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Khoa Quản trị – Trường Đại học Luật TP.HCM là đơn vị tham gia đào tạo và quản lý 

chuyên môn 02 ngành học là Quản trị kinh doanh và Quản trị – Luật với 3 Bộ môn trực 

thuộc: Bộ môn Quản trị Tài chính – Kế toán, Bộ môn Quản trị Hành chính – Nhân sự và Bộ 

môn Marketing. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển kể từ khi thành lập vào 

tháng 02/2009, bên cạnh hoạt động giảng dạy, tập thể lãnh đạo và thầy cô Khoa Quản trị 

luôn xem nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm và luôn nỗ lực không ngừng cho 

hoạt động nghiên cứu khoa học. Với sự nỗ lực ấy, thời gian qua, Khoa Quản trị đã đạt được 

những thành tựu đáng khích lệ trong nghiên cứu khoa học cả về số lượng lẫn chất lượng, 

thể hiện qua nhiều bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và 

quốc tế, các công trình nghiên cứu khoa học các cấp và các hội thảo chất lượng. 
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lĩnh vực kinh tế” nhằm mục đích nhìn nhận, đánh giá thực trạng hoạt động nghiên cứu 

khoa học của Khoa trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng 

thời tạo diễn đàn để giảng viên của khoa có cơ hội giao lưu, trao đổi, chia sẻ, học tập kinh 

nghiệm về nghiên cứu khoa học. 

Mặc dù với quy mô chỉ là Hội thảo cấp khoa nhưng chúng tôi đã rất vinh dự nhận 

được sự quan tâm và đóng góp quý báu của quý đồng nghiệp trong tường và các giảng 

viên, các chuyên gia, nhà nghiên cứu ngoài trường là các Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu 

sinh, Thạc sĩ đến từ các đơn vị như: Trường Đại học Tài chính – Marketing; Viện Nghiên 

cứu và Phát triển TP.HCM; Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc Gia TP.HCM; 

Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn; Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM; Trường 

Đại học Văn Hiến; Học viện Công nghệ Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Ban chuyên môn đã chọn lọc 25 bài tham luận đăng trong kỷ yếu Hội thảo, trong 

đó có 08 bài tham luận được mời trình bày và thảo luận trực tiếp tại Hội thảo. Nội dung 

các bài tham luận được chia ra thành 3 chủ đề: chủ đề thứ nhất bàn về tầm quan trọng, 

động lực và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên; 

chủ đề thứ hai là những chia sẻ về phương pháp, công cụ và kỹ năng trong nghiên cứu 

khoa học; chủ đề thứ ba là một số nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực kinh tế.  

Ban chủ nhiệm Khoa Quản trị và Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng cảm ơn sự đóng 

góp quý báu của quý tác giả dành cho Hội thảo. Hy vọng Hội thảo sẽ diễn ra thật sôi nổi và 

chất lượng, là diễn đàn giao lưu học thuật bổ ích và góp phần kết nối cũng như mở ra cơ 

hội hợp tác về nghiên cứu khoa học giữa các giảng viên của Khoa Quản trị với các nhà 

nghiên cứu trong và ngoài trường. 
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG 
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THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ ĐẾN NĂM 2030 

PGS.TS.Nguyễn Thị Thủy & ThS.Lê Hoàng Phong 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Đối với các trường đại học, giảng dạy và nghiên cứu khoa học là các hoạt động chính 

có vai trò quan trọng. Nhận thức tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học đối với sự phát 

triển của khoa và đóng góp vào sự phát triển của Nhà trường, thời gian qua, ban chủ nhiệm 

Khoa và tập thể giảng viên của Khoa Quản trị đã không ngừng nỗ lực để thúc đẩy sự phát 

triển hoạt động nghiên cứu khoa học. Bài viết này đánh giá thực trạng hoạt động nghiên cứu 

khoa học của giảng viên Khoa Quản trị thời gian qua và tìm kiếm các giải pháp nhằm phát 

triển hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Quản trị đến năm 2030. Trong thời 

gian qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Quản trị đã có sự phát triển 

đáng kể về số lượng lẫn chất lượng, được thể hiện rõ nét trong từng mảng hoạt động như công 

bố bài báo khoa học trong nước và quốc tế, đặc biệt là có số lượng bài báo quốc tế uy tín 

thuộc danh mục ISI/Scopus, tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, tham 

gia tích cực trong các hội thảo, tọa đàm trong nước và quốc tế, tổ chức các hội thảo có xuất 

bản cũng như các hoạt động hợp tác nghiên cứu. Mặc dù hoạt động nghiên cứu khoa học của 

giảng viên Khoa Quản trị đã có sự phát triển vượt bậc về số lượng lẫn chất lượng, vẫn còn 

nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động này. Bài viết đề cập đến một số đề xuất, giải 

pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Quản trị đến năm 

2030 như tổ chức các seminar trao đổi chuyên môn và các seminar chuyên đề nghiên cứu để 

nâng cao năng lực chuyên môn và nghiên cứu; đào tạo về phương pháp nghiên cứu khoa học 

và kỹ thuật nghiên cứu hiện đại; xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh; đề xuất tăng cường hơn 

nữa việc hỗ trợ kinh phí tham gia các hội thảo có bài tham luận được trình bày; thực hiện 

nhiều hơn nữa các hội thảo cấp khoa, cấp trường trên cơ sở gắn chuyên môn của khoa với các 

khoa và phòng ban của trường; hướng đến tổ chức hội thảo quốc tế; đẩy mạnh hợp tác nghiên 

cứu trong nước và quốc tế. Bài viết cũng đề cập để thực hiện thành công những giải pháp thúc 

đẩy sự phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Quản trị trong tương lai, ngoài nỗ 

lực của các giảng viên và lãnh đạo Khoa thì rất cần sự quan tâm, động viên, hỗ trợ và tạo điều 

kiện thuận lợi của Lãnh đạo Nhà trường cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các phòng ban chức 

năng. 

 

1. Tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học tại các trường đại học 

Đối với các trường đại học, giảng dạy và nghiên cứu khoa học là các hoạt động chính có 

vai trò quan trọng. Nghiên cứu khoa học có khả năng bổ trợ và nâng cao chất lượng của hoạt 

động giảng dạy tại các trường đại học thông qua quá trình truyền đạt tri thức chất lượng cao từ 

các công trình nghiên cứu khoa học đến người học, giúp người học nâng cao cách tiếp cận và 
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thái độ đúng đắn đối với tri thức và thúc đẩy sự phát triển của môi trường học thuật (Neumann, 

1992; Hattie và Marsh, 1996; Prince và cộng sự, 2007; Robles, 2016). Vì vậy, nghiên cứu khoa 

học và hợp tác nghiên cứu để có thể có những kết quả công bố khoa học đóng vai trò quan 

trọng trong hoạt động của các trường đại học.   

Hoạt động nghiên cứu khoa học ảnh hưởng đáng kể đến kết quả xếp hạng của các trường 

đại học, qua đó tác động đến uy tín, danh tiếng và thu nhập của các trường đại học. Xếp hạng 

trường đại học là công cụ hữu ích để so sánh chất lượng của các trường đại học khác nhau, quá 

trình đo lường và đánh giá chất lượng của các trường đại học có vai trò quan trọng đối với 

chính phủ, xã hội và các ngành nghề có liên quan (Olcay và Bulu, 2016). Thứ hạng cao trong 

những bảng xếp hạng danh giá là cơ sở để các trường đại học quảng bá hình ảnh nhằm thu hút 

sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có chất lượng đến từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời gia 

tăng các khoản tài trợ và thu nhập (Olcay và Bulu, 2016; Shin và Toutkoushian, 2011). Theo 

Ngân hàng Thế giới (World Bank), mặc dù các bảng xếp hạng chưa phải là thước đo hoàn hảo 

và tồn tại một số điểm yếu, kết quả xếp hạng ảnh hưởng rất lớn đến quan điểm của phụ huynh, 

sinh viên, nhà tuyển dụng và chính phủ đối với chất lượng của một trường đại học, và đa số các 

bảng xếp hạng nổi tiếng có xu hướng đo lường chất lượng của trường đại học bằng số lượng và 

khả năng ảnh hưởng của các bài báo đăng trên các tạp chí có bình duyệt. Điều này thúc đẩy các 

trường đại học dồn nguồn vốn vào các chương trình học thuật,  các đơn vị  có khả năng nghiên 

cứu và công bố các bài báo khoa học nhằm nâng cao vị trí trên bảng xếp hạng. 

Theo Olcay và Bulu (2016) và tạp chí Forbes, một số hệ thống xếp hạng trường đại học 

thông dụng trên thế giới bao gồm: Times Higher Education World University Rankings, QS 

World University Rankings và Academic Ranking of World Universities (ARWU). Dựa vào 

thông tin được cung cấp trên các trang web của mỗi hệ thống, có thể nhận thấy nghiên cứu 

khoa học đóng vai trò quan trọng trong đánh giá chất lượng trường đại học. Cụ thể, đối với hệ 

thống Times Higher Education World University Rankings, các yếu tố về nghiên cứu khoa học 

chiếm đến 62,5% tổng điểm xếp hạng trường đại học, trong đó nghiên cứu (bao gồm số lượng 

bài báo khoa học, thu nhập và danh tiếng khoa học) chiếm 30%, trích dẫn (sức ảnh hưởng của 

nghiên cứu) chiếm 30% và hợp tác nghiên cứu quốc tế chiếm 2,5%. Đối với hệ thống QS 

World University Rankings, danh tiếng về học thuật (bao gồm chất lượng nghiên cứu và giảng 

dạy) chiếm 40% và số lần trích dẫn trung bình của một khoa thuộc trường đại học chiếm 20%. 

Bên cạnh đó, hệ thống QS World University Rankings còn có phiên bản dành riêng cho các 

trường đại học ở Châu Á là QS Asia University Rankings với tầm quan trọng của các tiêu chí 

như: danh tiếng học thuật chiếm 30%, mạng lưới nghiên cứu quốc tế chiếm 10%, số lần trích 

dẫn trung bình của một bài báo khoa học chiếm 10% và số bài báo khoa học trung bình trên 

một giảng viên chiếm 5%. Đối với hệ thống ARWU, nghiên cứu khoa học đóng vai trò hết sức 

quan trọng khi hầu hết các tiêu chí xếp hạng trường đại học đều có liên quan đến nghiên cứu 

khoa học như: số lượng cựu sinh viên đoạt giải Nobel và huy chương Fields chiếm 10%, số 

lượng giảng viên và chuyên viên đoạt giải Nobel và huy chương Fields chiếm 20%, số lượng 

nhà nghiên cứu được trích dẫn cao trong 21 lĩnh vực chính chiếm 20%, số lượng bài báo khoa 
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học công bố trong lĩnh vực khoa học tự nhiên chiếm 20% và số lượng bài báo khoa học công 

bố trong lĩnh vực khoa học xã hội chiếm 20%. Như vậy, có thể khẳng định hoạt động nghiên 

cứu khoa học, bao gồm số lượng bài báo khoa học đã được công bố, hợp tác nghiên cứu khoa 

học và một số yếu tố khác, tác động đáng kể đến chất lượng của một trường đại học.  

Nhận thức tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học đối với sự phát triển của khoa và 

đóng góp vào sự phát triển của Nhà trường, thời gian qua, ban chủ nhiệm Khoa và tập thể 

giảng viên của Khoa Quản trị đã không ngừng nỗ lực để thúc đẩy sự phát triển hoạt động 

nghiên cứu khoa học. Bài viết này sẽ đánh giá thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của 

giảng viên Khoa Quản trị thời gian qua và tìm kiếm các giải pháp nhằm phát triển hoạt động 

nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Quản trị đến năm 2030. 

2. Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Quản trị từ khi thành 

lập đến nay 

Trong thời gian qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Quản trị đã có 

sự phát triển đáng kể về số lượng lẫn chất lượng, được thể hiện rõ nét trong từng mảng hoạt 

động như công bố bài báo khoa học trong nước và quốc tế, tham gia thực hiện các đề tài nghiên 

cứu khoa học các cấp, tham gia tích cực trong các hội thảo, tọa đàm trong nước và quốc tế, tổ 

chức các hội thảo có xuất bản cũng như các hoạt động hợp tác nghiên cứu.  

2.1. Về công bố bài báo khoa học 

Trong thời gian qua, hoạt động viết bài tạp chí của giảng viên khoa Quản trị đã tăng lên 

theo từng năm. Đặc biệt số lượng bài báo quốc tế đã có sự gia tăng vượt bậc, cụ thể:  

Năm Tổng số bài báo Số bài quốc tế 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 3 0 

2016 7 0 

2017 15 0 

2018 27 03 

2019 25 11 

2020 14 07 

Nếu như từ năm 2014 trở về trước (2009), khoa không có bài báo nào, và cả giai đoạn 

2013-2016 khoa chỉ có 10 bài báo thì từ năm 2017 trở đi, trung bình mỗi năm đã có 20 đến ,25 

bài báo được công bố. Trong giai đoạn 2017-2020 chứng kiến sự phát triển quan trọng về số 

lượng và chất lượng công bố khoa học với 81 bài báo được đăng, trong đó có 21 bài báo đăng 

trên các tạp chí uy tín quốc tế. Đặc biệt, trong năm 2018 có 03 bài báo đăng trên các tạp chí 

thuộc danh mục Scopus (trong đó có 01 bài báo đăng trên tạp chí nằm trong nhóm 25% tạp chí 
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tốt nhất (Q1) thuộc danh mục Scopus). Năm 2019, khoa có 25 bài báo, trong đó có 11 bài quốc 

tế. Năm 2020, Khoa Quản trị có 14 bài báo. Đặc biệt, năm 2020 khoa có 07 bài báo quốc tế 

thuộc danh mục ISI/Scopus, trong đó có đến 03 bài báo vừa thuộc danh mục ISI (SCI & SCIE; 

ESCI) vừa thuộc danh mục Scopus (xếp hạng cao nhất, Q1); 02 bài báo quốc tế thuộc danh 

mục Scopus (xếp hạng Q2) và 02 Bài báo quốc tế Scopus (xếp hạng Q3). 

2.2. Tổ chức hội thảo khoa học có chất lượng 

Các tọa đàm và hội thảo khoa học thường niên nhận được các tham luận và trình bày của 

những giảng viên, nhà nghiên cứu và chuyên gia đến từ nhiều trường đại học và tổ chức khác 

nhau ở TP.HCM và một số địa phương khác. Chủ đề của các buổi tọa đàm và hội thảo bám sát 

yêu cầu về lý thuyết cũng như thực tiễn hoạt động nghiên cứu và giảng dạy, góp phần tạo ra 

môi trường hợp tác và giao lưu học thuật hiệu quả giữa giảng viên Khoa Quản trị, Trường Đại 

học Luật TP.HCM và các giảng viên, nhà nghiên cứu và chuyên gia trong trường cũng như các 

trường đại học và các tổ chức khác.  

