểu Chebyshev được xây 

dựng như hình 6. Bộ lọc có bậc 6 với đường 

ghép chéo kiểu tam giác tại 1-3 (kiểu C) và 

4-6 (kiểu L) để tạo thành 2 điểm không truyền 

dẫn tại bên trái và bên phải dải thông, tăng độ 

dốc của bộ lọc. 

Bảng 1. Các yêu cầu kỹ thuật bộ lọc 

Tham số Yêu cầu 
Đơn 

vị 

Dải thông 3600 ~ 3800 MHz 

Độ rộng băng tần 200 MHz 

Tổn hao trong dải thông 0.8 dB 

Độ gợn trong dải thông 1 dB 

Tổn hao ngược 10 dB 

Tổn hao trong dải chắn 
15 

@BW20 MHz 
dB 

Công suất chịu đựng được 1000 W 

2 4
L

6

1
3 5

 
Hình 6. Topo của bộ lọc máy phát trạm gNodeB  

 

(a) 

 

(b) 

Hình 7. Sơ đồ nguyên lý mô phỏng bộ lọc (a)  

và sơ đồ tính toán công suất mỗi hốc (b) 

Sơ đồ nguyên lý của bộ lọc được biểu diễn 

trong hình 7. Phần mềm ADS được sử dụng 

để thiết kế và mô phỏng mạch nguyên lý [14]. 

Giá trị L, C của sơ đồ nguyên lý được tối ưu 

tự động với thuật toán chiến lược tiến hóa 

thích ứng ma trận hiệp phương sai (CMA - 
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Covariance Matrix Adaptation Evolution 

Strategy) sao cho đáp ứng được các chỉ tiêu 

trình bày trong bảng 1 [15]. Kết quả tính toán 

được trình bày trong Bảng 2. Từ sơ đồ mạch 

LC này, độ rộng đường truyền ghép chính, 

ghép chéo và tần số cộng hưởng riêng của mỗi 

hốc cộng hưởng được tính toán để làm đầu vào 

cho các bước thiết kế sơ đồ 3D của bộ lọc. 

Bảng 2. Bảng giá trị các phần tử LC của sơ đồ mạch 

nguyên lý 

Phần tử LC 

của hốc cộng 

hưởng (nH) 

Phần tử LC của 

đường liên kết 

chính (nH) 

Phần tử LC  

của liên kết chéo 

TL1 0.245 TLS_1 1.928 TC1_3 0.259pF 

TL2 0.257 TL1_2 6.663 TL4_6 6.8nH 

TL3 0.236 TL2_3 10.233 

  TL4 0.256 TL3_4 6.789 

  TL5 0.235 TL4_5 10.066   

TL6 0.264 TL5_6 5.96 

  

  

TL6_L 1.54 

  
Kết quả mô phỏng các tham số tán xạ và mức 

năng lượng lưu trữ trong mỗi hốc cộng hưởng 

ở chế độ xoay chiều AC được biểu diễn trong 

hình 8. Từ kết quả này, ta thấy: bộ lọc nguyên 

lý LC đã đáp ứng các chỉ tiêu về đặc tính phản 

xạ và độ tổn hao trong dải thông; hốc cộng 

hưởng thứ hai của bộ lọc có năng lượng 

trường điện từ lớn nhất. Do đó, hốc này đóng 

vai trò quyết định đến độ chịu đựng công suất 

của bộ lọc này. Vì vậy, việc xem xét, thiết kế 

bộ lọc đáp ứng chỉ tiêu về công suất sẽ được 

thực hiện dựa trên việc thiết kế hốc cộng 

hưởng thứ 2 của bộ lọc.  

Tại tần số f0 = 3,7 GHz, EEM1 = 7,76.10
8
 V/m 

với hốc cộng hưởng với mô hình cũ; EEM2 = 

6,31.10
8 

V/m với hốc cộng hưởng mới. Công 

suất chịu đựng được của bộ lọc được xác định 

như sau:  

2
6

breakdown1 -9 8

1 3*10
P = 682,45

21,97*10 7,76*10

 
 

 

  (8) 

2
6

breakdown 2 9 8

1 3*10
P = 1028,85

21,97*10 6,31*10

 
 

 

 (9) 

 

(a) 

 

(b) 

Hình 8. Biểu đồ tham số tán xạ của sơ đồ  

nguyên lý (a), năng lượng điện từ lưu trữ trong hốc 

cộng hưởng (b)   

 

Hình 9. Cường độ điện trường đỉnh [V/m] trong hốc 

cộng hưởng thứ 2 tại tần số f0 

Theo kết quả trên, khả năng chịu đựng công 

suất được cải thiện 346,4 W so với cấu trúc 

hộp cộng hưởng trụ tròn cũ (từ 682,45 W lên 

1028,85 W), có thể được sử dụng để thiết kế 

và tối ưu bộ lọc TX gNodeB. Mô hình 3D của 

bộ lọc được thiết kế như hình 10 với các kích 

thước được liệt kê trong bảng 3. Kết quả mô 

phỏng đặc tuyến bộ lọc trong hình 10 và được 

liệt kê chi tiết trong bảng 4. 
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Bảng 3. Kích thước cơ bản của bộ lọc hốc cộng 

hưởng gNodeB 

Tham số Kích thước (mm) 

Bán kính hốc cộng hưởng 19.05 

Chiều cao hốc hốc cộng hưởng 15 

Bán kính trong trụ cộng hưởng 7 

Bán kính ngoài trụ cộng hưởng 6 

Chiều cao đế trụ cộng hưởng 2 

Chiều cao khối nón trụ 3 

Góc nghiêng khối nón trụ π/6 

Chiều cao tiếp điện 11,7 

Bán kính ốc tinh chỉnh 

self-coupling (bo góc 1mm) 
2 

Đường kính ốc tính chỉnh 

mainline-coupling 
2 

Kích thước quả chuông liên kết 

chéo (bán kính  chiều dày) 
3x1 

 

Hình 10. Bộ lọc hốc cộng hưởng TX gNodeB  

hoàn chỉnh 

Kết quả mô phỏng bộ lọc hốc cộng hưởng ứng 

dụng trong trạm thu phát sóng 5G cho thấy 

các chỉ tiêu đạt hoặc tốt hơn so với yêu cầu kỹ 

thuật đặt ra, pha của tín hiệu hoàn toàn tuyến 

tính trong dải thông. Nếu chưa áp dụng cấu 

trúc đề xuất mới, công suất chịu đựng của bộ 

lọc chỉ đạt 682,45 W. Bộ lọc sau khi áp dụng 

cấu trúc mới, có khả năng chịu đựng công 

suất lên đến 1028,85 W.  

Bảng 4. So sánh đặc điểm đặc tuyến sau mô phỏng 

Tham số Yêu cầu Kết quả Đơn vị 

Dải thông 
3600 ~ 

3800 

3600 ~ 

3800 
MHz 

Độ rộng băng tần 200 200 MHz 

Tổn hao trong dải 

thông 
0.8 0.4 dB 

Độ gợn trong dải 

thông 
1 0.14 dB 

Hệ số phản xạ -10 -11.5 dB 

Tổn hao trong dải 

chắn 

15dB@B

W20MHz 

16dB@BW

20MHz 
dB 

Công suất chịu 

đựng được 
1000 1028,85 W 

 

 

 

Hình 10. Đồ thị hệ số tán xạ sau khi tối ưu, tinh chỉnh 

Để làm rõ tính ưu việt của thiết kế mới so với 

các thiết kế khác đã được công bố, các đặc 

tính kỹ thuật của bộ hốc mới được so sánh với 

các số liệu do các tác giả khác công bố (bảng 

5). Kết quả so sánh cho thấy, bộ lọc có cấu 

trúc mới có độ chịu đựng công suất tốt hơn 

hẳn so với bộ lọc tham khảo. Đối với chỉ tiêu 

hệ số phản xạ, theo tiêu chuẩn chung của thế 

giới S11 ≤ 10 dB, thiết kế trong bài báo đều 



KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . SỐ 35 - 2022                                    39 

đáp ứng được nhưng kém hơn so với bộ lọc 

bộ lọc thương mại hóa. Tuy nhiên, đặc điểm 

này thường sẽ đạt tốt hơn khi tinh chỉnh trong 

thực tế sau lắp ráp. Việc so sánh các chỉ tiêu 

kỹ thuật của cấu trúc đề xuất mới với những 

kết quả nghiên cứu tương tự là khó khăn vì 

các công trình liên quan đến cải tiến cấu trúc 

của bộ lọc hốc cộng hưởng dạng đồng trục, 

của Duplexer, của Diplexer… với cùng dải tần 

là không có hoặc rất ít được công bố. 

Bảng 5. So sánh đặc điểm đặc điểm kỹ thuật  

với một số bộ lọc hốc cộng hưởng đã có 

Tài liệu 

tham 

khảo 

Dải tần 

(MHz) 

S11(dB) Bậc Công 

suất lớn 

nhất 

[7] 1905- 1925 18 5 200 W 

[8] 1710- 1880 17.7 10 300 W 

Đề xuất mới 3600- 3800 10.6 6 1028.85W 

4. KẾT LUẬN 

Bài báo đã trình bày nội dung đề xuất cải tiến 

cấu trúc hốc cộng hưởng nhằm cải tiến độ 

chịu đựng công suất của bộ lọc. Cấu trúc mới 

gồm một khối kim loại hình nón cụt được đặt 

phía trên đỉnh hộp cộng hưởng đã có và ốc 

điều chỉnh được bo tròn với bán kính 1 mm 

nhằm làm giảm diện tích tiếp xúc giữa trụ 

cộng hưởng và ốc tinh chỉnh. Tiến trình thiết 

kế hốc cộng hưởng đơn để đảm bảo chỉ tiêu 

về công suất chịu đựng cũng được xây dựng. 

Bộ lọc đã đề xuất ở trên có thể hoạt động 

trong dải công suất cao. Tuy nhiên, việc chế 

tạo bộ lọc hốc cộng hưởng mới sẽ gặp khó 

khăn hơn so với bộ lọc có cấu trúc cũ. Nhưng 

trụ cộng hưởng thường được chế tạo bằng 

cách đúc theo khuôn nên cấu trúc này hoàn 

toàn khả thi. Để kiểm nghiệm hiệu quả của đề 

xuất, một bộ lọc hốc cộng hưởng ứng dụng 

trong hệ thống máy phát 5G được thiết kế, mô 

phỏng và đánh giá. Kết quả cho thấy bộ lọc 

hoàn toàn đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, độ 

chịu đựng công suất tăng 346,4 W. Bộ lọc với 

cấu trúc này hoàn toàn có thể ứng dụng trong 

các hệ thống thông tin với dải tần khác nhau. 
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CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN 
KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

FACTORS AFFECTING THE QUALITY BACHELOR‘ S DEGREE TRAINING IN 
ACCOUNTING AT UNINVERSITY ECOMOMICS-TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL 

Nguyễn Thị Ngọc Lan 

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

Đến Tòa soạn ngày 24/02/2022, chấp nhận đăng ngày 24/03/2022 

 

Tóm tắt: 

 

Mục đích của nghiên cứu này là kiểm định sự ảnh hưởng của một số nhân tố đến chất 

lượng đào tạo cử nhân chuyên ngành kế toán tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy được sử dụng 

trên 568 phiếu quan sát từ sinh viên, cựu sinh viên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 5 

nhân tố bao gồm: chương trình đào tạo, hành vi và năng lực của giảng viên, cơ sở vật chất, 

hoạt động hỗ trợ và hành vi của nhân viên có ảnh hưởng và tác động tích cực đến chất 

lượng đào tạo cử nhân kế toán tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

Từ khóa: Chất lượng, cử nhân kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

Abstract: 

 

The purpose of this study is to test the influence of a number of factors on the quality of 

bachelor's degree training in Accounting at University ecomomics -technology for industrial . 

Exploratory factor analysis (EFA) and regression analysis were used on 568 observations 

from students and alumni. Research results show that there are 5 factors including: Training 

program, Behavior and capacity of lecturers, Facilities, Support activities and Employee 

behavior that have a positive influence and impact. to the quality of Bachelor of Accounting 

training at University ecomomics -technology for industrial. 

Keywords: Quality, bachelor of accountancy, University ecomomics -technology for industries. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nếu như trước đây giáo dục được xem đơn 

thuần như một hoạt động sự nghiệp đào tạo 

con người mang tính phi thương mại, phi lợi 

nhuận thì ngày nay dưới tác động của các yếu 

tố bên ngoài và đặc biệt là sự tác động của 

kinh tế thị trường, giáo dục được coi như là 

một “dịch vụ giáo dục” mà ở đó khách hàng 

(sinh viên) có thể đầu tư và lựa chọn một nhà 

cung cấp dịch vụ (các trường đại học) mà họ 

cho là phù hợp nhất. Do đó, để tồn tại các 

trường đại học cần nâng cao chất lượng đào 

tạo (CLĐT) cũng chính là nâng cao chất 

lượng dịch vụ đào tạo. 

Chuyên ngành kế toán đang được đào tạo ở 

các trường đại học trong cả nước với kết quả 

đào tạo đáp ứng khá tốt nguồn nhân lực về kế 

toán. Hiện nay, các trung tâm kiểm định chất 

lượng giáo dục tiến hành kiểm định chương 

trình đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, việc 

đánh giá và đo lường CLĐT tương đối khó 

khăn bởi nhận thức của khách hàng về dịch vụ 

và mối quan hệ với sự hài lòng của khách 

hàng. 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp (ĐHKTKTCN) hiện nay có 17 chuyên 

ngành đào tạo trong đó kế toán là 1 trong 
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những chuyên ngành đào tạo sớm nhất và có 

số lượng sinh viên (SV) đông nhất của nhà 

trường. Nâng cao CLĐT nói chung và nâng 

cao CLĐT cử nhân kế toán nói riêng là nhiệm 

vụ trọng tâm của Trường ĐHKTKTCT cũng 

như Khoa Kế toán.  

Nghiên cứu này kế thừa kết quả của các 

nghiên cứu trước và điều chỉnh lại cho phù 

hợp với thực tế để kiểm định sự ảnh hưởng 

của một số nhân tố đến CLĐT cử nhân kế 

toán thông qua đánh giá sự hài lòng của người 

học về chất lượng dịch vụ đào tạo từ đó đưa ra 

khuyến nghị đề xuất nhằm nâng cao CLĐT cử 

nhân Kế toán tại Trường ĐHKTKTCN. 

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

Nhiều nhà nghiên cứu nhận định rằng chất 

lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng 

có quan hệ cùng chiều với nhau. Nghiên cứu 

thực chứng về chất lượng dịch vụ và sự hài 

lòng của khách hàng tại các công ty kế toán 

của Mehmet Aga và Okan Vieki Safakli 

(2007) đã chỉ ra rằng chất lượng dịch vụ, hình 

ảnh công ty và giá của dịch vụ có ảnh hưởng 

tích cực tới sự hài lòng của khách hàng. Trong 

lĩnh vực giáo dục, mối quan hệ giữa chất 

lượng dịch vụ và sự hài lòng cũng được khẳng 

định qua nhiều nghiên cứu. Để đánh giá đo 

lường chất lượng dịch vụ, một số mô hình đã 

được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng trên 

thế giới. Thang đo SERVQUAL dùng để đo 

lường nhận thức của khách hàng bao gồm 5 

nhân tố của chất lượng dịch vụ ((Parasureman 

et al.,1988). Sau đó thang đo SERVPERF 

(Cromin and Taylor, 1992) được đưa ra với 5 

nhân tố và 22 biến quan sát. Nghiên cứu của 

Chua (2004) đã đánh giá chất lượng đào tạo 

đại học theo nhiều quan điểm, góc nhìn khác 

nhau như SV, phụ huynh, GV và người sử 

dụng lao động. Kết quả cho thấy trong hầu hết 

các thành phần của mô hình SERVQUAL 

(đồng cảm, năng lực đáp ứng, tin cậy, phương 

tiện hữu hình, năng lực phục vụ) SV, phụ 

huynh và người sử dụng lao động đều kỳ vọng 

cao hơn những gì họ nhận được. Ngoài ra, 

cũng có một số nghiên cứu tập trung vào mối 

quan hệ giữa sự hài lòng của SV và mục đích 

của SV khi học tại một trường đại học hoặc 

cao đẳng (Ali and Oscar, 2004) hay một số 

nghiên cứu đưa ra định nghĩa chất lượng 

(Harvey and Green, 1993), các yếu tố đánh 

giá chất lượng dịch vụ trong giáo dục đại học 

(Snipes and Thomson, 1999; Siskos et al., 

2005). Bên cạnh đó, tại Việt Nam, nghiên cứu 

của Nguyễn Thành Long (2006) tại trường 

Đại học An Giang sử dụng thang đo biến thể 

của thang đo SERVQUAL là SERVPERF 

đánh giá CLĐT qua đánh giá của SV tại 

trường Đại học này trong đó hoạt động đào 

tạo được xem như một dịch vụ dưới đánh giá 

của khách hàng là SV. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy các yếu tố GV, cơ sở vật chất và sự tin 

cậy vào nhà trường là ba yếu tố quan trọng 

nhất của CLĐT. Nghiên cứu tại Khoa Kế toán 

- Tài chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học 

Huế đưa ra mô hình 6 nhân tố ảnh hưởng đến 

chất lượng dịch vụ đào tạo bao gồm: Phương 

pháp giảng dạy, ý thức và tham gia học tập 

của SV, phương pháp đánh giá, nội dung 

giảng dạy, điều kiện phục vụ dạy và học, tổ 

chức đánh giá (Lại Xuân Thủy và Phan Thị 

Minh Lý, 2011). Nghiên cứu tại Khoa Kinh tế 

- Trường Đại học Cần Thơ đưa ra mô hình 

ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo chỉ 

có 2 nhân tố là: cơ sở vật chất, tác phong và 

năng lực của giảng viên (Nguyễn Thị Bảo 

Châu và Thái Thị Bích Châu, 2013). Mô hình 

đo lường chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên 

ngành kế toán tại các trường cao đẳng, đại học 

của thành phố Đà Nẵng có 5 nhân tố được đưa 

ra là nhân viên, phòng học - phòng máy tính, 

thư viện, trình độ của từng GV và nội dung 
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chương trình (Nguyễn Thị Thùy Dung, 2015). 

Nghiên cứu tại Trường Đại học Tây Đô đưa ra 

mô hình gồm 5 nhân tố tác động đến sự hài 

lòng của SV: chương trình hỗ trợ, trình độ của 

GV, phẩm chất của GV, khả năng thực hiện 

cam kết, cơ sở vật chất (Lê Thị Anh Thư và 

Nguyễn Ngọc Minh, 2016). Mô hình nghiên 

cứu tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc 

gia Hà Nội gồm 3 nhân tố: cơ sở vật chất, 

chương trình đào tạo và khả năng phục vụ 

(Phạm Thị Liên, 2016). Mô hình nghiên cứu 

tại Trường Đại học Tiền Giang gồm 5 nhân tố: 

giảng viên, chương trình đào tạo, cơ sở vật 

chất, chất lượng đầu ra, cán bộ hỗ trợ 

(Nguyễn Minh Nhã, Nguyễn Thị Thanh Thùy, 

2018). Nghiên cứu Vũ Lệ Hằng (2020) về các 

nhân tố ảnh hưởng đến CLĐT các trường đại 

học trên địa bàn Hà Nội gồm các nhân tố: 

giảng viên, chương trình, nhân viên, cơ sở vật 

chất, hoạt động hỗ trợ đào tạo. 

Từ tổng quan nghiên cứu có thể thấy: (1) 

CLĐT có thể được đánh giá thông qua sự hài 

lòng của SV về dịch vụ đào tạo. (2) Các 

nghiên cứu về CLĐT tạo có thể được chia 

thành các nhóm theo mô hình SERVQUAL 

(đồng cảm, năng lực đáp ứng, tin cậy, phương 

tiện hữu hình, năng lực phục vụ) hoặc sử dụng 

thang đo biến thể của thang đo SERVQUAL 

và được chia thành các nhóm: chương trình 

đào tạo, tác phong và năng lực của giảng viên, 

cơ sở vật chất, chương trình hỗ trợ, nhân viên.    

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp nghiên cứu bao gồm phương 

pháp nghiên cứu định tính va nghiên cứu định 

lượng trong đó:  

 Nghiên cứu định tính: Nghiên cứu định 

tính được thực hiện thông qua phỏng vấn sâu 

giảng viên, chuyên gia và doanh nghiệp (DN)  

để lựa chọn các tiêu chí đánh giá các nhân tố 

ảnh hưởng đến CLĐT. 

 Nghiên cứu định lượng: Sử dụng mô hình 

nghiên cứu định lượng để thực hiện kiểm định 

mô hình nghiên cứu. Trước khi khảo sát chính 

thức, nghiên cứu thực hiện khảo sát thử với 

các chuyên gia để kiểm tra sự chính xác về 

nội dung, từ ngữ và trình tự câu hỏi. Sau khi 

khảo sát thử, sẽ tiến hành điều chỉnh các   

câu hỏi và phiếu khảo sát. Thang đo Likert 5 

mức độ từ 1-5 (1: Hoàn toàn không đồng ý;  

2: Không đồng ý; 3: Phân vân: 4: Đồng ý;   

5: Hoàn toàn đồng ý) được sử dụng để đo 

lường giá trị các biến số. Phân tích kết quả thu 

thập được từ mẫu, kiểm định độ tin cậy của 

thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha và 

phân tích nhân tố EFA, Phân tích hồi quy 

được sử dụng để kiểm định mô hình nghiên 

cứu. 

4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu về CLĐT, 

tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu và các giả 

thuyết nghiên cứu trên cơ sở kế thừa mô hình 

nghiên cứu của Vũ Lệ Hằng (2020) như sau: 

 
Hình 1. Mô hình nghiên cứu
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Giả thuyết nghiên cứu: 

H1: Chương trình đào tạo có ảnh hưởng tích 

cực đến chất lượng đào tạo; 

H2: Hành vi và năng lực của giảng viên có 

ảnh hưởng tích cực đến chất lượng đào tạo; 

H3: Cơ sở vật chất có ảnh hưởng tích cực đến 

chất lượng đào tạo; 

H4: Hoạt động hỗ trợ có ảnh hưởng tích cực 

đến chất lượng đào tạo; 

H5: Hành vi của nhân viên có ảnh hưởng tích 

cực đến chất lượng đào tạo. 

Để thuận tiện cho việc tổ chức thu thập và xử 

lý dữ liệu, các biến quan sát sẽ được mã hóa 

tương ứng với các thành phần nhân tố. Cụ thể: 

 Nhân tố chương trình đào tạo (CTĐT): 

Được đo lường bằng 8 biến quan sát từ CTĐT 

1 đến CTĐT 8 phát triển từ nghiên cứu của  

Lại Xuân Thủy và Phan Thị Minh Lý (2011); 

Phạm Thị Liên (2016). 

 Nhân tố hành vi và năng lực của giảng 

viên (GV): Được đo lường bằng 8 biến quan 

sát từ GV1 đến GV 8 được phát triển và hiệu 

chỉnh từ nghiên cứu của Nguyễn Thúy Quỳnh 

Loan và Nguyễn Thị Thanh Thoản, (2005); Lê 

Thị Anh Thư và Nguyễn Ngọc Minh, 2016). 

 Nhân tố cơ sở vật chất (CSVC): Được  

đo lường bằng 6 biến quan sát từ CSVC1 đến 

CSVC6 được phát triển và hiệu chỉnh từ 

nghiên cứu của Nguyễn Thành Long (2006) 

và Trần Xuân Kiên (2007). 

 Nhân tố hoạt động hỗ trợ (HĐHT): 

Được đo lường bằng 5 biến quan sát từ HĐHT 

1 đến HĐHT 5 được phát triển từ nghiên cứu 

của Phạm Thị Liên (2016) và Vũ Lệ Hằng 

(2020). 

 Nhân tố hành vi của nhân viên (NV): 

Được đo lường bằng 4 biến quan sát từ NV 1 

đến NV 4 được phát triển và hiệu chỉnh từ 

nghiên cứu của Phạm Thị Liên (2016) và Vũ 

Lệ Hằng (2020). 

 Chất lượng đào tạo (CLĐT): Chất lượng 

đào tạo được đánh giá bằng sự hài lòng của 

sinh viên được phát triển từ nghiên cứu của 

Phạm Thị Liên (2016) và Vũ Lệ Hằng (2020). 

5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

5.1. Mẫu khảo sát  

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành gửi phiếu khảo 

sát online tới 1.100 SV và cựu SV của Khoa 

Kế toán - Trường ĐHKTKTCN thông qua sự 

hỗ trợ của các cố vấn học tập chuyên trách và 

Ban liên lạc cựu SV khoa Kế toán, kết quả thu 

về được 686 phiếu khảo sát. Sau khi nhập và 

làm sạch dữ liệu còn 568 phiếu khảo sát hợp 

lệ trong đó: số lượng SV năm thứ 2 là 162 SV 

chiếm tỷ lệ 28,5%, 150 SV năm thứ 3 chiếm 

tỷ lệ 26,4%, 204 SV năm thứ 4 chiếm tỷ lệ 

35,9% và 52 cựu SV chiếm tỷ lệ 9,2%. 

5.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo 

Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo bằng 

phương pháp hệ số Cronbach’s Alpha được 

thể hiện ở bảng 2 như sau: 

Bảng 2: Đánh giá thang đo đo lường bằng phương pháp hệ số Cronbach's Alpha 

Biến quan sát 

Trung 

bình 

thang đo 

nếu loại 

biến 

Phương 

sai thang 

đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan 

biến 

tổng 

Alpha 

nếu 

loại 

biến 

Thang đo Chương trình đào tạo (CTĐT), Cronbach's Alpha=0.826 

CTĐT1 - CTĐT có mục tiêu, chuẩn đầu ra rõ ràng 23.9865 9.977 .627 .808 
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Biến quan sát 

Trung 

bình 

thang đo 

nếu loại 

biến 

Phương 

sai thang 

đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan 

biến 

tổng 

Alpha 

nếu 

loại 

biến 

CTĐT2 - Chương trình phân bổ hợp lý thời gian lý thuyết, 

thực hành phù hợp với định hướng đào tạo ứng dụng 

23.9212 11.006 .576 .816 

CTĐT3 - CTĐT cung cấp những kiến thức cơ bản 23.9463 10.834 .543 .822 

CTĐT4 - CTĐT cập nhật các kiến thức mới 23.9395 10.683 .575 .822 

CTĐT5 - CTĐT được thực hiện nghiêm túc 24.1365 10.358 .606 .814 

CTĐT6 - Nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá của các học 

phần trong CTĐT phù hợp với kiến thức của học phần 

24.1000 10.780 .551 .825 

CTĐT 7 - SV được thông báo đầy đủ kế hoạch đào tạo và 

giảng dạy  

23.9874 10.339 .654 .806 

CTĐT8 - CTĐT đáp ứng  yêu cầu phát triển của SV sau 

khi ra trường 

23.9562 10.889 .565 .818 

Thang đo Hành vi và năng lực giảng viên (GV), Cronbach's Alpha=0.784 

GV1 - GV có trình độ cao, kiến thức chuyên môn vững 

vàng 

15.9502 4.855 .732 .686 

GV2 - GV có phương pháp truyền đạt tốt, dễ hiểu 16.0323 5.122 .588 .740 

GV3 - GV sử dụng và kết hợp các phương pháp giảng dạy 

một cách hiệu quả 

15.8563 5.784 .534 .755 

GV4 - GV có kinh nghiệm thực tế về môn học giảng dạy 15.8240 5.720 .522 .763 

GV5 - GV có thái độ gần gũi và thân thiện với sinh viên 15.9635 6.063 .459 .782 

GV6 - GV đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng dạy 16.0018 5.304 .575 .724 

GV7 - GV đánh giá kết quả học tập chính xác và công bằng 15.7256 5.620 .512 .706 

GV8 - GV luôn đưa ra những lời khuyên bổ ích cho SV 15.9648 4.976 .726 .692 

Thang đo Cơ sở vật chất (CSVC), Cronbach's Alpha=0.802 

CSVC1-Giáo trình, tài liệu của mỗi môn học được cung cấp 

đầy đủ cho SV 
16.0562 4.795 .606 .768 

CSVC2 - Phòng học đáp ứng nhu cầu học tập trên lớp của 

SV 

15.9186 4.614 .673 .745 

CSVC3 - Thư viện có nguồn tài liệu tham khảo phong phú, 

đa dạng, không gian và chỗ ngồi đáp ứng nhu cầu học tập 

của SV 

16.0374 5.092 .524 .793 

CSVC4 - Thiết bị thực hành đáp ứng tốt nhu cầu học tập 

của SV 

16.0126 5.145 .586 .778 

CSVC5 - Các ứng dụng trực tuyến hữu ích phục vụ hiệu 

quả công tác giảng dạy và học tập 
16.1000 5.032 .593 .772 
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Biến quan sát 

Trung 

bình 

thang đo 

nếu loại 

biến 

Phương 

sai thang 

đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan 

biến 

tổng 

Alpha 

nếu 

loại 

biến 

CSCV6 - Cảnh quan trường đẹp, ấn tượng 16.0458 5.028 .584 .754 

Thang đo Hoạt động hỗ trợ (HĐHT), Cronbach's Alpha=0.765 

HĐHT1-Nhà trường luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, 

nguyện vọng của SV 

16.2255 4.680 .562 .726 

HĐHT2 - Hoạt động tư vấn học tập đáp ứng tốt nhu cầu của 

SV 
16.2375 5.038 .499 .745 

HĐHT3 - Các thông tin cần thiết đối với SV luôn được 

cung cấp kịp thời, chính xác 

16.1875 5.323 .509 .743 

HĐHT4 - Nhà trường quan tâm đến điều kiện sống và học 

tập của SV 

16.2256 4.668 .501 .732 

HĐHT5 - Hoạt động tư vấn nghề nghiệp đáp ứng tốt nhu 

cầu của SV 
16.2500 4.553 .657 .690 

Thang đo Hành vi nhân viên (NV), Cronbach's Alpha=0.686 

NV1 - Nhân viên có thái độ niềm nở với sinh viên   12.1374 3.138 .426 .646 

NV2 - Nhân viên luôn nhận được chính xác các yêu cầu của 

SV 
12.1624 2.903 .502 .601 

NV3 - Nhân viên luôn sẵn sàng giúp đỡ SV 12.2252 2.730 .584 .552 

NV4 - Nhân viên ăn mặc lịch sự 12.3000 2.853 .388 .789 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát) 

Sau khi phân tích hệ số Cronbach Alpha thì 

thang đo đo lường khái niệm các thành phần 

nhân tố của CLĐT đều có hệ số tin cậy 

Cronbach Alpha > 0.6, đảm bảo độ tin cậy cần 

thiết nên tất cả 31 biến quan sát đều được đưa 

vào phân tích những bước tiếp theo.  