Chất lượng các tọa đàm và hội thảo ngày càng được cải thiện và nâng cao, đặc biệt trong 

giai đoạn 2017-2019. Một ví dụ tiêu biểu về thành công trong tổ chức hội thảo của Khoa Quản 

trị giai đoạn này là hội thảo “Mô hình trong Tài chính: Lý thuyết & Thực nghiệm” được tổ 

chức vào tháng 05/2018. Hội thảo đã nhận được rất nhiều bài tham luận có chất lượng đến từ 

09 trường đại học bao gồm Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Tài chính – Marketing, Đại học Quốc 

Gia TP.HCM, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, 

Trường Đại học Văn Hiến và Trường Đại học Thủ Dầu Một. Đặc biệt, kỷ yếu hội thảo “Mô 

hình trong Tài chính: Lý thuyết & Thực nghiệm” đã được xuất bản bởi Nhà xuất bản Kinh tế 

TP.HCM với chỉ số ISBN 978-604-922-641-0, đánh dấu sự tiên phong và đột phá trong chất 

lượng kỷ yếu hội thảo khoa học của Khoa Quản trị. Bên cạnh đó, hội thảo đã thành công trong 

vai trò kết nối các nhà nghiên cứu và tạo ra môi trường giao lưu học thuật hiệu quả với sự hợp 

tác nghiên cứu giữa giảng viên Khoa Quản trị và các giảng viên đến từ những trường đại học 

khác để cho ra các bài tham luận có giá trị khoa học cao.  

Tiếp nối thành công của hội thảo “Mô hình trong Tài chính: Lý thuyết & Thực nghiệm”, 

Khoa Quản trị đã tổ chức thành công 02 hội thảo có xuất bản khác (có chỉ số ISBN) là “Quản 

trị chất lượng trong tổ chức – Lý thuyết và thực tiễn” (ISBN: 978-604-79-2471-4) và “Khởi 

nghiệp 4.0” (ISBN: 978-604-73-7826-5). 

2.3. Viết sách chuyên khảo 

Khoa có 04 sách chuyên khảo: “Pháp luật hợp đồng bảo hiểm con người” (chủ biên 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy); “Khai thác đường ô tô cao tốc: Lý thuyết và thực tiễn” (chủ biên: 

TS. Hoàng Văn Long); “Khung phân tích điều chỉnh hành vi người dân hướng đến tăng trưởng 

xanh ở các đô thị VN” (Đồng chủ biên ThS. Nguyễn Trọng Tín); “Quản lý nhà nước đối với 

các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 2019” (TS. Nguyễn 

Minh Đạt). 
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2.4. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp 

Trong thời gian qua, giảng viên của khoa đã tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu 

khoa học các cấp: 

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước: “Thực trạng, định hướng và giải pháp phát 

triển kết cấu hạ tầng bền vững vùng Tây Nam Bộ” (TS. Hoàng Văn Long là thành viên). 

 Đề tài NCKH cấp Bộ: "Tác động của các biến động kinh tế tài chính trên thế giới đến 

thị trường chứng khoán Việt Nam"; Chủ nhiệm: GS.TS. Võ Xuân Vinh, từ 09/2019 - 09/2022 

(ThS. Nguyễn Trọng Tín là thành viên). 

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố (Sở NN&PTNT TP. HCM): “Tư vấn và 

xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho dòng sản phẩm rau sạch” (TS. Hoàng Văn 

Long chủ nhiệm); “Tư vấn và xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho dòng sản phẩm 

chế biến từ thịt heo” (TS. Hoàng Văn Long chủ nhiệm). 

 Cấp trường: “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của sinh viên ngành Luật 

tại TP.HCM” (ThS. Hà Thị Thanh Mai chủ nhiệm); “Văn hóa ứng xử của sinh viên Trường 

ĐH Luật TP.HCM – thực trạng và giải pháp” (ThS. Nguyễn Thanh Hoàng Anh làm chủ 

nhiệm); “Các nhân tốt các động đến động lực NCKH của giảng viên Trường đại học Luật 

Tp.HCM” (TS. Hoàng Văn Long làm chủ nhiệm); “Hoạt động truyền thông chiến lược tại 

Trường ĐH Luật TP.HCM” (TS. Nguyễn Minh Đạt làm chủ nhiệm); “Các nhân tố tác động 

đến động lực NCKH của sinh viên Trường đại học Luật Tp.HCM” (ThS. Ngô Huỳnh Giang 

làm chủ nhiệm). 

2.5. Tham gia Tọa đàm, hội thảo 

Ngoài các tọa đàm và hội thảo khoa học thường niên, giảng viên Khoa Quản trị còn tích 

cực viết các bài tham luận và trình bày tại các hội thảo quốc gia và quốc tế được tổ chức trong 

và ngoài nước.  

Trong thời gian qua, khoa đã có 04 Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học 

cấp Quốc gia.  

Đối với các hội thảo quốc tế được tổ chức trong nước: Khoa Quản trị đã có những tham 

luận được đăng trên các kỷ yếu của các hội thảo “International Conference on Finance and 

Economics” (ICFE 2017); “International Conference for Young Researchers in Economics and 

Business” (ICYREB 2017); “International Conference on Accounting and Finance” (ICOAF 

2017); “International Conference on Accounting and Finance” (ICOAF 2018); “International 

Econometric Conference of Vietnam” (ECONVN 2018); “International Conference on 

Contemporary Issues on Economics, Management & Business” (CIEMB 2018); “International 

Econometric Conference of Vietnam” (ECONVN 2019); và “International Conference in 

Accounting, Finance and Business” (ICAFB 2019). Trong đó, hầu hết các giảng viên có bài 

tham luận trong các hội thảo kể trên đều được mời trình bày bài nghiên cứu tại hội thảo, và 

điều này nâng cao hoạt động giao lưu học thuật, mở rộng mối quan hệ với các nhà nghiên cứu 

và chuyên gia trong và ngoài nước.  
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Đối với các hội thảo quốc tế được tổ chức ở nước ngoài: Khoa Quản trị đã có 03 bài đăng 

trên kỷ yếu hội thảo “International Conference on Emprical Economics and Social Science” 

(ICEESS 2018) ở Thổ Nhĩ Kỳ và “International Conference Economic Challenges in Enlarged 

Europe” (11th ECEE 2019) ở Estonia. 

2.6. Tổ chức tọa đàm học thuật 

Từ 12/2017 đến 01/2019, Khoa Quản trị đã tổ chức 06 buổi tọa đàm và giao lưu học 

thuật giữa giảng viên của Khoa Quản trị Trường Đại học Luật TP.HCM và các giáo sư, giảng 

viên cao cấp đến từ Trường Đại học Công nghệ Tallinn (Tallinn University of Technology – 

TTU) với các chủ đề liên quan đến phương pháp nghiên cứu khoa học và công bố nghiên cứu 

quốc tế, trong đó nổi bật là các tọa đàm “Economic Research Methodology” (Phương pháp 

nghiên cứu kinh tế) và “Funding, Managing and Publishing Research Internationally” (Tài trợ, 

quản lý và công bố nghiên cứu quốc tế) của Giáo sư Aaro Hazak. Ngoài ra còn có các buổi 

giao lưu học thuật khác, tiêu biểu là “The Overview of Large and Complex Banks” của Giáo sư 

Karin Jõeveer và “The Basics of Factor Analysis” của Tiến sĩ Kirsti Rumma; "Macroeconomic 

imbalances and loan quality in panels of European countries" và "Perceived uncertainty as a 

key driver of household saving" của Giáo sư Natalia Levenko.  

Các buổi tọa đàm và giao lưu học thuật kể trên đã tạo ra môi trường hợp tác nghiên cứu 

quốc tế cho giảng viên Khoa Quản trị và các giáo sư và giảng viên của TTU, đồng thời cung 

cấp các thông tin bổ ích về phương pháp nghiên cứu cũng như các vấn đề về tài trợ, quản lý và 

công bố nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực Kinh tế và Tài chính.  

2.7. Hợp tác trao đổi nghiên cứu 

Năm 2018 đánh dấu bước đột phá trong hợp tác nghiên cứu quốc tế của Khoa Quản trị 

bằng chương trình trao đổi nghiên cứu với TTU trong dự án “Institutions for Knowledge 

Intensive Development” (IKID) thuộc khuôn khổ chương trình nghiên cứu Horizon 2020 của 

Liên minh Châu Âu. Với kinh phí tổng cộng 1.318.500 Euro, dự án IKID tập trung nghiên cứu 

về các lĩnh vực kinh tế và pháp lý ở các nước có nền kinh tế chuyển đổi thuộc khu vực Đông 

Nam Á, trong đó có Việt Nam. 03 giảng viên khoa Quản trị được trao cơ hội học tập và nghiên 

cứu tại TTU ở thủ đô Tallinn của Estonia cũng như tham gia vào các nhóm nghiên cứu quốc tế 

đến từ các nước trong khối ASEAN và một số quốc gia khác.  

Sau 4-6 tháng học tập và nghiên cứu, các giảng viên khoa Quản trị đã có những đóng góp 

quan trọng cho dự án IKID, trong đó có 02 bài tham luận được trình bày ở 02 hội thảo quốc tế 

(“International Econometric Conference of Vietnam” (ECONVN 2019) ở Việt Nam & 

“International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe” (11th ECEE 2019) ở 

Estonia); công bố 04 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI (SCIE, ESCI) & Scopus (Q1, Q2) 

thuộc các nhà xuất bản lớn và uy tín là Elsevier & Springer; xuất bản 01 chương sách (book 

chapter) trong book series bởi nhà xuất bản Springer được niêm yết trong Scopus. 

3. Định hướng phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Quản trị 

đến năm 2030 

https://link.springer.com/conference/econvn
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Nhìn chung, hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Quản trị trong những năm qua, 

đặc biệt kể từ khi hoàn thiện cơ cấu các bộ môn chuyên môn vào năm 2017, đã có sự tăng 

trưởng mang tính đột phá và đa dạng, đặc biệt là việc gia tăng số lượng và chất lượng các hội 

thảo khoa học, các bài báo khoa học, quan trọng là các công bố quốc tế trên các tạp chí quốc tế 

uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus.  

Những kết quả thành công trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Quản trị trong 

những năm gần đây, ngoài nỗ lực của các giảng viên còn có sự quan tâm, động viên và tạo điều 

kiện thuận lợi của Lãnh đạo Nhà trường và sự nỗ lực định hướng và thúc đẩy của Lãnh đạo 

Khoa. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động này.  

Thứ nhất, mặc dù lĩnh vực kinh tế có nhiều tạp chí trong và ngoài nước, nhưng có thể 

giảng viên của khoa rất khó tiếp cận để các bài báo của mình được duyệt do số lượng bài gửi từ 

các trường khối kinh tế rất lớn, tiêu chí chất lượng bài báo cũng ngày càng nâng cao, phương 

pháp nghiên cứu và các kỹ thuật trong nghiên cứu kinh tế có sự tiến bộ vượt bậc, các bài 

nghiên cứu đòi hỏi cần có kết quả và phương pháp nghiên cứu tốt hoặc mới.  

Thứ hai, đội ngũ nhân lực của khoa không đồng đều về năng lực nghiên cứu, khi chỉ có 

một số thầy cô có khả năng xuất bản được các bài báo cũng như thực hiện được các đề tài 

nghiên cứu.  

Thứ ba, chính sách đào tạo và phát triển cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh 

vực kinh tế chưa đủ mạnh để gia tăng năng lực nghiên cứu cho giảng viên của khoa.  

Thứ tư, cơ chế để thúc đẩy và khuyến khích chưa thực sự đủ mạnh để giảng viên chủ 

động, tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.  

Kế hoạch từ năm 2020 đến 2030, Khoa sẽ thực hiện nhiều hơn nữa các hội thảo cấp 

trường trên cơ sở gắn chuyên môn của khoa với các khoa và phòng ban của trường. Thực hiện 

việc tổ chức hội thảo quốc tế để trao đổi, học hỏi chuyên môn với các chuyên gia trong và 

ngoài nước. Khuyến khích giảng viên trong khoa tham gia các hoạt động nghiên cứu như viết 

bài báo công bố, viết tham luận trong các hội thảo trong và ngoài trường, tổ chức các buổi 

seminar chuyên đề nghiên cứu, tổ chức các hội thảo cấp khoa và cấp trường.  

Để thúc đẩy hơn nữa hoạt động nghiên cứu, công bố khoa học, các giảng viên của Khoa 

cần được hỗ trợ để tham gia các lớp đào tạo về phương pháp nghiên cứu khoa học và kỹ thuật 

nghiên cứu hiện đại. Hiện tại, các tạp chí kinh tế trong nước và ngoài nước khá nhiều, nhưng 

giảng viên của khoa vẫn khó tiếp cận để các bài báo của mình được duyệt do số lượng bài gửi 

từ các trường khối kinh tế rất lớn, tiêu chí chất lượng bài báo cũng ngày càng nâng cao, 

phương pháp nghiên cứu và các kỹ thuật trong nghiên cứu kinh tế có sự tiến bộ vượt bậc, các 

bài nghiên cứu đòi hỏi cần có kết quả và phương pháp nghiên cứu tốt hoặc mới. Vì vậy, cần 

thiết phải có các chương trình cho giảng viên tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn về phương 

pháp và cách thức nghiên cứu khoa học. Giảng viên tham gia đào tạo cũng cần có cơ chế ràng 

buộc, như bắt buộc phải đạt được kết quả về sản phẩm khoa học (là bài báo khoa học, đề tài 
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hoặc tiêu chí cụ thể) sau một khoảng thời gian nhất định. Khi hoạt động đào tạo này được thực 

hiện cùng với cơ chế ràng buộc thì hiệu quả mang lại về nghiên cứu khoa học của Khoa sẽ cải 

thiện đáng kể. 

Bên cạnh đó, Khoa Quản trị và Nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu 

trong nước và quốc tế, tìm kiếm những hội thảo, dự án nghiên cứu để giảng viên có cơ hội 

nâng cao năng lực nghiên cứu và mở rộng mạng lưới nghiên cứu. Các chương trình trao đổi 

giảng viên hoặc các cơ hội học tập trình độ tiến sĩ ở nước ngoài cũng có vai trò thúc đẩy công 

bố khoa học và hợp tác nghiên cứu quốc tế của Khoa Quản trị. Về cụ thể, trong thời gian tới, 

để thúc đẩy hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, Khoa Quản trị sẽ chú 

trọng thực hiện các giải pháp sau: 

Giai đoạn 2021-2025:  

Thứ nhất, tổ chức các seminar trao đổi chuyên môn và các seminar chuyên đề nghiên cứu 

để nâng cao năng lực chuyên môn và nghiên cứu. Giải pháp cho hoạt động này là thực hiện 

chia sẻ, trao đổi trong nội bộ Khoa được thực hiện bởi các giảng viên có kinh nghiệm và/hoặc 

có công bố trong nước và quốc tế, hoặc các nghiên cứu đang thực hiện dở dang (working 

paper) để nhận được sự góp ý tốt hơn. Ngoài ra, nên thường xuyên được nhà trường hỗ trợ mời 

các chuyên gia trong và ngoài nước đến chia sẻ, điều này vốn được thực hiện thường xuyên (có 

khi hàng tuần ở các trường nước ngoài).  

Thứ hai, đào tạo về phương pháp nghiên cứu khoa học và kỹ thuật nghiên cứu hiện đại. 

Khoa cần được nhà trường hỗ trợ để cử giảng viên tham gia các lớp đào tạo về phương pháp và 

kỹ thuật thực hiện nghiên cứu khoa học để tiếp thu các cách tiếp cận mới. Hướng đề xuất có 

thể là tổ chức lớp và đào tạo nội bộ kết hợp với mời các chuyên gia/giảng viên ngoài trường có 

kinh nghiệm, có năng lực chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu để giảng dạy tại trường hoặc 

hỗ trợ kinh phí cho giảng viên tham gia học tại các cơ sở đào tạo trong nước.  

Thứ ba, xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh: Nhà trường cần xây dựng nhóm nghiên cứu 

mạnh cho Khoa để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học như: viết bài báo đăng tạp chí 

trong nước và quốc tế, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, nghiên 

cứu tổ chức hội thảo,.… 

Thứ tư, tăng cường hơn nữa việc hỗ trợ kinh phí tham gia các hội thảo có bài tham luận 

được trình bày: để thúc đẩy trao đổi chuyên môn và hợp tác nghiên cứu, nhà trường cần hỗ trợ 

nhiều hơn cho giảng viên tham dự các hội thảo trong nước và quốc tế.  

Thứ năm, Khoa sẽ thực hiện nhiều hơn nữa các hội thảo cấp trường trên cơ sở gắn 

chuyên môn của khoa với các khoa và phòng ban của trường. Kế hoạch trong năm năm tới, 

khoa sẽ thực hiện tổ chức hội thảo quốc tế để trao đổi, học hỏi chuyên môn với các chuyên gia 

trong và ngoài nước. Tiếp tục khuyến khích giảng viên trong khoa tham gia các hoạt động 

nghiên cứu như viết bài báo công bố, viết tham luận trong các hội thảo trong và ngoài trường, 

tổ chức các buổi seminar chuyên đề nghiên cứu, tổ chức các hội thảo cấp khoa và cấp trường.  
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Giai đoạn 2026-2030: như giai đoạn 2020-2025, Khoa sẽ tiếp tục tổ chức các seminar 

trao đổi chuyên môn và các seminar chuyên đề nghiên cứu, đào tạo về phương pháp nghiên 

cứu khoa học và kỹ thuật nghiên cứu hiện đại. Giai đoạn này sẽ được đẩy mạnh hơn nữa theo 

hướng nâng cao chất lượng với sự tham gia, hướng dẫn của các giáo sư, nhà nghiên cứu uy tín 

trong và ngoài nước. Khoa cũng sẽ tăng cường tổ chức các hội thảo cấp khoa và cấp trường, tổ 

chức hội thảo quốc tế để trao đổi, học hỏi chuyên môn với các chuyên gia trong và ngoài nước. 

Tiếp tục khuyến khích giảng viên trong khoa tham gia các hoạt động nghiên cứu như thực hiện 

các đề tài nghiên cứu, viết bài báo công bố, viết tham luận trong các hội thảo trong và ngoài 

nước. Cũng trong giai đoạn này, Khoa sẽ đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế, 

tổ chức hội thảo và tìm kiếm những hội thảo để giảng viên có cơ hội nâng cao năng lực nghiên 

cứu và mở rộng mạng lưới nghiên cứu trong và ngoài nước, tìm kiếm cơ hội cử giảng viên đi 

trao đổi nghiên cứu, học tập trình độ tiến sĩ, sau tiến sĩ (postdoc) ở nước ngoài. 

Để thực hiện thành công những giải pháp trên nằm phát triển hơn nữa hoạt động nghiên 

cứu khoa học của Khoa Quản trị trong tương lai, ngoài nỗ lực của các giảng viên và lãnh đạo 

Khoa thì rất cần sự quan tâm, động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo Nhà 

trường cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các phòng ban chức năng. 
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ĐỔI MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC TƯ THỤC ĐỂ THÍCH NGHI VỚI GIAI ĐOẠN HẬU COVID-19 

PGS.TS.Nguyễn Văn Trình  

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM 

TS.Hồ Thiện Thông Minh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

 

TÓM TẮT 

Hoạt động nghiên cứu khoa học không thể thiếu trong trường đại học để đào tạo thế hệ 

lao động mới thích nghi với môi trường công tác đang thay đổi nhanh chóng. Trong kỉ nguyên 

số, cách tiếp cận về phương pháp nghiên cứu khoa học có rất nhiều thay đổi, theo xu hướng 

ngày càng bình đẳng hơn về điều kiện nghiên cứu cho tất cả mọi người. Phương pháp nghiên 

cứu khoa học theo cách truyền thống không còn phù hợp, đặc biệt trong tình trạng bình 

thường mới hậu COVID-19 nhu cầu xã hội sẽ có nhiều thay đổi. Nhiều ngành nghề, phương 

thức làm việc truyền thống sẽ biến mất và những phương thức mới, ngành nghề mới sẽ xuất 

hiện. Đặc trưng của nghiên cứu khoa học trong giai đoạn mới là nhanh chóng, kịp thời và linh 

hoạt. Vì thế việc đổi mới tư duy về cách tiếp cận nghiên cứu của từng giảng viên ở các cơ sở 

giáo dục đại học tư thục là cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu. Bài viết đi 

sâu nghiên cứu vấn đề này. 

 

1. Giới thiệu 

Trường đại học (Đại học) là cái nôi sáng tạo ra tri thức và công nghệ mới. Phần lớn 

những phát minh, sáng chế  làm thay đổi cuộc sống của nhân loại xuất phát từ các trường Đại 

học. Trong nền kinh tế số, các mối quan hệ sản xuất thay đổi nhanh chóng như hiện nay, 

nghiên cứu khoa học (NCKH) trong trường Đại học càng quan trọng hơn bao giờ hết. Nó 

không những góp phần tạo ra sản phẩm mới, công nghệ mới mà còn góp phần đào tạo ra những 

người lao động mới, thích nghi nhanh chóng với môi trường công tác đang thay đổi. Phương 

pháp dạy học theo kiểu truyền thụ kiến thức của những thế kỉ trước hoàn toàn không còn phù 

hợp với thời đại ngày nay. Với lượng tri thức gia tăng nhanh chóng, tốc độ tính toán tăng gấp 

đôi sau 18 tháng, thì con người không có cách nào nhớ hết những kiến thức của lĩnh vực mình 

đang hoạt động. Cách tốt nhất là trang bị cho sinh viên (SV) những kiến thức căn bản làm nền 

tảng và một phương pháp để họ có thể áp dụng những quy luật căn bản đó vào thực tiễn, thích 

nghi với  yêu cầu của công việc. 

Vì vậy, rèn luyện cho SV phương pháp NCKH ngay từ khi còn học ở trường là yêu cầu 

không thể thiếu đối với mọi chương trình đào tạo của trường Đại học. Điều này đòi hỏi giảng 

viên (GV) phải nghiên cứu, hiểu biết sâu sắc, đầy đủ vấn đề mà mình muốn truyền đạt và tập 

cho SV kĩ năng NCKH sau này. Bên cạnh đó, NCKH còn tạo nên uy tín của trường. Kết quả 
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này là thành quả do cả thầy lẫn trò đóng góp. Các bảng xếp hạng uy tín trên thế giới đều áp 

dụng trọng số rất cao cho kết qủa NCKH của trường Đại học. Đối với GV, kết quả NCKH tạo 

nên uy tín cá nhân, tên tuổi của GV Đại học gắn với các công trình khoa học nổi trội, những 

phát minh và sáng chế. Đối với đất nước, NCKH của các trường Đại học góp phần tạo nên sản 

phẩm, công nghệ mới, tạo nên thương hiệu quốc gia, góp phần phát triển KT- H. Tại Hội nghị 

triển khai công tác ngành Khoa học và Công nghệ năm     , công bố thuộc hệ thống tài liệu 

ISI trong năm   1  ước tính là     , tiếp tục tăng     so với năm   18 là      công bố. Con 

số tăng tương tự ( 1 ) đối với những công bố thuộc hệ thống Scopus, cụ thể con số năm   18 

là 8    so với năm   1  ước tính là 11  1. Bên cạnh công tác NCKH quốc tế thì các công 

trình khoa học của Việt Nam c ng được quốc tế tham khảo, trích dẫn trong nhiều nghiên cứu 

của họ. Trong đó, Trung Quốc và    có lượng trích dẫn từ Việt Nam nhiều nhất, tiếp theo là 

các quốc gia  nh,  n Độ,  c, Nhật Bản, Thái  an  (S.H,   1 ). 

Việc được trích dẫn bởi những quốc qua hàng đầu về khoa học công nghệ là cơ sở để 

Việt Nam phổ biến các kết quả nghiên cứu ra toàn thế giới, hướng tới phát triển khoa học công 

nghệ, kinh tế, đời sống    hội  mang tính đa dạng và hội nhập quốc tế. 

Đại dịch COVID-1  đ  gây ra những thách thức rất lớn đối với mọi ngành KT-XH, trong 

đó có giáo dục Đại học. Trạng thái bình thường mới hậu COVID đòi hỏi chúng ta phải thích 

nghi nhanh chóng với cuộc sống và môi trường làm việc nhiều thay đổi so với trước. Một số 

ngành nghề truyền thống sẽ biến mất và những ngành nghề mới sẽ xuất hiện. Trường Đại học 

nói chung, các trường Đại học tư thục nói riêng phải  ác định được điều này để linh hoạt thay 

đổi chương trình, ngành nghề đào tạo, c ng như phương thức quản lí mới, xác lập phương pháp 

nghiên cứu mới, đòi hỏi thầy và trò phải có năng lực thích nghi, đáp ứng nhanh chóng yêu cầu 

xã hội. 

Những thay đổi trong trạng thái bình thường mới dễ hiểu vì đại dịch COVID-19 là thảm 

họa mà loài người lần đầu tiên phải đối mặt nên chưa nước nào có kinh nghiệm trong đáp ứng 

yêu cầu của xã hội khi dịch bệnh đi qua. Nhưng có điều chắc chắn là xã hội sẽ cần những sản 

phẩm mới, quy trình công nghệ mới, phương thức làm việc mới  để đáp ứng yêu cầu sản xuất 

và sinh hoạt khác với những gì đ  diễn ra trong quá khứ. Đặc tính cơ bản của hoạt động NCKH 

trong giai đoạn hậu COVID-19 sẽ là nhanh chóng, kịp thời và linh hoạt. Trong tình hình đó, 

phương pháp NCKH c ng cần được tiếp cận theo hướng linh hoạt, phi truyền thống tại các 

trường Đại học tư thục. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Các hạn chế về nghiên cứu khoa học ở các trường đại học tư thục hậu Covid-19 

Danh sách các cơ sở giáo dục đại học có nhiều công bố quốc tế nhất của Việt Nam   1 , 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng dẫn đầu so với tất cả các cơ sở còn lại. Danh sách với sự góp 

mặt của phần lớn những cơ sở công lập, chỉ có    cơ sở tư thục là Đại học Duy Tân và Đại học 

Nguyễn Tất Thành, đây c ng là    cơ sở có mức đầu tư lớn cho KHCN và về số lượng bài báo 

quốc tế trong các cơ sở tư thục. 
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 ảng 1:   nh  ách c   ở giá   ục đại học c ng       c tế nhiề  nh t  iệt     n        

STT     ở giá   ục đại học   i  á  
 á  cá   

h i ngh  
 hác   ng 

1 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 2545 67 161 2773 

2 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 846 284 41 1171 

3 Trường Đại học Duy Tân 1038 52 79 1169 

4 Đại học Quốc gia Hà Nội 656 127 37 820 

5 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 451 185 32 668 

6 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 481 58 26 565 

7 Đại học Đà N ng 230 83 12 325 

8 Trường Đại học Cần Thơ 232 48 26 306 

9 Đại học Thái Nguyên 219 38 44 301 

10 Đại học Huế 248 17 21 286 

 gu n   o ,  copus 

Quan điểm, nhận thức và trách nhiệm của l nh đạo về nhiệm vụ NCKH ở các cơ sở đào 

tạo Đại học tư thục đ  có chuyển biến tích cực về chất lượng. Tuy nhiên, thực tế vận dụng thì 

còn bộc lộ ở nhiều hạn chế: - Hoạt động NCKH ở các trường Đại học tư thục trong thời gian 

qua vẫn còn yếu cả về số lượng và chất lượng, hoạt động chủ yếu là giảng dạy. Số lượng các 

bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế còn ít, các công trình NCKH của các GV 

có học vị tiến sĩ, chức danh phó giáo sư, giáo sư còn rất hạn chế. Số lượng GV và chức danh 

khoa học tăng khá đáng kể hàng năm nhưng số lượng các bài báo trên các tạp chí quốc tế có 

chỉ số (ISI/SCOPUS) còn rất khiêm tốn (Ngô Thị Thu Hồng, Phạm Thị Lan Anh, 2019); - Hoạt 

động NCKH đóng vai trò quan trọng trong các trường Đại học tuy nhiên các GV còn gặp nhiều 

khó khăn trong hoạt động này. Khó khăn lớn nhất có lẽ là việc các GV không được cung cấp 

đầy đủ nguồn kinh phí để thực hiện đề tài NCKH. Bên cạnh đó, thủ tục đăng kí đề tài NCKH, 

thanh toán kinh phí NCKH còn khá phức tạp (Đào Ngọc Cảnh, 2018); - Các trường Đại học tư 

thục chưa thực sự coi trọng đầu tư cho hoạt động NCKH, biểu hiện là chưa  ây dựng được hệ 

thống quy chế ràng buộc (khen thưởng, xử phạt) đối với những GV hoàn thành và không hoàn 

thành nhiệm vụ NCKH theo quy định hàng năm; - Một số trường đầu tư lớn cho hoạt động 

NCKH, nhưng nhằm vào mục tiêu xây dựng “thương hiệu” nhà trường bằng hình thức “thương 

mại hóa" công trình NCKH mà không bằng chính thực lực đội ng  GV của trường; - Trong các 

trường Đại học tư thục còn tồn tại những mâu thuẫn giữa phát triển và lợi nhuận, qua việc đầu 

tư nhiều cho các hoạt động giảng dạy, chăm sóc giữ người học; ít chú ý đầu tư cho lĩnh vực 

NCKH và bồi - dưỡng nâng cao trình độ GV; - Vì các hoạt động thu chi của các trường đều 

phụ thuộc vào nguồn thu học phí, khả năng tích l y vốn không ổn định, nên các trường chỉ tập 

trung đầu tư cho việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện dạy học phục vụ cho dạy và học, ít 
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chú ý đầu tư cho NCKH; - Hạn chế lớn, có tính chất đặc thù chính là các tác động từ đại dịch 

Covid-1 . Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chính phủ và cộng đồng các cơ sở đào 

tạo, viện, trung tâm nghiên cứu huy động toàn bộ các tiềm lực kinh tế, quốc phòng, y tế  để 

 ác định và phát triển nhằm thúc đẩy nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất vắc-xin phục vụ công tác 

phòng, chống đại dịch Covid-19 và nhanh chóng nghiên cứu, điều chế ra thuốc đặc trị phòng 

bệnh phục vụ sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, đối với các trường Đại học tư thục, trước yêu 

cầu cấp bách nghiên cứu từ thực tiễn hậu Covid-1 , quá trình đặt hàng và nghiên cứu đề tài 

triển khai không hề dễ dàng do sự giãn cách xã hội không tạo điều kiện đảm bảo việc nghiên 

cứu liên tục, kinh phí nhà trường bổ sung và ưu tiên để triển khai ngay các đề tài đáp ứng nhu 

cầu cộng đồng xã hội nhằm phòng, chống đại dịch Covid-19 (ví dụ nhu cầu đào tạo trực tuyến, 

hội họp trực tuyến, nghiên cứu trực tuyến). Ngoài ra các trường Đại học tư thục còn bị động 

đặc thù xuất phát từ việc thiếu đơn đặt hàng NCKH của cơ quan nhà nước (ví dụ Bộ Y tế, Bộ 

KHCN, Bộ GD-ĐT), cộng đồng doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế đồng thời đội ng  nghiên 

cứu đầu ngành tại các trường Đại học tư thục chưa đủ tầm ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu 

uy tín cấp địa phương, quốc gia và khu vực. 