5.3. Phân tích nhân tố 

Để tiến hành phân tích nhân tố khám phá 

(EFA) thì dữ liệu thu được phải đáp ứng các 

điều kiện qua kiểm định KMO và kiểm định 

Bartlett. Kiểm định Bartlett dùng để kiểm 

định sự tương quan giữa các biến quan sát 

trong nhân tố, hệ số KMO dùng để kiểm tra 

xem kích thước mẫu có được có phù hợp với 

phân tích nhân tố hay không. Kết quả cho thấy 

thấy hệ số KMO = 0.768 nằm trong khoảng 

0.5<KMO<1 nghĩa là dữ liệu thực tế trong 

nghiên cứu này phù hợp cho phân tích EFA. 

Kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa Sig=0.000 

< 0.05 cho thấy các biến quan sát có tương 

quan tuyến tính với nhân tố đại diện. Giá trị 

tổng phương sai trích đạt 61.549% >50% 

nghĩa là 61.549% sự biến thiên của biến phụ 

thuộc được giải thích bởi các biến quan sát 

trong mô hình. Như vậy, các nhân tố được đưa 

ra trong mô hình đã giải thích được phần lớn 

sự thay đổi của biến phụ thuộc.  

Sau khi thực hiện kỹ thuật EFA, 31 biến quan 

sát đã hội tụ thành 5 nhóm và hình thành nên 

5 nhân tố như trong bảng 3. 
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Bảng 3. Ma trận xoay các nhân tố 

 Nhân tố 

1 2 3 4 5 

CTĐT1 .597     

CTĐT2 .657     

CTĐT3 .585     

CTĐT4 .592     

CTĐT5 .593     

CTĐT6 .639     

CTĐT7 .694     

CTĐT8 .598     

GV1  .889    

GV2  .630    

GV3  .561    

GV4  .646    

GV5  .559    

GV6  .625    

GV7  .558    

GV8  .682    

CSVC1   .565   

CSVC2   .647   

CSVC3   .683   

CSVC4   .692   

CSVC5   .568   

CSVC6   .632   

HĐHT1    .584  

HĐHT2    .667  

HĐHT3    .572  

HĐHT4    .607  

HĐHT5    .578  

NV1     .726 

NV2     .560 

NV3     .836 

NV4      

Hệ số KMO = 0.768 

Hệ số Sig =0.000 

Phương sai trích = 61.549 (%) 

( Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát) 
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Kết quả cho thấy các thành phần: CTĐT, GV, 

CSVC, HĐHT, NV đã hội tụ làm 5 nhóm theo 

5 nhân tố. Tuy nhiên, biến quan sát NV4: 

“Nhân viên ăn mặc lịch sự” không hội tụ về 

nhóm nào cả, biến quan sát này sẽ bị loại ra 

khỏi thang đo “Nhân viên”. Việc loại bỏ biến 

quan sát NV4 làm tăng hệ số Cronbach Alpha 

từ 0.686 lên 0.789. Sau khi phân tích nhân tố 

khám phá EFA, thang đo “NV” có sự thay đổi 

về biến đo lường và chỉ còn 3 biến quan sát. 

Các thang đo còn lại được giữ nguyên để tiến 

hành thực hiện phân tích hồi quy.  

5.4. Phân tích hồi quy 

Sau khi thực hiện kỹ thuật EFA, các biến quan 

sát đã hội tụ thành 5 nhóm nhân tố ảnh hưởng 

đến CLĐT. Các biến độc lập (CTĐT, GV, 

CSVC, HĐHT, NV) và biến phụ thuộc 

(CLĐT) được đưa vào mô hình để kiểm định 

giả thuyết bằng phương pháp Enter. Kết quả 

phân tích hồi quy được thể hiện trong bảng 4, 

bảng 5 và bảng 6. 

* Kết quả phân tích ANOVA  

Bảng 4. Kết quả phân tích ANOVA 

       Mô hình Tổng bình 

phương 
Bậc tự do 

(df) 

Bình phương 

trung bình 
Thống kê 

F 

Mức ý 

nghĩa 

1 Hồi quy 63.876 5 12.775 73.016 .000
b
 

Sai số 50.564 581 0.175   

Tổng 114.440 586    

a. Biến phụ thuộc: CLĐT   

b. Dự báo (hằng số): CTĐT, GV, CSVC, HĐHT, NV 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát) 

Từ bảng trên vì F (Fisher) = 73.016 và Sig = 

0.000 < 0.05 nên có thể khẳng định mô hình 

có ý nghĩa trong hồi quy, tồn tại mối quan hệ 

giữa biến đánh giá CLĐT với các biến CTĐT, 

GV, CSVC, HĐHT, NV. 

* Hệ số tương quan R
2
 

Bảng 5. Hệ số tương quan R
2
 

Mô 

hình 

Hệ số R Hệ số R
2
 R

2
 điều 

chỉnh 

Sai số chuẩn 

ước lượng 

Trị số thống kê Durbin- Watson 

1 .747
a
 .558 .551 .41829 1.855 

a. Dự báo (hằng số): CTĐT, GV, CSVC, HĐHT, NV 

      b.   Biến phụ thuộc : CLĐT 

 (Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát) 

Từ bảng trên ta có hệ số tương quan R
2
= 

0.558 nên có thể khẳng định giữa biến CLĐT 

với các biến CTĐT, GV, CSVC, HĐHT, NV 

là có mối quan hệ. Các biến độc lập giải thích 

được biến phụ thuộc là CLĐT. 

* Mô hình hồi quy  

Sau khi tiến hành kiểm tra độ tương quan của 

5 thang đo, nghiên cứu tiến hành xác định mô 
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hình hồi quy biểu thị đánh giá chung CLĐT 

cử nhân Kế toán tại trường ĐH KTKTCN với 

các biến: CTĐT, GV, CSVC, HĐHT và NV 

như sau: 

Bảng 6. Hệ số hồi quy với biến phụ thuộc CLĐT 

    Mô hình Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số 

chuẩn hóa 

t Mức ý 

nghĩa 

(Sig.) 

Đa cộng tuyến 

Hệ số B Sai số 

chuẩn 

Beta Độ chấp 

nhận 

VIF 

1 Hằng số .156 .193  .682 .000   

CTĐT .408 .063 .391 6.627 .000 .782 1.279 

GV .243 .041 .222 4.891 .000 .742 1.348 

CSVC .226 .061 .217 4.028 .000 .829 1.206 

HĐHT .132 .056 .129 2.363 .000 .746 1.341 

NV .116 .040 .103 2.256 .000 .706 1.416 

a. Biến phụ thuộc : CLĐT 

             (Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát) 

Phương trình thể hiện mối quan hệ tuyến tính 

giữa các biến. 

CLĐT = 0.156+ 0.408*CTĐT + 0.243* GV + 

0.226* CSVC + 0.132* HĐHT+ 0.116* NV 

6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy mối 

quan hệ giữa các yếu tố CTĐT, GV, NV, 

HĐHT, CSVC với CLĐT là mối quan hệ 

dương (cùng chiều) tuy nhiên, mức độ ảnh 

hưởng của từng yếu tố tới đánh giá CLĐT là 

khác nhau. Với hệ số 0.408 cho thấy CTĐT có 

tác động mạnh nhất đến đánh giá chung 

CLĐT cử nhân kế toán. Với hệ số 0.243 cho 

thấy hành vi và năng lực GV có tác động 

mạnh thứ 2 tới CLĐT. Tiếp theo CSVC có tác 

động mạnh thứ 3 với hệ số 0.226. Các HĐHT 

với hệ số 0.132 có tác động mạnh thứ 4 đến 

CLĐT. Cuối cùng với hệ số 0.116 cho thấy 

hành vi NV có tác động thấp nhất đến đánh 

giá chung CLĐT. 

Những phân tích ở trên sẽ là gợi ý bước đầu 

giúp trường ĐHKTKTCN và Khoa Kế toán 

quyết định lựa chọn thứ tự ưu tiên thực hiện 

các giải pháp nhằm nâng cao CLĐT. (1) Đối 

với CTĐT: Cần phải liên tục cập nhật, sửa đổi 

phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội cũng 

như thường xuyên lấy ý kiến từ các chuyên 

gia, các đơn vị sử dụng lao động để làm cho 

việc đào tạo thực tế hơn, đáp ứng nhu cầu xã 

hội. (2) Đối với đội ngũ GV: Tiếp tục xây 

dựng chuẩn đội ngũ GV cả về số lượng và 

chất lượng trong đó Nhà trường có các chính 

sách để hỗ trợ GV tham gia các khóa học để 

cập nhật kiến thức, gắn lý luận với thực tiễn 

đồng thời GV thường xuyên đổi mới phương 

pháp giảng dạy với phương pháp tiếp cận hiện 

đại hướng người học làm trung tâm để từ đó 

kết hợp rèn luyện cả kiến thức và kỹ năng cho 

SV trong quá trình giảng dạy. (3) Đối với 

CSVC phục vụ đào tạo: Nhà trường và Khoa 

Kế toán tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo trình 

tài liệu học tập trong đó việc biên soạn các 

giáo trình,tài liệu phải được cập nhật thường 

xuyên, gắn với thực tiễn. Bên cạnh đó, hệ 

thống phòng học, hệ thống mạng internet 

cũng nên đầu tư nâng cấp đảm bảo quá trình 

học tập và tìm kiếm tài liệu của SV, hệ thống 
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các phòng thực hành cần được xây dựng một 

cách chuyên nghiệp, trang bị các thiết bị học 

tập phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong 

đào tạo kế toán. (4) Về cơ sở vật chất: Nhà 

trường và Khoa Kế toán cũng nên tăng cường 

các hoạt động hỗ trợ bằng cách tổ chức nhiều 

hơn nữa các cuộc họp, đối thoại trực tiếp giữa 

lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo Khoa và SV để 

tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của SV, thường 

xuyên tổ chức tư vấn và định hướng nghề 

nghiệp cho SV với sự tham gia của DN. 

Những ý kiến của các DN với tư cách là nhà 

tuyển dụng sẽ có tác dụng giúp SV điều chỉnh 

phương pháp học tập phù hợp, chuẩn bị các 

kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai. (5) 

Đối với đội ngũ NV: Dù không tham gia trực 

tiếp giảng dạy nhưng cũng đóng góp ảnh 

hưởng đến quá trình đào tao. Nâng cao chất 

lượng đội ngũ NV theo hướng tiêu chuẩn hóa 

sẽ giúp nâng cao CLĐT nói chung và CLĐT 

cử nhân Kế toán nói riêng tại Trường 

ĐHKTKTCN. 

7. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

Nghiên cứu này còn một số hạn chế sau: (1) 

Nghiên cứu đã xem xét tác động của 5 yếu tố 

tác động đến CLĐT cử nhân ngành Kế toán. 

Tuy nhiên, các yếu tố này mới giải thích được 

55,1% sự biến thiên về các yếu tố ảnh hưởng 

đến CLĐT như vậy vẫn còn một số yếu tố 

khác chưa được nghiên cứu. (2) Nghiên cứu 

này chỉ thực hiện với SV và cựu SV trường 

ĐHKTKTCN. Những vấn đề này sẽ là gợi ý 

cho các nghiên cứu tiếp theo của tác giả. 
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TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LỰC CẠNH TRANH LÊN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 
CỦA CÁC CÔNG TY THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN 

VIỆT NAM 

IMPACT OF COMPETITIVENESS ON DIVIDEND POLICY OF SEAFOOD COMPANY 
LISTED ON THE VIETNAM STOCK EXCHANGE 

Vũ Thanh Hương, Ngô Thanh Loan 

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

Đến Toà soạn ngày 12/04/2022, chấp nhận đăng ngày 13/05/2022 

 

Tóm tắt: 

 

Bài báo xây dựng mô hình đánh giá tác động của năng lực cạnh tranh lên chính sách cổ tức 

của các doanh nghiệp. Dựa trên số liệu báo cáo tài chính của các công ty thủy sản niêm yết 

trên sàn chứng khoán Việt Nam từ năm 2019-2020 và sử dụng phần mềm Stata, các tác giả 

đã kiểm định được mức độ tác động của từng nhân tố năng lực cạnh tranh của một doanh 

nghiệp lên chính sách cổ tức của doanh nghiệp đó. Bài báo giúp củng cố lý thuyết về tác 

động của năng lực cạnh tranh lên chính sách cổ tức, cũng như đưa ra các gợi ý cho doanh 

nghiệp về nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như việc ra các quyết định về chính sách   

cổ tức.  

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, chính sách cổ tức, công ty thủy sản niêm yết, chứng khoán Việt Nam. 

Abstract: 

 

The research focuses on evaluating the impact of competitiveness on the dividend policy. 

Using the financial statements of seafood companies listed on the Vietnam stock exchange 

from 2019-2020 and Stata software, the research was examined how much each 

competitive factor impact to the dividend policy. The study tried to convince the knowledge of 

the impact of competitiveness on dividend policy as well as provided suggestions for 

enterprises on improving competitiveness and making decisions about dividend policies. 

Keywords: Competitiveness, dividend policy, seafood company, Vietnam’s stock market. 

  

1. GIỚI THIỆU 

Một trong các vấn đề mà quản trị doanh 

nghiệp và quản trị tài chính phải đối mặt trong 

các chính sách tài chính, đó là chính sách cổ 

tức - một trong 10 vấn đề nan giải trong tài 

chính (theo Brealey và Myers, 2002). Để giúp 

nhà quản trị đưa ra được chính sách cổ tức tối 

ưu, nhiều nghiên cứu trên thế giới đã tìm hiểu 

và xây dựng các mô hình nhân tố ảnh hưởng 

tới chính sách cổ tức. Theo thời gian, các nhà 

nghiên cứu dần dần mở rộng các nhân tố ảnh 

hưởng đến chính sách cổ tức nhưng vẫn chưa 

có sự thống nhất. Việc nghiên cứu mở rộng 

các nhân tố cho thấy các nhân tố ảnh hưởng 

đến chính sách cổ tức thực sự phức tạp và đa 

chiều. Một trong những tác động đang được 

đề cập trong các nghiên cứu nước ngoài chính 

là năng lực cạnh tranh. Việc nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức giúp 

các nhà quản lý công ty dự báo mức chi trả cổ 

tức, lựa chọn các mô hình định giá phù hợp, 

từ đó làm tăng niềm tin của nhà đầu tư, thúc 

đẩy hoạt động thị trường và tăng trưởng  

kinh tế.  
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Ở Việt Nam, liệu năng lực cạnh tranh của mỗi 

doanh nghiệp có thực sự tác động đến chính 

sách chi trả cổ tức hay không, thực sự là một 

câu hỏi cần quan tâm trong bối cảnh sức ép 

cạnh tranh trong mỗi ngành nghề trên thị 

trường ngày càng lớn, mỗi doanh nghiệp chịu 

tác động của sự cạnh tranh cả từ thị trường 

trong và ngoài nước. Tác giả mong muốn 

đóng góp vào hệ thống lý thuyết vốn còn hạn 

chế như hiện nay về tác động giữa cạnh tranh 

và chính sách cổ tức trong môi trường nghiên 

cứu ở Việt Nam, ngoài ra còn góp phần giải 

quyết một vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay cho 

hầu hết các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong 

các quyết định về chính sách cổ tức và đầu tư. 

Sử dụng dữ liệu từ các doanh nghiệp thủy sản 

và dựa trên khung lý thuyết xây dựng mô hình 

nghiên cứu năng lực cạnh tranh đo lường bằng 

các chỉ số cụ thể, bài viết muốn đo lường và 

kiểm chứng sự tác động của năng lực cạnh 

tranh lên chính sách cổ tức của doanh nghiệp 

thủy sản niêm yết trên sàn chứng khoán Việt 

Nam.  

2. TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LỰC CẠNH 

TRANH LÊN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TẠI 

CÁC DOANH NGHIỆP thủy SẢN NIÊM YẾT 

2.1. Năng lực cạnh tranh  

Xét ở cấp độ doanh nghiệp, năng lực cạnh 

tranh là đề cập đến khả năng tạo dựng, duy trì, 

sử dụng và sáng tạo mới các lợi thế cạnh tranh 

của doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm chất 

lượng và năng suất vượt trội hơn so với đối 

thủ cạnh tranh (theo Micheal Porter, 1990). 

Còn theo Aldington Report (1980), doanh 

nghiệp có năng lực cạnh tranh là doanh 

nghiệp có thể sản xuất hàng hóa, dịch vụ với 

chất lượng vượt trội với mức giá cả cạnh tranh 

hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong nước 

và quốc tế. Tại Việt Nam, đến thời điểm hiện 

nay, “năng lực cạnh tranh” còn là khái niệm 

trừu tượng, do vậy, các chỉ số đo lường 

thường chỉ dừng ở chỉ số PCI cấp địa 

phương/tỉnh, còn việc đánh giá năng lực cạnh 

tranh cấp doanh nghiệp còn ít được làm rõ, 

trong khi các học giả nước ngoài đều đã xây 

dựng khái niệm (Porter 1985) và các chỉ số đo 

lường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

(Lerner) hoặc cạnh tranh theo ngành (HHI). 

2.2. Chính sách cổ tức  

Chính sách cổ tức được các nhà nghiên cứu 

quan tâm từ lâu và đã xuất hiện từ thập niên 

60 của thế kỷ XX. Chính sách cổ tức được 

đánh giá là rất quan trọng trong các quyết 

định tài chính của doanh nghiệp vì sự ảnh 

hưởng trực tiếp tới cơ cấu vốn, quyền lợi của 

chủ sở hữu, quyết định đầu tư… 

Về mặt lý thuyết, các doanh nghiệp có thể 

quyết định chính sách cổ tức dưới dạng: cổ 

tức bằng tiền mặt, cổ tức bằng cổ phiếu và cổ 

tức bằng tài sản. Thực tế, các nhà đầu tư 

thường quan tâm nhất tới chính sách cổ tức 

bằng tiền mặt bởi cơ hội tái đầu tư tốt hơn. Do 

vậy, trong nghiên cứu này, chính sách cổ tức 

được nghiên cứu sẽ tập trung vào chính sách 

cổ tức tiền mặt.  

2.3. Năng lực cạnh tranh và chính sách cổ 

tức 

Trong suốt nhiều năm, các nhà nghiên cứu 

trên thế giới tiếp tục tìm hiểu, sử dụng dữ liệu 

của các thị trường, các nền kinh tế nhằm tiếp 

tục khám phá các nhân tố có tác động đến 

chính sách cổ tức của một doanh nghiệp.  

Các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức 

lần lượt được chỉ ra trong các nghiên cứu bao 

gồm: Nhân tố bên trong và các nhân tố bên 

ngoài. Nhân tố bên trong gồm Quy mô tài sản 

((Aivazian và cộng sự, 2003; Ho, 2003), Khả 

năng sinh lời (Lintner,1956; DeAngelo và 

DeAngelo, 2006; Aivazian và cộng sự, 2013), 

Đòn bẩy tài chính hay Hệ số nợ (Smith và 
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cộng sự, 1992; Gaver và cộng sự, 1993; 

Mansourinia, 2013; Al-Naweiseh, 2013), Tính 

thanh khoản (Jensen,1986; Ho, 2003), Tốc độ 

tăng trưởng (Collins và cộng sự, 1996; Holder 

và cộng sự,1998; Manos, 2002), Cơ cấu cổ 

đông (Black, 1974; Al-Naweiseh, 2013). Các 

nhân tố bên ngoài bao gồm Chính sách thuế 

(Abdul và Haruto, 2012; Poterba và cộng sự, 

1984; Lê Thẩm Dương, 2020), Lãi suất và lạm 

phát, môi trường pháp lý.   

Các nghiên cứu trong nước về yếu tố ảnh 

hưởng lên chính sách cổ tức xuất hiện nhiều 

nhưng chưa quan tâm đến tác động của năng 

lực cạnh tranh lên chính sách cổ tức, vốn đã 

được kiểm định tại các thị trường trên thế giới. 

Các nghiên cứu trước đây về cạnh tranh sử 

dụng các thước đo ở cấp độ ngành dựa trên 

cấu trúc thị trường, chẳng hạn như Chỉ số 

Herfindahl-Hirschman (HHI).  

Trong mô hình SCP (Cấu trúc - Hành vi - 

Hiệu quả) (Bain, 1956), cho rằng cạnh tranh 

có quan hệ nghịch với sự tập trung, và các 

công ty ở các thị trường tập trung hơn có thể 

thu được lợi nhuận cao hơn nhờ sức mạnh thị 

trường. Do đó, theo SCP, cấu trúc thị trường 

là yếu tố quyết định duy nhất của cạnh tranh. 

Một thước đo thay thế cho sức mạnh thị 

trường là chỉ số Lerner (1934), dựa trên sự 

tăng giá so với chi phí cận biên (Calderon và 

Schaeck, 2016). 

Olufemi Obembe (2014) đã xây dựng mô hình 

kiểm định sự phụ thuộc của chính sách cổ tức 

với 7 biến khác nhau trong đó có quy mô tài 

sản, 3 chỉ số đại diện cho cạnh tranh là thị 

phần, chỉ số Lerner và Rent của 73 doanh 

nghiệp phi tài chính. Đây là những biến cho 

thấy năng lực kinh doanh và năng lực tài 

chính của doanh nghiệp trên thị trường. 

Nghiên cứu đã phát hiện ra vai trò của quy mô 

tại các doanh nghiệp lớn là mang lại cho họ 

chi phí tài chính rẻ hơn so với các doanh 

nghiệp nhỏ, do vậy doanh nghiệp lớn có thể 

giảm bớt chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Thị 

phần và sức mạnh thị trường đặc biệt có tác 

động tích cực đến chi trả cổ tức bằng tiền mặt. 

Nghiên cứu đã tìm ra, sức mạnh thị trường 

tăng thêm 1% thì tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền 

mặt cũng tăng lên 1,5% tại thị trường Nigeria.  

Mohammad và Seyed (2015) đã kiểm định sự 

phụ thuộc giữa biến phụ thuộc là chính sách 

cổ tức và 8 biến độc lập trong đó có HHI - 

một chỉ số phản ánh khả năng cạnh tranh của 

thị trường. Kết quả nghiên cứu chỉ ra có mối 

liên hệ trực tiếp giữa chính sách cổ tức và chỉ 

số HHI của các công ty đang niêm yết. Điều 

đó có nghĩa là nếu thị trường ngành hàng đó 

càng có sự tập trung cao (mức độ cạnh tranh 

thấp) thì khả năng sinh lời và tỷ lệ chia cổ tức 

càng cao. Hay nói cách khác, khả năng sinh 

lời của các ngành hàng độc quyền sẽ cao hơn 

hẳn các ngành hàng có sự cạnh tranh ở Iran. 

Cesari và cộng sự (2020) đã tìm sự ảnh hưởng 

của năng lực cạnh tranh lên chính sách cổ tức 

với dữ liệu nghiên cứu các ngân hàng Mỹ từ 

năm 1994 đến năm 2006. Qua sử dụng chỉ số 

Lerner, chỉ số HHI và Boone, nghiên cứu đã 

có kết luận rằng, gia tăng cạnh tranh trong 

lĩnh vực ngân hàng, giảm sức mạnh thị trường 

sẽ làm cho các ngân hàng tăng tỷ lệ chi trả cổ 

tức. Đồng thời, nghiên cứu cũng phát hiện ra 

kết quả trên có ý nghĩa đối với thị trường ít 

tập trung (HHI thấp hơn trung bình mẫu) và 

thị trường lợi nhuận cao (boone dưới mức 

trung bình). 

Đồng thời, một số nghiên cứu riêng lẻ về năng 

lực cạnh tranh hoặc nhân tố tác động đến 

chính sách cổ tức sẽ tạo tiền đề cho người 

nghiên cứu đi vào thực hiện nghiên cứu này. 

Người nghiên cứu muốn góp phần xây dựng 

lý thuyết này một cách tổng quát và có kiểm 

chứng thực tế. 
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2.4. Thực trạng chính sách cổ tức và năng 

lực cạnh tranh ngành thủy sản Việt Nam 

Theo thống kê của VASEP - Hiệp hội Chế 

biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tính đến 

cuối năm 2020, Việt Nam có gần 800 doanh 

nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản. Thị 

trường thủy sản phát triển mạnh cả khâu chế 

biến và xuất khẩu đi quốc tế, nhiều thị trường 

khó tính như châu Âu và Mỹ. Đến nay chỉ có 

22 doanh nghiệp đã từng niêm yết trên sàn 

chứng khoán Việt Nam (trên các sàn HOSE, 

HNX, Upcom và OTC), và chỉ có 15 công bố 

đầy đủ thông tin, báo cáo tài chính. Một số 

doanh nghiệp có thương hiệu trong và ngoài 

nước nhiều năm như Hải sản Minh Phú, Vĩnh 

Hoàn, thủy sản An Giang, Hùng Vương… 

Doanh nghiệp thủy sản trên từ năm 2009 đến 

2020 chỉ có 88 lần chi trả cổ tức bằng tiền mặt, 

với mức thấp nhất là 2%-5% và cao nhất là 

mức 40-60%, thậm chí 75%. Chính sách chi 

trả cổ tức cao rơi chủ yếu vào giai đoạn 

2010-2013 - giai đoạn ngành thủy sản Việt 

Nam tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên chính sách 

chi trả cao lại rơi vào các doanh nghiệp có thị 

phần nhỏ, khả năng sinh lời cao, hệ số nợ thấp 

hơn so với các doanh nghiệp không chi trả cổ 

tức hoặc chi trả ở mức thấp.  

2.5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu định lượng với việc 

xây dựng mô hình năng lực cạnh tranh ảnh 

hưởng đến chính sách cổ tức. Nghiên cứu kết 

hợp sử dụng cách tiếp cận truyền thống và 

tiếp cận hiện đại về năng lực cạnh tranh.  

Với cách tiếp cận truyền thống, năng lực cạnh 

tranh (Porter, 1998), bao gồm duy trì và mở 

rộng thị phần, đạt được lợi nhuận cao.  

 Xác định việc duy trì và mở rộng thị phần, 

nghiên cứu sử dụng thước đo “tốc độ tăng 

trưởng thị phần”. Doanh nghiệp càng tăng 

trưởng thị phần, thì tỷ lệ chi trả cổ tức càng 

giảm. Tốc độ tăng trưởng thị phần được tính 

toán như sau: 

GRTRi
t
 = (TRi

t
/TR

t
) – (TRi

t-1
/TR

t-1
) 

GRTRi là tốc độ tăng trưởng thị phần của 

doanh nghiệp i, được tính bằng độ chênh lệch 

giữa thị phần của doanh nghiệp i năm t so với 

năm t-1. Thị phần của doanh nghiệp được tính 

bằng tỷ lệ giữa doanh thu của công ty đó 

(TRi) so với tổng doanh thu (TR) của các 

doanh nghiệp trong ngành. 

Giả thiết H1: Tốc độ tăng trưởng thị phần có 

tác động ngược chiều với tỷ lệ chi trả cổ tức.  

 Xác định việc doanh nghiệp đạt được lợi 

nhuận cao, nghiên cứu sử dụng thước đo ROA 

và ROE. Khả năng sinh lời càng cao, các 

doanh nghiệp sẽ có tỷ lệ chi trả cổ tức cao. 

Việc sử dụng cả hai biến ROA, ROE cho thấy 

ảnh hưởng của cơ cấu vốn của doanh nghiệp. 

ROAi
t 
= LNST/ Tổng TS bình quân 

ROEi
t
 = LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân 

ROAi
t
 Khả năng sinh lời trên tổng Tài sản của 

công ty i năm t;  

ROEi
t 
Khả năng sinh lời trên Vốn chủ sở hữu 

của công ty i năm t; 

LNST là lợi nhuận sau thuế của công ty i năm 

t. Tổng TS bình quân được tính trung bình của 

Tài sản đầu kỳ và cuối kỳ của doanh nghiệp i 

năm t. Vốn chủ sở hữy bình quân được tính 

trung bình của VCSH đầu kỳ và cuối kỳ của 

doanh nghiệp i năm t  

Giả thiết H2: Khả năng sinh lời có tác động 

cùng chiều với tỷ lệ chi trả cổ tức cao.  

Với cách tiếp cận hiện đại, để xác định sức 

mạnh của thị phần, nghiên cứu sử dụng chỉ số 

HHI - thước đo mức độ cạnh tranh của ngành 

(Amedeo De Cesari, 2020) và chỉ số Lerner 

hiệu chỉnh - đo lường sức mạnh thị trường của 

doanh nghiệp.   

 HHI càng cao, mức độ tập trung càng lớn 

(nức độ cạnh tranh càng giảm) và chính sách 

chi trả cổ tức cao hơn. Chỉ số HHI được tính 

toán như sau:  
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S1, s2, s3, … sn là thị phần (theo %) của công 

ty thứ i trong tổng số các công ty từ 1 đến n. 

Thị phần được tính là tỷ lệ % của doanh thu 

của mỗi doanh nghiệp trên doanh thu toàn thị 

trường. HHI được tính cho mỗi năm từ năm 

2009-2020.  

Giả thiết H3: Mức độ cạnh tranh của ngành 

có tác động cùng chiều với tỷ lệ chi trả cổ tức 

cổ tức.  

 Chỉ số Lenner hiệu chỉnh thước đo giữa 

doanh thu và chi phí (hay giá cả và chi phí 

biên) để đo lường sức mạnh thị trường của 

doanh nghiệp. Lerner càng lớn thì doanh 

nghiệp càng có năng lực cạnh tranh cao. 

ALit = (TR it – TC it)/TR it 

ALi
t  

là chỉ số Lenner hiệu chỉnh của công ty i 

năm thứ t; TR i
t 
là

 
doanh thu của công ty i năm 

thứ t; TC i
t 
là chi phí của công ty i năm thứ t   

 
 

Giả thiết H4: Sức mạnh thị trường của doanh 

nghiệp có tác động cùng chiều với tỷ lệ chi trả 

cổ tức. 