2.2. Những nguyên nhân làm hạn chế công tác nghiên cứu khoa học ở các trường đại học 

tư thục ở nước ta 

Nguyên nhân phổ biến nhất ở các trường Đại học tư thục là: (1) thiếu trang thiết bị, đầu 

tư cho NCKH quá thấp khiến cho giảng viên không có điều kiện thực hiện NCKH; (2) giờ 

giảng nhiều, giảng viên lo giảng dạy, không còn thời gian nghiên cứu; (3) kinh tế khó khăn, 

thầy giáo phải đi dạy để trang trải kinh tế gia đình, NCKH tốn nhiều thời gian, công sức nhưng 

thu nhập không được gì về mặt kinh tế (Trần Thanh Ái, 2014).  

Nguyên nhân khác là thiếu sự đồng hành của doanh nghiệp trong NCKH.  ôi trường 

doanh nghiệp ở một số địa phương còn nhỏ bé, nhu cầu nghiên cứu để nâng cao hiệu quả công 

việc, chất lượng sản phẩm hầu như không có khiến cho nhà nghiên cứu cảm thấy đơn độc, 

thiếu sự hỗ trợ từ những người có nhu cầu. Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp chưa 

được phát huy và còn thiếu sự liên kết trách nhiệm giữa doanh nghiệp với nhà trường, nên chưa 

nhận được nguồn đầu tư chủ động từ doanh nghiệp cho các nghiên cứu ứng dụng phục vụ sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các trường c ng chưa tận dụng khai thác hết 

lợi thế của mình là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; thế mạnh từ đội ng  có kinh nghiệm 

(các nhà KH và GV nghiên cứu lâu năm) và sự hỗ trợ của các địa phương, các ngành, doanh 

nghiệp, để thực hiện các nghiên cứu ứng dụng phục vụ các địa phương, doanh nghiệp, c ng 

như mối liên kết, liên ngành, liên trưởng trong hoạt động NCKH và triển khai ứng dụng công 

nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hỗ trợ các doanh nghiệp. 

Thêm vào đó, sự liên kết giữa các nhà khoa học trong nước và quan hệ hợp tác trao đổi 

GV, nghiên cứu viên trong nước với nước ngoài ở các trường Đại học tư thục còn rất hạn chế. 

Do không có điều kiện để mời GV, nhà  nghiên cứu của nước ngoài đến làm việc nên các nhà 

khoa học nước ta khó cập nhật được tiến bộ của lĩnh vực mình đang nghiên cứu c ng như 

phương pháp thực hiện NCKH. Thiếu cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ để nghiên cứu, tham 
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khảo là một nguyên nhân khá phổ biến. Cho đến nay chỉ có rất ít cơ sở giáo dục đại học ở nước 

ta mua bản quyền truy cập vào các kho tài liệu khoa học công nghệ lớn trên thế giới. Vì thế, 

cán bộ nghiên cứu gặp nhiều khó khăn để cập nhật thông tin nhằm tiếp tục công việc nghiên 

cứu của mình (Trương Thị Diễm và  ê Văn Toán,     )   , trang 1  . 

Các trường Đại học tư thục, khi lập kế hoạch phân bổ ngân sách cho các hoạt động lại 

chưa chủ động lập được kế hoạch ngân sách cho từng lĩnh vực hoạt động NCKH để chủ động 

khi sử dụng, nên luôn bị động khi triển khai các chương trình và hợp tác nghiên cứu. đầu tư 

cho NCKH còn dàn trải, chưa  ác định được trọng tâm, trọng điểm khiến cho nguồn lực đầu tư 

NCKH chưa tạo nên những cú hích giúp cho hoạt động NCKH trong các trường Đại học tư 

thục phát triển bền vững. 

Cuối cùng, hệ thống các trường Đại học tư thục không nhận được nguồn đầu tư của Nhà 

nước, chưa có cơ chế chính sách phù hợp và chưa đủ nguồn lực tài chính để thu hút đội ng  

GV, các nhà khoa học tham gia hoạt động NCKH.  

2.3. Những yếu t  khách quan giúp khắc phục khó kh n về điều kiện nghiên cứu khoa 

học tại các trường đại học tư thục 

Trước hết, phải khẳng định rằng, dù điều kiện nghiên cứu có thuận lợi đến mấy mà GV 

không hứng thú trong NCKH thì c ng khó làm khởi sắc được hoạt động NCKH của nhà 

trường. Khi GV trẻ có nguyện vọng ở lại trường làm công tác giảng dạy thì đ  có ít nhiều hoài 

bão về NCKH. Cho nên, ngay từ xuất phát điểm, đ  là GV thì ai c ng có ít nhiều thích thú khi 

làm NCKH. Vấn đề là làm sao “kích hoạt” được niềm đam mê NCKH của đội ng  GV trong 

các nhà trường (Nguyễn Ngọc Cường,   18). 

Điều kiện NCKH ngày nay khác xa so với thế kỉ trước. Trước đây, chúng ta phải cần 

phòng thí nghiệm đồ sộ với trang thiết bị hiện đại; phải cần có thư viện với đầy đủ tạp chí khoa 

học, sách chuyên ngành thì mới nghiên cứu được. Ngày nay với chiếc máy tính nhỏ gọn, với 

các phần mềm chuyên dụng, với bản quyền khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến, chúng ta vẫn có 

thể làm NCKH một cách nghiêm túc. Điều này ngày càng tạo nên sự bình đẳng cho tất cả mọi 

người trong hoạt động NCKH. Tuy nhiên, nghiên cứu thực nghiệm vẫn rất cần nhưng đó không 

phải là lựa chọn duy nhất của nhà nghiên cứu trong thời đại ngày nay. Hướng nghiên cứu mô 

phỏng đang là trào lưu thế giới, có ý nghĩa quan trọng không kém nghiên cứu thực nghiệm. 

Nếu không nghiên cứu mô phỏng, không nghiên cứu thực nghiệm, người làm công tác nghiên 

cứu có thể viết review, tổng quan, c ng là một hướng nghiên cứu. Các nghiên cứu về xã hội 

nhân văn càng có nhiều thuận lợi trong công bố quốc tế vì văn hóa,    hội mỗi nước mỗi khác, 

dễ dàng tạo nên sự khác biệt. Vấn đề ở chỗ người làm nghiên cứu phải giỏi ngoại ngữ, thông 

thạo tiếng  nh để viết bài. Đối với những người có ước mơ sáng chế, với những mô đun thiết 

bị, bo mạch, linh kiện, vật tư tiêu chuẩn có thể mua dễ dàng trên mạng ngày nay có thể giúp 

chúng ta chế tạo nên prototype, điều mà thế kỉ trước chúng ta không thể nào tưởng tượng được. 

Có thể nói ngày nay, cái quan trọng là có ý tưởng về sản phẩm còn việc biến ý tưởng đó thành 

hiện thực không còn là vấn đề lo lắng (Phan Thị Tú Nga,   11). 
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Tóm lại, thời đại ngày nay nếu nêu lí do “vì thiếu phòng thí nghiệm, thiếu đầu tư nên 

không làm NCKH được” là không thuyết phục tại các trường Đại học tư thục ở Việt Nam. 

2.4. Giải pháp đ i mới hoạt đ ng nghiên cứu khoa học tại các trường đại học tư thục  

Dựa trên những nguyên nhân chủ quan tồn tại ở các trường Đại học tư thục, nhóm tác giả 

đề xuất một số giải pháp đổi mới hoạt động NCKH. 

- Đối với Nhà nước và các bộ ngành liên quan: + Nhà nước phải có chính sách và trách 

nhiệm đầu tư ngân sách thích đáng hỗ trợ các trường tư thục, để các trường chủ động các hoạt 

động nói chung và NCKH nói riêng thực hiện xây dựng cơ sở, phương tiện nghiên cứu, đặc 

biệt với các nghiên cứu thực nghiệm; + Các cơ quan quản lí nhà nước cần tập trung đầu tư cho 

các nguồn cơ sở dữ liệu khoa học dùng chung cho toàn bộ hệ thống giáo dục Đại học, bao gồm 

cả Đại học tư thục. Hiện nay trên thế giới có nhiều kho dữ liệu khoa học công nghệ phong phú 

và uy tín. Nếu từng trường đầu tư bản quyền truy cập sẽ rất tốn kém và lãng phí. Vì vậy, cơ 

quan nhà nước cần đầu tư chung để tất cả các trường trong cả nước, bao gồm cả các trường tư 

có thể khai thác được sẽ có ý nghĩa thiết thực; + Nhà nước và Bộ chủ động giao nhiệm vụ 

NCKH cho các trường bằng các hình thức khác nhau theo chủ đề thuộc lĩnh vực hoạt động là 

thế mạnh của từng trường với mức kinh phí hợp lí (hiện còn quá ít trường tư thục được giao 

nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước); + Bộ GD-ĐT cùng Bộ KH&CN, Bộ VHTT&DL, Bộ 

 ĐTB& H phải có sự thống nhất với nhau, đề ra các chương trình nghiên cứu ngảnh và liên 

ngành để đặt hàng các trưởng nghiên cứu theo chủ đề và theo mục tiêu phát triển của các Bộ, 

đồng thời cam kết cung cấp tài chính đầy đủ, đúng tiến độ củng việc sử dụng kết quả sau 

nghiên cứu; Giới thiệu, cung cấp, bổ sung đội ng  các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu có kinh 

nghiệm, các tổ chức nghiên cứu để các trường tư thục có cơ hội liên kết, hợp tác thực hiện các 

nghiên cứu cơ bản và ứng dụng; + Khoa học cần phát triển cái mới, khám phá cái chưa có, nhất 

là trong giai đoạn hậu COVID-19, không ai biết được phương pháp nghiên cứu rồi sẽ ra sao, 

vật tư, thiết bị sau này có còn tìm được trên thị trường hay không, những giải pháp mới nào sẽ 

xuất hiện... Vì thế cơ quan quản lí nhà nước cần đổi mới công tác quản lí NCKH, thay đổi tư 

duy quản lí phù hợp với trạng thái bình thường mới hậu COVID-19.  

Cuối cùng, do đề án nghiên cứu có quy mô rộng, thời gian thực hiện dài, tiếp cận với xu 

thế nghiên cứu mới nên phương pháp nghiên cứu và các công cụ phục vụ nghiên cứu cần được 

cập nhật thường  uyên. Đặc biệt trong giai đoạn bình thường mới sau đại dịch COVID-19, 

phương pháp làm việc, phương pháp nghiên cứu sẽ có nhiều thay đổi, khó đoán trước. Vì thế, 

sau khi quyết định lựa chọn các đề án nghiên cứu  ong, Cơ quan nhà nước, Bộ ngành trung 

ương và địa phương nên giao cho các trường thực hiện các thủ tục còn lại - từ tổ chức thực 

hiện đến khi nghiệm thu kết quả - để có thể linh hoạt điều chỉnh đảm bảo tính kịp thời và hiệu 

quả của đề án nghiên cứu. 

Đối với l nh đạo quản lí các trường: + Đội ng  CBQ  ở các trường Đại học tư thục cần: 

(1) thay đổi căn bản về quan điểm, nhận thức và trách nhiệm của mình khi điều hành thực hiện 

các hoạt động chung và NCKH theo chiến lược của trường; (2) xóa bỏ triệt để quan điểm và 

xúc tiến thực hiện nhiệm vụ khoa học theo hình thức “thương mại hóa" phục vụ cho mục đích 
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trước mắt, không nhà hợp với năng lực thật của trường; + Đổi mới phương thức giao đề tài,  

các nhà trường đều phải dành một khoản chi tiêu nhất định hằng năm để đầu tư cho hoạt động 

NCKH theo quy định.  âu nay các trường vẫn đầu tư theo cách truyền thống thông qua các đề 

tài nhỏ lẻ và manh mún từ cấp khoa. Phương thức này cần được thay đổi, bởi phương thức đầu 

tư theo từng đề tài nhỏ lẻ chỉ có ý nghĩa trong ngắn hạn, khó có thể phát triển theo hướng lâu 

dài. Khi đề tài kết thúc thì công việc nghiên cứu c ng dừng lại ở đó. Vì thế, thay vì hỗ trợ kinh 

phí cho đề tài nhỏ lẻ, chúng ta đầu tư cho những đề án nghiên cứu lớn, mang tính tích hợp, đa 

ngành, có mục tiêu cụ thể. Các đề án này mang tính cạnh tranh cao giữa các nhóm nghiên cứu 

mạnh, có thể được thực hiện trong nhiều năm để đạt được sản phẩm và mục tiêu đầu ra; + Các 

trường nên tổ chức các nhóm nghiên cứu mạnh trong từng trường hay liên trường trong khối 

các trường Đại học tư thục tạo thành đội ng  uy tín và có tầm ảnh hưởng đến các sản phẩm 

nghiên cứu có quy mô khu vực và quốc gia; thành lập các văn phòng chuyển giao công nghệ; + 

Xây dựng quy chế, chế độ, chính sách (khen thưởng, xử phạt...) để khuyến khích, tạo động lực 

thu hút đội ng  GV, nhà khoa học thực hiện NCKH theo thế mạnh ngành nghề trường đang 

đào tạo và liên kết với các doanh nghiệp, địa phương trong đầu tư nhân lực, vật lực và sử dụng 

các kết quả nghiên cứu với tinh thần trách nhiệm cao. 

- Với đội ng  GV: + Đội ng  GV, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu ở các trường phải 

 ác định rõ NCKH, cùng với giảng dạy là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu luôn gắn bó 

song hành, để luôn chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch hành động với tinh thần trách 

nhiệm cao của mình; + Khi lựa chọn nhiệm vụ NCKH, các GV phải hướng theo các lĩnh vực 

khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng đặc biệt chú ý các NCKH ứng dụng phục vụ trực tiếp 

cho lĩnh vực mình đang làm việc c ng như các ngành kinh tế khác; Tăng cường các hoạt động 

kết hợp với đồng nghiệp có thể mạnh và các đối tượng sử dụng kết quả nghiên cứu theo cách 

cùng đầu tư nhân lực vật lực và cùng thực hiện, hoặc đầu tư kinh phí, đặt hàng các vấn đề 

nghiên cứu và cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu; Xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên 

ngành và liên ngành tạo phổ rộng trong các ngành khoa học có liên quan để hỗ trợ cho nhau; 

Biết trân trọng và giữ gìn các giá trị và vị thế của người GV trong trường Đại học tư thục, nơi 

đào tạo nguồn nhân lực trình độ và chất lượng cao, để tích cực thực hiện NCKH nâng cao năng 

lực cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời phải thực sự là điểm tựa vững 

chắc và độ tin cậy cao với các ngành kinh tế khác, khi họ sử dụng sản phẩm đào tạo của trường 

mình.  

3. Kết luận 

Để đào tạo thế hệ lao động mới thích nghi với môi trường công tác đang thay đổi nhanh 

chóng thì các trường Đại học tư thục cần tăng cường hoạt động NCKH. GV cần tạo cho mình 

niềm đam mê NCKH, đổi mới cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, tận dụng tối đa lợi 

thế mà kỉ nguyên số đem lại để khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất khi thực hiện 

NCKH. Các trường Đại học tư thục cần đổi mới công tác tổ chức hoạt động NCKH để tạo điều 

kiện mọi cán bộ, GV tham gia nghiên cứu theo hướng đơn giản hóa mọi thủ tục không cần 

thiết, nhắm tới mục tiêu và sản phẩm đầu ra. Việc tổ chức thành các nhóm nghiên cứu mạnh, 
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đầu tư hoạt động NCKH theo hướng các đề án cạnh tranh sẽ giúp nâng cao hiệu quả nguồn lực 

đầu tư. Phương thức quản lí “hành chính hóa” hoạt động khoa học công nghệ không còn phù 

hợp với giai đoạn bình thường mới hậu COVID-19 do nhu cầu xã hội, phương pháp làm việc, 

nghiên cứu sẽ có nhiều thay đổi. Đặc trưng của NCKH trong giai đoạn mới là nhanh chóng, kịp 

thời và linh hoạt. Vì thế, việc đổi mới tư duy về cách tiếp cận nghiên cứu của từng GV và đổi 

mới phương thức quản lí ở các cơ sở giáo dục Đại học tư thục và ở các cơ quan quản lí nhà 

nước là cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động NCKH, đồng thời c ng góp phần nâng cao vị 

thế và hình ảnh của các cơ sở giáo dục Đại học tư thục trong hệ thống giáo dục Đại học nói 

chung. 
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        TÓM TẮT 

         Bài nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc (ĐLLV) của 

giảng viên (GV) các trường Đại học (ĐH) ngoài công lập (NCL) tại TP. HCM. Dữ liệu nghiên 

cứu được thu thập từ 300 GV đang công tác tại các trường ĐH NCL trên địa bàn TP. HCM. 

Nghiên cứu vận dụng phương pháp định tính và định lượng với thảo luận nhóm, kiểm định 

Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính đa biến. Kết quả 

nghiên cứu đã chỉ ra rằng, có 7 nhân tố ảnh hưởng đến ĐLLV của GV các trường ĐH NCL 

trên địa bàn TP. HCM. Kết quả này có thể giúp các trường ĐH NCL tại TP. HCM trong việc 

định hướng các giải pháp chiến lược nhằm đáp ứng các nhu cầu của GV, góp phần nâng cao 

hơn nữa ĐLLV và cam kết gắn bó với nhà trường. 

 

1. Giới thiệu 

Trong giai đoạn hiện nay, nguồn nhân lực của tổ chức đóng vai trò hết sức quan trọng và 

quyết định nên sự thành công của tổ chức. ĐLLV thể hiện sự sẵn lòng ở mức độ cao của cá 

nhân trong việc nỗ lực hướng tới các mục tiêu của tổ chức, với điều kiện các nhu cầu cá nhân 

được thoả mãn (Robbins, 1998). ĐLLV giúp cho người lao động chuyển từ trạng thái chán nản 

sang thích thú và say mê đối với công việc (Islam và Ismail, 2008). Chính vì vậy, ĐLLV là một 

trong những nội dung quan trọng của công tác quản trị nhân sự, nó thúc đẩy người lao động 

hăng say làm việc và nâng cao năng suất lao động (Trần Kim Dung, 2011). 

Giáo dục phát triển là một lợi thế bền vững của quốc gia, trong đó có sự đóng góp rất lớn 

đến từ đội ngũ GV. GV có vai trò rất quan trọng đối với người học, nhà trường và xã hội. 

Raffini (1993) đã kết luận rằng sự tin tưởng của GV đối với bản thân và kiến thức giảng dạy 

của họ sẽ làm cho sinh viên có sự cố gắng lớn hơn, qua đó tác động đến thái độ học tập của 

sinh viên. Deborah và cộng sự (1999) cũng cho rằng phần lớn sinh viên sẽ nỗ lực học tập nếu 

GV mong đợi họ học. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu GV có ĐLLV thấp sẽ dẫn tới 

sự căng thẳng cao hơn so với những ngành nghề khác. Chính điều này sẽ dẫn đến sự không hài 

lòng hay bất mãn trong công việc và dẫn đến chất lượng giảng dạy thấp, làm giảm sự yêu nghề 

của họ (Esteve, 1992; Lens và Jesus, 1999). 

Để có thể hiểu sâu sắc về ĐLLV của GV, nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã được tiến 
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hành. Nghiên cứu của Kingdon và Teal (2007) đã phát hiện ra rằng có sự khác nhau về ĐLLV 

của GV giữa các trường ĐH thuộc khu vực công và khu vực tư. Một số nghiên cứu so sánh về 

động lực của GV tại các quốc gia khác nhau cũng đưa kết luận tương tự (Munaf và Seema, 

2009, Luna và cộng sự, 2010). Như vậy có thể nói rằng ĐLLV của GV có sự khác nhau trong 

những môi trường khác nhau. 

Hệ thống giáo dục ĐH của nước ta trong những năm qua đã không ngừng lớn mạnh, tính 

đến ngày 31/12/2017, theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống hiện có 235 trường 

ĐH, học viện (bao gồm 170 trường công lập, 60 trường NCL, 5 trường có 100% vốn nước 

ngoài). Tuy phát triển nhanh về quy mô nhưng chất lượng và hiệu quả đào tạo của khu vực 

NCL còn chưa theo kịp được với yêu cầu của thời đại, chưa tạo ra sức hút đối với xã hội. 

Người học còn băn khoăn khi lựa chọn học tập ở trường NCL, xã hội còn phân biệt, thị trường 

lao động còn hoài nghi về chất lượng đào tạo. Điều này tạo nên áp lực lớn đối với các trường 

NCL là phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, và một trong những điều kiện để đạt 

được mục tiêu này nằm ở chất lượng, thái độ và tâm huyết của đội ngũ GV trong các trường 

NCL. Để tồn tại và phát triển bền vững, đòi hỏi các trường ĐH NCL phải đặc biệt quan tâm tới 

yếu tố con người. Các trường ĐH NCL không những cần có những biện pháp nhằm giữ chân 

GV mà còn phải có những chính sách nhằm tăng cường động lực, khơi dậy khát khao cống 

hiến của GV vì sự nghiệp giáo dục, vì sự phát triển của nhà trường.  

Qua những luận điểm được trình bày ở trên, nhóm tác giả cho rằng, việc xác định và đo 

lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến ĐLLV của GV tại các trường ĐH NCL trên địa 

bàn TP. HCM có ý nghĩa cả về mặt khoa học và thực tiễn. Thứ nhất, GV là đối tượng có tri 

thức cao, hiểu biết và nhạy cảm đối với các vấn đề công bằng trong tổ chức. Các nghiên cứu về 

sự công bằng trong tổ chức và tác động của nó đến ĐLLV của GV còn chưa nhiều, đặc biệt là 

trong bối cảnh của Việt Nam. Do vậy, việc vận dụng lý thuyết công bằng trong nghiên cứu về 

ĐLLV của GV được xem là hướng tiếp cận mới của nhóm tác giả. Thứ hai, hầu hết các nghiên 

cứu liên quan đến chủ đề về ĐLLV của GV ở Việt Nam mới dừng ở việc chỉ ra lý do lựa chọn 

và gắn bó với nghề GV, một vài các nghiên cứu chỉ ra được một số nhân tố có ảnh hưởng đến 

ĐLLV của GV, tuy nhiên đối tượng nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các GV đang công tác 

tại các trường đại học công lập. Ba đặc điểm của trường ĐH NCL tạo nên sự khác biệt với 

trường công lập đó là: về mặt sở hữu, về mặt tài chính và về mặt tổ chức nhân sự, và những 

khác biệt này có thể tạo nên sự khác biệt về ĐLLVvà các nhân tố tác động tới ĐLLV của GV 

trong các trường ĐH NCL. Bên cạnh đó, với bối cảnh nghiên cứu lựa chọn là TP. HCM cũng 

có những nét văn hóa khác biệt về: tập quán, thói quen, lối sống, quan niệm sống so với GV ở 

các vùng miền khác. Việc thực hiện tại địa bàn TP. HCM sẽ giúp cho nghiên cứu này được tập 

trung và đồng nhất hơn. Thứ ba, kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc đề xuất một số hàm ý 

chính sách nhằm nâng cao ĐLLV của GV tại các trường ĐH NCL trên địa bàn TP. HCM trong 

tương lai. 

2. Khung phân tích 

Đặc điểm công tác của GV tại trường ĐH NCL nổi lên một số nét khác biệt so với trường 
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ĐH công lập, bao gồm: công tác tuyển dụng GV; chế độ hợp đồng lao động; yêu cầu đối với 

GV; công tác quy hoạch, đào tạo, phát triển GV; chính sách khen thưởng; chế độ đãi ngộ; thâm 

niên công tác của GV. Những khác biệt này có thể tạo nên sự khác biệt về ĐLLV và các nhân 

tố tác động tới ĐLLV của GV tại các trường ĐH NCL. Vì vậy, khi xem xét vấn đề ĐLLV và 

các nhân tố tác động tới ĐLLV của GV ở khu vực này cần phải quan tâm đến những khác biệt 

ở trên. 

Tuy có nhiều cách phát biểu khác nhau nhưng đa số các tác giả đều thống nhất rằng 

ĐLLV mang yếu tố cá nhân, xuất phát từ bên trong và nó được thúc đẩy bởi các yếu tố cả bên 

trong và bên ngoài từ môi trường làm việc của người lao động (Stee & Porter (1983), Pinder 

(1998), John (1993), Chang (1996), Ray (2001), Gundry (2007)). Trong nghiên cứu này, nhóm 

tác giả vận dụng định nghĩa về ĐLLV theo tiếp cận của Stee & Porter (1983). Khái niệm này 

đã được sử dụng trong nhiều nghiên cứu trước như: Mitchell và cộng sự (1997); Wright 

(2004); Saleem và cộng sự (2010) . 

Lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến ĐLLV của người lao động có thể chia thành 3 

nhóm, bao gồm: (1) nhu cầu, (2) nhận thức và (3) mục tiêu (Trần Kim Dung, 2011). Qua lược 

khảo cơ sở lý thuyết về nguồn gốc hình thành ĐLLV, nhóm tác giả nhận thấy lý thuyết công 

bằng trong tổ chức và lý thuyết đặc điểm công việc thể hiện tính phù hợp của nó trong việc 

nghiên cứu ĐLLV của GV tại các trường ĐH NCL trên địa bàn TP. HCM với các lý do sau:  

Thứ nhất, lý thuyết công bằng trong tổ chức được vận dụng, bởi vì: (1) GV là đội ngũ tri 

thức cao trong xã hội, có sự nhạy cảm và nhu cầu cao về công bằng trong đối xử. Họ cũng là 

tầng lớp có hiểu biết rộng, có nhu cầu kiểm soát quy trình cao. Do vậy, có thể nói GV có độ 

nhạy cảm lớn hơn so với những người lao động thuộc ngành nghề khác trong xã hội về vấn đề 

công bằng (Nguyễn Văn Thắng, 2015). (2) những ứng dụng lý thuyết công bằng trong quản lý 

cho thấy cảm nhận về sự công bằng có sự ảnh hưởng tích cực đến kết quả công việc, tạo mối 

quan hệ tốt đẹp trong tổ chức, tạo niềm tin và sự cam kết của cá nhân đối với tổ chức. Đây là 

những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự ổn định của tổ chức. Thực hiện công bằng trong tổ 

chức còn tạo ra sự đổi mới cho tổ chức (Korsgard, Schweiger và Sapienza, 1995). Đây là điều 

cần thiết đối với công tác quản lý giáo dục, đặc biệt là giáo dục ĐH của Việt Nam khi có rất 

nhiều nghiên cứu cho rằng giáo dục ĐH Việt Nam còn yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế 

và sự phát triển của xã hội trong tương lai. Bên cạnh đó, hiện nay còn ít nghiên cứu sử dụng lý 

thuyết công bằng trong việc lý giải các vấn đề liên quan đến ĐLLV, đặc biệt trong bối cảnh 

giáo dục của Việt Nam. 

Thứ hai, lý thuyết đặc điểm công việc của Hackman và Oldham (1980) cũng được vận 

dụng trong nghiên cứu này. Nhiều nghiên cứu áp dụng mô hình này cho thấy đặc điểm công 

việc có tác động mạnh đến ĐLLV của người lao động. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã 

vận dụng mô hình của Hackman và Oldham (1980) để kiểm định sự tác động của các yếu tố 

đặc điểm công việc đến ĐLLV của GV. 
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả (2020) 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nhóm tác giả vận dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để giải 

quyết mục tiêu nghiên cứu đề ra. Nghiên cứu định tính được thực hiện với kỹ thuật thảo luận 

nhóm nhằm khẳng định lại các nhân tố ảnh hưởng đến ĐLLV của GV tại các trường ĐH NCL 

trên địa bàn TP. HCM và điều chỉnh các thang đo cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. Kết 

quả của nghiên cứu định tính là bảng câu hỏi sơ bộ. Trước khi đưa vào khảo sát chính thức, 

bảng câu hỏi sơ bộ này đã được dùng để khảo sát thử với 20 người để kiểm tra mức độ rõ ràng, 

sát nghĩa của câu hỏi và có sự điều chỉnh phù hợp để hình thành bảng câu hỏi chính thức, sử 

dụng trong việc khảo sát thu thập dữ liệu nghiên cứu ở bước tiếp theo. Nghiên cứu định lượng 

được thực hiện theo trình tự sau: Bước 1, kiểm định độ tin cậy của các thang đo thông qua hệ 

số Cronbach’s Alpha. Bước 2, phân tích nhân tố khám phá (EFA) nhằm đánh giá giá trị của 

thang đo (giá trị hội tụ và giá trị phân biệt). Bước 3, phân tích hồi quy và kiểm định độ phù hợp 

của mô hình để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ĐLLV của GV các trường ĐH 

NCL trên địa bàn TP. HCM. 

4. Kết quả nghiên cứu  

Sau khi thực hiện kiểm định độ tin cậy của các thang đo với hệ số Cronbach’s Alpha, và 

phân tích nhân tố khám phá (EFA) nhằm đánh giá giá trị của thang đo, kết quả của bảng 1 cho 

thấy: các biến quan sát của các biến độc lập được rút trích còn 7 nhân tố. Trong đó, 6 nhân tố 

vẫn giữ nguyên ý nghĩa và số lượng các biến quan sát đo lường là: CSHL (chính sách và chế 

độ đãi ngộ hợp lý), CVPH (công việc phù hợp), CBTT (công bằng về cơ hội thăng tiến), 

CBGN (công bằng về ghi nhận), QHCV (quan hệ công việc) và CBSV (công bằng trong đánh 
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giá của sinh viên). Riêng nhân tố còn lại là sự kết hợp giữa hai thành phần CBXH và THNT, 

và được nhóm tác giả đặt tên lại là “thương hiệu và xã hội”, ký hiệu là THXH. 

Bảng 1: Kết quả ma trận xoay nhân tố 

 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 

CSHL

1 
0.902       

CSHL

5 
0.884       

CSHL

2 
0.831       

CSHL

6 
0.764       

CSHL

3 
0.695       

CSHL

4 
0.656       

THNT

1 
 0.886      

THNT

2 
 0.842      

CBXH

4 
 0.789      

CBXH

3 
 0.712      

THNT

3 
 0.671      

CVPH

1 
  0.930     

CVPH

2 
  0.860     

CVPH

3 
  0.848     

CVPH

4 
  0.840     

CBTT

1 
   0.860    

CBTT

2 
   0.808    

CBTT

3 
   0.749    

CBTT

4 
   0.522    
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CBGN

2 
    0.879   

CBGN

4 
    0.771   

CBGN

3 
    0.638   

QHCV

1 
     0.787  

QHCV

4 
     0.747  

QHCV

2 
     0.699  

QHCV

3 
     0.590  

CBSV

3 
      0.841 

CBSV

2 
      0.801 

CBSV

1 
      0.748 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu của nhóm tác giả 

Bảng 2 cho thấy, hệ số R
2
 hiệu chỉnh là 0,59. Có nghĩa là, các biến độc lập (các nhân tố 

đưa vào chạy hồi quy sau phân tích EFA) giải thích được 59% sự thay đổi của biến phụ thuộc. 