Việc đạt được năng lực cạnh tranh trong năm 

nay sẽ có ảnh hưởng tới chính sách cổ tức của 

năm tới (được đo lường bằng biến DPS1 - tỷ 

lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt như đã nêu), do 

vậy mô hình nghiên cứu sẽ có dạng: 

DPS1it+1 = 1*GRTRit + 2*ROAit + 3*ROEit + 

4*HHIt + 5*ALit + Ut 

DPS1i
t+1 

được tính bằng tỷ lệ chi trả cổ tức 

bằng tiền mặt của doanh nghiệp i năm t+1. Các hệ 

số 1 2 3 4 5 tương ứng với các biến GRTR, 

ROA, ROE, HHI và AL cho thấy chiều và 

mức độ tác động của các biến này tới biến phụ 

thuộc DPS1.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả 

Nghiên cứu sử dụng phần mềm Stata với dữ 

liệu mảng với 15 công ty thủy sản niêm yết 

trên sàn chứng khoán Việt Nam có đầy đủ dữ 

liệu từ năm 2009-2020, với tổng là 180 quan 

sát.  

Theo bảng 1 về thống kê mô tả các biến trong 

mô hình cho thấy các biến quan sát đầy đủ, 

không bị khuyết thiếu dữ liệu trong đó giá trị 

trung bình của biến phụ thuộc DPS1 là 

9,075%, giá trị lớn nhất là 75% và thấp nhất là 

0%. 

Bảng 1. Thống kê mô tả các biến trong mô hình 

Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+--------------------------------------------------------- 

        DPS1 |        180      .09075    .1460958          0        .75 

        GRTR |        180    .0543812    .6070395  -3.793585   5.910597 

         ROA |        180    .0239789    .2080396    -1.2339       1.37 

         ROE |        180    .0636717     .521632     -3.674     3.6502 

         HHI |        180    .1947068    .0533044    .118192   .2978387 

-------------+--------------------------------------------------------- 

      Lenner |        180     .131527     .095953  -.3996107   .9157665 

Nguồn: Kết quả kiểm định từ Stata 

 Kiểm tra hiện tượng tự tương quan giữa 

các biến độc lập: Qua kết quả trong bảng 2, 

các hệ số tương quan của các biến độc lập có 

giá trị tuyệt đối đều <0,8; do vậy các biến đều 

được lựa chọn. 

 

Bảng 2. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan  

giữa các biến độc lập 

       |     GRTR      ROA      ROE      HHI   Lenner 

-------------+-------------------------------- 

  GRTR |   1.0000 

   ROA |   0.0358   1.0000 

   ROE |   0.0428  -0.0041   1.0000 

   HHI |   0.0233  -0.0104  -0.0762   1.0000 

Lenner |    0.0008  0.2190   0.0980   0.0970   

1.0000 

Nguồn: Kết quả kiểm định từ Stata 
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 Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến: Theo 

kết quả của bảng 3, hệ số nhân tử phóng đại 

đều nhỏ hơn 10, phương trình không xảy ra 

hiện tượng đa cộng tuyến.  

Bảng 3. Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

      Lenner |      1.07    0.930566 

         ROA |      1.05    0.948783 

         ROE |      1.02    0.980035 

         HHI |      1.02    0.981173 

        GRTR |      1.00    0.995923 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.03 

Nguồn: Kết quả kiểm định từ Stata 

 Kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay 

đổi: Kết quả trong bảng 4 cho thấy p-value = 

19,62% > 5%, không xảy ra hiện tượng 

phương sai sai số thay đổi. 

Bảng 4. Kiểm tra hiện tượng phương sai sai số  

thay đổi 

White's test for Ho: homoskedasticity 

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

         chi2(20)     =     25.14 

         Prob > chi2  =    0.1962 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

 

--------------------------------------------------- 

              Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

  Heteroskedasticity |      25.14     20    0.1962 

            Skewness |      17.50      5    0.0036 

            Kurtosis |       6.29      1    0.0121 

---------------------+----------------------------- 

               Total |      48.93     26    0.0042 

--------------------------------------------------- 

Nguồn: Kết quả kiểm định từ Stata 

 Kiểm tra hiện tượng tự tương quan trong 

mô hình: không xảy ra hiện tượng tự tương 

quan, có do chỉ số Prob > F= 0,3401 > mức ý 

nghĩa 5%. 

Bảng 5. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan  

khi đặt ra giả thiết 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

    F(  1,      14) =      0.976 

           Prob > F =      0.3401 

Nguồn: Kết quả kiểm định từ Stata 

 Kiểm tra sự phù hợp giữa mô hình FEM và 

REM bằng kiểm định Hausman, kết quả trong 

bảng 6 cho thấy mô hình FEM phù hợp hơn. 

Bảng 6. Kiểm định Hausman 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |      fem          rem         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        GRTR |   -.0514248    -.0509025       -.0005223               . 

         ROA |    .0516775     .0729548       -.0112773               . 

         ROE |    .0241858     .0273514       -.0031656               . 

         HHI |    -.034397    -.0329528        .0014442               . 

      Lenner |    .1314368      .150669       -.0192323        .0113314 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

      Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =   -15.75     

                  Prob > chi2       =     0.0006 

Nguồn: Kết quả kiểm định từ Stata 

Với kiểm định mô hình FEM, cho thấy các 

biến độc lập trong mô hình có khả năng giải 

thích 28,18% biến phụ thuộc. Với mức ý 

nghĩa 5%, các nhân tố GRTR, ROA, ROE và 

HHI có ý nghĩa thống kê. Với mức ý nghĩa 

10%, nhân tố  Lerner có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 6. Mô hình FEM 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        180 

Group variable: Firm1                           Number of groups  =         15 

R-sq:                                           Obs per group: 

     within  = 0.2818                                         min =         12 

     between = 0.4072                                         avg =       12.0 

     overall = 0.3317                                         max =         12 

                                                F(5,160)          =       1.75 
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corr(u_i, Xb)  = 0.1704                         Prob > F          =     0.0004 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        DPS1 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        GRTR |  -.0514248   .0142802    -0.10   0.021    -.0296268    .0267772 

         ROA |   .0616775    .043666     1.41   0.040    -.0245586    .1479137 

         ROE |   .0241858   .0169922     0.25   0.006    -.0293722    .0377437 

         HHI |   -.034397   .1612063    -2.07   0.040    -.6527635   -.0160305 

      Lenner |   .1314368   .1011561     1.30   0.096    -.0683366    .3312101 

       _cons |   .1369039   .0336702     4.07   0.000     .0704085    .2033993 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09394067 

     sigma_e |  .11370809 

         rho |  .40565853   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0: F(14, 160) = 7.72                     Prob > F = 0.0000 

Nguồn: Kết quả kiểm định từ Stata 

3.2. Thảo luận 

Dựa trên kết quả bảng 6, hệ số hồi quy thể 

hiện chiều tác động của các nhân tố tác động:  

DPS1i
t+1 

= -0,0514*GRTRi
t
 + 0,0616*ROAi

t
 + 

0,0241*ROEi
t 
– 0,0343*HHI

t 
+ 0,1314*ALi

t
 + 

0,1369 

Tăng trưởng thị phần có tác động ngược chiều 

đến doanh nghiệp, nghĩa là doanh nghiệp càng 

phát triển thị phần, chiếm chỗ đứng thì càng ít 

chia cổ tức, kết quả này phù hợp với nghiên 

cứu của Ngô Thị Quyên (2016). Khả năng 

sinh lời có tác động cùng chiều với chính sách 

cổ tức, phù hợp với các kết quả nghiên cứu 

trước đây (De Angelo, 2006; Aivazian và 

cộng sự, 2013; Lê Đức Hoàng, 2021). 

Bên cạnh đó, tác động của HHI là ngược 

chiều, cho thấy các doanh nghiệp hoạt động 

trong thị trường có mức độ tập trung càng cao 

(các doanh nghiệp càng độc quyền) thì chi trả 

cổ tức càng thấp; phù hợp với nghiên cứu của 

Mohammad và Seyed (2015), Cesari và cộng 

sự (2020). Trong khi mức độ cạnh tranh của 

từng doanh nghiệp - chỉ số Lerner có tác động 

cùng chiều với chính sách cổ tức, nghĩa là 

doanh nghiệp càng có khả năng cạnh tranh 

(lợi nhuận biên cao) thì chi trả cổ tức càng 

cao; phù hợp với nghiên cứu của Olufemi 

Obembe (2014). 

Mặc dù nghiên cứu đã tìm ra tác động của 

năng lực cạnh tranh đến chính sách cổ tức, tuy 

nhiên vẫn còn một số hạn chế. Thứ nhất, số 

liệu nghiên cứu mới dừng lại ở quy mô nhỏ - 

các doanh nghiệp thủy sản. Thứ hai, theo kết 

quả nghiên cứu, biến độc lập mới chỉ được 

giải thích được 28,18% biến phụ thuộc, nghĩa 

là có sai số ngẫu nhiên hoặc còn nhiều nhân tố 

khác ảnh hưởng trong mô hình. Thứ ba, 

nghiên cứu cũng chưa giải thích được thực 

trạng ở những doanh nghiệp trong quá trình 

phát triển, giai đoạn tăng trưởng nhanh có 

chính sách cổ tức cao, nhưng khi chuyển sang 

giai đoạn tăng trưởng cân bằng, năng lực cạnh 

tranh tốt thì tỷ lệ chi trả cổ tức giảm dần hoặc 

không chi trả cổ tức trong nhiều năm.  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã xây dựng mô hình tác động 

của năng lực cạnh tranh đến chính sách cổ tức 

của doanh nghiệp. Dựa trên số liệu của các 

doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên sàn 

chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009-2020 

và phương pháp Stata, nghiên cứu đã kiểm 

định được mức độ tác động của các biến đại 

diện cho năng lực cạnh tranh của từng doanh 

nghiệp đến chính sách cổ tức. Kết quả của 

nghiên cứu phù hợp với các nghiên cứu trước 

đây: doanh nghiệp càng có năng lực cạnh 

tranh trong môi trường cạnh tranh thì tỷ lệ chi 

trả cổ tức càng cao.  
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Nghiên cứu cũng đưa ra những gợi ý cho nhà 

quản trị cũng như nhà đầu tư. Về phía doanh 

nghiệp, khi xác định được vị thế và năng lực 

cạnh tranh của mình trên thị trường, nhà quản 

lý doanh nghiệp có thêm thông tin để đưa ra 

các quyết định về chính sách cổ tức. Về phía 

nhà đầu tư, dựa vào đánh giá năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp trên thị trường mà lựa 

chọn được cổ phiếu có chính sách chi trả cổ 

tức hấp dẫn.  

Nghiên cứu này mở ra hướng nghiên cứu tiếp 

theo về việc tìm ra ngưỡng - điểm uốn mà các 

doanh nghiệp sẽ thay đổi chính sách cổ tức 

dựa trên vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp 

trên thị trường. Nghiên cứu tiếp theo sẽ đòi 

hỏi bộ dữ liệu lớn hơn từ các doanh nghiệp đa 

ngành nghề và có thời gian nghiên cứu lâu 

hơn. 
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VẬN DỤNG MÔ HÌNH KIRKPATRICK ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO 
QUẢN TRỊ VIÊN CẤP CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP 

THE KIRKPARTRICK MODEL APPLIED TO EVALUATE EFFICIENCY  
OF FIRST-LINE MANAGERS’ TRAINING COURSES IN ENTERPRISES 

Nguyễn Thị Minh Hương 

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Đến Tòa soạn ngày 14/03/2022, chấp nhận đăng ngày 29/04/2022 

 

Tóm tắt: 

 

Hiệu quả đào tạo luôn là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá giá trị của một khóa đào tạo. 

Mô hình đánh giá hiệu quả đào tạo của Donald Kirkpatrick là mô hình được sử dụng khá 

rộng rãi. Thông qua mô hình này, nhà quản trị có thể đánh giá được mức độ hài lòng của 

học viên, lượng kiến thức và kỹ năng họ tiếp thu được, khả năng ứng dụng những gì được 

học vào công việc và ảnh hưởng của chương trình đào tạo với thành công của tổ chức. 

Những thông tin này sẽ giúp các nhà quản trị có những giải pháp tốt hơn để nâng cao hiệu 

quả và chất lượng đào tạo. Bài viết tập trung vào việc vận dụng mô hình Kirkpatrick trong 

đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo áp dụng cho các nhà quản trị cấp cơ sở trong 

doanh nghiệp. 

Từ khóa: Hiệu quả, đánh giá, chương trình đào tạo, mô hình Kirkpatrick. 

Abstract: 

 

Training efficiency is always the most important criterion to evaluate the value of a training 

course. Donald Kirkpatrick's training efficiency evaluation model is a widely used. By using 

the model, administrators can evaluate students’ satisfaction, the knowledge and skills they 

acquired, levels of application to their businesses, and the impact of the program to the 

organization’s success. This information helps administrators work out better solutions to 

improve training efficiency and quality. The article focuses on the Kirkpatrick model 

application in evaluating the efficiency of training courses for first-line managers in 

enterprises. 

Keywords: Effeciency, evaluation, trainning courses, Kirkpatrick model. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong doanh nghiệp, nhà quản trị cấp cơ sở là 

các nhà quản trị ở cấp bậc cuối cùng trong hệ 

thống quản lý của doanh nghiệp. Vai trò của 

nhà quản trị cấp cơ sở trong doanh nghiệp là 

liên kết lãnh đạo cao cấp và các nhân viên 

tuyến đầu. Các nhà quản trị cấp cơ sở thường 

là những cá nhân được đề bạt lên các vị trí 

quản lý do những thành tích đặc biệt trong 

quá trình hoạt động vì vậy thường chưa được 

đào tạo những kiến kỹ năng  về quản lý một 

cách bài bản. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại 

cương vị quản lý, các nhà quản trị cấp cơ sở 

phải được trải qua quá trình đào tạo, đặc biệt 

là đào tạo các kiến thức về quản trị doanh 

nghiệp. Trong những năm gần đây, đào tạo 

trong doanh nghiệp luôn là hoạt động được 

các doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là đào 

tạo cho các nhà quản trị cấp cơ sở. Tuy nhiên, 

phần lớn các doanh nghiệp vẫn còn đang gặp 

nhiều khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả 

của các khóa đào tạo. Nhiều mô hình đánh giá 
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đã được xây dựng và đưa vào áp dụng. Trong 

đó, hệ thống đánh giá bốn cấp độ của 

Kirkpatrick được xem là hệ thống nổi tiếng 

nhất, công nhận nhiều nhất và sử dụng rộng 

rãi nhất đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo ở 

doanh nghiệp.  

2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO TRONG 

DOANH NGHIỆP 

Theo Từ điển Tiếng Việt (Viện ngôn ngữ học, 

2004), “đánh giá” được định nghĩa là “nhận 

định giá trị”). Đánh giá là một quá trình hình 

thành các nhận định, phán đoán kết quả xảy ra 

của công việc, dựa theo sự phân tích các 

thông tin thu được đối chiếu cùng các mục 

tiêu, tiêu chuẩn đề ra, từ đó đề xuất các quyết 

định cải thiện thực trạng, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả công việc. 

Đánh giá đào tạo là quá trình “kiểm tra xem 

đào tạo có đáp ứng được nhu cầu đào tạo hay 

không, liệu nó có đạt được các mục tiêu hay 

không, liệu các bên liên quan có hài lòng với 

khóa đào tạo hay không và liệu các nguồn lực 

đầu tư có đủ hay không” (theo Allaire và 

Moisan, 1993).  

Theo tổ chức OECD(2009), đánh giá đào tạo 

là đánh giá một cách có hệ thống và có mục 

tiêu các chương trình đào tạo đang diễn ra 

hoặc đã hoàn thành ở ba góc độ bao gồm xây 

dựng chương trình, triển khai chương trình và 

kết quả đạt được của chương trình. Mục đích 

của đánh giá đào tạo là để xác định mục tiêu 

đạt được ở mức độ nào, mức độ hiệu quả của 

chương trình, mức độ ảnh hưởng và tính bền 

vững của chương trình.  

Hiệu quả đào tạo luôn được xem là yếu tố 

chính quyết định sự thành công của chương 

trình đào tạo. Việc đánh giá hiệu quả đào tạo 

thường được thực hiện khi khóa đào tạo kết 

thúc để xem chương trình đào tạo đáp ứng ở 

mức độ nào mục tiêu đề ra, thông qua việc 

đánh giá lượng kiến thức, kỹ năng mà học 

viên tiếp thu được từ các khóa học và quan 

trọng hơn là mức độ ứng dụng các kiến thức 

kỹ năng này trong công việc mà học viên đảm 

nhận. Đánh giá hiệu quả đào tạo của doanh 

nghiệp cho thấy các chương trình đào tạo mà 

doanh nghiệp đã và đang triển khai hữu ích 

như thế nào đối với doanh nghiệp và đối với 

người được đào tạo, và doanh nghiệp có thể 

cải thiện được như thế nào trong tương lai. 

3. CÁC CẤP ĐỘ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO 

TẠO THEO MÔ HÌNH KIRKPARTRICK 

Mô hình Kirkpatrick là mô hình đo lường hiệu 

quả đào tạo được phát triển bởi Donald 

Kirkpatrick vào năm 1959, đây là mô hình 

phổ biến và sử dụng rộng rãi nhất trong đánh 

giá hiệu quả đào tạo trong doanh nghiệp. 

Theo Donald Kirkpatrick, hiệu quả của 

chương trình đào tạo được đo bằng 4 cấp độ. 

Trong mỗi cấp độ đều có những tiêu chí đánh 

giá và các tiêu chí được xem xét cả trong và 

sau quá trình đào tạo. 

 

Hình 1: 4 cấp độ của Mô hình Kirkpatrick 

3.1. Cấp độ 1- Phản ứng (Reaction) 

Cấp đầu tiên trong mô hình đánh giá 

Kirkpatrick là “Phản ứng”. Trong cấp độ này, 

người đánh giá sẽ đo lường cảm nhận của các 

nhà quản trị cấp trung về chương trình đào tạo. 

Các câu hỏi thường được sử dụng trong đánh 

giá ở cấp độ này bao gồm: 
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 Học viên có cảm thấy chương trình đào tạo 

xứng đáng với thời gian họ bỏ ra? 

 Học viên có nghĩ rằng chương trình đào tạo 

này thành công? 

 Ưu, nhược điểm của chương trình đào tạo? 

 Cảm nhận của học viên về giảng viên, về 

tài liệu, trang thiết bị cũng như về địa điểm tổ 

chức chương trình …? 

 Chương trình có phù hợp với phong cách 

học tập của cá nhân học viên? Có phù hợp với 

công việc của họ không? 

Cấp độ này thường được đánh giá bằng cuộc 

khảo sát sau đào tạo, yêu cầu học viên đánh 

giá về sự trải nghiệm của họ. Thông qua 

những phản hồi của học viên, các nhà quản lý 

và giảng viên có thể xác định những khía cạnh 

của chương trình đào tạo cần sửa đổi, cải thiện. 

Ngoài ra, cấp độ đánh giá này cũng cung cấp 

cho người tổ chức đào tạo các thông tin định 

lượng về chất lượng chương trình đào tạo, từ 

đó có thể sử dụng để định ra các tiêu chuẩn 

cho các khóa đào tạo sau này. Do ý nghĩa và 

tầm quan trọng của cấp độ đánh giá “Phản 

ứng”, Kirkpatrick đề nghị mỗi chương trình 

đào tạo tối thiểu phải thực hiện cấp độ đánh 

giá này.  

3.2. Cấp độ 2 - Kết quả học tập (lLearning) 

Cấp độ thứ 2 liên quan đến những gì học viên 

thu được sau chương trình. Kết quả học tập 

được xác định dựa trên lượng kiến thức, kỹ 

năng, thái độ mà học viên đạt được sau khi kết 

thúc chương trình đào tạo. Đánh giá ở cấp độ 

này thường khó hơn và tốn nhiều thời gian 

hơn so với cấp độ “Phản ứng”. 

Cấp độ này có thể tiến hành đánh giá trong 

suốt khóa học và sử dụng nhiều phương pháp 

đánh giá khác nhau, có thể thông qua các bản 

thăm dò khảo sát, quan sát, hay các bài kiểm 

tra định kỳ, kiểm tra khi kết thúc khóa học, tự 

đánh giá, đánh giá theo nhóm… Thông 

thường, để xác định sự chuyển biến về kiến 

thức kỹ năng thái độ của các nhà quản trị cấp 

cơ sở  có được từ các chương trình đào tạo, 

việc đánh giá có thể được tiến hành thông qua 

so sánh kết quả kiểm tra trước khi khóa học 

bắt đầu và sau khi kết thúc. Sự khác biệt giữa 

hai bài kiểm tra sẽ chỉ ra được những điều học 

viên thu nhận được từ chương trình đào tạo.  

Khi thực hiện đo lường hiệu quả đào tạo quản 

trị cấp cơ sở ở cấp độ 2 này, doanh nghiệp sẽ 

xác định được liệu chương trình đào tạo có 

hoàn thành mục tiêu phát triển năng lực và kỹ 

năng cho các nhà quản trị cấp cơ sở đã được 

đặt ra lúc ban đầu hay chưa. 

3.3. Cấp độ 3 - Hành vi (behavior) 

Mục tiêu đánh giá cấp độ 3 này là đo lường 

những thay đổi về hành vi trong công việc sau 

khi hoàn thành chương trình đào tạo. 

Ở cấp độ này, người đánh giá sẽ nghiên cứu 

sự khác biệt về hành vi của các nhà quản trị 

cấp cơ sở tại nơi làm việc sau khi hoàn thành 

chương trình đào tạo, đánh giá sự thay đổi để 

thấy được họ đã vận dụng các kiến thức, kỹ 

năng thu được từ chương trình đào tạo vào 

công việc cụ thể tại nơi làm việc như thế nào. 

Vì vậy việc đánh giá được tiến hành sau khi 

khóa đào tạo kết thúc và học viên trở lại với 

công việc. Tuy nhiên, để đánh giá ở cấp độ 

này, cần có thời gian để học viên có cơ hội 

vận dụng các “kiến thức, kỹ năng, thái độ’ 

đồng thời cũng cần lựa chọn các thời điểm 

thích hợp để việc vận dụng đó tạo những thay 

đổi tích cực trong công việc của họ. 

Việc đánh giá ở cấp độ 3 khó hơn nhiều so với 

ở cấp độ 2 vì môi trường làm việc có thể có 

rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến môi 

trường làm việc cũng như cơ hội được vận 

dụng các kiến thức kỹ năng vào thực tế không 

phải lúc nào cũng sẵn sàng. Để đánh giá ở cấp 
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độ này, người đánh giá không chỉ đánh giá từ 

bản thân học viên mà cần phải xem xét các 

đối tượng liên quan như các nhà quản trị cấp 

trung là những người cấp trên của các nhà 

quản trị cấp cơ sở cũng như các nhân viên 

dưới quyền mà nhà quản trị cơ sở trực tiếp 

điều hành, các đối tác, khách hàng… liên 

quan đến việc thực hiện công việc của họ. Các 

phương pháp chủ yếu để thu thập thông tin 

đánh giá bao gồm bảng khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát thực hiện công việc, các 

đánh giá của khách hàng, đồng nghiệp, cấp 

trên và cấp dưới trực tiếp… trong đó so sánh 

kết quả trước và sau chương trình đào tạo là 

phương pháp chủ yếu để xác định mức độ ứng 

dụng. 

3.4. Cấp độ 4- Kết quả (Results) 

Cấp độ 4 của mô hình đánh giá Kirkpatrick 

tập trung vào kết quả đào tạo. Nghĩa là đánh 

giá xem doanh nghiệp có được hưởng lợi từ 

việc đào tạo này hay không? Việc đo lường 

đánh giá cấp độ 4 này liên quan đến việc đánh 

giá năng lực của tổ chức trước và sau khi khóa 

đào tạo được tiến hành. Đánh giá cấp độ 4 là 

công việc vô cùng khó vì năng lực tổ chức 

liên quan đến rất nhiều các yếu tố khó có thể 

phân định được đâu là từ kết quả chương trình 

đào tạo.  

Kết quả chương trình đào tạo được đánh giá 

thông qua ảnh hưởng của nó với kết quả sản 

xuất kinh doanh của tổ chức, được thể hiện 

thông qua các khía cạnh như: Chất lượng sản 

phẩm được cải thiện, giảm tỉ lệ bỏ việc, ít tai 

nạn lao động, sản xuất hiệu quả hơn và số 

lượng bán hàng cao hơn… 

Cấp độ đánh giá này được thực hiện sau 

chương trình đào tạo và tập trung vào việc thu 

thập thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh 

của tổ chức. Tuy nhiên, để có thể tạo sự 

chuyển biến về kết quả kinh doanh cũng cần 

có thời gian dài. Đây là cấp độ đánh giá phức 

tạp và khó thực hiện nhất, đòi hỏi thời gian và 

kinh phí để thu thập và phân tích dữ liệu.  

Các phương pháp được sử dụng đánh giá ở 

cấp độ này là phân tích số liệu từ các báo cáo 

tài chính, báo cáo bán hàng, tình hình nhân sự, 

kiểm tra chất lượng sản phẩm; phỏng vấn các 

nhà quản trị, nhân viên và các thông tin thu 

thập được từ khách hàng. Việc đánh giá ở cấp 

độ này được thực hiện khi chương trình đào 

tạo kết thúc. Những thông tin thu được từ kết 

quả đánh giá sẽ là cơ sở cho các nhà tổ chức 

khóa đào tạo điều chỉnh chương trình và các 

nhà quản trị lập kế hoạch cũng như phân bổ 

kinh phí cho các khóa đào tạo một cách phù 

hợp. 

4. VẬN DỤNG MÔ HÌNH KIRKPATRICK 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ  CÁC KHÓA ĐÀO 

TẠO QUẢN TRỊ VIÊN CẤP CƠ SỞ TRONG 

DOANH NGHIỆP_LIÊN HỆ THỰC TẾ TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG HOÀNG GIANG 

Đào tạo quản trị viên cấp cơ sở là hoạt động 

thường xuyên của hầu hết các doanh nghiệp. 

Hoạt động này sẽ trở nên kém hiệu quả và tốn 

kém chi phí nếu không có một chiến lược hay 

kế hoạch rõ ràng. Mô hình Kirkpatrick là công 

cụ đo lường hiệu quả đào tạo sẽ giúp các 

doanh nghiệp có cơ sở để đánh giá các 

chương trình, từ đó xây dựng kế hoạch và 

chiến lược đào tạo hợp lý. Mô hình 

Kirkpatrick được đánh giá là phù hợp với với 

các khóa đào tạo quản trị viên cấp cơ sở với 

đặc điểm là quy mô không quá lớn và quá 

trình đào tạo được diễn ra khá thường xuyên.  

Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung vận 

dụng mô hình Kirkpatrick trong đánh giá hiệu 

quả hoạt động quản trị viên cấp cơ sở với 

khóa đào tạo “Kỹ năng quản trị nhân sự” tại 

Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư và xây 

dựng Hoàng Giang.  
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Công ty Cổ phần Phát triển và đầu tư xây 

dựng Hoàng Giang là doanh nghiệp kinh 

doanh trong lĩnh vực xây dựng và thương mại, 

cũng như hầu hết các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ khác, các nhà quản trị viên cấp cơ sở ở 

Công ty Hoàng Giang đa số xuất phát từ 

những cá nhân có thành tích tốt được đề bạt 

lên vị trí quản lý, nên họ chưa được đào tạo 

bài bản về quản lý và thiếu những kỹ năng 

nhân sự chuyên nghiệp. Khóa đào tạo “kỹ 

năng quản trị nhân sự” được Công ty Hoàng 

Giang tổ chức định kỳ mỗi năm 2 lần dành 

cho các quản trị viên cấp cơ sở chính là để 

giải quyết những khó khăn này. 

Nghiên cứu vận dụng mô hình Kirkpatrick để 

đánh giá hiệu quả các khóa đào tạo “kỹ năng 

quản trị nhân sự” được Công ty Hoàng Giang 

thực hiện trong năm 2021, trên cơ sở lấy ý 

kiến của người học và bên liên quan, có sử 

dụng cùng với các tài liệu thứ cấp thu thập 

được từ công ty. Việc đánh giá được tiến hành 

theo bốn bước tương ứng với bốn cấp độ đánh 

giá. 

4.1. Cấp độ 1: Phản ứng 

Mục tiêu của đánh giá ở cấp độ này là xem xét 

thái độ của người học sau khi tham gia. Sự hài 

lòng của các nhà quản trị cấp cơ sở đối với 

khóa đào tạo là một trong những yếu tố quan 

trọng ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, là 

yếu tố quan trọng để Công ty thay đổi, chỉnh 

sửa chương trình đào tạo cho phù hợp với các 

nhà quản trị cấp cơ sở và mang lại hiệu quả 

tối ưu. Để đánh giá cấp độ này, tác giả đã thực 

hiện khảo sát bằng bảng hỏi đối với 40 nhà 

quản trị cấp cơ sở tham gia chương trình đào 

tạo “kỹ năng quản trị nhân sự” trong năm 

2021.  

Nội dung khảo sát tập trung vào chương trình 

đào tạo, giảng viên, cơ sở vật chất và các yếu 

tố hỗ trợ phục vụ đào tạo.  

Thang đo được sử dụng gồm 5 cấp độ:  

(1) Rất không đồng ý.           

(2) Không đồng ý        

(3) Bình thường   

(4) Đồng ý 

(5) Rất đồng ý    

Về chương trình đào tạo, các tiêu chí sử dụng 

đánh giá bao gồm nội dung kiến thức, khối 

lượng kiến thức, thời lượng đào tạo, sự cần 

thiết của chương trình đào tạo, sự phù hợp của 

đề kiểm tra, tính ứng dụng và kết hợp lý 

thuyết với thực hành. 

Theo kết quả khảo sát này, 95% học viên đều 

cho rằng nội dung kiến thức phù hợp mục tiêu 

đào tạo và khối lượng kiến thức là phù hợp 

với người học. Đây là khóa học được thiết kế 

để bổ sung kiến thức cho các nhà quản trị cấp 

cơ sở về quản trị nhân sự, nên nội dung kiến 

thức phù hợp với nhu cầu đào tạo và phù hợp 

mục tiêu đặt ra. Thời lượng đào tạo và sự cần 

thiết của đào tạo cũng được học viên đánh giá 

cao. Ở cả 5 tiêu chí, không học viên nào lựa 

chọn mức đánh giá “rất không đồng ý”. Tuy 

nhiên, còn 10% học viên chưa hài lòng với 

nội dung đề thi và đề kiểm tra, cho rằng đề thi 

còn mang nặng tính lý thuyết, chưa phù hợp 

thực tế và cũng còn 10% học viên cho rằng 

tính ứng dụng của chương trình đào tạo chưa 

cao. Lý do giải thích cho kết quả đánh giá này 

là do đặc thù chương trình đào tạo nhân sự 

mang nặng tính lý thuyết nên việc thực hành 

và ứng dụng còn nhiều hạn chế, đòi hỏi phải 

có nhiều thời gian. 

Đánh giá về giảng viên, nội dung khảo sát tập 

trung vào các khía cạnh đánh giá cảm nhận 

của học viên về kiến thức chuyên môn, 

phương pháp truyền đạt, tác phong, sự nhiệt 

tình hướng dẫn của giảng viên.  

Theo kết quả đánh giá, thì các nhà quản trị 

cấp cơ sở đều cho rằng giảng viên giảng dạy 

khóa học đều có năng lực chuyên môn tốt 

(67,5% lựa chọn “Đồng ý” và “Rất đồng ý”), 

tác phong chuẩn mực (82,5%). Tuy nhiên, vẫn 
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còn một số học viên chưa hài lòng về sự nhiệt 

tình và tận tâm của giảng viên (17,5% rất 

không đồng ý và không đồng ý). Phương pháp 

truyền đạt của giảng viên cũng chưa thực sự 

làm hài lòng các nhà quản trị cấp cơ sở tham 

gia khóa học (chỉ 55% học viên lựa chọn ở 

mức “Đồng ý” và “Rất đồng ý”. Kết quả này 

chính là những gợi ý cho các nhà tổ chức 

khóa học cần phải làm tốt hơn nữa khâu lựa 

chọn giảng viên khi tổ chức khóa học tiếp 

theo. 

Biểu đồ 1. Kết quả đánh giá của học viên  

về chương trình đào tạo 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả 

Biểu đồ 2. Kết quả đánh giá của học viên  

về đội ngũ giảng viên 

 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Về tiêu chí đánh giá cơ sở vật chất và các yếu 

tố hỗ trợ đào tạo, các câu hỏi khảo sát tập 

trung đánh giá về sự hài lòng của học viên đối 

với phòng học và không gian đào tạo, các 

thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, tài liệu 

giáo trình, sự hỗ trợ của các bộ phận liên quan, 

phụ cấp trong quá trình đào tạo…. 

Kết quả cho thấy đa số học viên đều hài lòng 

về yếu tố cơ sở vật chất tuy nhiên đánh giá đối 

với yếu tố thiết bị học tập chỉ ở mức trung 

bình (chỉ 35% đánh giá tốt và không học viên 

nào lựa chọn ở mức cao nhất), điều này cũng 

phản ánh khá đúng thực trạng của thiết bị máy 

móc phục vụ đào tạo mới chỉ ở mức đáp ứng, 

đây cũng là yếu tố cần phải được cải thiện. Đa 

số học viên đã hài lòng về tài liệu phục vụ học 

tập (77,5% đánh giá ở mức “Đồng ý” và “Rất 

đồng ý”). Tuy nhiên, học viên mong muốn 

được hỗ trợ nhiều hơn từ các bộ phận liên 

quan (chỉ 27,5% lựa chọn “Đồng ý” và “Rất 

đồng ý”). Đa số các nhà quản trị cấp cơ sở 

tham dự các khóa học mong muốn được hỗ 

trợ nhiều hơn  trong quá trình đào tạo, cụ thể 

là mong muốn được thêm phụ cấp ăn trưa (chỉ 

37,5% học viên “Đồng ý” và “Rất đồng ý” với 

mức phụ cấp đào tạo mà công ty hiện tại đang 

áp dụng). 

Biểu đồ 3. Kết quả đánh giá của học viên về cơ sở 

vật chất và các yếu tố hỗ trợ đào tạo 

 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 
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Như vậy, kết quả đánh giá ở cấp độ “Phản 

ứng”, đã giúp cho các nhà tổ chức khóa đào 

tạo  thấy được quan điểm cũng như thái độ 

của các nhà quản trị cấp cơ sở  đối với khóa 

học. Kết quả khảo sát đã chỉ ra được các yếu 

tố Công ty có thể thay đổi và cải tiến để nâng 

cao chất lượng ở các khóa học tiếp sau. Tuy 

nhiên Công ty cần tập trung giải quyết một số 

vấn đề về cải tiến hình thức thi cử, kiểm tra, 

nâng cao độ nhiệt tình của Giảng viên và tăng 

cường một số hoạt động hỗ trợ đào tạo để có 

thể đạt hiệu quả cao hơn. 

4.2. Cấp độ 2: Kết quả học tập 

Mục tiêu đánh giá ở Cấp độ 2 là thấy được sự 

thay đổi về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà 

người học đạt được sau khi hoàn thành khóa 

học. 

Phương pháp sử dụng đánh giá ở cấp độ này 

chính là từ sự  tự đánh giá của bản thân đội 

ngũ quản trị cấp cơ sở sau khi trải qua chương 

trình đào tạo và đánh giá của bộ phận tổ chức 

đào tạo thuộc phòng Hành chính nhân sự. 

Biểu đồ 4. Kết quả tự đánh giá của học viên  

sau quá trình đào tạo 

ĐVT: Người 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả 

Đánh giá được thực hiện từ dữ liệu thu được 

từ bảng khảo sát 40 nhà quản trị cấp cơ sơ sau 

quá trình đào tạo, với mức điểm cao nhất là 5 

điểm ở mỗi tiêu chí. Kết quả đánh giá cho 

thấy viên có ý thức kỷ luật tốt trong quá trình 

học tập (4,1/5 điểm) tuy nhiên mức độ tiếp thu 

và khối lượng kiến thức thu được trung bình 

vẫn chưa đạt được mức tốt (chưa đạt được 

mức 4 điểm/5). Mức độ tự tin vận dụng vào 

thực tế và chủ động trong quá trình đào tạo 

chỉ đạt được ở mức trung bình (3,475 và 3,6 

điểm/5) 

Biểu đồ 5. Điểm trung bình học viên tự đánh giá về 

kết quả học tập  

 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả 

Đánh giá từ phía bộ phận tổ chức đào tạo, căn 

cứ kết quả các bài kiểm tra giữa kỳ và kết thúc, 

cho thấy tỷ lệ đạt mức điểm trung bình là 23%, 

khá là 62% và giỏi là 15%.  

Kết quả đánh giá tại cấp độ này cho thấy mức 

độ tiếp thu kiến thức của học viên đối với 

khóa học là tương đối tốt, tuy nhiên tỷ lệ này 

có thể cải thiện tốt hơn nếu áp dụng thêm một 

số cải tiến phương pháp giúp học viên chủ 

động hơn trong quá trình học tập và tăng tính 

ứng dụng thực tế của chương trình để học 

viên có thể tự tin áp dụng khi khóa học kết 

thúc. 

4.3. Cấp độ 3: Hành vi 

Đánh giá hiệu quả đào tạo tại cấp độ này là 

công việc khó và cần thời gian dài, do giới 

hạn về khả năng và thời gian nghiên cứu, tác 

giả chỉ sử dụng phương pháp phỏng vấn một 
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số nhà quản trị cấp trung và một số nhân viên 

của các nhà quản trị cấp cơ sở tham gia vào 

các chương trình đào tạo. Nội dung phỏng vấn 

tập trung vào xác định sự chuyển biến về hành 

vi thái độ của các nhà quản trị cấp cơ sở trong 

mối quan hệ với cấp trên (các nhà quản trị cấp 

trung), cấp dưới (nhân viên trực tiếp), một số 

đồng nghiệp và khách hàng có mối quan hệ  

và cách xử lý một số vấn đề trong quản trị 

nhân sự.  

Kết quả cho thấy, trong thời gian đầu sau đào 

tạo, các nhà quản trị cấp cơ sở còn gặp một số 

khó khăn trong việc vận dụng các kiến thức 

đã học. Cụ thể là sự chuyển biến trong hành vi 

chỉ được nhận biết sau từ 3-6 tháng sau khi 

khóa học kết thúc. Sự thay đổi về thái độ và 

cách thức giải quyết các vấn đề nhân sự của 

các nhà quản trị cấp cơ sở cũng được các đối 

tượng khảo sát đánh giá có chuyển biến tích 

cực trước và sau quá trình đào tạo. 

4.4. Cấp độ 4: Kết quả 

Như trên đã phân tích, đánh giá hiệu quả một 

chương trình đào tạo nhìn từ góc độ lợi ích mà 

nó đem lại cho công ty là một công việc vô 

cùng khó khăn vì khó có thể phân định được 

đâu là lợi ích có được từ khóa đào tạo này. 

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, tác giả tập 

trung đánh giá trên số liệu về số lượng và sự 

hài lòng đối với công việc của quản trị cấp cơ 

sở trong giai đoạn 2019-2021. Theo số liệu từ 

Phòng Hành chính nhân sự, tỷ lệ nhà quản trị 

cấp cơ sở tự xin nghỉ việc đã giảm từ 17% 

năm 2019 xuống mức 14% năm 2021, trong 

khi xu hướng nghỉ việc của toàn bộ công ty ở 

mức khá cao (29%). Theo khảo sát về sự hài 

lòng với công việc và môi trường công ty do 

phòng Hành chính nhân sự thực hiện hàng 

năm, tỷ lệ các nhà quản trị cấp cơ sở cảm thấy 

hài lòng cũng có sự thay đổi từ 83% năm 

2019 lên 87% năm 2020 và đạt 89% năm 

2021. Sự hài lòng của các nhà quản trị cấp cơ 

sở đối với công việc sẽ ảnh hưởng đến sự 

cống hiến và sự trung thành của họ đối với 

công việc và công ty. Khó có thể khẳng định 

rằng, kết quả này đem lại từ chương trình đào 

tạo “kỹ năng quản trị nhân sự” này, tuy nhiên 

cũng có thể thấy các chương trình đào tạo 

cũng góp phần tạo nên các tác động tích cực 

đối với đội ngũ quản trị viên cấp cơ sở cũng 

như đối với công ty. 

Như vậy, việc vận dụng mô hình Kirkpatrick 

trong đánh giá hiệu quả các khóa đào tạo cấp 

cơ sở đã đem lại cho các nhà quản lý đào tạo 

Công ty Hoàng Giang một bức tranh khá rõ 

nét về kết quả đạt được sau mỗi chương trình 

đào tạo. Mô hình đã cung cấp nhưng thông tin, 

dữ liệu hữu ích, đánh giá hiệu quả đồng thời 

gợi ý những cải tiến mà các nhà quản lý, các 

nhà tổ chức đào tạo có thể áp dụng để nâng 

cao hiệu quả cho các chương trình đào tạo sau 

này. Để vận dụng hiệu quả hơn nữa mô hình 

đánh giá Kirkpatrick, Công ty Hoàng Giang 

có thể có thể xem xét tiến hành đánh giá trên 

quy mô lớn hơn và với thời gian dài hơn để 

thấy rõ sự thay đổi ảnh hưởng của chương 

trình đào tạo ở cấp độ 3 và 4. 

5. KẾT LUẬN 

Đánh giá hiệu quả đào tạo quản trị viên cấp cơ 

sở luôn là công việc phức tạp và tốn kém. 

Cùng với một quy trình đánh giá khoa học, rõ 

ràng Kirkpatrick sẽ là mô hình đo lường hiệu 

quả đào tạo phù hợp với các quản trị viên cấp 

cơ sở. Mỗi cấp độ được sử dụng trong mô 

hình đều có những lợi ích riêng, góc nhìn để 

đánh giá và là nền tảng hỗ trợ cho các cấp độ 

khác. Doanh nghiệp áp dụng tốt mô hình 

Kirkpatrick sẽ cải thiện, nâng cao được hiệu 

quả cho các chương trình đào tạo, tạo động 

lực và tạo những điều kiện tốt nhất cho các 

quản trị viên cấp cơ sở phát triển. 
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Đến Tòa soạn ngày 25/03/2022, chấp nhận đăng ngày 08/04/2022 

 

Tóm tắt: 

 

Nghiên cứu xác định sự ảnh hưởng của vốn tâm lý nhân viên đến khả năng đổi mới sáng 

tạo về công nghệ trong công việc của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp qua 

việc phỏng vấn, điều tra khảo sát tập thể lãnh đạo, quản lý, cán bộ nhân viên và giảng viên 

đang công tác, giảng dạy tại trường. Bằng các phương pháp nghiên cứu như thống kê mô 

tả, phân tích độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy được sử 

dụng qua sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 20, từ đó kiểm định giả thiết bốn yếu tố thuộc vốn 

tâm lý: sự tự tin, hy vọng, lạc quan và kiên cường có tác động như thế nào đến khả năng đổi 

mới sáng tạo. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý quản trị có thể vận dụng trong ứng 

xử về vốn tâm lý, nhằm nâng cao khả năng đổi mới sáng tạo trong công việc tại Trường Đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

Từ khóa: Vốn tâm lý nhân viên, khả năng đổi mới sáng tạo, công nghệ. 

Abstract: 

 

Research to determine the influence of employee psychological capital on the ability to 

innovate in technology in the work of University of Economics Technology for Industries, 

through interviews, investigations, and surveys of leaders, managers, staff and lecturers 

collective working and teaching at the school. By research methods such as descriptive 

statistics, scale reliability analysis, exploratory factor analysis, regression analysis were 

used through the support of SPSS 20 software, from which to test hypothesis four elements 

of psychological capital: how self-confidence, hope, optimism and resilience affect the ability 

to innovate. From there, the study proposes some managerial implications that can be 

applied in the behavior of psychological capital, in order to improve the ability to innovate at 

work at the University of Economics Technology for Industries.  

Keywords: Employee psychological capital, innovation ability, technology. 

  

1. GIỚI THIỆU 

Nền kinh tế số mở ra cơ hội to lớn cho Việt 

Nam phát triển và hội nhập quốc tế hiệu quả 

hơn. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối 

với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. 

Công nghệ số làm thay đổi phương thức quản 

lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, 

tiêu dùng và đời sống văn hóa, xã hội. Bước 

vào nền kinh tế số, các đơn vị hành chính sự 

nghiệp, các tổ chức, doanh nghiệp đứng trước 

những thời cơ, thách thức lớn, đòi hỏi phải 
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tích cực, chủ động chớp lấy thời cơ và khắc 

phục những khó khăn, thách thức để vươn lên. 

Mặt khác, trong những năm gần đây, tâm lý 

học tích cực (positive psychology) được quan 

tâm như là một xu hướng mới trong tâm lý 

học. Vốn tâm lý là khái niệm đề cập đến mức 

độ tích cực trong suy nghĩ, tâm lý của một cá 

nhân và có liên quan đến sự phát triển bản 

thân của cá nhân trong tổ chức, góp phần vào 

sự thành công và phát triển của tổ chức. Bên 

cạnh vốn con người và vốn xã hội của tổ chức 

thì vốn tâm lý con người là một nguồn lực 

mới để nâng cao khả năng đổi mới sáng tạo, 

hình thành nên lợi thế cạnh tranh của tổ chức. 

Nghiên cứu này được thực hiện tại Trường 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, 

nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa vốn tâm lý 

nhân viên với bốn thành phần cơ bản và khả 

năng đổi mới sáng tạo công nghệ. Từ đó, đưa 

ra các đề xuất giúp nhà quản trị nâng cao khả 

năng đổi mới sáng tạo công nghệ trong công 

việc. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Tổng quan về vốn tâm lý nhân viên 

Theo Luthans và ctg (2015), vốn tâm lý 

(Psychological Capital - PsyCap) là trạng thái 

phát triển tâm lý tích cực của một cá nhân, 

được thể hiện thông qua: 

(i) có sự tự tin (confidence) để nhận các 

nhiệm vụ thử thách và đạt thành công với nỗ 

lực cần thiết. 

(ii) đưa ra một quy kết tích cực (sự lạc quan – 

optimism) về thành công ở hiện tại và tương 

lai. 

(iii) kiên trì theo đuổi các mục tiêu và, khi cần 

thiết, chuyển hướng các con đường dẫn đến 

mục tiêu (sự hy vọng – hope) để thành công. 

(iv) khi gặp phải các vấn đề khó khăn và 

nghịch cảnh, họ chịu đựng, phản kháng và 

thậm chí vượt qua (sự kiên cường – 

resilliency) để thành công. 

Định nghĩa và lý thuyết về vốn tâm lý của 

Luthans, nhà khoa học tiên phong đề xuất, đã 

được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, kiểm 

định, thừa nhận và được sử dụng phổ biến 

trong các nghiên cứu đã thực hiện. Định nghĩa 

và nội dung lý thuyết Luthans đưa ra đóng vai 

trò là nội dung nền tảng về vốn tâm lý trong 

nhiều nghiên cứu. Theo đó, vốn tâm lý được 

xem là trạng thái tâm lý tích cực của con 

người và bao gồm bốn thành phần cấu thành 

là (i) sự tự tin vào năng lực bản thân, (ii) sự 

hy vọng, (iii) sự lạc quan và (iv) sự kiên 

cường. 

2.2. Tổng quan về đổi mới sáng tạo 

Ý nghĩa của từ “đổi mới sáng tạo” 

(innovation) bắt nguồn từ “nova”, gốc latin có 

nghĩa là “mới”, thường được hiểu là sự mở 

đầu cho một sự việc hoặc giải pháp mới nào 

đó. Theo Allan (2003) thì đổi mới sáng tạo là 

việc sử dụng các kiến thức mới nhằm cung 

cấp các sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng các 

nhu cầu của khách hàng. Định nghĩa đổi mới 

sáng tạo theo chuẩn của Tổ chức Hợp tác và 

Phát triển Kinh tế (OECD, 2005): “Đổi mới 

sáng tạo là việc thực thi một sản phẩm (hàng 

hóa/dịch vụ) hoặc một quy trình mới hoặc 

được cải tiến đáng kể, một phương pháp 

marketing mới, hay một biện pháp mới mang 

tính tổ chức trong thực tiễn hoạt động, trong 

tổ chức công việc hay trong quan hệ với bên 

ngoài”. Trong hướng dẫn OECD Oslo Manual 

(2005) thì đổi mới sáng tạo được phân loại 

thành 4 loại hình: (i) đổi mới sáng tạo sản 

phẩm, (ii) đổi mới sáng tạo quy trình hoạt 

động. (iii) đổi mới sáng tạo hệ thống quản lý, 

và (iv) đổi mới sáng tạo về các hoạt động 

marketing. Hiệu suất đổi mới của tổ chức 

được tăng cường bởi hiệu suất đổi mới của 

từng cá nhân, dưới góc độ hành vi cá nhân, đó 
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chính là hành vi đổi mới sáng tạo trong công 

việc (IWB) (De Jong & den Hartog, 2010, 

Janssen, 2000, Scott & Bruce, 1994). “IWB là 

sự sáng tạo có chủ ý, giới thiệu và áp dụng ý 

tưởng mới trong công việc, ở cấp độ nhóm 

hoặc tổ chức, nhằm mang lại lợi ích cho việc 

thực hiện vai trò, nhóm hoặc tổ chức”. 

(Janssen, 2000, tr.288). 

2.3. Năng lực hấp thụ và khả năng đổi mới 

sáng tạo 

Cohen và Levinthal (1990) đề xuất rằng tận 

dụng tri thức bên ngoài thu thập bởi tổ chức là 

yếu tố quyết định chính của năng lực đổi mới. 

Năng lực hấp thụ là khả năng thu nhận, đồng 

hóa, biến đổi và khai thác kiến thức có thể xác 

định mức độ đổi mới sáng tạo và năng lực của 

tổ chức (Cohen & Levinthal, 1990, Daghfous, 

2004, Vinding, 2006). Cohen và Levinthal 

(1990) và Daghfous (2004) đã chỉ ra rằng 

năng lực hấp thụ của một công ty có lợi cho 

học tập tổ chức và các hoạt động R&D. Kết 

quả nghiên cứu thực nghiệm của Chen và 

cộng sự (2009) cũng khẳng định mối quan hệ 

tích cực giữa năng lực hấp thụ lên hiệu quả 

đổi mới sáng tạo. Do đó, đầu tư nhiều hơn vào 

năng lực hấp thụ đồng nghĩa với hiệu quả đổi 

mới sáng tạo cao hơn. Như vậy, năng lực hấp 

thụ tác động tích cực tới đổi mới sáng tạo. 

2.4. Mô hình nghiên cứu với giả thuyết về 

ảnh hưởng của vốn tâm lý nhân viên đến 

khả năng đổi mới sáng tạo 

Căn cứ nội dung lý thuyết và kết quả các 

nghiên cứu trước có liên quan, vốn tâm lý có 

ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ của nhân 

viên và từ đó tác động tích cực đến hiệu quả 

cũng như khả năng đổi mới sáng tạo. Bên 

cạnh đó, bốn yếu tố của vốn tâm lý nhân viên 

cũng có tác động tích cực đến khả năng đổi 

mới sáng tạo nhưng trong bối cảnh làm việc 

thực tế, người nhân viên tồn tại các vốn tâm lý 

khác nhau, do đó ta có thể xây dựng mô hình 

nghiên cứu tổng thể để xem xét các tác động 

đồng thời của cả bốn thành phần vốn tâm lý 

nhân viên nêu trên đến khả năng đổi mới sáng 

tạo. Việc xem xét này giúp nghiên cứu có sự 

hiểu biết sát với bối cảnh làm việc thực tế về 

vai trò trung gian của năng lực hấp thụ đối với 

mối quan hệ giữa vốn tâm lý nhân viên và khả 

năng đổi mới sáng tạo. 

 

Hình 1. Mô hình giả thuyết mối quan hệ giữa vốn tâm 

lý nhân viên, năng lực hấp thụ công nghệ  

và khả năng đổi mới sáng tạo (công nghệ) 

Giả thuyết H: Vốn tâm lý có tác động dương 

(cùng chiều) đến khả năng đổi mới sáng tạo. 

Trong đó:  

Giả thuyết H1: Sự tự tin có tác động dương 

(cùng chiều) đến khả năng đổi mới sáng tạo. 

Giả thuyết H2: Sự hy vọng có tác động dương 

(cùng chiều) đến khả năng đổi mới sáng tạo. 

Giả thuyết H3: Sự lạc quan có tác động dương 

(cùng chiều) đến khả năng đổi mới sáng tạo. 

Giả thuyết H4: Sự kiên cường có tác động 

dương (cùng chiều) đến khả năng đổi mới 

sáng tạo. 

Giả thuyết H’ về biến trung gian (năng lực hấp 

thụ) trong mối quan hệ giữa vốn tâm lý nhân 

viên với khả năng đổi mới sáng tạo trong 

doanh nghiệp. 

Giả thuyết H’: Vốn tâm lý có tác động dương 

(cùng chiều) đến năng lực hấp thụ 
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Trong đó:  

Giả thuyết H1: Sự tự tin có tác động dương 

(cùng chiều) đến năng lực hấp thụ. 

Giả thuyết H2: Sự hy vọng có tác động dương 

(cùng chiều) đến năng lực hấp thụ. 

Giả thuyết H3: Sự lạc quan có tác động dương 

(cùng chiều) đến năng lực hấp thụ. 

Giả thuyết H4: Sự kiên cường có tác động 

dương (cùng chiều) đến năng lực hấp thụ. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu này được thực hiện cả 2 phương 

pháp: nghiên cứu định tính và nghiên cứu 

định lượng. Từ các nghiên cứu ở nước ngoài, 

các thang đo gốc được dịch lại từ tiếng Anh. 

Các yếu tố liên quan đến vốn tâm lý được 

tỏng hợp dựa vào Psychological Questionaire 

(PCQ, Luthans và cộng sự, 2015) trong đó 

PCQ được đo lường dựa trên 20 biến cho 4 

nhân tố bao gồm: sự tự tin, sự hy vọng, lạc 

quan và sự kiên cường. Nghiên cứu định tính 

bằng phỏng vấn chuyên sâu với 10 cán bộ 

quản lý, giảng viên có thâm niên lâu năm tại 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp để khám phá, điều chỉnh và bổ sung 

thang đo. Thước đo sử dụng trong mô hình là 

thước đo Likert 5 mức độ (1: rất không đồng 

ý, 2: không đồng ý, 3: bình thường, 4: đồng ý, 

5: rất đồng ý). Nghiên cứu định lượng được 

thực hiện bằng cách dùng bảng câu hỏi để lấy 

số liệu, sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận 

tiện. Quy mô nhân sự của Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp là khoảng 600 

người, nhằm đảm bảo tính đại diện cho tổng 

thể nghiên cứu, đề tài xác định cỡ mẫu dựa 

vào công thức n = N/(1+N×e
2
). Với sai số 

mẫu cho phép là 0,07 và độ tin cậy 93%, kết 

quả thu được n = 152. Đối tượng khảo sát của 

nghiên cứu là toàn bộ cán bộ, công nhân viên, 

giảng viên đang làm việc chính thức tại 

trường. Bảng câu hỏi được xây dựng sẵn gửi 

đến đối tượng khảo sát bằng hai cách (i) gửi 

bảng câu hỏi in sẵn trực tiếp, (ii) gửi bảng câu 

hỏi trực tuyến thiết kế bằng Google Forms 

qua email. Kết quả thu được 192 phiếu phản 

hồi. Sau khi làm sạch dữ liệu, cỡ mẫu sử dụng 

chính thức là 167.  

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Thống kê mô tả  

Người trả lời phỏng vấn khá tự tin về năng lực 

của mình và tự đánh giá rằng ý chí thực hiện 

công việc của bản thân kém hơn so với các 

hiểu biết về cách thức thực hiện công việc. Tự 

đánh giá mức độ kiên định cao với mục tiêu 

công việc đã xác định nhưng họ cũng đánh giá 

rằng bản thân gặp nhiều khó khăn khi phải 

làm nhiều việc cùng lúc.  

4.2. Phân tích độ tin cậy thang đo 

Nghiên cứu phân tích độ tin cậy thang đo 

bằng hệ số Cronbach’s Alpha cho từng thang 

đo thành phần của vốn tâm lý và thang đo 

năng lực hấp thụ, khả năng đổi mới công nghệ. 

Kết quả phân tích thu được: 4 thang đo vốn 

tâm lý với 20 biến quan sát, 1 thang đo khả 

năng thu nhận kiến thức công nghệ mới với 8 

biến quan sát và 1 thang đo khả năng đổi mới 

công nghệ với 4 biến quan sát. Sau mỗi lần 

loại biến quan sát không đạt chuẩn, nghiên 

cứu thực hiện lại việc phân tích độ tin cậy đối 

với thang đo đó. Kết quả phân tích độ tin cậy 

thang đo lần cuối cùng như sau: 

Kết quả phân tích độ tin cậy các thang đo: 

Bảng 1. Thang đo sự tự tin năng lực bản thân  

với hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo là: 0.901 

Tên 

biến 

quan 

sát  

Trung 

bình 

thang đo 

nếu loại 

biên 

Phương 

sai 

thang 

đo nếu 

loại 

biến 

Tương 

quan 

biến 

tổng 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại biến 

Tự tin 1 13.3593 9.075 0.643 0.902 
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Tên 

biến 

quan 

sát  

Trung 

bình 

thang đo 

nếu loại 

biên 

Phương 

sai 

thang 

đo nếu 

loại 

biến 

Tương 

quan 

biến 

tổng 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại biến 

Tự tin 2 13.3713 9.102 0.805 0.892 

Tự tin 3 13.6287 7.488 0.798 0.870 

Tự tin 4 13.3653 7.787 0.798 0.870 

Tự tin 5 13.5329 7.106 0.861 0.855 

Nguồn: Dữ liệu tổng hợp xử lý qua SPSS 20 

Bảng 2. Thang đo sự lạc quan với hệ số Cronbach’s 

Alpha của thang đo là: 0.873 

Tên biến 

quan sát  

Trung 

bình 

thang 

đo nếu 

loại 

biên 

Phương 

sai 

thang 

đo nếu 

loại 

biến 

Tương 

quan 

biến 

tổng 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại biến 

Lạc 

quan 1 

14.0299 6.788 0.712 0.843 

Lạc 

quan 2 

13.8144 7.273 0.716 0.845 

Lạc 

quan 3 

13.9042 6.545 0.663 0.859 

Lạc 

quan 4 

13.8862 7.101 0.688 0.849 

Lạc 

quan 5 

13.8503 6.839 0.746 0.835 

Nguồn: Dữ liệu tổng hợp xử lý qua SPSS 20 

Bảng 3. Thang đo sự hy vọng với hệ số Cronbach’s 

Alpha của thang đo là: 0.897 

Tên 

biến 

quan 

sát  

Trung 

bình 

thang 

đo nếu 

loại 

biên 

Phương 

sai 

thang 

đo nếu 

loại 

biến 

Tương 

quan 

biến 

tổng 

Hệ số 

Cronbach’

s Alpha 

nếu loại 

biến 

Hy 

vọng 1 

13.2814 7.613 0.814 0.859 

Hy 

vọng 2 

13.0539 7.401 0.809 0.860 

Hy 

vọng 3 

13.0120 8.819 0.600 0.904 

Tên 

biến 

quan 

sát  

Trung 

bình 

thang 

đo nếu 

loại 

biên 

Phương 

sai 

thang 

đo nếu 

loại 

biến 

Tương 

quan 

biến 

tổng 

Hệ số 

Cronbach’

s Alpha 

nếu loại 

biến 

Hy 

vọng 4 

13.2515 6.997 0.833 0.855 

Hy 

vọng 5 

13.3653 8.751 0.697 0.886 

Nguồn: Dữ liệu tổng hợp xử lý qua SPSS 20 

Bảng 4. Thang đo sự kiên cường với hệ số 

Cronbach’s Alpha của thang đo là: 0.884 

Tên biến 

quan sát  

Trung 

bình 

thang 

đo nếu 

loại 

biên 

Phươn

g sai 

thang 

đo nếu 

loại 

biến 

Tương 

quan 

biến 

tổng 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại biến 

Kiên 

cường 1 

13.7246 5.333 0.734 0.855 

Kiên 

cường 2 

13.5150 5.938 0.648 0.875 

Kiên 

cường 3 

13.5749 5.824 0.627 0.879 

Kiên 

cường 4 

13.6587 4.841 0.831 0.831 

Kiên 

cường 5 

13.5030 4.745 0.782 0.845 

Nguồn: Dữ liệu tổng hợp xử lý qua SPSS 20 

Bảng 5. Thang đo khả năng hấp thu tri thức mới  

với hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo là: 0.903 

(loại bỏ biến xấu hấp thu 5) 

Tên biến 

quan sát  

Trung 

bình 

thang 

đo nếu 

loại 

biên 

Phương 

sai 

thang 

đo nếu 

loại 

biến 

Tương 

quan 

biến 

tổng 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại biến 

Hấp thu 1 20.8204 18.221 0.634 0.898 

Hấp thu 2 20.9461 15.642 0.783 0.880 

Hấp thu 3 21.0180 16.500 0.679 0.892 

Hấp thu 4 20.9401 15.261 0.765 0.882 
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Tên biến 

quan sát  

Trung 

bình 

thang 

đo nếu 

loại 

biên 

Phương 

sai 

thang 

đo nếu 

loại 

biến 

Tương 

quan 

biến 

tổng 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại biến 

Hấp thu 6 20.8204 16.233 0.745 0.884 

Hấp thu 7 21.0359 16.360 0.669 0.893 

Hấp thu 8 20.6826 16.110 0.733 0.886 

Nguồn: Dữ liệu tổng hợp xử lý qua SPSS 20 

Bảng 6. Thang đo khả năng đổi mới sáng tạo công 

nghệ với hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo là: 

0.876 

Tên 

biến 

quan 

sát  

Trung 

bình 

thang 

đo nếu 

loại 

biên 

Phương 

sai 

thang 

đo nếu 

loại 

biến 

Tương 

quan 

biến 

tổng 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại biến 

Đổi 

mới 1 

10.4132 5.003 0.735 0.841 

Đổi 

mới 2 

10.2754 4.912 0.758 0.831 

Đổi 

mới 3 

10.2216 5.149 0.737 0.841 

Đổi 

mới 4 

10.3713 4.476 0.722 0.852 

Nguồn: Dữ liệu tổng hợp xử lý qua SPSS 20 

4.3. Phân tích nhân tố khám phá 

Trong bước phân tích nhân tố khám phá này, 

nghiên cứu sử dụng phương pháp rút trích 

Principal Axis Factoring cùng với phương 

pháp xoay Promax. 