Còn lại 41% do các yếu tố khác chưa được đề cập đến trong mô hình nghiên cứu giải thích. 

Bảng 2: Hệ số xác định R
2 

của mô hình hồi quy 

 

Mode

l R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0.776 0.602 0.590 0.63994550 1.877 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu của nhóm tác giả 

 

Bảng 3: Kết quả hồi quy 

 

    Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Erro

r Beta   

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 0.184 0.043  4.301 0.000   

CSHL 0.437 0.052 0.388 8.369 0.000 0.766 1.305 

THXH 0.119 0.048 0.117 2.473 0.014 0.733 1.364 
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CVPH 0.095 0.042 0.095 2.272 0.024 0.938 1.066 

CBTT 0.245 0.048 0.224 5.109 0.000 0.854 1.171 

CBGN 0.290 0.041 0.290 7.021 0.000 0.964 1.037 

QHCV 0.147 0.041 0.147 3.586 0.000 0.982 1.018 

CBSV 0.153 0.056 0.131 2.747 0.006 0.721 1.387 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu của nhóm tác giả 

Bảng 3 trình bày kết quả hồi quy giữa 7 nhân tố và biến phụ thuộc (ĐLLV). Yếu tố nào 

có giá trị tuyệt đối của hệ số beta chuẩn hoá càng lớn thì mức độ ảnh hưởng đến ĐLLV của GV 

càng cao. Kết quả cho thấy cả 7 nhân tố đều ảnh hưởng (có ý nghĩa thống kê) đến ĐLLV của 

GV trên địa bàn TP. HCM với mức độ ảnh hưởng giảm dần như sau: CSHL (chính sách và chế 

độ đãi ngộ hợp lý – 0,388); CBGN (công bằng trong ghi nhận – 0,290); CBTT (công bằng về 

cơ hội thăng tiến – 0,224); QHCV (Quan hệ trong công việc – 0,147); CBSV (công bằng trong 

đánh giá của sinh viên – 0,131); THXH (thương hiệu và xã hội – 0,117) và CVPH (công việc 

phù hợp – 0,095). 

5. Hàm ý quản trị 

Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị và giải pháp 

nhằm nâng cao ĐLLV của GV tại các trường ĐH NCL trên địa bàn TP. HCM, cụ thể: 

Giải pháp 1: chính sách và chế độ đãi ngộ hợp lý 

Về thù lao, các trường ĐH NCL cần tăng lương cơ bản lên cao hơn hoặc là phải tạo ra 

thêm công ăn việc làm cho giảng viên để họ tăng nguồn thu. Chính sách về tiền thưởng và 

nâng lương trước hạn. Các trường nên đưa ra các hình thức thưởng khác nhau, không nhất thiết 

phải theo dịp lễ tết, theo định kỳ, mà cần phải theo thành tích để có tính chất động viên kịp 

thời. Mức thưởng cũng cần xem xét đến thành tích làm việc của giảng viên. Về cơ chế nâng 

lương trước hạn, các nhà trường cũng cần có các quy định về xét nâng lương trước hạn bằng 

việc ghi nhận thành tích công tác. 

Giải pháp 2: công bằng trong ghi nhận 

Các trường ĐH NCL cần xây dựng cơ chế đánh giá thực hiện công việc một cách công 

bằng, công khai và minh bạch. Thực hiện nghiêm túc cơ chế này từ cấp cơ sở cho đến cấp cao 

hơn và lấy đó làm công cụ nòng cốt để cải cách hoạt động đào tạo trong nhà trường. Các GV 

có thành tích trong chuyên môn, trong nghiên cứu khoa học cần được khen thưởng, xem xét 

trong việc đề bạt, nâng bậc lương; cần công khai việc khen thưởng, ghi nhận này qua trang 

thông tin chung của trường như: bảng tin, website. 

Giải pháp 3: công bằng về cơ hội thăng tiến 

Quan tâm xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp 

khoa/bộ môn dựa trên năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức của người được bổ nhiệm. 
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Nếu GV nhìn thấy được cơ hội trong công việc, họ sẽ có ĐLLV tốt hơn, sẽ có trách nhiệm hơn 

với tổ chức của mình. Khao khát cho sự thay đổi trong nghề nghiệp, có được sự thăng tiến 

trong nghề nghiệp là một trong những động cơ thúc đẩy trong công việc của nhiều GV trẻ 

(Sinclair, 2008). 

Giải pháp 4: mối quan hệ trong công việc 

Mối quan hệ trong công việc (mối quan hệ với các đồng nghiệp và lãnh đạo trực tiếp) là 

một cấu thành không thể thiếu trong công việc người lao động. Sự nhìn nhận đúng đắn của 

đồng nghiệp và lãnh đạo về năng lực cũng như thành tích trong chuyên môn của GV chính là 

sự tôn trọng, quan tâm, đối xử ân cần, chân thành và thân thiện của họ đối với GV. Môi trường 

làm việc, bầu không khí làm việc tích cực có ảnh hưởng đến ĐLLV của GV. Do vậy, các 

trường ĐH NCL cần xây dựng giá trị và văn hoá riêng cho nhà trường và truyền đạt cho toàn 

thể GV và nhân viên; tổ chức các hoạt động giao lưu, văn nghệ nhân dịp kỷ niệm những ngày 

lễ truyền thống của nhà giáo nhằm gia tăng sự gắn kết, hoà đồng giữa các GV và nhân viên; 

xây dựng môi trường học thuật, dân chủ và thân thiện trong nhà trường. 

Giải pháp 5: công bằng trong đánh giá của sinh viên 

Cần xây dựng, điều chỉnh quy trình sinh viên đánh giá GV để đảm bảo tính chính xác, 

khách quan của kết quả khảo sát, đồng thời cần sử dụng kết quả đánh giá này như một trong 

các tiêu chí để khen thưởng, ghi nhận thành tích hoặc tăng lương cho GV.  

Giải pháp 6: thương hiệu và xã hội 

Giảng viên luôn có nhu cầu được xã hội đánh giá và đối xử công bằng. Điều này thể hiện 

ở chế độ đãi ngộ của nhà nước đối với nghề nghiệp của họ; thể hiện ở việc giảng viên được 

đánh giá đúng tầm quan trọng của nghề nghiệp này trong xã hội; giảng viên nhận được sự tôn 

trọng của bạn bè, người thân và phụ huynh sinh viên (mỗi khi có dịp tiếp xúc). Những điều này 

sẽ mang lại động lực trong công việc cho họ. Do vậy, các trường ĐH NCL cần tổ chức vinh 

danh GV về những đóng góp của họ cho nhà trường và xã hội vào các dịp kỷ niệm hằng năm 

như: ngày thành lập trường, ngày Nhà giáo Việt Nam, qua đó, nâng cao được tầm vóc của GV 

trong xã hội. Bên cạnh đó, cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử tại nhà trường để địa vị xã hội của 

nghề giáo được xác định đúng vị trí, vai trò và sự nhìn nhận của xã hội đối với nghề nghiệp 

này.  

Giải pháp 7: công việc phù hợp 

Các nhà quản lý tại các trường ĐH NCL tại TP. HCM cần: thiết kế công việc phù hợp, 

luôn cho GV có cơ hội thể hiện được sự sáng tạo và đóng góp nhiều hơn trong chuyên môn 

như thông qua việc đảm nhận các đề án, dự án thực tế; tạo điều kiện cho GV được phát triển 
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chuyên môn và các kỹ năng nghề nghiệp qua hoạt động chia sẻ tri thức được khởi xướng và tổ 

chức trong môi trường khoa/bộ môn. 

6. Kết luận 

Với mục đích nghiên cứu các nhân tố tác động đến ĐLLV của GV tại các trường ĐH 

NCL tại TP. HCM, dựa trên nền tảng lý thuyết và các nghiên cứu trước cùng chủ đề, nhóm tác 

giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất và kiểm định mô hình này trong bối cảnh các 

trường ĐH NCL trên địa bàn TP. HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố về đặc điểm 

công việc và một số khía cạnh công bằng trong tổ chức như: công bằng trong ghi nhận, công 

bằng trong thăng tiến, công bằng trong đánh giá của sinh viên có tác động tích cực đến ĐLLV 

của GV. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp tham khảo cho 

các nhà quản lý tại các trường ĐH NCL trên địa bàn TP. HCM trong việc nâng cao ĐLLV của 

GV, góp phần vào sự phát triển bền vững của nhà trường trong tương lai. 
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PHÁT TRIỂN NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH 

TRONG CÔNG BỐ QUỐC TẾ KHỐI KHOA HỌC XÃ HỘI 

TS.Nguyễn Vĩnh Khương 

Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Hai nhiệm vụ quan trọng nhất của một trường đại học nghiên cứu là truyền thụ kiến 

thức (giảng dạy) và sáng tạo tri thức (nghiên cứu), trong đó nhiệm vụ sáng tạo tri thức là cốt 

lõi. Các trường đại học nghiên cứu thường là nơi nảy sinh các tư tưởng, hệ tiên đề, từ đó thiết 

lập những nền móng căn bản của các ngành khoa học. Chính vì vậy, các trường đại học 

nghiên cứu có vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học của mỗi quốc gia. Mục tiêu bài 

viết nhằm đề xuất một số kiến nghị để xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh trong điều kiện tương 

thích của từng trường, góp phần đạt được mục tiêu và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên 

cứu của khối ngành khoa học xã hội.    

 

1. Đặt vấn đề 

Nhóm nghiên cứu là nơi để các nhà khoa học trao đổi học thuật, tập hợp lực lượng và 

cùng nhau tiếp cận, giải quyết các vấn đề phát sinh mới của khoa học đang được đặt ra, và 

thường thông qua các hoạt động của nhóm như seminar, hội thảo khoa học. Nhóm nghiên cứu 

có thể thu hút các nhà khoa học có chuyên môn gần để phát triển môi trường học thuật chuyên 

sâu, hoặc thu hút các nhà khoa học của nhiều ngành khác nhau để tập trung trí tuệ và sức lực 

giải quyết một vấn đề có tính liên ngành. 

Thêm vào đó, đào tạo và phát triển đội ngũ có thể thông qua việc xây dựng vai trò của 

các nhóm nghiên cứu, cụ thể là đào tạo sau đại học. Trong giai đoạn, khi nhóm nghiên cứu đã 

đủ mạnh về nhân lực và các nguồn lực khác, có thể tự xây dựng các chương trình đào tạo mới 

đáp ứng nhu cầu các bên liên quan. Bên cạnh đó, thông qua sự phát triển của các nhóm nghiên 

cứu cũng sẽ tăng các công bố quốc tế, từ đó nâng được thứ bậc và xếp hạng của trường đại học. 

Cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 diễn ra trên 3 lĩnh vực chính gồm Công nghệ sinh học, 

Kỹ thuật số và Vật lý. Những yếu tố cốt lõi của Kỹ thuật số trong Cuộc cách mạnh công nghiệp 

4.0 sẽ là: Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) và dữ liệu lớn (Big 

Data). Vì vậy, việc áp dụng những thành tựu và ứng dụng cuộc cách mạng này trong giảng dạy 

và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý-kinh tế-luật đang trở nên cấp thiết. Một trong 

những hướng để triển khai được các hoạt động nghiên cứu có chất lượng, từng bước đưa vào 

trong công tác giảng dạy tại trường là xây dựng được các Nhóm nghiên cứu mạnh. Nói cách 

khác, để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả của các hoạt động nghiên cứu, nâng cao xếp 

hạng của trường đại học cần xây dựng và phát triển được các nhóm nghiên cứu mạnh, và năng 

lực nghiên cứu khoa học tốt. 
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2. Thực trạng công bố khoa học khối khoa học xã hội 

Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng, Giám đốc Trung tâm ISR, Trưởng Dự án NVSS, 

Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành ISR (thuộc trường ĐH Thành Tây, Hà Nội) đã công 

bố những kết quả bước đầu của dự án Mạng lưới các nhà khoa học xã hội Việt Nam – NVSS, 

một dự án nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu và phân tích về sản lượng/năng suất công bố quốc tế 

cũng như tính chất của cá nhân, nhóm nghiên cứu thuộc lĩnh vực KHXH&NV. 

Từ đầu năm 2017, nhóm nghiên cứu NVSS đã tiến hành thu thập thông tin của hơn 400 

nhà KHXH&NV (quốc tịch) Việt Nam, từng có bài đăng trên các ấn phẩm khoa học thuộc 

danh mục của Scopus trong vòng 10 năm (2008 – 2017) từ các nguồn, như: website cá nhân và 

tổ chức của tác giả, Google Scholar, các tạp chí nơi bài đã được đăng, và Scopus. Sau đó, 

nhóm tiến hành đối chiếu với thông tin của từng tác giả trên mạng để kiểm tra độ xác thực và 

tạo liên kết giữa các tác giả với nhau, và với tổ chức mà tác giả công tác. 

Kết quả nghiên cứu về tác giả bài báo: 75% các tác giả chưa từng có bài nghiên cứu độc 

lập nào trong 10 năm qua. Trong hợp tác viết bài, người có số bài giữ vai trò chủ đạo cao nhất 

là 60, nhưng bình quân toàn mẫu dữ liệu chỉ là 1,77. Số nhà khoa học giữ vai trò chủ đạo trong 

ít nhất 1 bài chiếm 56%, nhưng trong ít nhất 3 bài chỉ chiếm 19%, trong ít nhất 5 bài chỉ chiếm 

9%. Bên cạnh đó, số kết nối trung bình của mỗi nhà nghiên cứu là 1,95 (nghĩa là cứ mỗi nhà 

khoa học xã hội Việt Nam sẽ là đồng tác giả với khoảng hai nhà khoa học xã hội Việt Nam 

khác), mật độ kết nối giữa các thành viên trong một nhóm (tức tỷ lệ số kết nối trên thực tế so 

với số kết nối có thể có) đạt 47%, theo nhóm nghiên cứu như vậy là thấp. 