Kết quả phân tích đối với thang đo vốn tâm lý 

thu được kết quả hệ số KMO = 0.902 Kiểm 

định Barlett có ý nghĩa thống kê với sig = 

0.000 và 4 nhân tố được rút trích với trị số 

eigenvalue ở nhân tố thứ 4 = 3.916 và tổng 

phương sai trích = 72.373%. 

Sau khi loại biến xấu và chọn lọc biến đại 

diện, thu được như sau: 

Bảng 7. Chi tiết các nhân tố sau rút trích  

và chọn nhân tố đại diện 

Tên nhân tố  Hệ số tải nhân 

tố đại diện 

Nội dung 

Kiên cường 

5 

0.894 Tôi luôn kiên 

cường theo đuổi 

đến cùng khi đã 

xác định mục tiêu 

công việc cần đạt 

được 

Kiên cường 

4 

0.858 Tôi có thể làm 

nhiều việc cùng 

một lúc 

Hy vọng 3 0.642 Tôi có thể nghĩ ra 

nhiều cách giải 

quyết các bế tắc 

trong công việc 

Lạc quan 2 0.589 Tôi lạc quan về 

tương lai của 

mình 

Nguồn: Dữ liệu tổng hợp xử lý qua SPSS 20 

Kết quả phân tích đối với thang đo biến phụ 

thuộc khả năng đổi mới công nghệ được kết 

quả hệ số KMO = 0.834. Kiểm định Barlett có 

ý nghĩa thống kê với sig = 0.000.  

Bảng 8. Kết quả phân tích EFA của biến phụ thuộc 

Tên nhân tố Hệ số tải nhân tố 

Đổi mới 2 0.869 

Đổi mới 3 0.857 

Đổi mới 1 0.857 

Đổi mới 4 0.845 

Nguồn: Dữ liệu tổng hợp xử lý qua SPSS 20 

4.4. Phân tích tương quan tuyến tính 

Pearson 

Để tìm hiểu mối quan hệ tương quan giữa các 

biến độc lập là 4 thành phần của vốn tâm lý và 

khả năng đổi mới sáng tạo công nghệ, tác giả 

kiểm định tương quan Pearson giữa từng biến 

độc lập đại diện với biến phụ thuộc đại diện 

(biến đại diện của biến phụ thuộc được xây 

dựng bằng phương pháp trung bình). Kết quả 

phân tích thu được giá trị R
2 
thể hiện sự tương 

quan giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc 
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khi không có sự ảnh hưởng của các biến độc 

lập khác đều lớn hơn 0.5 và mức ý nghĩa    

Sig = 0.000 < 0.05 nên chỉ số đánh giá sự phù 

hợp của mô hình đều đạt ngưỡng chấp nhận.  

Bảng 9. Kết quả phân tích tương quan Pearson  

giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc 

 Đổi 

mới 

Kiên 

cường 

4 

Kiên 

cường 

5 

Hy 

vọng 

3 

Lạc 

quan 

2 

Đổi 

mới 

1 0.603 0.587 0.567 0.550 

Kiên 

cường 4 

0.603 1 0.810 0.305 0.323 

Kiên 

cường 5 

0.587 0.810 1 0.429 0.317 

Hy vọng 

3 

0.567 0.305 0.429 1 0.315 

Lạc 

quan 2 

0.550 0.323 0.317 0.315 1 

Nguồn: Dữ liệu tổng hợp xử lý qua SPSS 20 

4.5. Phân tích hồi quy tuyến tính bội 

Sau khi đã xác định được mối tương quan của 

từng biến độc lập (các thành phần của vốn 

tâm lý) lên biến phụ thuộc (biến đại diện cho 

khả năng đổi mới sáng tạo công nghệ), để 

xem xét mối quan hệ giữa vốn tâm lý tổng thể 

với khả năng đổi mới sáng tạo công nghệ, 

nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích 

hồi quy tuyến tính bội.  

Bảng 10. Kết quả kiểm định hồi quy tuyến tính bội 

Mô 

hình 

R R
2
 R

2 

điều 

chỉnh 

Sai số 

chuẩn 

của ước 

lượng 

Giá trị 

Durbin-Wa

tson 

1 0.780 0.609 0.599 0.45700 1.687 

ANOVA 

Mô 

hình 

Tổng 

bình 

phương 

df Sai số 

toàn 

phương 

trung 

bình 

F Sig 

1 Hồi 

quy 

52.692 4 13.173 63.073 0.000 

Phần 

dư 

33.834 162 0.209   

Tổng 86.526 166    

Nguồn: Dữ liệu tổng hợp xử lý qua SPSS 20 

Giá trị sig kiểm định =0.000 < 0.05 do đó mô 

hình hồi quy là phù hợp. 

Bảng Model Summary cho kết quả R
2 

hiệu 

chỉnh = 0.609 cho thấy các biến độc lập đưa 

vào phân tích hồi quy ảnh hưởng 60.9% sự 

biến thiên của biến phụ thuộc. Còn lại là do 

các biến ngoài mô hình và sai số ngẫu nhiên. 

Giá trị Durbin-Watson DW = 1.687 nằm trong 

khoảng 1.5 đến 2.5 nên kết quả không vi 

phạm giả định tự tương quan chuỗi bậc nhất. 

Ngoài ra hệ số VIF (hệ số phóng đại phương 

sai) của các biến độc lập đều nhỏ hơn 10 do 

vậy dữ liệu không vi phạm giả định đa cộng 

tuyến. 

5. THẢO LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

Từ việc kiểm định giả thuyết về mối quan hệ 

giữa vốn tâm lý với khả năng đổi mới sáng tạo 

tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp, tác giả rút ra một số kết luận giúp nhà 

quản trị nâng cao khả năng đổi mới sáng tạo 

trong tổ chức mình bằng các giải pháp sau: 

(i) Nhóm các khuyến nghị với nhà quản trị 

 Nhà quản trị cần nâng cao hiểu biết về đặc 

điểm, cơ chế tác động, tầm quan trọng của 

vốn tâm lý tổng thể cũng như bốn thành phần, 

từ đó đưa ra các nỗ lực phù hợp. 

 Tiếp theo, các nhà quản trị cần quan tâm 

đến việc đánh giá vốn tâm lý của nhân viên. 

 Dựa trên đánh giá chính xác về vốn tâm lý 

hiện tại của nhân viên, nhà quản trị cần có các 

hoạt động can thiệp vi mô để nâng cao hơn 

nữa vốn tâm lý, định kỳ thực hiện đánh giá, 

định kỳ tổ chức các hội thảo can thiệp ngắn để 

phát triển vốn tâm lý. 



KINH TẾ - XÃ HỘI 

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . SỐ 35 - 2022                                   75 

(ii) Nhóm các khuyến nghị đối với nhân 

viên 

 Người nhân viên cũng cần trang bị cho 

mình những hiểu biết cơ bản về đặc điểm vốn 

tâm lý và các thành phần của vốn tâm lý cũng 

như tác động của vốn tâm lý đến khả năng hấp 

thụ tri thức mới của bản thân, tác động đến 

khả năng đổi mới công nghệ của tổ chức. Từ 

đó nỗ lực nâng cao năng lực vốn tâm lý của 

bản thân. 

 Nhân viên nên thể hiện thái độ cầu thị, 

nghiêm túc và nỗ lực trong thực hiện các bài 

tập đưa ra để phát huy hiệu quả, giúp nâng 

cao năng lực vốn tâm lý. 

 Nhân viên không nên tham gia một cách 

thụ động các hoạt động mà phải chủ động 

thường xuyên rèn luyện trong quá trình làm 

việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày để 

bản thân ngày càng có nhiều hơn niềm tin, ý 

chí, quyết tâm, có phong cách giải thích tích 

cực và sự thích nghi tích cực đối với các vấn 

đề phát sinh. 

Kết luận: Nghiên cứu tập trung tìm hiểu mối 

quan hệ của vốn tâm lý tổng thể và bốn thành 

phần của vốn tâm lý với khả năng đổi mới 

sáng tạo công nghệ. Nhìn chung, kết quả 

nghiên cứu thu được ủng hộ tất cả các giả 

thuyết đặt ra. Ở cấp độ là khái niệm tổng thể, 

vốn tâm lý có mối quan hệ dương với khả  

năng đổi mới sáng tạo công nghệ. Bên cạnh 

đó, ở cấp độ các khái niệm thành phần của 

vốn tâm lý, thì sự tự tin năng lực bản thân, sự 

hy vọng, sự lạc quan, kiên cường cũng có mối 

quan hệ dương với khả năng đổi mới sáng tạo 

công nghệ. Điểm đáng lưu ý là mức độ tác 

động tổng thể cao hơn hẳn so với mức độ tác 

động của từng thành phần. Kết quả gợi ý về 

cách nhìn nhận vốn tâm lý và cách tác động 

đến khả năng đổi mới sáng tạo công nghệ, có 

thể hòa quyện các thành phần khái niệm thành 

tổng thể ở bậc cao hơn và phát huy tính tích 

cực hơn. 
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HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  

CREDIT ACTIVITIES AND BUSINESS PERFORMANCE OF VIETNAMESE 
COMMERCIAL BANKS  

Phùng Thị Lan Hương 

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

Đến Tòa soạn ngày 12/03/2022, chấp nhận đăng ngày 30/03/2022 

 

Tóm tắt: 

 

Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh doanh quốc tế, hoạt động kinh doanh của các 

ngân hàng chịu sự tác động của cả yếu tố bên trong và bên ngoài ngân hàng. Hoạt động tín 

dụng là một trong những hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại có tác động đáng kể 

tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. 

Từ khóa: Hoạt động tín dụng, hiệu quả hoạt động, ngân hàng thương mại. 

Abstract: 

 

In the context of globalization and international business integration, business activities of 

banks are affected by both internal and external factors. Credit activities are one of the basic 

activities of commercial banks that have a significant impact on the business performance of 

commercial banks. 

Keywords: Credit activities, business performance, commercial bank. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiệu quả hoạt động kinh doanh là mục tiêu 

sống còn mà các NHTM Việt Nam. Trong 

điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh doanh 

quốc tế, hoạt động kinh doanh các ngân hàng 

chịu sự tác động của cả yếu tố bên trong và 

bên ngoài ngân hàng. Hoạt động tín dụng là 

một trong những hoạt động cơ bản của ngân 

hàng thương mại có tác động đáng kể tới hiệu 

quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng 

thương mại 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương 

mại 

Tín dụng là một thỏa thuận dưới dạng hợp 

đồng trong đó người đi vay nhận được một số 

vốn sẽ trả lại người cho vay vào một ngày 

trong tương lai kèm theo lãi suất. 

Hoạt động tín dụng của ngân hàng là hoạt 

động trực tiếp tạo ra lợi nhuận. Đối với các 

ngân hàng thương mại thì hoạt động tín dụng 

rất đa dạng về sản phẩm như tín dụng cho 

khách hàng doanh nghiệp, tín dụng cho khách 

hàng cá nhân, tín dụng cho hộ gia đình hay 

các dự án đầu tư. Với mỗi sản phẩm tín dụng 

cũng như với mỗi đối tượng có những mức lãi 

suất khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách 

hàng. 

Đối với các NHTM hoạt động cho vay là hoạt 

động chính, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu các 

hoạt động của ngân hàng. Hoạt động tín dụng 

là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro vì vậy 

việc đảm bảo hiệu quả hoạt động cho vay, duy 

trì mức an toàn vốn, thu hút khách hàng và 

cuối cùng là hiệu quả hoạt động kinh doanh 

của ngân hàng là mục tiêu của tất cả các 

NHTM Việt Nam. 
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Đo lường hoạt động tín dụng của ngân hàng 

thương mại sử dụng tổng hợp các chỉ tiêu bao 

gồm quy mô cho vay, tốc độ tăng trưởng tín 

dụng, cơ cấu tín dụng, tỷ lệ nợ xấu,... 

2.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân 

hàng thương mại 

Tiếp cận khái niệm hiệu quả là việc sử dụng 

các nguồn lực để tối đa hóa quá trình sản xuất 

hàng hóa và dịch vụ. Đối với một hệ thống 

kinh tế, một hệ thống được xem là hiệu quả 

nếu hệ thống này có thể cung cấp nhiều hơn 

hàng hóa và dịch vụ cho xã hội mà sử dụng ít 

tài nguyên hơn. Một quan niệm khác về hiệu 

quả là việc đo lường về sự thích hợp của các 

mục tiêu được chọn và mức độ chúng được 

thực hiện. Như vậy, hiệu quả là phép so sánh 

giữa kết quả đạt được với mục tiêu đúng đắn 

đã đặt ra  

Hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương 

mại biểu hiện bằng lợi nhuận của ngân hàng 

đạt được trong một thời kỳ nhất định. Hiệu 

quả hoạt động của ngân hàng thương mại 

được đo lường thông qua một số chỉ tiêu cơ 

bản như: suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), 

suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE). Suất 

sinh lời tổng tài sản là một chỉ tiêu phản ánh 

tính hiệu quả của việc quản lý các tài sản của 

ngân hàng. Đây là chỉ tiêu phản ánh năng lực 

quản trị công ty trong quá trình chuyển tài sản 

của ngân hàng thành lợi nhuận ròng. Chỉ tiêu 

ROA thấp cho thấy hiệu quả hoạt động của 

ngân hàng kém, lợi nhuận không bù đắp được 

chi phí. Trái lại chỉ tiêu ROA cao phản ánh 

hiệu quả hoạt động cao cùng với hoạt động 

cho vay của ngân hàng tốt, cơ cấu tài sản ngân 

hàng hợp lý. 

Chỉ tiêu tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ 

sở hữu (ROE) là một chỉ tiêu đo lường mức 

sinh lời cho chủ sở hữu, cho các cổ đông của 

ngân hàng và tiêu chí quan trọng nhất đối với 

nhà đầu tư. Tiêu chí này thể hiện thu nhập mà 

các cổ đông nhận được từ việc đầu tư vào 

ngân hàng (Rose, 2004, Sander và các cộng sự, 

2006). 

3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 

VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 

3.1. Hoạt động tín dụng của các NHTM Việt 

Nam 

Quy mô tín dụng cùa các NHTM Việt Nam 

liên tục gia tăng trong thời kỳ 2017-2021 với 

tốc độ tăng bình quân 12%. Cùng với quy 

định của NHNN về giảm cho vay và đầu tư 

các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao như cho vay 

để kinh doanh bất động sản, giảm tỷ lệ sử 

dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài 

hạn từ 60% về 50% vào năm 2017 và về 40% 

từ năm 2018. Cùng với yêu cầu các ngân hàng 

áp dụng chuẩn Basel 2 vào năm 2020 định 

lương mức độ rủi ro cho các hoạt động đã tác 

động đáng kể tới hoạt động tín dụng của các 

NHTM Việt Nam. Tuy nhiên năm 2017 đến 

2021 tăng trưởng tín dụng vẫn duy trì 12.54%. 

Nhóm NHTMNN vẫn dẫn đầu mức tăng 

trưởng tín dụng như VCB với mức bình quân 

14.95%, tiếp theo BIDV là 11.58%. Trong 

năm 2021, Ngân hàng BIDV là ngân hàng dẫn 

đầu thị phần tín dụng của hệ thống ngân hàng 

thương mại Việt Nam, với tỷ lệ 13% dư nợ tín 

dụng của toàn bộ nền kinh tế. Nhóm NHTM 

CP đại diện là Techcombank, VPB mặc dù 

quy mô tín dụng khiêm tốn hơn nhóm              

Big Four nhưng cũng đạt sự gia tăng đáng  

kể về tín dụng lần lượt là 21.2% và 18.2% 

(bảng 3.1). 
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Bảng 1. Dư nợ tín dụng của các NHTM Việt Nam 

  

   

Đơn vị tính: tỷ đồng 

TT Ngân hàng 2017 2018 2019 2020 2021 

1 VCB 535321  621573  724290  820545  934774  

2 BIDV 855536  976334  1102366  1195240  1325578  

3 Vietinbank 782385  851918  922325  1002772  1104873  

4 Agribank 864115  992787  1103552  1189500  1258482  

5 Techcombank 158964  157554  227885  275310  343606  

6 VPB 179519  218395  253100  286319  345600  

 Cộng 3375840  3818561  4333518  4769686  5312913  

(Nguồn Báo cáo thường niên các NHTM Việt Nam 2017-2021) 

Dưới tác động đại dịch Covid-19 có tác động 

đáng kể tới hoạt động tín dụng của các 

NHTM Việt Nam. Giãn cách xã hội do dịch 

Covid-19 đã làm giảm sút tiêu dùng của dân 

cư và gián đoạn hoạt động sản xuất cũng như 

xuất khẩu. Bản thân các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa là lực lượng bị ảnh hưởng lớn nhất của 

dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh khó 

khăn khiến nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt 

động. Các NHTM Việt Nam thận trọng hơn và 

giảm tỷ trọng cho vay phân khúc khách hàng 

cá nhân và khách hàng là doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, tập trung vào cho vay các doanh 

nghiệp lớn. Nhu cầu tín dụng suy giảm, mặc 

dù nhiều gói hỗ trợ tín dụng với gói lãi suất 

được ưu đãi được đưa ra, do nhu cầu vay vốn 

mở rộng sản xuất kinh doanh bị hạn chế trong 

thời điểm dịch. Để đề phòng rủi ro, các ngân 

hàng không hạ tiêu chuẩn cho vay, siết chặt 

việc cung ứng vốn ra thị trường đễ giữ chất 

lượng tài sản không giảm sút trong thời kỳ 

khó khăn. Mặc dù dư nợ tín dụng của các 

NHTM Việt Nam có sự tăng trưởng song tỷ lệ 

tín dụng trên tổng tài sản của các NHTM Việt 

Nam có sự giảm sút mạnh trong năm 2021 

đặc biệt với BIDV giảm 3.48%, Agribank 

giảm 2.15%. Riêng VCB tăng mạnh hơn 

5.44% (bảng 3.2). 

Bảng 2. Tỷ lệ tín dụng/Tổng tài sản 

 

    

    Đơn vị tính:% 

TT Ngân hàng 2017 2018 2019 2020 2021 

1 VCB 51.71 63.79 65.84 70.09 75.53 

2 BIDV 72.75 75.30 74.97 80.06 76.88 

3 Vietinbank 71.45 82.69 82.77 83.00 80.85 

4 Agribank 74.98 77.41 75.99 75.85 75.36 

5 Techcombank 59.01 49.83 60.15 63.13 61.06 

6 VPB 64.63 68.66 68.18 69.40 64.88 

(Nguồn Báo cáo tài chính các NHTM Việt Nam 2017-2021) 
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Mức độ an toàn hoạt động tín dụng thể hiện 

thông qua tỷ lệ nợ xấu. Hậu quả của đại dịch 

trong 2 năm qua làm cho tỷ lệ nợ xấu của của 

các NHTM hiện nay có xu hướng tăng lên từ 

mức 1.76% lên mức 1.92%. Vietinbank và 

Agribank là 2 ngân hàng lớn có mức gia tăng 

tỷ lệ nợ xấu lần lượt là 32.6% và 13.4 %   

vào cuối năm 2021. Nhóm NHTMCP như 

Techcombank, VPbank có mức gia tăng 

40.4% và 32.6%. 

Trong điều kiện diễn biến phức tạp của tình 

hình đại dịch, tác động của yếu tố bên ngoài 

quốc gia như chiến tranh ảnh hưởng đáng kể 

tới hoạt động cho vay của các NHTM Việt 

Nam. Để phòng chống những ảnh hưởng đó 

các NHTM Việt Nam trích lập dự phòng rủi  

ro theo Thông tư 14 của NHNN. Nhóm 

NHTMNN như Vietcombank đã trích lập dự 

phòng tới 100% (bảng 3.3). 

Bảng 3. Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM Việt Nam 

Đơn vị tính:% 

TT Ngân hàng 2017 2018 2019 2020 2021 

1 VCB 1.11 0.95 0.78 0.62 0.63 

2 BIDV 1.61 1.9 1.74 1.76 0.98 

3 Vietinbank 1.13 1.59 1.16 0.95 1.26 

4 Agribank 1.54 1.51 1.46 1.64 1.86 

5 Techcombank 1.61 1.75 1.33 0.47 0.66 

6 VPB 3.39 3.5 3.42 3.41 4.47 

(Nguồn Báo cáo thường niên các NHTM Việt Nam 2017-2021)

3.2. Hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt 

Nam 

Hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam 

thể hiện thông qua chỉ tiêu suất sinh lời trên 

tổng tài sản hay mức sinh lời trên tổng tài sản 

(ROA) gia tăng liên tục từ 2017-2021 từ mức 

0.74% lên mức 0.98% năm 2021. Riêng năm 

2020, do những khó khăn về dịch bệnh, kết 

quả kinh doanh hoạt động hệ thống ngân hàng 

có sự giảm sút to tới 25.7% (đạt 0.75% năm 

2020). Đối với chỉ tiêu này nhóm NHTM nhà 

nước luôn thấp hơn nhóm NHTMCP. Cụ thể 

năm 2021, ROA của nhóm NHTM nhà nước 

là 0.66%, nhóm NHTMCP đạt 0.78%. Ngân 

hàng Vietcombank vẫn là ngân hàng có mức 

ROA cao nhất trong nhóm NHTM nhà nước 

đạt 1.6% vào năm 2021 và BIDV là ngân 

hàng có ROA thấp nhất. 

Chỉ tiêu ROA của các ngân hàng thương mại 

nhà nước là thấp, bởi vì đây là bốn ngân hàng 

có tổng có tổng tài sản lớn trong hệ thống 

ngân hàng thương mại của Việt Nam, vì vậy 

ROA là nhỏ, tức là mức sinh lời trên tổng tài 

sản là nhỏ. Điều này là hoàn toàn phù hợp đối 

với các ngân hàng khi mở rộng quy mô kinh 

doanh thì cơ hội lựa chọn các dự án tốt là khó. 

Nhóm NHTPCP đại diện Techcombank và 

VPBank nỗ lực kiểm soát chi phí, thực hiện 

chương trình số hóa đã thúc đẩy sự gia tăng 

lợi nhuận của ngân hàng, đưa ngân hàng   

dẫn đầu nhóm NHTMCP trên thị trường.  

Năm 2021, ROA của VPBank tăng 15.48%  

so với năm 2020, Techcombank tăng 10.9%. 

Techcombank là ngân hàng đánh giá cao nhất 

trong một trong nhóm các ngân hàng được 

đánh giá do tổ chức tổ chức xếp hạng tín 

nhiệm Standard & Poor’s (S&P’s) bình chọn 

vì mức sinh lời bền vững (bảng 3.4). 
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Bảng 4. Tỷ lệ lợi nhuận thuần trên tổng tài sản (ROA) của các NHTM Việt Nam 

               Đơn vị tính: % 

TT Ngân hàng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 VCB 0.94 1.00 1.38 1.61 1.45 1.6 

2 BIDV 0.67 0.60 0.48 0.79 1.06 0.64 

3 Vietinbank 1.00 0.90 0.59 0.6 0.47 0.98 

4 Agribank 0.36 0.35 0.45 0.81 0.81 0.69 

5 Techcombank 1.5 2.6 2.9 2.9 3.1 3.58 

6 VPB 1.9 2.3 2.2 2.4 2.2 2.44 

(Nguồn Báo cáo thường niên của VCB, BIDV, Vietinbank , Techcombank, Vpbank, 2017-2020) 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên VCSH hay mức 

sinh lời trên VCSH của hệ thống ngân hàng 

Việt Nam có giảm sút trong thời kỳ 2017- 

2021 với mức giảm bình quân tuyệt đối 

0.455%. Nhóm NHTM nhà nước có sự giảm 

bình quân tuyệt đối 0.28% so với nhóm 

NHTMCP gần như không thay đổi. Tương tự 

như đối với chỉ tiêu ROA, chỉ tiêu ROE năm 

2020 toàn hệ thống giảm 3.86%,  

nhóm NHTM nhà nước giảm 4.81%, nhóm 

NHTMCP giảm 4.27%. Ngân hàng BIDV 

mức sinh lời trên vốn chủ sở hữu liên tục 

giảm trong thời kỳ 2017-2020. Nhóm NHTM 

nhà nước vẫn duy trì mức suất sinh lời          

trên vốn chủ sở hữu ở mức cao như          

VCB, Agribank. Nhóm NHTMCP như 

Teachcombank mặc dù gia tăng quy mô vốn 

chủ sở hữu thông qua việc kêu gọi vốn đầu tư 

song vẫn có sự có sự gia tăng ROE (bảng 3.5). 

Bảng 5. Tỷ lệ lợi nhuận thuần trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các NHTM Việt Nam 

Đơn vị tính: % 

TT Ngân hàng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 VCB 14.78 18.09 25.46 25.88 20.53 20.83 

2 BIDV 14.80 14.20 14.23 12.66 9.07 12.57 

3 Vietinbank 11.60 12.02 8.25 13.07 16.81 15.74 

4 Agribank 7.45 8.2 9.92 17.6 18.8 15.6 

5 Techcombank 17,5 27,7 21,5 17,8 18.3 21.52 

6 VPBANK 25.7 24.4 20.7 21.5 24.6 16.96 

(Nguồn Báo cáo thường niên của VCB, BIDV, Vietinbank, Agribank, Techcombank, VPB 2017-2021) 

4.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VỚI 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN 

HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 

Các NHTM Việt Nam đều có sự tăng trưởng 

về tín dụng ở các mức độ khác nhau. Cho vay 

bán lẻ có sự gia tăng cùng với sự phát triển cả 

các công ty tài chính. Đây là yếu tố làm gia 

tăng thu nhập ngoài lãi của các NHTM Việt 

Nam. Tăng trưởng tín dụng của các NHTM đã 

gắn liền với chất lượng nợ, kiểm soát được nợ 

quá hạn. 
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Nguồn vốn tín dụng của các NHTM Việt Nam 

đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các 

DN trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng 

như của cả nền kinh tế. 

Các NHTM Việt Nam đã chủ động trong hoạt 

động kinh doanh, xây dựng cơ chế lãi suất tín 

dụng phù hợp với từng nhóm khách hàng, 

từng dự án hay phương án kinh doanh. 

Công tác thẩm định cho vay đối với khách 

hàng được củng cố và nâng cao nhằm đáp ứng 

nhu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng 

như các yêu cầu trong công tác quản trị rủi ro 

của ngân hàng. 

Thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương 

mại bắt đầu tăng mạnh, chiếm 24% tổng thu 

nhập của toàn ngành ngân hàng. Đây là yếu tố 

trong chiến lược gia tăng hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của các NHTM Việt Nam dưới tác 

động rào cản của gia tăng tín dụng của các 

NHTM bị hạn chế. Nhóm NHTMCP có quy 

mô nhỏ, gia tăng tỷ lệ tín dụng trên tổng tài 

sản, đạt hiệu quả hoạt động ấn tượng. Nhóm 

NHTMCP trung bình như Techcombank, 

VPbank cải thiện được chất lượng tài sản có 

sự tăng trưởng mạnh trong hiệu quả hoạt động. 

Tuy nhiên, nhóm NHTM NN có nhiều khách 

hàng lớn, số lượng khách hàng lớn cần đẩy 

mạnh hỗ trợ khách hàng mạnh như giảm lãi 

suất theo chỉ đạo của ngân hàng nhà nước dẫn 

tới nguy cơ nợ xấu cao. Quá trình chuyển đổi 

số kém linh hoạt hơn dẫn tới chi phí hoạt 

động cao làm nguyên nhân dẫn tới hiệu quả 

hoạt động giảm sút so với nhóm NHTMCP. 

Sở dĩ hoạt động cho vay cùng với hiệu quả 

hoạt động kinh doanh của các ngân hàng 

thương mại Việt Nam chưa đạt được sự kỳ 

vọng là hoạt động tín dụng của ngân hàng vẫn 

được thực hiện ở một số ngành nghề có mức 

độ rủi ro cao. Đối với khách hàng cá nhân có 

quy mô khoản vay nhỏ nhưng việc tiếp cận 

vốn vay của các doanh nghiệp này vẫn còn 

gặp nhiều khó khăn như: các khoản vay yêu 

cầu giá trị  tài sản thế chấp cao, năng lực tài 

chính của các đối tượng khách hàng này khó 

chứng minh. Mức độ phong phú và bao phủ 

các sản phẩm tín dụng còn hạn chế.  

Các NHTM Việt Nam chưa xây dựng quy 

trình cho vay tiếp cận với thông lệ quốc tế, 

còn có khoảng trống, rủi ro lớn.  

5. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG 

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VỚI VIỆC NÂNG 

CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 

Tăng trưởng tín dụng là một trong những biện 

pháp gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh 

của NHTM Việt Nam. Quy mô tín dụng gia 

tăng cùng với sự gia tăng tổng tài sản thúc đẩy 

tăng trưởng thu nhập từ lãi cho vay của ngân 

hàng sẽ tăng lên. Để tăng quy mô tín dụng các 

NHTM Việt Nam cần có chiến lược sản phẩm 

phù hợp với từng nhóm khách hàng, từng đối 

tượng. Bên cạnh đó việc mở rộng kênh phân 

phối sản phẩm tín dụng, đa dạng hóa khách 

hàng nhằm tăng cường cạnh tranh trong việc 

cung ứng dịch vụ của ngân hàng. 

Các NHTM Việt Nam cần đưa ra chính sách 

lãi suất hợp lý phân khúc cho từng nhóm 

khách hàng. Cần có sự thay đổi tỷ trọng tín 

dụng với nhóm khách hàng nhỏ, khách hàng 

cá nhân, khách hàng là các SME với mức lãi 

suất cao hơn đối với đối tượng tín dụng là 

khách hàng lớn. 

Xử lý nợ xấu là một trong những biện pháp 

gia tăng hiệu quả hoạt động của NHTM Việt 

Nam. Các NHTM Việt Nam cần xây dựng 

một cơ chế định giá các khoản nợ xấu một 

cách công khai và minh bạch. Các NHTM 

Việt Nam có thể chuyển các khoản nợ thành 

vốn cổ phần đồng thời thực hiện việc tái cơ 

cấu đối với ngân hàng và doanh nghiệp. 
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Ngoài ra các NHTM Việt Nam cần có sự hỗ 

trợ mạnh mẽ với doanh nghiệp trong việc khơi 

thông nguồn vốn, phát hành trái phiếu, thúc 

đẩy quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra 

lợi nhuận cho doanh nghiệp để có thể tiếp tục 

thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ vay cho ngân 

hàng. 

Việc tăng cường công tác giám sát hoạt động 

tín dụng của các NHTM Việt Nam thông qua 

việc NHNN thanh tra thực hiện các quy định 

về tín dụng, quản lý rủi ro, nợ xấu. Bên cạnh 

đó Nhà nước có những công cụ tổng hợp ổn 

định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tiêu dùng trong 

nước, nâng cao năng suất lao động, giảm chi 

phí, thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp, hỗ 

trợ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh 

nhằm tạo đà cho sự phát triển của nền kinh tế 

trong đó có sự phát triển của hệ thống ngân 

hàng. 

6. KẾT LUẬN 

Hiệu quả hoạt động kinh doanh là mục tiêu 

quan trọng của tất cả các ngân hàng thương 

mại Việt Nam. Để tăng cường hoạt động kinh 

doanh của ngân hàng thì tăng cường hoạt 

động tín dụng đặc biệt hiệu quả hoạt động tín 

dụng luôn được đặt ra. Các ngân hàng thương 

mại cần tăng cường quản trị rủi ro tín dụng 

tiêu chuẩn của Basel trong điều kiện hội nhập 

và cạnh tranh toàn cầu. 
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Tóm tắt: 

 

Đánh giá hiệu quả tài chính là một nhiệm vụ tất yếu mà bất kỳ chủ doanh nghiệp nào cũng 

cần thực hiện để đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp. Bài viết ứng dụng mô hình 

phân tích tài chính Dupont, kết hợp với việc sử dụng phương pháp số chênh lệch để xác 

định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố nhằm đánh giá hiệu quả tài chính tại Công ty cổ 

phần (CTCP) Đường sắt Hà Lạng trong năm 2019 và năm 2020. Từ đó đề xuất một số gợi ý 

cải thiện hiệu quả tài chính đối với CTCP Đường sắt Hà Lạng nói riêng và có giá trị tham 

khảo đối với các doanh nghiệp ngành đường sắt nói chung. 

Từ khóa: Đường sắt Hà Lạng, hiệu quả tài chính, mô hình Dupont, phương pháp số chênh lệch. 

Abstract: 

 

Financial efficiency evaluation is an indispensable task that any business owner needs to 

perform in order to make the right business decisions. The article applies the Dupont 

financial analysis model, in combination with the use of the differential number method to 

determine the influence of the factors to evaluate the financial efficiency of the Ha Lang 

railway joint stock company (JSC) in 2019 and 2020. Since then, proposing some 

suggestions for improving financial efficiency for Ha Lang Railway JSC in particular and has 

a reference value for railway businesses in general.  

Keywords: Ha Lang railway, financial efficiency, dupont Model, the differential number method. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiệu quả tài chính của doanh nghiệp là một 

vấn đề luôn thu hút được sự quan tâm rất lớn 

của các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp cũng 

như các bên liên quan. Thông qua việc đánh 

giá hiệu quả tài chính, nhà đầu tư sẽ có định 

hướng đúng đắn để đưa ra quyết định có nên 

tiếp tục đầu tư vào doanh nghiệp nữa hay 

không hoặc đưa ra quyết định điều chỉnh 

phương án đầu tư hợp lý hơn. Đánh giá hiệu 

quả tài chính cũng là một nhiệm vụ tất yếu mà 

bất kỳ chủ doanh nghiệp nào cũng cần thực 

hiện để đưa ra những quyết định kinh doanh 

phù hợp và kịp thời nhằm tối đa hóa giá trị 

doanh nghiệp. Nhận thấy việc thực hiện các 

nghiên cứu về hiệu quả tài chính là cần thiết, 

bài viết ứng dụng mô hình phân tích tài chính 

Dupont, kết hợp với việc sử dụng phương 

pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các 

nhân tố nhằm đánh giá hiệu quả tài chính tại 

CTCP Đường sắt Hà Lạng trong năm 2019 và 

năm 2020; từ đó đưa ra một số gợi ý để cải 

thiện hiệu quả tài chính đối với doanh nghiệp 

này. 
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2. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH ĐƯỜNG SẮT 

VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ 

LẠNG 

Đường sắt ở nước ta là một trong những 

phương tiện giao thông có sự phát triển lâu 

đời và đây cũng là phương tiện vận chuyển 

chiếm ưu thế so với các loại hình vận tải khác 

trong những thập niên trước đây. Được xây 

dựng từ năm 1881, Việt Nam là nước có hệ 

thống đường sắt sớm nhất trong Đông Nam Á, 

với năng lực đồng bộ cả về vật chất, kỹ thuật 

và đội ngũ nhân lực có chuyên môn. Có giai 

đoạn, đường sắt đóng vai trò rất quan trọng 

với một thị phần xứng đáng về vận tải hành 

khách và hàng hóa, đóng góp có hiệu quả cho 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 

của đất nước. Theo số liệu của Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam, mạng lưới đường sắt 

quốc gia nước ta có tổng chiều dài 4.161 km, 

với 2.651 km đường chính tuyến, đi qua 34 

tỉnh, thành phố. Mạng lưới lớn là vậy nhưng 

suốt nhiều thập kỷ qua, tỷ lệ đầu tư cho đường 

sắt không vượt qua 3% tổng chi ngân sách 

dành cho hạ tầng giao thông vận tải. Năm 

2020, vận tải hành khách và hàng hóa của 

đường sắt vốn đã đìu hiu, nay lại sụt giảm 

mạnh do bão lũ và đại dịch Covid-19, ngành 

đường sắt đang lâm vào tình thế chật vật để 

tồn tại. Do đó, việc huy động và sử dụng vốn 

hiệu quả nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh 

cao là yếu tố tiên quyết của các doanh nghiệp 

ngành đường sắt. Để chỉ rõ ứng dụng của mô 

hình Dupont, kết hợp với phương pháp xác 

định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trong 

phân tích các chỉ số tài chính; trong giới hạn 

của bài viết, tác giả lựa chọn phân tích cụ thể 

một doanh nghiệp trong số các doanh nghiệp 

ngành đường sắt có quy mô vừa và nhỏ đã 

niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán 

UPCOM. Theo thống kê của tác giả, hiện có 

25 doanh nghiệp ngành đường sắt đang niêm 

yết trên sàn UPCOM, thì có tới 23 doanh 

nghiệp có quy mô vừa và nhỏ như sau: CTCP 

Đường sắt Hà Lạng, CTCP Đường sắt Quảng 

Bình, CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh, CTCP 

Đường sắt Nghĩa Bình, CTCP Đường sắt Hà 

Hải, CTCP Đường sắt Thuận Hải, CTCP 

Đường sắt Bình Trị Thiên, CTCP Đường sắt 

Sài Gòn, CTCP Đường sắt Phú Khánh… 23 

doanh nghiệp này đều có tổng số vốn xung 

quanh ngưỡng 100 tỷ đồng và doanh thu bán 

hàng, cung cấp dịch vụ qua các năm không 

quá 300 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Đường sắt 

Hà Lạng là một doanh nghiệp vừa và nhỏ có 

quy mô doanh thu, lợi nhuận sau thuế cũng 

như tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu thấp 

nhất trong số các doanh nghiệp ngành đường 

sắt nêu trên. Do đó, tác giả đã lựa chọn CTCP 

Đường sắt Hà Lạng là đối tượng phân tích 

trong khuôn khổ bài viết này. CTCP Đường 

sắt Hà Lạng, có trụ chính ở Bắc Giang, tiền 

thân của Công ty TNHH một thành viên quản 

lý đường sắt Hà Lạng là Công vụ Phủ Lạng 

Thương được thành lập từ năm 1955. Trải qua 

hơn 65 năm thành lập và phát triển với ngành 

nghề chủ yếu là quản lý, bảo trì, sửa chữa kết 

cấu hạ tầng đường sắt, thi công xây dựng 

công trình về giao thông đường sắt, đường bộ, 

dân dụng, công nghiệp. Ngày 30/12/2015, 

Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức 

CTCP với vốn điều lệ là 16,5 tỷ đồng. Ngày 

28/11/2016, CTCP Đường sắt Hà Lạng giao 

dịch phiên đầu tiên trên sàn UPCOM với mã 

chứng khoán HLR. 

3. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

3.1. Hiệu quả tài chính 

Hiệu quả là sự so sánh giữa nguồn lực đầu 

vào khan hiếm (lao động, vật tư, máy móc 

thiết bị,…) với kết quả trung gian hay kết quả 

cuối cùng. Như vậy, hiệu quả tài chính thể 

hiện mối tương quan giữa các kết quả đầu ra 

thu được so với các chi phí đầu vào đã được 

sử dụng để tạo ra những kết quả đầu ra đó. 
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Chi phí đầu vào có thể đo lường bằng các chỉ 

tiêu như vốn kinh doanh, vốn lưu động, vốn 

cố định, vốn chủ sở hữu, chi phí kinh doanh, 

số lượng lao động, số lượng tài sản cố định,… 

sử dụng trong kỳ kinh doanh của doanh 

nghiệp. Kết quả đầu ra có thể đo lường bằng 

chỉ tiêu doanh thu, doanh thu thuần, lợi nhuận 

trước thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận 

sau thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị sản 

xuất,… mà doanh nghiệp đã đạt được trong kỳ 

kinh doanh. Chỉ tiêu này phản ánh sức sản 

xuất, sức sinh lời của chi phí hoặc yếu tố đầu 

vào và cho biết, một đơn vị chi phí, vốn hay 

nguồn lực đầu vào sẽ thu được bao nhiêu đơn 

vị kết quả đầu ra. Hiện nay, các nhà phân tích 

tài chính thường xuyên vận dụng mô hình 

Dupont, kết hợp với một số phương pháp xác 

định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố như: 

phương pháp số chênh lệch, phương pháp 

thay thế liên hoàn, phương pháp cân đối trong 

các phân tích tài chính của doanh nghiệp. Đây 

là công cụ đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, 

cho phép nhà phân tích có thể nhìn khái quát 

được toàn bộ các vấn đề cơ bản của doanh 

nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn, 

nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho 

doanh nghiệp. 

3.2. Mô hình và phương pháp phân tích 

3.2.1. Mô hình Dupont 

Mô hình Dupont là kỹ thuật được sử dụng để 

phân tích khả năng sinh lời (ROE, ROA, 

ROS) của một doanh nghiệp bằng các công cụ 

quản lý hiệu quả truyền thống. Mô hình phân 

tích tài chính Dupont nguyên thủy (đo lường 

chủ yếu ROA) được xuất phát từ Tập đoàn 

Hóa học DuPont từ những năm 1920. Công 

thức Dupont nguyên thủy đã được tìm ra bởi 

ông F. Donaldson Brown - một nhân viên 

được Tập đoàn DuPont thuê để giải quyết tình 

trạng tài chính lộn xộn khi Tập đoàn Hóa học 

Dupont tiến hành thu mua lại cổ phiếu của 

Tập đoàn General Motor (GM - công ty 

chuyên sản xuất xe hơi của Mỹ). Tại thời 

điểm này, tối đa hóa ROA là mục tiêu quan 

trọng nhất của công ty và những thành công 

nối tiếp của GM đã đưa mô hình Dupont 

nguyên thủy trở nên phổ biến trong các tập 

đoàn lớn tại Mỹ và ngày càng được ứng dụng 

rộng rãi trong phân tích tài chính trước thời 

điểm năm 1970. Cho tới sau năm 1970, các 

nghiên cứu của Gitman (2000) và Liesz 

(2002) đã chuyển hướng nghiên cứu từ ROA 

(Return On Assets) sang ROE (Return On 

Equity) do mục đích của các công ty chuyển 

từ tối đa hóa lợi nhuận sang vốn chủ sở hữu 

[5]. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính (được đo 

lường bằng tổng tài sản/vốn chủ sở hữu) trở 

thành mục tiêu mới được quan tâm của các 

nhà quản lý tài chính. Đến nay, công thức 

Dupont thường được biểu diễn dưới hai dạng, 

bao gồm dạng cơ bản (cấp 1) và dạng biến đổi 

(cấp 2) [2]. Tùy vào mục đích phân tích mà 

công thức Dupont sẽ được biểu diễn dưới 

dạng thức phù hợp. Trong phạm vi bài viết 

này, công thức Dupont được sử dụng cũng bắt 

nguồn từ việc triển khai chỉ tiêu Tỷ suất sinh 

lời của vốn chủ sở hữu (ROE) và có dạng  

như sau: 

ROE =   

ROE =   

           

   

ROE = ROS  Hkd  (1/Ht) 

Trong đó: 

Tỷ suất sinh lời của doanh thu (ROS - Return 

On Sale) 

ROS =   
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Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh (Hkd) 

Hkd =  

Cụ thể:  

Luân chuyển thuần = Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu 

nhập khác 

Vốn kinh doanh bình quân =    

                           =  

Hệ số tự tài trợ (Ht)  

Ht =   

hay 1/Ht =  

3.2.2. Phương pháp xác định mức độ ảnh 

hưởng của các nhân tố 

Để xác định rõ hơn sự ảnh hưởng của các 

nhân tố tới tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu 

(ROE) tác giả kết hợp mô hình Dupont với 

một phương pháp tính toán kỹ thuật được sử 

dụng trong khoa học phân tích kinh tế, đó là 

phương pháp số chênh lệch. Phương pháp số 

chênh lệch áp dụng khi các nhân tố có quan hệ 

với nhau và quan hệ với chỉ tiêu phân tích ở 

dạng tích số hoặc thương số (khác với phương 

pháp cân đối được sử dụng để xác định mức 

độ ảnh hưởng của các nhân tố nếu chỉ tiêu 

phân tích có quan hệ với nhân tố ảnh hưởng 

dưới dạng tổng hoặc hiệu). Phương pháp số 

chênh lệch là phương pháp biến dạng của 

phương pháp thay thế liên hoàn. Nhưng cách 

tính đơn giản hơn và cho phép tính ngay được 

kết quả cuối cùng bằng cách xác định mức độ 

ảnh hưởng của nhân tố nào thì trực tiếp dùng 

số chênh lệch về giá trị kỳ phân tích so với kế 

hoạch của nhân tố đó.  

Phương pháp số chênh lệch dùng để xác định 

ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động 

của chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu. 

Dạng tổng quát của phương pháp này như sau: 

∆Q = Q1 – Q0 = ∆a + ∆b + ∆c 

Trong đó: 

∆a = (a1 – a0) b0 c0 

∆b = a1 (b1 – b0) c0 

∆c = a1 b1 (c1 – c0) 

Với Q là chỉ tiêu phân tích; 

a, b, c là các nhân tố ảnh hưởng (xếp theo thứ 

tự ưu tiên từ nhân tố số lượng đến chất lượng, 

từ nhân tố chủ yếu đến nhân tố thứ yếu); 

0 là thể hiện kỳ gốc, 1 là thể hiện kỳ phân tích. 

4. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DUPONT VÀ 

PHƯƠNG PHÁP SỐ CHÊNH LỆCH PHÂN 

TÍCH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG 

Bảng 1. Một số chỉ tiêu tài chính  

của CTCP Đường sắt Hà Lạng 

Đơn vị: nghìn đồng 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 

1. Tổng tài sản bình 

quân = Vốn kinh 

doanh bình quân 

58.612.583 80.732.154 

2. Vốn chủ sở hữu 

bình quân 
19.819.531 20.398.224 

3. Lợi nhuận sau 

thuế  
2.546.137 3.042.310 

4. Doanh thu thuần 

về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

133.499.973 158.068.204 

5. Giá vốn hàng bán 115.250.537 137.594.123 

6. Lợi nhuận gộp về 

bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

18.249.436 20.474.081 

7. Doanh thu hoạt 

động tài chính 
386.955 427.027 

8. Thu nhập khác 198.379 559.947 

9. Chi phí tài chính - 79.171 

(Trong đó: Chi phí 

lãi vay) 
- 79.171 
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Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 

10. Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
15.172.830 17.011.240 

11. Luân chuyển 

thuần  
134.085.307 159.055.178 

Nguồn: BCTC của CTCP Đường sắt Hà Lạng [1] 

Về kết quả hoạt động kinh doanh của CTCP 

Đường sắt Hà Lạng, từ bảng số liệu trên cho 

thấy, chỉ tiêu doanh thu thuần năm 2020 đạt 

mức 158 tỷ đồng tăng khá đáng kể so với năm 

2019 (tăng 18%). Về lợi nhuận sau thuế của 

CTCP Đường sắt Hà Lạng, chỉ tiêu này mang 

giá trị dương, đạt mức 3,04 tỷ đồng năm 2020 

(tăng 19% so với năm 2019).  

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của 

CTCP Đường sắt Hà Lạng bao gồm doanh thu 

hoạt động sửa chữa thường xuyên và doanh 

thu hoạt động khác, trong đó doanh thu hoạt 

động sửa chữa thường xuyên chiếm tỷ trọng 

cao (trong khoảng từ 80% đến 90%). Doanh 

thu này chính là doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ các bên liên quan (bao gồm: Ban 

Quản lý dự án Đường sắt KVI – Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam, CTCP Đường sắt Hà 

Thái - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và 

CTCP Đường sắt Hà Hải), trong đó chủ yếu là 

doanh thu từ Tổng Công ty Đường sắt Việt 

Nam. CTCP Đường sắt Hà Lạng có các chi 

phí cơ bản: Giá vốn hàng bán, chi phí tài 

chính (trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay), các 

chi phí hoạt động và thuế thu nhập. Trong 

khoản mục chi phí thì giá vốn hàng bán chiếm 

tỷ trọng chủ yếu với khoảng trên 90%. Tốc độ 

tăng của giá vốn hàng bán so với doanh thu 

khá tương đồng trong giai đoạn nghiên cứu. 

Trong năm 2020, doanh thu tăng 18% so với 

năm 2019, đồng thời giá vốn hàng bán cũng 

tăng nhanh ở mức 19% so với năm 2019, đây 

chính là lý do tại sao doanh thu năm 2020 

tăng hơn nhưng lợi nhuận sau thuế của CTCP 

Đường sắt Hà Lạng chỉ tăng nhẹ và giữ ở mức 

ổn định. Theo số liệu tính toán, ROE năm 

2020 tăng hơn 16% so với năm 2019. Có thể 

nhận thấy, nếu so sánh năm 2020 với năm 

2019 thì doanh thu thuần tăng 18,4%, tổng tài 

sản bình quân tăng 49,05%, lợi nhuận sau 

thuế tăng 19,49%, vốn chủ sở hữu tăng 

2,46%. 

Áp dụng từ phương trình Dupont trong phân 

tích ROE mục 3.2.1: 

ROE = (1/Ht)  Hkd  ROS 

Trong đó: ∆ ROE = ROE1 – ROE0 

Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố theo 

phương pháp số chênh lệch: 

Mức độ ảnh hưởng của Ht đến ROE 

∆ROE (Ht) = (1/Ht1 – 1/Ht0)  Hkd0  ROS0 

Mức độ ảnh hưởng của Hkd đến ROE 

∆ROE (Hkd) = 1/Ht1  (Hkd1 – Hkd0)  ROS0 

Mức độ ảnh hưởng của ROS tới ROE 

∆ROE (ROS)=1/Ht1  Hkd1  (ROS1 – ROS0) 

Bảng 2. Bảng phân tích mức độ ảnh hưởng  

của các nhân tố tới ROE của CTCP Đường sắt  

Hà Lạng (2019-2020) 

Chỉ tiêu 
Kỳ phân 

tích (2020) 

Kỳ gốc 

(2019) 

Chênh 

lệch 

ROE 0,149 0,128 0,021 

Ht 0,253 0,338 -0,085 

1/Ht 3,952 2,958 0,994 

Hkd 1,970 2,288 -0,318 

ROS 0,0191 0,0189 0,0002 

Mức độ 

ảnh hưởng 

của Ht tới 

ROE 

∆ROE (Ht) = (1/Ht1 – 1/Ht0)  

Hkd0  ROS0 

= 0,994  2,288  0,0189 = 

0,0429 

Mức độ 

ảnh hưởng 

của Hkd tới 

ROE 

∆ROE (Hkd) = 1/Ht1  (Hkd1 – 

Hkd0)  ROS0 

= 3,952  (–0,318)  0,0191 = 

–0,0240 

Mức độ 

ảnh hưởng 

của ROS 

tới ROE 

∆ROE (ROS) = 1/Ht1  Hkd1  

(ROS1 – ROS0) 

= 3,952  1,970  0,0002 = 

0,0016 



DIỄN ĐÀN KHOA HỌC 

88                                   TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . SỐ 35 - 2022 

Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả dựa trên 

số liệu từ BCTC của CTCP Đường sắt Hà 

Lạng [1] 

Theo kết quả tính toán khi áp dụng phương 

pháp số chênh lệch thì chỉ tiêu ROE chịu sự 

tác động của 3 nhân tố: Ht, Hkd và ROS, cụ 

thể như sau: 

Thứ nhất, do hệ số tự tài trợ năm 2020 đã 

giảm 0,085 lần làm cho ROE tăng 0,0429 lần. 

Hệ số tự tài trợ của CTCP Đường sắt Hà Lạng 

có tác động đáng kể tới ROE. Hệ số tự tài trợ 

phản ánh tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trên 

tổng vốn kinh doanh của CTCP Đường sắt Hà 

Lạng. Hệ số tự tài trợ giảm do vốn chủ sở hữu 

tăng chậm hơn vốn kinh doanh. Có thể nhận 

thấy rằng để tài trợ cho vốn kinh doanh tăng 

trong năm 2020 thì CTCP Đường sắt Hà Lạng 

đã giảm huy động vốn chủ sở hữu và sử dụng 

đòn bẩy tài chính. Trong bối cảnh dịch covid 

19 còn diễn biến phức tạp, tình hình sản xuất 

kinh doanh ở hầu hết các nhóm ngành đều gặp 

khó khăn. Để duy trì hoạt động kinh doanh, 

CTCP Đường sắt Hà Lạng cần sử dụng nợ 

vay nên đòn bẩy tài chính trở nên hữu dụng 

trong trường hợp này. Trước hết, mục đích là 

để bù đắp sự thiếu hụt vốn và mong muốn gia 

tăng ROE (ROE của CTCP Đường sắt Hà 

Lạng ở mức 12-14% trong 2019-2020) hoặc 

gia tăng thu nhập trên một cổ phần EPS (EPS 

của CTCP Đường sắt Hà Lạng ở mức 1,4-1,5 

nghìn đồng trong 2019-2020). Tuy nhiên, đòn 

bẩy tài chính vừa là một công cụ thúc đẩy lợi 

nhuận sau thuế từ vốn của chủ sở hữu, vừa là 

một công cụ kìm hãm sự gia tăng đó. Lợi 

nhuận cao đi kèm với rủi ro, gia tăng mức lợi 

nhuận theo cấp số cộng nhưng cũng làm gia 

tăng rủi ro theo cấp số nhân. Ngoài ra, đối với 

CTCP Đường sắt Hà Lạng khi sử dụng đòn 

bẩy tài chính thì khoản tiền lãi vay phải trả 

được coi là khoản chi phí hợp lý và được trừ 

vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. 

Như vậy, số tiền thuế doanh nghiệp phải nộp 

ít đi, góp phần gia tăng lợi nhuận. 

Thứ hai, do hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh 

năm 2020 giảm 0,318 lần làm cho ROE giảm 

0,024 lần. Như vậy, đây là nhân tố có ảnh 

hưởng cùng chiều với ROE của CTCP Đường 

sắt Hà Lạng. Công ty cần nghiên cứu công tác 

phân bổ, quản lý, sử dụng vốn của doanh 

nghiệp, hiệu suất sử dụng vốn cần phù hợp 

với đặc thù của ngành nghề kinh doanh là 

ngành đường sắt.  

Thứ ba, do tỷ suất sinh lời của doanh thu tăng 

0,0002 lần làm cho ROE tăng 0,0016 lần 

chứng tỏ công ty đã nỗ lực gia tăng ROS 

nhưng vấn đề quản lý chi phí chưa thật sự 

hiệu quả trong quá trình sản suất kinh doanh. 

Tuy ROS không cao nhưng mang giá trị 

dương có ý nghĩa tích cực thể hiện hoạt động 

kinh doanh của CTCP Đường sắt Hà Lạng 

tương đối ổn định. 

5. MỘT SỐ GỢI Ý ĐỐI VỚI CÔNG TY 

5.1. Cẩn trọng khi sử dụng đòn bẩy tài 

chính 

Theo Nghị định số 65/2018/NĐ-CP quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường 

sắt có hiệu lực từ ngày 01/07/2018, niên hạn 

đối với đầu máy và toa xe khách chạy trên 

đường sắt quốc gia không quá 40 năm, toa 

hàng sử dụng tối đa 45 năm. Nghị định cũng 

quy định lộ trình, các doanh nghiệp vận tải 

đường sắt có thời hạn 3 năm (tới năm 2021) 

để thay thế các phương tiện quá niên hạn. 

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt 

Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải 

(tháng 4/2021) thì Tổng công ty Đường sắt 

Việt Nam và các CTCP vận tải đường sắt sẽ 

phải thanh lý dần khoảng 60 đầu máy, gần 

1.000 toa xe hàng và 500 toa xe khách (tính 

đến ngày 31/12/2022). Điều này sẽ gây ra khó 

khăn rất lớn cho Tổng công ty Đường sắt Việt 
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Nam và các đơn vị khi phải huy động khoảng 

6.822,8 tỷ đồng để đầu tư mới bù đắp các 

phương tiện phải loại bỏ theo quy định [4]. 

Đây là tình hình khó khăn chung của toàn 

ngành đường sắt và cũng là khó khăn rất lớn 

đối với CTCP Đường sắt Hà Lạng khi phải 

huy động vốn để đầu tư mới bù đắp các 

phương tiện phải loại bỏ theo quy định. CTCP 

Đường sắt Hà Lạng cần có những cân nhắc 

trong công việc chọn lựa nguồn vốn. Nếu 

chọn lựa phải đơn vị cho mượn vốn cao thì lợi 

nhuận sẽ giảm đi, đồng thời, trong công việc 

kinh doanh, nếu chẳng may gặp rủi ro thì việc 

lãi suất cao sẽ khiến cho CTCP Đường sắt Hà 

Lạng gặp khó khăn. Việc bùng phát dịch 

Covid-19 có thể phá vỡ toàn bộ kế hoạch chạy 

tàu cùng các nỗ lực tăng sản lượng và doanh 

thu từ vận tải hành khách. Trong năm 2020, 

tại một số thời điểm do tình hình dịch 

Covid-19 diễn biến rất phức tạp nên các tuyến 

chủ đạo phục vụ du lịch gần như không có 

khách (chỉ đạt từ 10% đến 15% lượng khách) 

nhưng vẫn phải chạy tàu. Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam cũng đã có nhiều kiến 

nghị lên Thủ tướng các vướng mắc về kinh 

phí bảo trì năm 2020 chưa được giải quyết 

khiến các công ty thực hiện nhiệm vụ bảo trì 

hệ thống đường sắt quốc gia (trong đó có 

CTCP Đường sắt Hà Lạng) hiện chưa có kinh 

phí để mua vật tư đưa vào công trình và chi 

thường xuyên. Như vậy, trong tình hình hiện 

nay, đòn bẩy tài chính nếu được CTCP Đường 

sắt Hà Lạng sử dụng thì cũng cần có sự cân 

nhắc cẩn trọng, vì phương án này sẽ gặp thách 

thức lớn khi thị trường đang có nhiều biến 

động. 

5.2. Nâng cao hiệu suất sử dụng vốn kinh 

doanh 

Các loại hình giao thông khác như đường bộ, 

hàng không… sẽ gây áp lực để đầu tư, mở 

rộng hạ tầng, giúp tăng sản lượng, nhưng thực 

tại ngành đường sắt, do là đường đơn tồn tại 

hàng trăm năm nay, hiện chỉ thay phương tiện 

cũ chứ không thể tạo ra sản lượng mới, không 

thể đầu tư thêm tàu để tạo sức ép mở rộng hạ 

tầng như các loại hình vận tải khác. CTCP 

Đường sắt Hà Lạng và các doanh nghiệp 

đường sắt khác cần kết hợp với các doanh 

nghiệp vận tải hàng hải, hàng không, đường 

bộ, cần phối hợp, hợp tác xây dựng chiến lược 

phát triển lĩnh vực chung, tạo thành hệ thống 

vận tải đa phương thức. Nếu có sự liên kết 

hợp lý về vận tải đa phương thức thì sẽ giảm 

được chi phí logistics, từ đó dẫn tới giảm chi 

phí hàng hóa và sản xuất. Hơn nữa, việc mở 

rộng mạng lưới vận tải sẽ đạt được hiệu quả 

kinh tế cao do sử dụng các phương thức vận 

tải có khả năng chuyên chở khối lượng hàng 

hóa lớn, đóng góp quan trọng vào hoạt động 

thương mại cũng như nền kinh tế quốc dân. 

Một số khó khăn của CTCP Đường sắt Hà 

Lạng trong việc quản lý tài sản là do đặc thù 

khối lượng quản lý kết cấu hạ tầng lớn, đi qua 

5 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải 

Dương và Quảng Ninh kết hợp với yếu tố kỹ 

thuật phức tạp (nhiều loại khổ đường, cầu cao, 

hầm dài, độ dốc lớn, nhiều đường cong bán 

kính nhỏ, cầu chung…). Trong khi đó, trạng 

thái công trình đường sắt trong phạm vi quản 

lý bị xuống cấp, kinh phí đầu tư cho bảo 

dưỡng thường xuyên chưa đáp ứng khắc phục 

được mức độ xuống cấp của cầu đường [1]. 