Nghiên cứu của nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam) công bố năm 2018 

về so sánh kết quả công bố SSCI của việt nam và các nước Asean giai đoạn 2013-2018 như 

sau: 

1. Vị trí xếp hạng thế giới qua từng năm theo số lượng công bố ISI thuộc Danh mục 

Khoa học Xã hội (SSCI) của Việt Nam và các nước ASEAN (2013-2018); 

 

 

http://scientometrics4vn.com/wp-content/uploads/2018/11/VN-ASEAN_SSCI_2018_001.png
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2. Số lượng các bài báo ISI được công bố qua từng năm thuộc Danh mục Khoa học Xã 

hội (SSCI) của Việt Nam và các nước ASEAN (2013-2018); 

 

3. Tốc độ tăng trưởng hằng năm về số lượng công bố ISI thuộc Danh mục Khoa học Xã 

hội (SSCI) của Việt Nam và các nước ASEAN (2013-2018); 

http://scientometrics4vn.com/wp-content/uploads/2018/11/VN-ASEAN_SSCI_2018_002.png
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4. Số lượt trích dẫn của các công bố ISI thuộc Danh mục Khoa học Xã hội 

(SSCI) qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2013-2018); 

 

5. Mức độ chênh lệch tương đối về trích dẫn đối với các công bố ISI thuộc Danh 

mục Khoa học Xã hội (SSCI) qua từng năm của Việt Nam so với các nước 

ASEAN (2013-2018); 

http://scientometrics4vn.com/wp-content/uploads/2018/11/VN-ASEAN_SSCI_2018_003.png
http://scientometrics4vn.com/wp-content/uploads/2018/11/VN-ASEAN_SSCI_2018_004.png
http://scientometrics4vn.com/wp-content/uploads/2018/11/VN-ASEAN_SSCI_2018_003.png
http://scientometrics4vn.com/wp-content/uploads/2018/11/VN-ASEAN_SSCI_2018_004.png
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6. Chỉ số H của công bố ISI thuộc Danh mục Khoa học Xã hội (SSCI) qua từng 

năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2013-2018). 

http://scientometrics4vn.com/wp-content/uploads/2018/11/VN-ASEAN_SSCI_2018_005.png
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Điều này cho thấy, việc liên kết giữa các tác giả chung chuyên ngành hẹp lẫn đa ngành 

trong khối KHXH&NV còn thấp. Dẫn đến, số lượng công bố khá ít nếu so sánh với các nước 

trong khu vực ASEAN. 

3. Khái niệm nhóm nghiên cứu 

Một cách khái quát có thể hiểu Nhóm nghiên cứu – NNC (Scientific Working Group - 

SWG) là một tập thể nghiên cứu/hoạt động khoa học được thành lập một cách tự nguyện hay 

theo ý đồ phát triển của tổ chức (những không phải là một đơn vị hành chính). Dẫn dắt NNC là 

người nhiệt tâm, chịu trách nhiệm chính về định hướng nghiên cứu, có năng lực chuyên môn, 

có khả năng tổ chức (bao gồm cả khả năng tạo dựng các mối quan hệ, tìm kiếm nguồn kinh phí 

hoạt động cho nhóm và được cả nhóm tín nhiệm. Các thành viên của Nhóm là các cán bộ khoa 

học có nhiệt huyết và khả năng, các nghiên cứu sinh, sinh viên… cùng theo đuổi một hướng 

khoa học nhất định. Nhóm có đủ các điều kiện cơ bản bao gồm nơi làm việc, trang thiết bị, 

thông tin, tự liệu và kinh phí… để đảm bảo cho các hoạt động nghiên cứu thành công một cách 

liên tục và thường là dài hạn.  

Nhóm nghiên cứu mạnh/xuất sắc là nhóm có các thành viên xuất sắc, điều kiện làm việc 

đầy đủ và những kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học/phục vụ thực tiễn lớn, được quốc tế 

thừa nhận. 

Nhóm đặc nhiệm (ad hoc/task force group) là những nhóm được thành lập tạm thời, gồm 

các chuyên gia khác nhau để giải quyết một vấn đề, một nhiệm vụ đặc biệt/đột xuất cấp thiết 

trong một thời gian ngắn. 

Nhìn chung, có thể hiểu nhóm NCKH là một tập thể các nhà khoa học và học thuật có 

năng lực chuyên môn tốt, có tâm huyết, đạo đức nghề nghiệp, sự chân thật trong công việc 

(honesty), có khát vọng định hướng cùng một mục đích, một lĩnh vực chuyên môn nhất định; 

thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo tại một đơn vị hạt nhân (hay xoay quanh đơn vị hạt 

nhân đó); được dẫn dắt bởi một (hay một vài) nhà nghiên cứu có uy tín khoa học, đạo đức và 

http://scientometrics4vn.com/wp-content/uploads/2018/11/VN-ASEAN_SSCI_2018_006.png
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đồng thời phải có khả năng tổ chức, giao tiếp, tập hợp…; có văn hóa nhóm riêng biệt. Nói một 

cách khái quát, mọi thành quả của nhóm phải xuất phát từ năng lực nội sinh. 

4. Cơ chế phát triển nhóm nghiên cứu 

Cơ chế phát triển các nhóm nghiên cứu theo cơ chế “Cây tre trăm đốt”. Theo đó, nhóm tự 

phát triển năng lực của mình một cách bền vững để trở thành các nhóm nghiên cứu mạnh 

(NNCM), mạnh hơn và có thể thành các trường phái khoa học. Bên cạnh đó, Nhóm có thể phối 

hợp với các nhóm khác thành các trung tâm xuất sắc, những mạnh lưới, những mạnh lưới của 

các mạng lưới (network of networks), những tổ hợp khác nhau về quy mô, tính chất để giải 

quyết các vấn đề muôn vẻ do thực tế xã hội luôn đặt ra để phát triển. Theo đó, các nhóm 

nghiên cứu phát triền không ngừng và ngày càng đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu phát triển của xã 

hội. 

Các đề xuất để xây dựng nguyên tắc “Cây tre trăm đốt”: 

Trưởng nhóm nghiên cứu đóng vai trò là con chim đầu đàn định hướng cả nhóm nghiên 

cứu đi theo. Vì vậy, cần tìm kiếm, tạo điều kiện làm việc để những nhà khoa học đầu ngành giữ 

vai trò trưởng nhóm trong nhóm nghiên cứu mới thành lập. Khi đó, Trưởng nhóm với mối liên 

kết sẽ tập hợp được đội ngũ giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh nhằm lựa chọn định 

hướng nghiên cứu, và hướng phát triển tương lai trong từng giai đoạn của nhóm nghiên cứu. 

Hình thành nhóm nghiên cứu thì cần nhà nghiên cứu có năng lực uy tín, định hướng nghiên 

cứu rõ ràng để tạo lực hút tập hợp được các cá nhân chung mục tiêu. Việc hình thành nhóm 

nghiên cứu liên ngành giữa các ngành trong khối Kinh tế nói riêng, và kết hợp ngành Luật nói 

chung sẽ là thế mạnh nếu được phát huy. Các chủ đề nghiên cứu liên ngành thuộc đa lĩnh vực 

luôn được đánh giá cao và công bố ở các tạp chí hàng đầu.  

Trong thời đại ngày nay, khi tính chất đa ngành, liên ngành được lan tỏa không chỉ trong 

hoạt động khoa học, mà còn trong tất cả các hoạt động của xã hội đều phải làm việc trong sự 

hợp tác, theo các nhóm làm việc. Làm việc theo nhóm (Teamwork/ Tearm working), xây dựng 

nhóm làm việc (Team building), Văn hóa làm việc nhóm (Team working culture) trở thành xu 

hướng phát triển trong nhiều lĩnh vực của hoạt động xã hội. Triết lý làm việc theo nhóm là hiệu 

ứng số đông (chứ không phải là số đông), là hiệu quả của sự kế thừa và lũy tiến. Nếu nhóm 

người hợp tác để làm việc cùng nhau thì hiệu quả chung sẽ tăng lên rất nhiều (synergy) so với 

làm việc theo mục tiêu của từng cá nhân và sẽ được lũy tiến theo thời gian. Vì khi đó, thế mạnh 

của từng người sẽ được phát huy tối đa theo sự cộng hưởng lẫn nhau, còn điểm yếu thì lại được 

bù đắp. 

Tiếp đến, việc xây dựng các giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh có năng lực và nguyện 

vọng tham gia vào nhóm nghiên cứu, đặc biệt là đối tượng nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh 

có vai trò quan trọng trong nhóm nghiên cứu, ở cả khía cạnh động lực làm việc, mục tiêu 

nghiên cứu, thời gian hoàn thành, và các mối liên kết thông qua các nghiên cứu sinh với nhau.  

Theo đó, việc cần làm tiếp theo là sự đầu tư cho các Nhóm nghiên cứu để phát triển hiệu 
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quả tại trường. Trong bối cảnh hiện này của trường, cần đẩy nhanh các công bố quốc tế, thì 

việc quan tâm đầu tư bổ sung nhân lực, cơ sở vật chất (phòng làm việc, thư viện điện tử, cơ sở 

dữ liệu) là điều kiện cần thiết để vận hành, và hiện thực hóa các công việc đã được đặt ra từ lúc 

xây dựng nhóm nghiên cứu. Điều này cũng đó vai trò tác động đến sự thành bại của nhóm 

nghiên cứu trong bối cảnh mỗi cá nhân có nhiều mối quan tâm khác.  

Bên cạnh đó, việc thiết lập và xây dựng được những mối quan hệ hợp tác đa ngành, đa 

lĩnh vực ở trong và ngoài nước cũng rất quan trọng. Nhất là khi nhóm nghiên cứu đã hình 

thành, vận hành trong thời gian nhất định, và đã có sản phẩm công bố quốc tế. Công việc này 

sẽ giúp phát triển nhóm nghiên cứu ở giai đoạn cao hơn và mang tính dài hạn. Vì vậy, có thể 

tận dụng các mối quan hệ cá nhân trong nhóm nghiên cứu, đặc biệt nghiên cứu sinh đang tham 

gia tại trường đến từ các cơ sở đào tạo khác. Điều này, giúp liên kết các cá nhân trong chung 

khối ngành và cơ hội thực hiện các nghiên cứu đa ngành. Vì khi phát huy tốt các quan hệ hợp 

tác với các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài nước, các nhóm nghiên cứu mới có thể phát 

huy được thế mạnh của các nghiên cứu liên ngành, mau chóng hội nhập và tiếp cận trình độ, 

chuẩn mực quốc tế.    

Sau khoảng thời gian phát triển sẽ dẫn tới sự “bão hòa” trong hướng nghiên cứu. Lúc 

này, việc định hình và hình thành được hướng nghiên cứu mới và có tiềm năng phát triển sẽ là 

công việc cấp bách. Nhóm nghiên cứu cần xác định định hướng nghiên cứu riêng độc đáo, xuất 

phát từ những tư tưởng, trường phái hoặc phương pháp tiếp cận nghiên cứu mới đang nổi lên 

trong lĩnh vực mình quan tâm. Điều này sẽ giúp nhóm nghiên cứu khẳng định vị thế trong cộng 

động khoa học và phát triển bền vững. 

Ngoài ra, có thể tận dụng nguồn lực bên ngoài trường bằng cách liên kết nhóm nghiên 

cứu với các đối tác khu vực tư nhân, như giải quyết vấn đề trong quy trình sản xuất, phát triển 

sản phẩm mới (Tantanee và cộng sự, 2019). Thuận lợi của hướng tiếp cận này là làm gia tăng 

nghiên cứu mang tính thực tiễn. Từ khía cạnh kinh tế, hợp tác đại học – doanh nghiệp mang lại 

hiệu quả kinh tế theo quy mô, không cần đầu tư cơ sở hạ tầng hay thuê nhân sự đặc biệt. Từ 

khía cạnh khoa học, sự hợp tác này tạo ra một động lực để thay đổi quan điểm về thị trường và 

phát triển (Dan, 2013). Các công ty tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề không thể giải quyết 

bằng chính năng lực và kỹ năng của mình. Vì vậy, việc đầu tư vào nguồn lực đôi khi có thể 

không hiệu quả, trong khi khuyến khích hợp tác với một trường đại học có thể chỉ đòi hỏi chi 

phí thấp hơn, và tạo ra đội ngũ nhân lực có chuyên môn cao. Đây là tình huống hai bên cùng có 

lợi và cần được nhân rộng, giúp phát triển nhóm nghiên cứu mạnh. Tuy nhiên, các cơ chế hợp 

tác cần giảm bớt các thủ tục hành chính liên quan, và cần giải quyết thấu đáo vấn đề sở hữu và 

thương mại hóa các kết quả nghiên cứu từ nhóm nghiên cứu mạnh, cũng như vấn đề rò rỉ bí 

mật, bí quyết kinh doanh từ hợp tác (Dan, 2013). Một hướng giải quyết tiềm năng là các trường 

đại học nhận được quyền đăng ký bằng sáng chế và cấp giấy phép dựa trên các dự án nghiên 

cứu của họ, bao gồm cả các dự án do nhà nước tài trợ, các giáo sư nhận được quyền trở thành 

cổ đông trong các công ty con (doanh nghiệp sử dụng ý tưởng kinh doanh hoặc công nghệ 

được phát triển trong các dự án nghiên cứu) (Dan, 2013).  
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Cuối cùng, là sự đầu tư cho thế hệ kế cận vì không thể bỗng chốc có các nhà khoa học 

tiếp nối. Điều này, cần sự bồi dưỡng, đào tạo, thời gian để trưởng thành. Vì vậy, việc kịp thời 

phát hiện những nhân tố mới, những nhà khoa học trẻ và NNC tiềm năng để quan tâm bồi 

dưỡng và đầu tư là cần thiết. 

5. Kết luận  

Nhóm nghiên cứu mạnh, liên ngành, kết hợp lại một cách linh hoạt, được sử dụng các cơ 

sở dữ liệu tốt nhất để cùng nhau giải quyết những nhiệm vụ khoa học đặt ra, công bố công trình 

quốc tế. Ở đó, kết quả của nhóm này có thể là nguyên nhân giải thích cho kết quả hay đem lại ý 

tưởng, sự bắt đầu cho nghiên cứu của nhóm khác.    

Vì vậy, chúng ta cần định hướng xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh dựa vào năng lực hiện 

có và nhu cầu phát triển của trường trong mối quan hệ với định hướng phát triển của đất nước. 

Kết hợp phát triển các nhóm nghiên cứu thành lập trước đó trong đơn vị với việc hình thành và 

phát triển những nhóm nghiên cứu mới. Bài viết đã nêu một vài cơ chế  nhằm nâng cao và phát 

huy những lợi thế riêng biệt để thúc đẩy và phát triển các hoạt động NCKH phù hợp với bối 

cảnh từng trường. 
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TỰ DO HỌC THUẬT CỦA GIẢNG VIÊN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

ThS.Trần Thùy Nhung  

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Sự phát triển và mở rộng khái niệm tự chủ trong hệ thống giáo dục – đào tạo đang là 

một mục tiêu trọng yếu của Việt Nam trong bối cảnh quá trình thương mại hóa, xã hội hóa 

giáo dục diễn ra mạnh mẽ. Trong đó, quyền tự chủ của giảng viên có mối quan hệ nhân quả 

đến động lực và tính tích cực khi tham gia hoạt động nghiên cứu, trong khi đạo đức là tiêu 

chuẩn để giảng viên triển khai quyền tự do học thuật của mình. Vì vậy, mục đích của nghiên 

cứu này là trình bày các khía cạnh của tự chủ học thuật trong hoạt động nghiên cứu khoa học, 

từ đó xác định được những cơ hội có thể thúc đẩy việc triển khai quyền tự chủ cho giảng viên 

trong các tổ chức giáo dục Đại học tại Việt Nam. Ngoài ra, các khuyến nghị thực tế cũng được 

thảo luận và đề xuất để có cơ sở nghiên cứu sâu hơn hiệu quả tự do học thuật và áp dụng 

nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu. 