Từ đó, đề xuất một số giải pháp mà CTCP 

Đường sắt Hà Lạng có thể hướng đến đó là 

gia tăng đơn hàng mới, tận dụng công suất 

của thiết bị sản xuất, bảo dưỡng và bảo trì 

đường sắt. CTCP Đường sắt Hà Lạng cần tăng 

cường áp dụng khoa học công nghệ trong sản 

xuất kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị để 

từng bước nâng cao năng suất lao động, giảm 

chi phí, giảm giá thành sản phẩm dịch vụ để 

tăng tính cạnh tranh góp phần tạo điều kiện 
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nâng cao năng lực của đơn vị. CTCP Đường 

sắt Hà Lạng cũng có thể tiến hành cho thuê 

hoặc mua dùng chung những thiết bị như là 

máy chèn đường thuỷ lực, đường lồng, máy 

xúc đào bánh lốp... với mục đích cắt giảm chi 

phí để tăng hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh. 

5.3. Gia tăng tỷ suất sinh lời của doanh thu  

Chỉ số ROS tính theo tỷ lệ % và cho biết nếu 

doanh nghiệp thu được 100 đồng doanh thu 

thì có được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Nó 

phản ánh quan hệ giữa lợi nhuận ròng dành 

cho chủ sở hữu và doanh thu của công ty. Về 

cơ bản, nếu chỉ số ROS tăng cho thấy một 

công ty đang phát triển một cách hiệu quả và 

ngược lại, nếu ROS giảm báo hiệu công ty 

xảy ra nhiều rắc rối về tài chính.  

 Khi ROS > 0: Công ty kinh doanh có lãi, 

khi ROS càng lớn thì lãi càng lớn; 

 Khi ROS < 0: Công ty đang bị lỗ. 

Chỉ tiêu ROS phản ánh khả năng quản lý và 

tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp. Nếu 

doanh nghiệp quản lý tốt chi phí sẽ nâng cao 

được tỷ suất này [3]. Như vậy, rút ra bài học 

kinh nghiệm đối với CTCP Đường sắt Hà 

Lạng, chỉ số ROS sẽ được cải thiện và hoạt 

động kinh doanh đạt hiệu quả hơn thì CTCP 

Đường sắt Hà Lạng phải tập trung vào việc 

tăng doanh thu và tập trung vào giảm chi phí 

(như là chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí 

sản xuất).  

Trong bối cảnh năm 2020, do ảnh hưởng của 

đại dịch Covid-19 nên toàn ngành đường sắt 

cũng như các đơn vị đều gặp nhiều khó khăn 

trong công tác sản xuất kinh doanh. Tình hình 

dịch bệnh và sản xuất bị đình trệ dẫn tới khó 

khăn chung của nền kinh tế, việc cân đối 

nguồn vốn ngân sách để đầu tư phát triển 

đường sắt còn hạn chế đã ảnh hưởng trực tiếp 

tới công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt 

và hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP 

Đường sắt Hà Lạng. Theo báo cáo thường 

niên của công ty năm 2020, đơn giá bảo 

dưỡng thường xuyên giao cho công ty chỉ 

bằng khoảng 60% so với đơn giá bảo dưỡng 

thường xuyên các tuyến khác. Tại khoản mục 

doanh thu của CTCP Đường sắt Hà Lạng thì 

giá trị doanh thu trong công ích có giá trị lớn, 

thường chiếm đến trên 80% tổng doanh thu 

hàng năm của công ty, có ảnh hưởng rất lớn 

đến sự tăng trưởng doanh thu hàng năm và 

việc xác định sự tăng trưởng đối với sản phẩm 

này phụ thuộc chủ yếu vào sự cân đối, đặt 

hàng hàng năm của cấp có thẩm quyền. Do 

vậy, giải pháp đối với CTCP Đường sắt Hà 

Lạng là phải tăng cường quan hệ đối tác với 

bên ngoài để tìm các sản phẩm ngoài công ích 

và các cơ hội hợp tác mới. Đặc biệt là trong 

mảng dịch vụ thi công xây dựng công trình về 

giao thông đường sắt, đường bộ, dân dụng, 

công nghiệp và dịch vụ bốc xếp hàng hóa 

đường sắt, đường bộ, đường thủy. CTCP 

Đường sắt Hà Lạng cần đa dạng hóa các sản 

phẩm và dịch vụ, tăng cường các công trình 

không thuộc nguồn ngân sách nhà nước cân 

đối cho ngành đường sắt. CTCP Đường sắt Hà 

Lạng cũng cần cải thiện, nâng cao hồ sơ năng 

lực, kinh nghiệm để có đủ điều kiện tham gia 

các công trình lớn về lĩnh vực đường sắt, 

đường bộ để có thể cạnh tranh với nhiều 

doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong cùng 

lĩnh vực hoạt động. 

6. KẾT LUẬN 

Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu là một chỉ 

tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả tài chính 

của một doanh nghiệp nên luôn được các nhà 

đầu tư và các nhà quản lý chú trọng phân tích. 

Việc nghiên cứu các nhân tố tác động và mức 

độ tác động của các nhân tố đến các chỉ tiêu 

này để tìm ra các giải pháp khắc phục là một 

vấn đề thiết yếu đối với CTCP Đường sắt Hà 

Lạng và các doanh nghiệp ngành đường sắt 
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nói chung. Nếu chỉ nhìn vào khái niệm và 

công thức ROE nguyên thủy thì rất khó có thể 

xác định được ROE thay đổi và phụ thuộc vào 

những nhân tố nào. Qua kết luận về việc phân 

tích các nhân tố ảnh hưởng tới ROE của 

CTCP Đường sắt Hà Lạng trong năm 2019 và 

năm 2020 bằng mô hình phân tích tài chính 

Dupont và phương pháp số chênh lệch, có thể 

thấy rằng hệ số tự tài trợ, hiệu suất sử dụng 

vốn kinh doanh và tỷ suất sinh lời của doanh 

thu đều có sự ảnh hưởng rất khác nhau tới 

ROE. Từ đó, tác giả kiến nghị ba nhóm giải 

pháp dựa trên kết quả phân tích tình hình tài 

chính của CTCP Đường sắt Hà Lạng và trong 

bối cảnh khó khăn nói chung của toàn ngành 

đường sắt là (i) cẩn trọng khi sử dụng đòn bẩy 

tài chính, (ii) nâng cao hiệu suất sử dụng vốn 

kinh doanh và (iii) gia tăng tỷ suất sinh lời của 

doanh nghiệp. Dựa vào những phân tích cụ 

thể trong bài viết này, nhà quản lý có thể đưa 

ra các biện pháp phù hợp với điều kiện kinh 

doanh cũng như đặc thù của ngành đường sắt 

để cải thiện các chỉ số sinh lời trong thời  

gian tới. 
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NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ SỬ DỤNG MỰC IN   
TRONG CÔNG ĐOẠN IN BAO BÌ DẠNG MÀNG  

TRÊN MÁY IN ỐNG ĐỒNG 

RESEARCH IMPROVEMENT METHODS MANAGERMENT AND PRODUCE INK  
IN THE PRINTING GRAVURE 

Nguyễn Thị Thu Lan 

Khoa Dệt may và Thời trang, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Đến Tòa soạn ngày 05/05/2022, chấp nhận đăng ngày 23/05/2022      

Tóm tắt: 

 

In bao bì dạng màng là lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ sản xuất ngày càng phát triển cùng với 

sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp khác như: thực phẩm, mỹ phẩm, cơ khí, điện, 

điện tử… Mực in là một trong hai loại nguyên liệu chính tạo ra sản phẩm của quá trình sản 

xuất, có vai trò quyết định chất lượng, giá thành và tính thân thiện của sản phẩm In. Tuy 

nhiên, tại một số doanh nghiệp In bao bì dạng màng, việc quản lý và sử dụng mực in chưa 

nhận được sự quan tâm nên phát sinh lãng phí mực làm tăng chi phí sản. Nghiên cứu 

phương pháp quản lý và sử dụng mực in hiệu quả là nghiên cứu có tính thực tế và khả năng 

triển khai cao.  

Từ khóa: In bao bì, mực in, bao bì dạng màng. 

Abstract: 

 

The packaging is an industry supporting production that is increasingly developing along 

with the development of many other industries such as: Food industry, Cosmetics industry, 

Mechanical industry, Electrical and Electronic industry, etc. Ink is one of two materials create 

packaging products, which is the determining factor of quality, cost and ecological properties 

of packaging products. However, ink usage at the factory is managed not enough so 

increases waste of ink and costs. Research on effective ink usage and management 

methods, that is research highly applicable. 

Keywords: Packaging industry, Ink, the packaging. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công nghiệp bao bì dạng màng là một trong 

những ngành công nghiệp phụ trợ gần đây có 

sự phát triển mạnh mẽ tại nước ta. Trong quá 

trình sản xuất bao bì dạng màng các doanh 

nghiệp cần sử dụng: màng nguyên liệu (màng 

nl), keo dán, mực in. Trong đó, mực in là 

thành phần không thể thiếu trong sản xuất sản 

phẩm bao bì dạng màng. Mực in là yếu tố 

quan trọng góp phần quyết định đến màu sắc, 

độ tinh xảo của sản phẩm. Đồng thời mực in 

cũng là yếu tố quyết định đến tính cạnh tranh 

về giá cả và sự phát triển bền vững của mỗi 

doanh nghiệp sản xuất bao bì dạng màng.   

Những năm gần đây, ngành bao bì phát triển 

mạnh, thống kê sơ bộ cho thấy bao bì đóng 

gói thực phẩm chiếm 30-50%, điện - điện tử 

chiếm 5-10%, hóa dược phẩm từ 5-10%. Sự 

phát triển của ngành hàng thực phẩm của Việt 

Nam là tác nhân thúc đẩy lĩnh vực bao bì 

đóng gói luôn đạt mức tăng trưởng bình quân 

từ 15-20%/năm, riêng bao bì nhựa đã đạt mức 

tăng trưởng 25%/năm và chiếm tỷ trọng 



DIỄN ĐÀN KINH TẾ 

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . SỐ 35 - 2022                                   93 

doanh thu cao nhất trong cơ cấu ngành nhựa 

(38-39%) [2]. 

Kết quả khảo sát của Vietnam Report về tình 

hình hoạt động kinh doanh của DN bao bì 

dưới tác động của đại dịch Covid-19 cho thấy, 

37,5% DN cho rằng tình hình kinh doanh xấu 

đi một chút; 25% DN không bị ảnh hưởng; 

25% DN đánh giá tốt hơn một chút và 12,5% 

DN phản hồi tốt hơn nhiều [1]. 

Với các báo cáo đáng tin cậy cho thấy cơ hội 

và thách thức của các doanh nghiệp sản xuất 

sản phẩm bao bì dạng màng trong nước cần 

thay đổi nhiều. Đặc biệt là các yêu cầu liên 

quan đến sản xuất bền vững và giảm giá thành 

sản phẩm.  

Với bài đầu bài trên, nhóm nghiên cứu chuyên 

tâm thực hiện “Nghiên cứu cải tiến phương 

pháp quản lý sử dụng mực in trong công đoạn 

in bao bì dạng màng trên máy in ống đồng”, 

kết quả nghiên cứu vừa góp phần vào việc 

phát triển bền vững cho quá trình sản xuất vừa 

góp phần giảm được đáng kể chi phí để mua 

mực in, xử lý chất thải là mực in khi chúng bị 

giảm chất lượng do thời gian lưu kho sau khi 

sử dụng quá dài.  

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu thực hiện tại công đoạn In trong 

quy trình công nghệ in màng polymer trên 

máy in ống đồng với các đối tượng được lựa 

chọn như sau:   

1. Màng in: OPP (Oriented Polypropylene), 

PET (Polyethylen terephthalate), PA 

(Polyamid), PE (polyethylene) và CPP (Cast 

Polypropylene) dày 0,01 đến 0,05 μ (sản xuất 

tại nhà máy).  

2. Mực in: các dòng mực tương ứng với 

chủng loại màng in đang sản xuất: OPP, PET, 

DPE của nhà sản xuất Dynastar của hãng 

Toyo Ink, Nhật Bản. 

3. Máy in: ASY-B Computerized Process 

Plate của Ruian Jianshe Printing Machinery 

Co.,Ltd (máy 1100) và máy in Rotogravure 

Printing Machine FR250 của Shaanxi Beiren 

Printing Machinery Co., Ltd (máy 1250). 

4. Số khoang in thực hiện: 2-8 khoang trên 

máy 1100 và 2 - 10 khoang trên máy 1250. 

Quá trình thực hiện phần thực nghiệm được 

thực hiện tại bộ phận In màng công ty Cổ 

phần Đức Hiếu, nhà máy: Thôn Ngọc Lãng, 

xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, 

Việt Nam. 

Trong đó, việc quản lý sử dụng mực in được 

tiến hành thông qua các giai đoạn: 

 

Chuẩn bị mực in: là quá trình sử dụng mực 

màu in tồn cũ tồn lại của mã hàng (với đơn 

hàng lặp lại) hoặc pha mới (với đơn hàng 

chạy thử hoặc đơn hàng mới).  

Các thông số cần kiểm tra khi chuẩn bị mực 

in: chất lượng mực, độ nhớt mực và màu sắc. 

Chạy thử mẫu: là quá trình in thử mẫu in trên 

màng. Mẫu in thử được đánh giá về hình ảnh - 

độ sắc nét, độ bao phủ  với dung môi, mực 

trắng tỷ lệ phù hợp với loại mực, màu in độ 

dày của mẫu in. 

Chạy thử mẫu in: là quá trình đưa mực in lên 

máng mực và in thử lên màng để kiểm tra 

đúng màu, độ dày mực, độ nét của hình in 

cũng như các chỉ số chất lượng khác. 

Chỉnh mực trên máy: Thực hiện chỉnh màu 

Chuẩn bị 

mực in 
Chạy 

thử mẫu 

Chỉnh 

mực trên 

máy 

In 

Bảo quản 

mực sau In 
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sắc, độ nhớt của mực phù hợp với sản phẩm 

yêu cầu sau khi chạy thử. 

In: Là quá trình máy chạy và tạo ra sản phẩm 

đạt yêu cầu chất lượng. 

Bảo quản mực sau in: Là quá trình thu hồi 

mực trên máng vào thùng sau khi thực hiện 

hết đơn hàng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Quá trình nghiên cứu được thực hiện chủ yếu 

bằng phương pháp thực nghiệm: đánh giá hiện 

trường, thống kê số liệu và so sánh kết quả 

trước và sau cải tiến. 

Bước 1: Khảo sát trước cải tiến. 

Khảo sát kỹ năng pha mực in với 3 nhân sự bộ 

phận in bao gồm trưởng bộ phận in, trưởng 

máy 1250 và trưởng máy 1100. Theo dõi và 

ghi nhận kết quả ghép màu thực tế của 2 

trưởng máy theo đơn hàng có màu mới phát 

sinh tháng. Trưởng bộ phân in sẽ ghi nhận kết 

quả pha ghép màu với khoảng 50% màu mới 

tại mỗi máy - thực hiện song song với trưởng 

máy. 

Quan sát và ghi nhận hiện trạng quá trình 

quản lý và sử dụng mực in. 

Ghi nhận lượng mực in được sử dụng, tồn sau 

sử dụng và hỏng - mực phế phải loại bỏ. 

Bước 2: Xây dựng phương án cải tiến. 

 Phân tích hiện trạng và chỉ ra các sai lầm 

trong phương án sử dụng mực.  

 Xây dựng phương án thay đổi phương 

pháp bảo quản và sử dụng mực in. 

Giai đoạn 1: Đào tạo nguyên tắc phương pháp 

pha phối màu mực in. 

Thay đổi nhận thức về phương pháp pha ghép 

màu - tạo màu mới từ 1, 2, 3 màu mực gốc 

theo các nguyên tắc ghép màu cơ học [3]. 

Trực quan hóa và hướng dẫn các nhân sự bộ 

phận in thực hành màu ghép theo các nguyên 

tắc ghép màu đơn, màu đôi và màu ba. 

Theo dõi và ghi nhận kết quả ghép màu thực 

tế của 3 nhân sự đã thực hiện tại khâu khảo sát 

và đánh giá sự thay đổi. 

Giai đoạn 2: Cải tiến phương pháp bảo quản 

mực sau in. 

Sử dụng thiết bị đo màu quang phổ chuyên 

dùng trong ngành In bao bì màng để xác định 

chính xác các thông số màu và lưu tên màu. 

Bảo quản các thùng mực đã qua sử dụng trên 

giá kệ. Các thùng mực được sắp xếp vị trí 

theo màu và tông màu. Sử dụng tem và tên 

màu và màu thực của mực in có trong thùng 

để nhận diện. 

Bước 3: Triển khai cải tiến và đánh giá kết 

quả. 

 Thực hiện cải tiến từng bước và đo kết quả. 

 Tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện cải 

tiến. 

Thực hiện cải tiến lần lượt 2 giai đoạn đã xây 

dựng tại bước 2.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả khảo sát hiện trạng việc bảo 

quản và sử dụng mực in 

Việc khảo sát và đánh giá hiện trạng trước khi 

cải tiến chỉ ra các vấn đề tồn tại cần cải tiến và 

là cơ sở để đánh giá hiệu quả của dự án cải 

tiến. 

3.1.1. Kết quả khảo sát hiện trạng phương 

pháp bảo quản mực in đã qua sử dụng 

Mực in được bảo quản trong thùng, có dán 

tem và mẫu thực của sản phẩm in. Thông số 

được lưu trên tem bao gồm: ngày sử dụng, 

loại mực in, trọng lượng mực và tên mã sản 

phẩm in. 

 Khu vực bảo quản được chia khu theo loại 

mực - do đó có 3 khu chính: khu vực bảo 
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quản mực OPP đã sử dụng, khu vực bảo quản 

mực PET đã sử dụng và khu vực bảo quản 

mực DPE đã sử dụng. 

 Tại mỗi khu vực bảo quản mực in, các 

thùng mực đã sử dụng được sắp xếp theo đơn 

hàng. Các thùng mực được dùng để sản xuất 

cùng đơn hàng sẽ được lưu kho gần nhau để 

thuận lợi khi tái sản xuất đơn hàng. 

 Tổng lượng mực đã qua sử dụng hiện còn 

tồn tại kho: 

Kho mực tồn OPP: 12.750 kg; 

Kho mực tồn PET: 4.364 kg; 

Kho mực DPE: 1.127 kg. 

 

Hình 1: Hiện trạng bảo quản mực OPP  

đã qua sử dụng 

3.1.2. Kết quả khảo sát hiện trạng kỹ năng 

sử dụng mực in 

 Số lượng nhân sự bộ phận in 10 người 

trong đó có một quản lý chung, hai trưởng 

máy, sáu nhân sự phụ chạy máy và một nhân 

sự kiểm soát chất lượng. 

 Nhân sự có kinh nghiệm, khả năng pha 

mực để: 3/10 người. 

 Cách pha mực: dựa vào kinh nghiệm nhìn 

màu của quản lý bộ phận, trưởng máy 1250 và 

1100. Tuy nhiên, kỹ năng pha màu không 

đúng nguyên tắc, trình độ chỉnh màu không 

tương đương nhau do đó tỉ lệ pha đúng màu 

ngay lần đầu thấp, số lần chỉnh màu trung 

bình cho một màu mới, lượng mực trung bình 

sử dụng để pha đúng màu so với định mức 

cần dùng thường lớn và không đều nhau giữa 

3 nhân sự. Khảo sát 1 tháng trước đào tạo thay 

đổi nhận thức và phương thức pha màu mực 

in, kết quả thu được như sau: 

Bảng 1. Kết quả khảo sát kỹ năng pha màu  

của nhân sự bộ phận in 

Số lần 

đúng màu 

Nhân sự 
Trưởng 

bộ phận 

Trưởng 

máy 1250 

Trưởng 

máy 1100 

Tổng số 

màu 
161 169 112 

Lần pha 

thứ 1   

Số màu 0 0 0 

(%) 0.00 0.00 0.00 

Lần pha 

thứ 2 

Số màu 18 20 15 

(%) 11.18 11.83 13.39 

Lần pha 

thứ 3 

Số màu 57 47 37 

(%) 35.40 27.81 33.04 

Lần pha 

thứ 4 

Số màu 51 66 30 

(%) 31.68 39.05 26.79 

Lần pha 

thứ ≥ 5 

Số màu 35 36 30 

(%) 21.74 21.30 26.79 

Số lần pha đúng màu 

trung bình  3.64 3.70 3.67 

Số lần pha trung 

bình 3 nhân sự 
3.67 

Kết quả trên cho thấy số lượng màu các nhân 

sự cần pha mới ở mỗi máy là khác nhau. Khả 

năng pha màu đúng ngay lần đầu hoặc ở lần 

chỉnh thứ 2, 3 của các nhân sự là thấp. 

Kết quả này cho thấy, khả năng pha màu đúng 

ngay từ lần pha đầu tiên không có, ở lần pha 

thứ 2 chỉ có một số lượng màu đúng màu rất ít. 

Đa số các màu đều đạt đúng màu ở lần pha 
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chỉnh màu lần thứ 3 hoặc thứ 4. Cá biệt có 

một số màu phải chỉnh nhiều hơn 5 lần. 

Như vậy trước cải tiến, các nhân sự pha màu 

của bộ phân in đa số phải chỉnh màu trên máy 

sau 3, 4 lần pha màu. Cá biệt có một số màu 

các nhân sự phải chỉnh màu đến lần thứ 5 và 

hơn thế hoặc phải pha lại màu. 

Việc phải điều chỉnh nhiều lần khi pha mực để 

đạt đúng màu sẽ gây ra một số vấn đề: 

1. Lượng màng phế do thử màu lớn. 

2. Lượng mực dùng để pha màu lớn dẫn đến 

lượng mực đã qua sử dụng phát sinh sau in 

lớn. 

3. Lãng phí thời gian chuẩn bị sản xuất, từ đó 

giảm hiệu suất sử dụng máy. 

3.2. Kết quả sau cải tiến 

Quá trình cải tiến được thực hiện thông qua ba 

bước và kết quả trình bày dưới đây.  

3.2.1. Kết quả thay đổi biện pháp bảo quản 

mực in đã qua sử dụng 

Mực in đã qua sử dụng được bảo quản trong 

thùng, có dán tem và thông số được lưu trên 

tem bao gồm: ngày sử dụng cuối cùng, loại 

mực in, tên màu và trọng lượng mực hiện có. 

Kho mực vẫn được chia 3 khu vực bảo quản 3 

loại mực: khu vực bảo quản mực OPP,  khu 

vực bảo quản mực PET và khu vực bảo quản 

mực DPE.Trong mỗi khu vực bảo quản mực 

theo gốc mực, các giá được đánh số thứ tự và 

chia vị trí theo nhóm màu, tông màu. Kho 

mực sau khi cải tiến có hình ảnh như sau: 

    

Hình 3. Hình ảnh kho mực OPP đã qua sử dụng sau 

khi cải tiến 

3.2.2. Kết quả cải tiến kỹ năng sử dụng 

mực in 

Thời gian đào tạo kỹ năng pha màu cho các 

nhân sự tại bộ phận in: 2 tháng. 

Số nhân sự được đào tạo: 10 người bao gồm 

ba nhân sự đã khảo sát và toàn bộ các thành 

viên của bộ phận in. 

Thời điểm đánh giá kết quả cải tiến kỹ năng 

pha màu: tháng thứ 2 sau khi hoàn thành thời 

gian đào tạo. 

Kết quả đánh giá kỹ năng pha màu sau đào tạo 

được áp dụng với 3 nhân sự đã khảo sát trong 

giai đoạn trước cải tiến.  

Bảng 2. Kết quả đánh giá kỹ năng pha màu  

của nhân sự bộ phận in sau cải tiến 

Số lần 

đúng 

màu 

Nhân sự 
Trưởng 

bộ phận 

Trưởng 

máy 1250 

Trưởng 

máy 1100 

Tổng số màu 173 203 143 

Lần pha 

thứ 1   

 

Số màu 45 41 34 

(%) 26.01 20.20 23.78 

Lần pha 

thứ 2 

 

Số màu 46 54 37 

(%) 26.59 26.60 25.87 

Lần pha 

thứ 3 

 

Số màu 56 67 45 

(%) 32.37 33.00 31.47 

Lần pha 

thứ 4 

 

Số màu 23.00 31 21 

(%) 13.29 15.27 14.69 

Lần pha 

thứ ≥ 5 

Số màu 3 10 6 

(%) 1.73 4.93 4.20 

Số lần pha trung 

bình 

2.38 2.58 2.50 

Số lần pha trung 

bình 3 nhân sự 
2.49 

Kết quả tại bảng 2 cho thấy: Đã có một số 

màu các nhân sự pha đúng ngay lần đầu tiên, 

số màu pha đúng màu sau 2, 3 lần pha tăng 

đáng kể, số màu phải tiến hành pha đến lần 

thứ 4 giảm rất nhiều (chỉ còn khoảng 15 %) và 
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số màu pha tới lần thứ 5 hoặc hơn thế mới 

đúng màu còn rất ít (dưới 5%). 

 

Kết quả trên cho thấy, đa số các màu in đã 

được pha đúng sau 3 lần chỉnh màu, số màu 

pha đúng màu sau 4 lần giảm mạnh và số màu 

phải pha từ 5 lần trở lên giảm còn dưới 5% 

với tất cả các nhân sự.  

Như vậy, sau khi được đào tạo thay đổi nhận 

thức và kỹ năng pha màu, khả năng pha màu 

của nhân sự bộ phận in đánh giá qua tiêu chí 

pha đúng màu với số lần chỉnh thấp đã được 

cải thiện lớn. Đã có một số màu pha được 

đúng ngay lần thứ nhất, tỉ lệ màu phải chỉnh 

nhiều lần giảm, số màu phải pha lại do xác 

định sai phương hướng gần như không còn. 

Số lần hiệu chỉnh màu trung bình trước khi cải 

tiến đối với cả 3 nhân sự lần lượt là: 3.64; 

3.70 và 3.67 lần/màu. Sau cải tiến, số lần hiệu 

chỉnh giảm xuống lần lượt là: 2.38; 2.58 và 

2.50.  

3.2.3. Kết quả cải tiến về hiệu quả sử dụng 

mực 

Việc thay đổi nhận thức về kỹ năng pha màu, 

phương pháp bảo quản mực đã qua sử dụng 

ngoài việc nâng cao được kỹ năng và hiệu quả 

làm việc của các nhân sự pha màu còn đem lại 

một lợi ích khác. Đó là, giảm lượng mực in 

mới cần sử dụng, giảm lượng mực còn lại đã 

qua sử dụng từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng 

mực góp phần làm giảm lượng mực thải cần 

xử lý. 

Hiệu quả sử dụng mực được đánh giá thông 

qua lượng mực đã qua sử dụng được tái sử 

dụng. Số liệu thống kê từ sổ sách của bộ phận 

in cho kết quả như sau: 

Bảng 3. Số liệu mực - màng năm 2021 

Tháng 
Màng nl 

(m) 

Màng tp 

(m) 

Mực mới 

(kg) 

Mực 

cũ 

(kg) 

Mực 

thực 

cần 

1 1660150 1575810 7520 -561 6959 

2 2218750 2085520 9752 -313 9439 

3 2144730 2037440 9993.5 -843 9151 

4 1975580 1855790 8999 -1752 7247 

5 1770790 1658120 7294 -790 6504 

6 2286870 2142820 10677 -692 9985 

7 2195710 2051070 10995 -685 10310 

8 1899200 1759775 9761 -663 9098 

9 1911660 1747960 8495 -790 7705 

10 2260520 2121880 11011.5 -804 10208 

11 1899170 1776670 8164.5 -514 7651 

12 2073138 1976639 9265 -534 8731 

Tổng  24296268 22789494 111927.5 -8941 102987 

Tỷ lệ màng phế: 6.20 (%) 

Lượng mực thực cần: 102987 kg 

 

Theo như bảng số liệu, tỷ lệ màng phế trong 

năm 2021 do in thử màu và các nguyên nhân 

khác lượng mực cũ (đã qua sử dụng) phát sinh 

tồn là 8941 kg, đây là số liệu phản ánh thực tế 

sử dụng mực trước khi thực hiện cải tiến. 

Hàng năm, lượng mực đã qua sử dụng tồn lại 

đều được kiểm kê, kiểm tra và loại bỏ mực 

hỏng. Tổng lượng mực đã qua sử dụng được 

kiểm kê tại kho vào cuối tháng 12 năm 2021 - 

trước thời điểm áp dụng phương pháp pha 

ghép màu, bảo quản và tái sử dụng mực đã 

qua sử dụng theo phương pháp mới là 

18.241kg trong đó có mực OPP: 12.750 kg, 

mực PET: 4.364 kg, mực DPE: 1.127 kg. 

Qua kết quả kiểm kê kho mực cũ cho kết quả: 
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có rất nhiều thùng mực đã qua sử dụng có 

màu giống nhau hoặc khác nhau nhưng có giá 

trị sai lệch màu trong phạm vi cho phép. Đồng 

thời, số lượng màu mực đã pha - ghép rất lớn 

điều này tạo cơ hội cho việc sử dụng lượng 

mực này vào trong các đơn hàng mới. Có 

nhiều màu khó xác định được màu mực gốc 

đã được sử dụng để pha ghép, điều này cản 

trở việc pha chỉnh màu khi cần do không tuân 

thủ được các nguyên tắc pha màu. 

Việc áp dụng phương pháp ghép màu mưc in 

và sử dụng mực in đã qua sử dụng được thực 

hiện từ tháng 1 đến hết tháng 4 năm 2022 và 

cho kết quả sử dụng như sau: 

Bảng 4. Số liệu sử dụng mực - màng năm 2022 

Tháng 
Màng nl 

(m) 

Màng tp 

(m) 

Mực mới 

(kg) 

Mực cũ 

(kg) 

Mực thực 

cần 

1 2129320 2039170 8435.5 1425 9860.5 

2 2153959 2058383 8358.8 1666.5 10025.3 

3 1887570 1806671 7408 1576.5 8984.5 

4 1824810 1759485 7050 1299.5 8349.5 

Tổng  7995659 7663709 31252.3 5967.5 37219.8 

Tỷ lệ màng phế : 4.15% 

Lượng mực thực cần: 37219.8 kg 

Theo kết quả trên, lượng mực cũ được tái sử 

dụng là 5967.5 kg và không phát sinh thêm 

mực đã qua sử dụng. Xu hướng này sẽ giảm 

khi nhân sự dùng gần hết lượng mực đã qua 

sử dụng còn tồn có trong kho mực. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mực cũ đã qua 

sử dụng có thể được sử dụng cho các đơn 

hàng mới và có khả năng chuyển đổi màu khi 

tuân thủ các nguyên tắc pha màu. 

Áp dụng phương pháp pha màu và bảo quản 

mực in mới trong cải tiến đã giúp bộ phận in 

giảm rõ rệt lượng mực in đã qua sử dụng, 

tránh phát sinh mực đã qua sử dụng một cách 

lãng phí. 

4. KẾT LUẬN 

Trước khi thực hiện cải tiến, kỹ năng pha màu 

của các nhân sự tại bộ phận in tương đối đều 

nhau. Số lần pha hiệu chỉnh đúng màu trung 

bình đối với 3 nhân sự lần lượt là: 3.64; 3.67 

và 3.70 lần/màu. Mực in sau khi sử dụng được 

bảo quản trong thùng và được tái sử dụng khi 

có đơn hàng lặp lại. Kho mực đã qua sử dụng 

có khối lượng mực lớn và liên tục được bổ 

sung thêm.  

Sau khi cải tiến phương pháp pha màu, bảo 

quản và sử dụng mực đã qua sử dụng, kỹ năng 

pha màu của nhân sự tại bộ phận in tăng đều. 

Số lần pha hiệu chỉnh đúng màu trung bình 

đối với 3 nhân sự lần lượt là: 2.58; 2.50 và 

2.38 lần/màu. Mực in sau khi sử dụng được 

bảo quản trong thùng và được tái sử dụng 

sang đơn hàng phù hợp hoặc sử dụng để pha 

chuyển đổi sang màu mới. Sau khi cải tiến, 

kho mực đã qua sử dụng đã không phát sinh 

thêm mực đã qua sử dụng mới và tiêu hao 

được 5967.5 kg mực đã qua sử dụng có trong 

kho mực từ trước cải tiến. 

Với kết quả thu được trong thời gian thực hiện 

nghiên cứu, bộ phận in đã có kỹ năng pha 

màu tốt, số lần phải chỉnh màu giảm hơn 1 lần 

từ 3.67 lần/màu xuống còn 2.49 lần/màu. 

Giảm được 5967.5 kg trong tổng số 18.241kg 

và bước đầu hạn chế phát sinh lượng mực đã 

qua sử dụng tại kho mực. 
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PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF HANOI CITY TOURISM DESTINATION 

 Lê Kim Anh 

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

Đến Tòa soạn ngày 04/03/2022, chấp nhận đăng ngày 19/03/2022 

 

Tóm tắt: 

 

Bài báo này phân tích các nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch thành 

phố Hà Nội thông qua một số mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh. Kết quả nghiên cứu 

trên cơ sở phân tích các nhóm yếu tố về: mức độ hấp dẫn của điểm đến; hình ảnh của điểm 

đến; dịch vu du lịch; các nguồn lực hỗ trợ; quản lý điểm đến đã cung cấp các thông tin hữu 

ích cho các nhà quản lý chính sách, các công ty lữ hành kinh doanh tại Hà Nội có cơ sở 

hoạch định chiến lược phát triển du lịch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến thành 

phố Hà Nội. 

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, điểm đến du lịch, năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch. 

Abstract: 

 

This article analyzes the factors constituting the tourism destination competitiveness of 

Hanoi city through a number of models for assessing competitiveness. Research results are 

based on analysis of the following groups of factors: The attractiveness of the destination; 

Pictures of the destination; Tourism services; Support resources. Destination management 

has provided useful information for policy managers, business travel agencies in Hanoi to 

have a basis for planning tourism development strategies to improve destination 

competitiveness in Hanoi. 

Keywords: Competitiveness, tourist Destination, tourism destination competitiveness. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Du lịch ngày nay đang trở thành một ngành 

kinh tế quan trọng đóng góp không nhỏ cho 

sự tăng trưởng kinh tế và là nguồn thu nhập 

đáng kể của một quốc gia. Nghiên cứu về tính 

cạnh tranh của một điểm đến du lịch hiện nay 

đang thu hút được sự quan tâm nghiên cứu 

của nhiều nhà hoạch định chính sách, các 

công ty du lịch và các học giả nghiên cứu về 

du lịch. Là một trong hai trung tâm du lịch lớn 

nhất của cả nước, thành phố Hà Nội đóng   

vai trò rất quan trọng trong việc phát triển  

du lịch của cả nước nói chung và của Bắc Bộ 

nói riêng. Tuy nhiên, Theo báo cáo về “Bộ  

chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch Việt  

Nam”  (Vietnam Tourism Competitiveness 

Index-VTCI) năm 2019 của nhóm chuyên gia 

cao cấp từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 

dành riêng cho du lịch và lữ hành Việt Nam 

nghiên cứu thí điểm tại 5 địa phương thì Hà 

Nội có tổng điểm thấp nhất, sau các điểm đến 

gồm: Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng 

Ninh và TP. Hồ Chí Minh.  

Làm sao để nâng cao hơn nữa kết quả hoạt 

động kinh doanh du lịch và để du lịch thủ đô 

thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn như chiến 

lược thành phố đã đề ra? Để trả lời cho câu 

hỏi này thì vấn đề trọng tâm cần giải quyết đó 
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là nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du 

lịch thành phố Hà Nội. Việc phân tích năng 

lực cạnh tranh điểm đến du lịch thành phố Hà 

Nội là nghiên cứu hết sức cần thiết và có ý 

nghĩa quan trọng trong việc đề xuất giải pháp 

phát triển du lịch dựa trên cơ sở xác định các 

yếu tố cấu thành khả năng cạnh tranh, mức độ 

quan trọng và vai trò của chúng đến việc thu 

hút khách du lịch tại Hà Nội.  

1.CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH 

TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH 

1.1. Các khái niệm về năng lực cạnh tranh 

điểm đến du lịch 

Quan điểm cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch 

ngày nay có nhiều khác biệt so với trước đây, 

cạnh tranh trong du lịch ngày nay không chỉ 

tập trung vào lợi thế cạnh tranh của một thành 

phần cụ thể như tài nguyên, chất lượng dịch 

vụ hay giá cả mà còn có nhiều biến số khác 

xác định sức cạnh tranh của một doanh nghiệp 

du lịch hay một điểm đến du lịch như cơ sở hạ 

tầng, chính sách, quản lý…  

Theo cách tiếp cận của Dwyer và Kim (2003) 

xem xét về năng lực cạnh tranh gắn với gắn 

với số lượng khách du lịch và thu nhập của 

điểm đến cho rằng: “Năng lực cạnh tranh của 

điểm đến là khả năng của điểm đến tạo ra và 

kết hợp các sản phẩm có giá trị gia tăng để 

duy trì nguồn lực trong khi giữ vững vị thế 

trên thị trường trước đối thủ cạnh tranh” và 

“một điểm đến có năng lực cạnh tranh nếu thị 

phần của nó được đánh giá bởi số lượng 

khách du lịch và lợi nhuận tăng lên”.Theo 

quan điểm này để đạt được cạnh tranh điểm 

đến du lịch cần phải được đảm bảo sự hấp dẫn 

và trải nghiệm du lịch được cung cấp, phải 

vượt trội so với các điểm đến du lịch thay thế 

cho du khách tiềm năng. 

Nếu Dwyer và Kim xác định năng lực cạnh 

tranh của một điểm đến thông qua thị phần, 

chỉ xét đến khía cạnh về mặt kinh tế, thì 

Crouch và Ritchie (2003) lại đề cập đến năng 

lực cạnh tranh của điểm đến ở khía cạnh bền 

vững. Các tác giả đã phân tích và đưa ra các 

khía cạnh đánh giá năng lực cạnh tranh điểm 

đến du lịch thông qua mô hình sức mạnh đa 

chiều của một điểm đến du lịch. Crouch và 

Ritchie tập trung vào sự thịnh vượng của nền 

kinh tế trong dài hạn như là tiêu chuẩn để 

đánh giá khả năng cạnh tranh của điểm đến. 

Do đó, “điểm đến có khả năng cạnh tranh 

nhất là điểm đến có thể tạo ra sự thịnh vượng 

bền vững cho dân cư một cách hiệu quả 

nhất.” 

Tóm lại, năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch 

là một khái niệm phức tạp và đa chiều do tính 

chất đặc trưng của du lịch. Chúng ta có thể 

hiểu chung về năng lực cạnh tranh điểm đến 

du lịch là khả năng tạo ra và cung cấp cho du 

khách những sản phẩm, dịch vụ có giá trị 

vượt trội hơn các điểm đến khác, đồng thời 

bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên du 

lịch.  

2.2 Một số mô hình lý thuyết về năng lực 

cạnh tranh điểm đến du lịch 

 Mô hình cạnh tranh điểm đến của Ritchie 

và Crouch 

Ritchie and Crouch (2000) đã phát triển mô 

hình năng lực cạnh tranh điểm đến trên cơ sở 

lý thuyết lợi thế so sánh của Ricardo (1817), 

lý thuyết lợi thế cạnh tranh “Mô hình kim 

cương” của M. Porter (1990, 1998) để đưa ra 

mô hình lý thuyết năng lực cạnh tranh của 

điểm đến du lịch. Theo lý thuyết này, năng lực 

cạnh tranh điểm đến được xác định là tài 

nguyên sẵn có (lợi thế so sánh) và khả năng 

khai thác tài nguyên (lợi thế cạnh tranh). Năm 

2003, dựa trên kết quả nghiên cứu trước đó, 

Crouch và Ritchie đã phát triển và xây dựng 

mô hình năng lực cạnh tranh điểm đến, theo 

đó nhóm tác giả nhấn mạnh thêm yếu tố bền 

vững thông qua việc bổ sung thêm một thành 
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phần chính cấu thành năng lực cạnh tranh 

điểm đến. Một số yếu tố khác cũng được bổ 

sung thêm vào môi trường vi mô, vĩ mô hình 

thành một mô hình hoàn thiện hơn [4]. 

 

Hình 1. Mô hình năng lực cạnh tranh điểm đến của Crouch (2003) 

Nguồn: The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective (Ritchie and Crouch, 2003) 

 Mô hình tích hợp của Dwyer và Kim 

Dwyer và Kim (2003) đã kết hợp với các lý 

thuyết về năng lực cạnh tranh quốc gia đưa ra 

mô hình kết hợp về năng lực cạnh tranh của 

điểm đến du lịch với các tiêu chí đánh giá cụ 

thể. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, yếu tố hàng 

đầu của mô hình là các nguồn lực: Nguồn lực 

tự nhiên và các di sản được thừa hưởng; 

nguồn lực sáng tạo; các nhân tố và nguồn lực 

hỗ trợ. Đây là các yếu tố tạo ra sự khác biệt 

cho điểm đến, tạo tính hấp dẫn cho khách du 

lịch của điểm đến và là cơ sở để tạo ra năng 

lực cạnh tranh của điểm đến. Yếu tố thứ hai 

của mô hình là việc quản lý điểm đến. Yếu tố 

này góp phần nâng cao sức cuốn hút của điểm 

đến, có nghĩa là nâng cao chất lượng, hiệu quả 

các nhân tố và nguồn lực hỗ trợ thích ứng tốt 

nhất với điều kiện thực tế và nhu cầu của 

khách du lịch. 

Mô hình kết hợp của Dwyer và Kim đã kế 

thừa từ mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh 

điểm đến của Crouch và Ritchie; đồng thời bổ 

sung, khắc phục được một số hạn chế của mô 

hình Crouch và Ritchie, từ đó xây dựng, phát 

triển các chỉ số đánh giá một cách cụ thể hơn, 

sâu sắc hơn. 
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Hình 2. Mô hình tích hợp đánh giá NLCT điểm đến du lịch của Dwyer và Kim (2003) 

Nguồn: Dwyer and Kim (2003) [17, pg.378 

 Mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của 

Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF - (2015)  

WEF đã sử dụng bộ chỉ số đánh giá năng lực 

cạnh tranh cho ngành du lịch/lữ hành, gồm 8 

chỉ số chính, đã thu hút sự quan tâm của nhiều 

quốc gia trên thế giới ngay sau khi được WEF 

công bố vào năm 2004. Sau đó, bắt đầu từ 

năm 2007 đến nay, đều đặn hằng năm, WEF 

đều công bố báo cáo kết quả nghiên cứu đánh 

giá về năng lực cạnh tranh du lịch của các 

quốc gia. Đến nay chỉ số năng lực cạnh tranh 

phát triển bới WEF dựa trên các mô hình gồm 

14 yếu tố chính: (i) chính sách công và các 

quy định, (ii) pháp luật về môi trường. (iii) an 

toàn, (iv) sức khỏe và vệ sinh, (v) ưu tiên cho 

lĩnh vực du lịch, (vi) cơ sở hạ tầng vận tải 

hàng không; (vii) cơ sở hạ tầng giao thông 

vận tải mặt đất, (viii) cơ sở hạ tầng du lịch, 

(ix) cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, (x) giá 

trong lĩnh vực du lịch, (xi) tài nguyên con 

người, (xii) nhận thức quốc gia về du lịch, 

(xiii) tài nguyên tự nhiên, (xiv) tài nguyên văn 

hóa. Tuy nhiên mô hình của WEF chỉ đo 

lường khả năng cạnh tranh ở cấp độ quốc gia 

chứ không áp dụng cho một địa phương hay 

vùng cụ thể [5]. 

Trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm và phân 

tích các mô hình cạnh tranh điểm đến ở trên 

và chọn lọc một số tiêu chí trong các mô hình 

trên, bài viết này sử dụng mô hình năng lực 

cạnh tranh điểm đến của Thành phố Hà Nội 

bao gồm 5 yếu tố chính và các yếu tố thành 

phần được xác định như hình dưới đây: 

 

Hình 3. Mô hình tích hợp đánh giá NLCT điểm đến du lịch của Dwyer và Kim (2003) 

Nguồn: Dwyer and Kim (2003) [17, pg.37
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3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC 

CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI 

3.1. Mức độ hấp dẫn của điểm đến 

 Tài nguyên tự nhiên: Là Thủ đô, nằm ở vị 

trí trung tâm của miền Bắc, nối giao thông từ 

Hà Nội đến các tỉnh khác của Việt Nam tương 

đối thuận tiện, bao gồm cả đường không, 

đường bộ, đường thủy và đường sắt. Hà Nội 

là đầu mối giao thông của năm tuyến đường 

sắt trong nước và một tuyến liên vận sang Bắc 

Kinh (Trung Quốc), đi nhiều nước châu Âu. 

Hà Nội có khí hậu thích hợp với hoạt động du 

lịch. Do đặc điểm địa hình, Hà Nội có thể chia 

thành 3 vùng khí hậu khác nhau: vùng đồng 

bằng có khí hậu của Đồng bằng sông Hồng, 

chịu ảnh hưởng của gió biển với nhiệt độ 

trung bình hàng năm là 23-24
o
C; vùng đồi gò 

có khí hậu lục địa chịu ảnh hưởng của gió Lào 

với nhiệt độ trung bình 24-25
o
C; vùng núi cao, 

chủ yếu là khu vực Ba Vì và Sóc Sơn có khí 

hậu mát mẻ với nhiệt độ trung bình 18-20
o
C. 

Sau khi Hà Tây và một số địa phương của 

Hòa Bình và Vĩnh Phúc hợp nhất vào Hà Nội 

năm 2008, tài nguyên du lịch tự nhiên của Hà 

Nội trở nên đa dạng và phong phú hơn với 

Vườn Quốc gia Ba Vì, khu thắng cảnh Hương 

Sơn, cảnh quan vùng đồi núi Sóc Sơn… với 

nhiều chủng loại động thực vật phong phú và 

quý hiếm, đóng vai trò bảo tồn đa dạng sinh 

học, điểm du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng của 

Thủ đô. 

 Tài nguyên kế thừa: Tài nguyên du lịch nổi 

trội của Hà Nội là tài nguyên du lịch nhân văn, 

với khoảng 5.922 di tích lịch sử, văn hóa, 

trong đó có 1.182 di tích được xếp hạng cấp 

quốc gia. Bên cạnh những di tích lịch sử văn 

hóa lâu đời, Hà Nội còn có hơn 1.300 làng 

nghề, trong đó có nhiều làng nghề thủ công 

truyền thống. 

3.2. Hình ảnh của điểm đến 

 Giá cả/ chi phí dịch vụ:  

Có thể nói Hà Nội có lợi thế cạnh tranh về giá 

so với các điểm đến du lịch của các nước 

trong khu vực và trên thế giới. Website du lịch 

lớn nhất thế giới TripAdvisor (2016) đã xếp 

hạng Hà Nội là điểm đến du lịch rẻ nhất   

thế giới. 

Bảng 1. TOP 10 điểm đến du lịch giá rẻ nhất thế giới năm 2016 

 

Nguồn: TripAdvisor.com (2016)
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 An toàn, an ninh 

Đối với ngành du lịch thế giới, Việt Nam được 

đánh giá là thị trường có nền chính trị ổn định, 

nguy cơ xảy ra khủng bố gần như bằng không, 

đặc biệt là môi trường an toàn cho các du 

khách nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ tội phạm còn cao, 

an toàn trên quốc lộ chưa đảm bảo, tỷ lệ tai 

nạn giao thông vẫn ở mức báo động do ý thức 

của người tham gia giao thông còn kém… 

 Tính hiếu khách của địa phương 

Trong những năm gần đây, các cấp chính 

quyền thành phố đã quán triệt, triển khai thực 

hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức 

của cộng đồng địa phương về vai trò của du 

lịch và trách nhiệm của cộng đồng trong phát 

triển du lịch. Nhờ đó, nhận thức của cộng 

đồng đã được nâng cao, những hình ảnh xấu 

như bán hàng rong, ăn xin, lang thang đeo 

bám, chèo kéo, bắt chẹt khách du lịch… đã 

được giảm thiểu và đẩy lùi tại một số điểm du 

lịch. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ dân 

cư tại một số điểm du lịch do mức sống và 

dân trí còn thấp, cùng với công tác quản lý và 

tuyên truyền của các cấp chính quyền tại 

những điểm du lịch này chưa đạt hiệu quả, 

khiến cho tình trạng trên vẫn còn tái diễn. 

3.3. Dịch vụ du lịch 

 Các hoạt động du lịch: 

Các hoạt động du lịch của Hà Nội đa dạng các 

hình thức như: du lịch tham quan di tích lịch 

sử - văn hoá; du lịch vui chơi, giải trí; du lịch 

MICE - du lịch hội nghị, hội thảo; du lịch 

tổng hợp sinh thái, giải trí, thể thao, nghỉ 

dưỡng, nghỉ cuối tuần; du lịch mua sắm; du 

lịch nông nghiệp. Nhìn chung, các hoạt động 

du lịch của Hà Nội đã phát triển đa dạng về số 

lượng, song chất lượng chưa cao, đơn điệu và 

chủ yếu là bắt chước, thiếu tính sáng tạo; các 

loại hình du lịch thể thao, mạo hiểm, mua sắm 

chưa phát triển mạnh, chưa đáp ứng được yêu 

cầu của du khách. Dẫn đến thực tế, thời gian 

lưu trú của khách tại Hà Nội còn thấp so với 

trung bình của cả nước và tỉ trọng, mức chi 

tiêu của khách du lịch trong thời gian qua chỉ 

tập trung ở dịch vụ lưu trú 

 Hoạt động mua sắm 

Hà Nội có điều kiện thuận lợi cho việc phát 

triển hoạt động dịch vụ mua sắm với hệ thống 

các trung tâm thương mại, siêu thị đang hình 

thành; một số đường phố thuộc khu phố Cổ 

Hà Nội được cải tạo, nâng cấp thành các tuyến 

đi bộ, mua sắm đang là những điểm đến du 

lịch hấp dẫn, tăng thêm tính phong phú, đa 

dạng cho du lịch thủ đô. Tính đến năm 2020, 

trên địa bàn thành phố Hà Nội có 135 siêu thị 

và 28 trung tâm thương mại, hàng trăm các 

cửa hàng với đủ các chủng loại hàng hóa 

phong phú phục vụ nhu cầu đa dạng của các 

tầng lớp nhân dân và du khách đến Hà Nội. 

Tuy nhiên, khi so sánh với TP. Hồ Chí Minh 

thì Hà Nội có số lượng trung tâm thương mại 

và siêu thị thấp hơn, cho thấy dịch vụ mua 

sắm của Thủ đô chưa thực sự hấp dẫn. Định 

hướng 2030, Hà Nội sẽ phát triển thêm 864 

siêu thị và 36 trung tâm thương mại. 

 Dịch vụ giải trí 

Dịch vụ giải trí của Hà Nội có thể nói là khá 

phát triển, với nhiều loại hình dịch vụ như các 

điểm vui chơi giải trí, các cơ sở phục vụ biểu 

diễn văn hóa, văn nghệ, triển lãm nghệ thuật, 

bảo tàng, công viên, quảng trường… để tổ 

chức các hoạt động ngoài trời như dã ngoại, 

thể dục, thể thao, nhảy múa, ca hát, chơi trò 

chơi… 

3.4. Các nguồn lực hỗ trợ 

 Khả năng tiếp cận: 

Hà Nội có hệ thống giao thông phát triển khá 

hiện đại và đa dạng, là điểm kết nối giữa các 

địa phương, các vùng miền trong cả nước và 
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kết nối Việt Nam với thế giới, tạo nhiều điều 

kiện thuận lợi cho du khách trong và ngoài 

nước đến với Thủ đô. 

 Kết cấu hạ tầng cơ bản: 

Hiện nay Hà Nội có đầy đủ các hệ thống giao 

thông như giao thông đường bộ, đường sắt, 

đường thủy và đường hàng không tương đối 

phát triển. Tuy nhiên do kinh phí có hạn và 

tốc độ phát triển đô thị nhanh nên hệ thống 

đường bộ trong nội thành bị quá tải gây ùn tắc 

giao thông và ô nhiễm môi trường; hệ thống 

điện, nước của Hà Nội cũng tương đối ổn định, 

đáp ứng được nhu cầu sử dụng, kinh doanh; 

hệ thống thông tin liên lạc phát triển, mạng 

thông tin di động đã phát triển rất nhanh, với 

nhiều loại hình, dịch vụ đa dạng tạo nên một 

thị trường sôi động và phong phú, thuận tiện 

cho người dân. 

 Quan hệ thị trường 

Với tính chất là ngành kinh tế tổng hợp có 

tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, 

sự phát triển của ngành du lịch không chỉ nằm 

trong một địa phương mà luôn phải vươn ra 

khỏi phạm vi hành chính địa phương, một 

quốc gia, một khu vực. Chính vì lý do đó, du 

lịch Hà Nội không ngừng tìm kiếm, mở rộng 

liên kết với du lịch của các địa phương khác, 

các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, 

nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. 

3.5. Quản lý điểm đến 

 Tổ chức quản lý điểm đến 

Công tác quản lý các hoạt động của du khách 

trên địa bàn Hà Nội thời gian qua được tiến 

hành chặt chẽ và có nhiều tiến bộ, nhất là 

trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào 

việc quản lý du khách, tiếp nhận và giải quyết 

những kiến nghị của du khách kịp thời. Nhờ 

làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với các 

doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh nên trong 

những năm qua, đầu tư và doanh thu từ ngành 

du lịch Hà Nội đã tăng lên đáng kể, tốc độ 

tăng doanh thu tương xứng với tốc độ tăng số 

lượng các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, 

cơ sở kinh doanh du lịch đang hoạt động khá 

ổn định, nhiều doanh nghiệp khẳng định được 

chỗ đứng của mình. 

 Phát triển nguồn nhân lực  

Công tác đào tạo nguồn nhân lực của Hà Nội 

ngày càng được cải thiện, chú trọng đầu tư 

thông qua số lượng các cơ sở đào tạo về du 

lịch ngày càng được mở rộng, nâng cấp với 

đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên ngày càng 

chuyên sâu và loại hình đào tạo được đa dạng 

hóa, phân thành nhiều trình độ từ thấp đến cao, 

từ đơn giản đến trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, 

tay nghề cao. 

Tuy nhiên, hoạt động đào tạo nhân lực du lịch 

Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đạt 

tiêu chuẩn khu vực và quốc tế vẫn còn rất hạn 

chế chưa đáp ứng được yêu cầu nhân lực trình 

độ cao của ngành. 

 Chính sách marketing điểm đến 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến và 

phát triển du lịch Hà Nội nói chung, trong thời 

gian gần đây, Hà Nội đã chú trọng xúc tiến, 

tuyên truyền quảng bá du lịch dưới nhiều hình 

thức như: trên mạng internet, các mạng truyền 

hình nổi tiếng của nước ngoài, ứng dụng trên 

điện thoại thông minh, mạng xã hội; từng 

bước xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý nhà nước về du lịch; 

triển khai hệ thống du lịch thông minh; thực 

hiện tốt chương trình marketing, tổ chức xúc 

tiến sản phẩm và điểm đến du lịch, xem đây là 

kênh giới thiệu sản phẩm du lịch đến với du 

khách; tham gia các sự kiện du lịch để quảng 

bá hình ảnh điểm đến với các du khách ở các 
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thị trường mới... để quảng cáo cho hình ảnh 

điểm đến của Hà Nội. Bên cạnh đó việc xây 

dựng thương hiệu du lịch Thành phố Hà Nội 

cũng được quan tâm thể hiện qua nhiều quyết 

sách của thành phố chẳng han như: Triển khai 

Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30/9/2020 

của UBND Thành phố về việc thực hiện 

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 

năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

quản lý chặt chẽ chất lượng các dịch vụ lưu 

trú du lịch, cơ sở kinh doanh các dịch vụ ăn 

uống, vui chơi giải trí,... Tăng cường quản lý 

chặt chẽ các điểm đến du lịch, giao nhiệm vụ 

cụ thể cho các lực lượng chức năng, chuyên 

ngành… 

 Quản lý môi trường 

Tại Hà Nội, với tiềm năng tài nguyên thiên 

nhiên lớn nằm ở khu vực ngoại thành, việc 

phát triển du lịch xanh gắn với phát huy giá trị 

tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường là 

hướng đi nằm trong kế hoạch phát triển du 

lịch dài hạn của Hà Nội. Các cấp chính quyền 

đã có những biện pháp nhằm giảm thiểu tác 

động của việc phát triển du lịch quá nhanh 

như tuyên truyền, nâng cao ý thức của cộng 

đồng, kêu gọi chung tay giữ gìn, bảo vệ môi 

trường, cảnh quan, bản sắc ăn hoá, thuần 

phong mỹ tục của dân tộc...  

 Chính sách phát triển du lịch 

Nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch thủ đô, 

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế 

hoạch số 191/KH-UBND về thực hiện Chiến 

lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, 

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của 

Thủ đô. Để hoàn thành mục tiêu này, ngành 

du lịch Hà Nội cần tiến hành đồng bộ nhiều 

giải pháp như ban hành nhiều chính sách về 

thu hút khách du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp 

và thu hút vốn đầu tư thúc đẩy kinh doanh du 

lịch. Bên cạnh đó, thành phố còn sử dụng một 

phần nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để hỗ 

trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại 

các khu, điểm du lịch trọng điểm, tạo môi 

trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng. 

4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH 

TRANH ĐIỂM ĐẾN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 Ưu điểm 

- Mức độ hấp dẫn điểm đến của Hà Nội được 

đánh giá cao các yếu tố về tài nguyên thiên 

nhiên và tài nguyên nhân văn phong phú và đa 

dạng, giao thông thuận tiện. 

- Hình ảnh, thương hiệu điểm đến được ghi 

nhận có lợi thế trong cạnh tranh của điểm đến 

du lịch Hà Nội về yếu tố giá cả. 

- Các hoạt động đầu tư và chính sách phát 

triển, quản lý điểm đến du lịch của Hà Nội 

được quan tâm và thúc đẩy theo định hướng là 

ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời thúc đẩy 

các ngành và lĩnh vực khác cùng phát triển. 

 Hạn chế 

- Hình ảnh điểm đến du lịch Hà Nội mặc dù 

đã được khẳng định trên thị trường du lịch 

trong nước và quốc tế nhưng chưa thu hút 

được du khách, lượng khách hàng lưu trú tại 

Hà Nội không lâu và tần suất quay trở lại còn 

thấp.  

- Công tác quản lý điểm đến còn yếu về các 

yếu tố như:  

+ Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chậm 

đáp ứng yêu cầu, vẫn còn thiếu đội ngũ nhân 

lực có trình độ ngoại ngữ tốt, ảnh hưởng đến 

chất lượng điểm đến du lịch cũng như sản 

phẩm du lịch của Hà Nội. 

+ Các doanh nghiệp du lịch phần lớn có quy 
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mô vừa và nhỏ, tính hỗ trợ gắn kết trong nội 

bộ ngành chưa cao, liên kết dịch vụ còn yếu. 

+ Chính sách phát triển du lịch còn chậm 

chuyển biến trong việc thu hút đầu tư vào các 

dự án lớn, chưa có những dự án quy mô, đột 

phá cho du lịch. 

5. KẾT LUẬN 

Hà Nội được đánh giá là một điểm đến hấp 

dẫn với du khách trong và ngoài nước, điều đó 

phần nào khẳng định vai trò quan trọng của 

ngành du lịch Hà Nội trong quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội hướng tới phát triển du 

lịch Hà Nội trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Việc nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến 

của du lịch thành phố Hà Nội là một yêu cầu 

cấp bách giúp cho du lịch thành phố Hà Nội 

có thể phục hồi và phát triển trong tương lai. 

Bài báo đã phân tích các mô hình đánh giá 

năng lực cạnh tranh điểm đến làm nền tảng 

khoa học để có thể kế thừa và phát triển cho 

phù hợp với bối cảnh nghiên cứu năng lực 

cạnh tranh điểm đến của thành phố Hà Nội. 

Qua phân tích và đánh giá thực trạng năng lực 

cạnh tranh điểm đến của Hà Nội để thấy được 

những ưu điểm và hạn chế về năng lực cạnh 

tranh điểm đến Hà Nội. Với hi vọng có thể 

cung cấp một nền tảng lý thuyết và thực tiễn 

để đề ra những giải pháp, chiến lược cụ thể 

nhằm duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh 

điểm đến của Hà Nội trong thời gian tới phù 

hợp hơn.
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