 

1. Giới thiệu 

Con người muốn có tri thức phải thông qua con đường học tập và rèn luyện và đây là 

phương thức tốt nhất (Phan, 1991) để nâng cao trình độ. Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ 

của công nghệ thông tin, khả năng kết nối toàn cầu không giới hạn, việc sở hữu tri thức từ hoạt 

động giáo dục – đào tạo càng trở thành một yêu cầu bắt buộc và cần thiết cho thế hệ trẻ - tác 

nhân cơ bản có đầy đủ chức năng và nhiệm vụ cải tạo xã hội, lực lượng mang tính quyết định 

cho động cơ thúc đẩy phát triển kinh tế. Vì vậy, quyền tự chủ của người học đã được đặt lên 

hàng đầu trong hầu hết các báo cáo cải cách giáo dục và dần trở thành tiêu chí đánh giá chất 

lượng bắt buộc cho các tổ chức giáo dục đào tạo, đặc biệt là bậc giáo dục đại học. Tuy nhiên, 

đối trọng còn lại của hoạt động truyền tải kiến thức lại chưa được xem xét, đánh giá đúng tầm 

mặc dù mối tương quan giữa cả hai đã được chứng minh trên cả hai phương diện lý thuyết và 

thực nghiệm. Điều này đặt ra cho chính sách cải cách giáo dục một vấn đề lớn, đó là khi tiến 

hành tăng cường tự chủ cho người học thì vai trò của nhà giáo nằm ở đâu, đồng thời trong sự 

phát triển ấy, mức độ tự chủ trong môi trường giáo dục có bao hàm quyền tự chủ cho nhà giáo 

hay không vẫn đang là một câu hỏi bỏ ngõ.   

Mặt khác, giáo dục đại học với bản chất đặc thù của nó là một cơ chế xã hội đặc biệt, 

không bắt buộc, bao gồm các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, thực tập và phụng sự xã hội. 

Theo mô hình của Humboldt, trường đại học phải được tự chủ trong giảng dạy, tự do trong học 

tập nhưng vẫn phải duy trì sự thống nhất giữa giảng dạy và nghiên cứu (Günther, 1988). Chính 



 

40 

vì tính chất tự do chọn lựa và tự nguyện tham gia nên giảng viên hoàn toàn có thể chủ động 

nghiên cứu, đảm bảo cho khả năng tự chủ học thuật của mình diễn ra hiệu quả. Tuy nhiên, do 

chịu sự quản lý của trường đại học, giảng viên vẫn phải đảm bảo tự do học thuật trong giới hạn 

của quy chế đào tạo, dẫn đến không có hoặc không duy trì được động lực làm việc, ảnh hưởng 

đến chất lượng và hiệu quả của hoạt động nghiên cứu. Đó cũng chính là lý do để hình thành 

nên ý tưởng cho tham luận: “Tự do học thuật của giảng viên trong nghiên cứu khoa học”. 

Về mặt lý thuyết, khái niệm tự chủ trong giáo dục, đặc biệt ở bậc giáo dục đại học, là 

một quan điểm rộng, bao hàm nhiều khía cạnh như tài chính – nhân sự - quản lý… Trong 

khuôn khổ của bài viết này, khung lý luận về hoạt động tự chủ của giảng viên vẫn sẽ được khái 

quát ngắn gọn. Tuy nhiên, phạm vi sẽ chỉ tập trung vào quan điểm tự chủ học thuật của cá nhân 

giảng viên, không phân tích các khía cạnh quản lý. Bài viết cũng phản ánh cơ sở pháp lý liên 

quan trong việc xây dựng môi trường cho việc thúc đẩy quyền tự chủ của người dạy tại Việt 

Nam. Từ đó, đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tự chủ của giảng viên, nâng cao hiệu 

quả giáo dục – đào tạo ở nước ta. 

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu liên quan 

2.1. Cơ sở luận về tự chủ giảng viên  

Tự chủ học thuật của giảng viên là cốt lõi của tự chủ đại học, thường được phân tích ở 

bốn khía cạnh tổ chức, tài chính, nhân sự và chuyên môn (Bùi, 2020). Trong thời gian gần đây, 

các khái niệm liên quan đến tự chủ học thuật cũng dần được nghiên cứu và tổng hợp. Theo đó, 

nó đề cập đến tự chủ như “năng lực của giáo viên và tính sẵn sàng giúp người học tự chịu 

trách nhiệm về việc học của mình” (Thavenius, 1999: 160). Định nghĩa này cho thấy vai trò 

của nhà giáo trong hoạt động tự chủ của người học, đồng nghĩa với việc thực hiện quyền tự chủ 

của người dạy sẽ thúc đẩy khả năng tự chủ của người học. Tuy nhiên, năng lực phát triển trong 

tự chủ của giảng viên chỉ mang tính định hướng chuyên nghiệp, không phản ánh nghĩa vụ phải 

thúc đẩy tính tự chủ của người học (Smith, 2003).  

Thực tế cho thấy, tương tự như tự chủ cá nhân, tự chủ của giảng viên cũng chịu sự chi 

phối của các yếu tố bên ngoài như cơ chế quản lý, quy định của trường học, khung pháp lý và 

mong muốn của sinh viên. Vì vậy, quyền tự chủ của giảng viên và người học bắt buộc phải phụ 

thuộc lẫn nhau (Smith, 2003), là trạng thái cân bằng được giảng viên cam kết với cộng đồng, 

định hình cho phong cách sống và văn hóa tập thể trong môi trường giáo dục (Benson, 2000).           

Mặc dù khái niệm tự chủ của giảng viên không được trình bày rõ ràng bằng văn bản pháp lý 

hay công bố quốc tế nhưng trong các nghiên cứu liên quan, khái niệm tự chủ được nhận định là 

năng lực của giáo viên và tính sẵn sàng giúp người học tự chịu trách nhiệm về việc học của 

mình” (Thavenius, 1999). Theo đó, tự chủ giảng viên là sự tổng hợp giữa tự chủ cá nhân, tự 

chủ học thuật và tự chủ chuyên môn (Jumani, Malik, 2017). Ba khía cạnh này được thể hiện 

thông qua quyền lợi và trách nhiệm của giảng viên gồm: 
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Hình 1. Sơ đồ các phương diện tự chủ 

                                                                                             

 

 

 

 

 

   

Nguồn: Kelly, Knight, 2019 

 Khái niệm “quyền tự chủ” và “trách nhiệm giải trình” phản ánh một cách hàm súc mối 

quan hệ nhân quả giữa các đặc thù của hệ thống quản trị và mô hình quản lý giáo dục đại học 

trong nền kinh tế thị trường (Wilches, 2007). Theo đó, trách nhiệm giải trình là yêu cầu cơ bản 

để mô hình quản trị tuân thủ được thực hiện hiệu quả, nó đảm bảo cho khâu kiểm soát của quy 

trình quản trị có tính liên tục và phản hồi chủ động. Thông qua giải trình, giảng viên có thể 

nhận được phản biện kịp thời, nâng cao chất lượng chuyên môn và phương pháp giảng dạy, tạo 

dựng được uy tín và thương hiệu cá nhân trước cơ sở giáo dục và cộng đồng. Trong khi giao 

tiếp là cách thức không chỉ truyền tải thông điệp tự chủ thường xuyên nhất của giảng viên mà 

còn là hình thái đặc trưng biểu lộ sự hỗ trợ của giảng viên đối với sinh viên trong quá trình 

giảng dạy (Yazici, 2016). Tuy nhiên, ở các cấp độ quản lý và phạm vi tương tác khác nhau, 

hiệu quả của công cụ giao tiếp đối với việc thể hiện trạng thái tự chủ lại có những khác biệt 

nhất định (Ramos, 2016). Các cấp độ và phạm vi có thể được minh họa như sau: 

Hình 2. Các cấp độ và phạm vi của môi trường tự chủ 

 

Nguồn: Wilches, 2007 / Erss, 2016 / Jumani, Malil, 2017 / Andréasson, Wermke, 2018 
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2.2. Quyền và trách nhiệm liên quan đến khía cạnh tự chủ của giảng viên trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam 

Dưới góc độ là một nghề, trong môi trường cạnh tranh giữa các trường, việc đảm bảo 

dân chủ, thống nhất, tăng cường tự chủ trong phương pháp giảng dạy, trong nghiên cứu…với 

mục đích chuẩn hoá chất lượng giáo dục cho cơ sở đào tạo giáo dục, khả năng tự quyết của 

giảng viên đã không chỉ đơn thuần là quyền lợi mà còn được luật hóa thành nhiệm vụ thông 

qua Khoản 1, Điều 69 và 70, Luật Giáo dục năm 2019. Để làm tốt vai trò giáo dục trong các cơ 

sở giáo dục đại học và đạt được mục tiêu đề ra, bên cạnh điều kiện đảm bảo chất lượng giảng 

dạy, cơ sở vật chất…thì đội ngũ giảng viên là một trong những nhân tố quan trọng quyết định 

cho sự thành bại của đơn vị sự nghiệp giáo dục. Vì vậy, theo Khoản 1, Điều 54, Luật Giáo dục 

đại học 2012 sửa đổi, bổ sung 2018 ngày 19 tháng 11 năm 2018, giảng viên trong cơ sở giáo 

dục đại học là người phải có nhân thân rõ ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để 

thực hiện nhiệm vụ; có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Đây là các yêu cầu nền tảng cho việc đảm 

bảo thực hiện được quyền tự chủ của giảng viên. Từ đó, giảng viên mới có thể có được quyền 

tự chủ ở nhiều khía cạnh được luật hóa cụ thể như phát triển chương trình đào tạo (Khoản 1, 

Điều 55, Luật Giáo dục Đại học năm 2012), tham gia quản lý và giám sát cơ sở giáo dục đại 

học (Khoản 6, Điều 55, Luật Giáo dục Đại học năm 2012) và độc lập về quan điểm chuyên 

môn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên nguyên tắc phù hợp với lợi ích của Nhà nước 

và xã hội (Khoản 7, Điều 55, Luật Giáo dục Đại học năm 2012). Khía cạnh tự chủ học thuật ở 

khoản 7, Điều 55 Luật Giáo dục Đại học còn được đề cập đến trong Luật Viên chức năm 2010 

(sửa đổi, bổ sung năm 2019) như sau: Khoản 5, Điều 11: viên chức được quyết định vấn đề 

mang tính chuy n m n gắn v i c ng việc hoặc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên cũng không 

được “lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuy n truyền chống lại chủ trương, đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nư c hoặc gây phương hại đối v i thuần phong, mỹ tục, đời 

sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội” (Điều 19, Luật viên chức 2010). 

Khái niệm tự chủ mặc dù không được quy định cụ thể trong nhiệm vụ hay quyền lợi 

của giảng viên nhưng nó được đề cập trực tiếp trong quyền của cơ sở giáo dục đại học. Theo 

đó, cơ sở giáo dục đại học có “quyền tự chủ trong học thuật, trong hoạt động chuyên môn, bao 

gồm ban hành, tổ chức thực hiện tiêu chuẩn, chính sách chất lượng, mở ngành, tuyển sinh, đào 

tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác trong nư c và quốc tế phù hợp v i quy định 

của pháp luật (Khoản 3 Điều 32 Luật Giáo dục đại học 2012, sửa đổi, bổ sung 2018). Tuy 

nhiên, việc tự chủ của cơ sở giáo dục đại học như trong các nghiên cứu đã đề cập, không mang 

lại hiệu quả trong việc gia tăng quyền tự chủ của giảng viên (Kauko và Salokangas, 2015) mà 

thực tế, việc đem quyền tự chủ, đặc biệt là tự chủ tài chính cho cơ sở giáo dục đại học đang tạo 

ra trở ngại cho giảng viên thực hiện quyền tự chủ của chính mình. Cụ thể, việc duy trì trần học 

phí khiến cho các cơ sở giáo dục đại học không có đủ nguồn lực cải thiện động cơ làm việc cho 

giảng viên. Đồng thời, để bổ sung thu nhập, các trường phải thực hiện liên tục, song song các 

hoạt động đào tạo chính quy và không chính quy, dẫn đến định mức giờ giảng của giảng viên 

vượt khung gấp nhiều lần. Điều này khiến cho giảng viên không thể tự chủ trong chuyên môn 
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khi không có đủ thời gian nghiên cứu, cải tiến nội dung và chương trình giảng dạy (Trần, 

2018). 

2.3. Tổng quan nghiên cứu liên quan 

Không như khái niệm tự chủ của người học, đã được nghiên cứu, trình bày cũng như 

ứng dụng từ đầu thập niên 90, quan điểm tự chủ của người dạy chỉ được đề cập lần đầu thông 

qua việc phân tích mối tương quan giữa trách nhiệm, quyền kiểm soát lớp học và tự do học tập 

của Little (1995), trong khi khả năng ứng dụng vẫn còn bị bỏ ngõ khi cộng đồng quốc tế mới 

chỉ đề xuất xem xét tại Hội nghị chuyên đề AILA của Ủy ban Khoa học về Quyền tự chủ của 

người học trong việc học ngôn ngữ ở Singapore năm 2002. Về mặt lý thuyết, tự chủ của giảng 

viên dù ở các phương diện khác nhau như xã hội học và chính sách (Ball, 2006), triết học 

(Rawls, 1980), lịch sử giáo dục (Little, 2015), luật pháp (Berka, 2000)… đều có xuất phát từ 

tính trách nhiệm, vì vậy, nó khác hoàn toàn với khái niệm cô lập và độc lập (Wilches, 2007). 

Theo đó, tự chủ của giảng viên phải được đặt trong bối cảnh có sự tương tác giữa nhiều bên 

(Smith, 2003). Trong mối quan hệ đó, giảng viên sử dụng năng lực của mình để biểu hiện 

quyền tự chủ (Smith và Erdoğan, 2008) thông qua việc tự do lựa chọn phương pháp giảng dạy 

phù hợp (Webb, 2002), ra quyết định liên quan đến chuyên môn (Barmola, 2014), thiết kế 

chương trình giảng dạy (McPhie và Kinney, 1959), sáng tạo nội dung (Çakici, 2015) và hình 

thành trách nhiệm trong việc đốc thúc (Smith, 2003).  

 Về mặt thực nghiệm, đã có nhiều nghiên cứu tiến hành lượng hóa mức độ ảnh hưởng từ 

quyền tự chủ của người dạy đến khả năng tự chủ của người học thông qua mức độ thỏa mãn 

nhu cầu (Tadíc, 2015), thành tích ghi nhận (Gurganious, 2017), trách nhiệm đạo đức (Davis, 

1996), mong muốn xã hội (Roth và cộng sự, 2007)… tại một số quốc gia như Trung Quốc 

(Wang, Zhang, 2013), Iran (Beethroozi, Osam, 2016), Phần Lan, Thụy Điển (Andrésson, 

Wermke, 2018), Brazil (Silva, Mølstad, 2020)… Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra được mối 

quan hệ tích cực giữa tự chủ người dạy đến động lực học tập và chính sách giáo dục dưới nhiều 

hình thức khác nhau, có thể hạn chế hoặc mở rộng khả năng tự quyết của cả người dạy và 

người học. Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia khác nhau hoặc với phương pháp tiếp cận khác nhau, xu 

hướng và mức độ ảnh hưởng của quyền tự chủ người dạy đến người học đều có sự khác biệt 

nhất định.  

 Mặt khác, quyền tự chủ của giảng viên còn được nghiên cứu dưới góc độ quyền tự chủ 

của cơ sở giáo dục và đào tạo thông qua các mô hình quản lý như mô hình bán tự chủ ở New 

Zealand, mô hình bán độc lập ở Singapore, mô hình độc lập ở Anh, Thụy Điển. Ở mỗi mô 

hình, vai trò quản lý của Nhà nước phân hóa tương ứng, từ kiểm soát sang xu hướng giám sát. 

Mặc dù, chính sách giáo dục của Nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tự quyết của 

cơ sở giáo dục, từ đó tác động đến quyền tự chủ của người dạy (Wermke và Salokangas, 2015) 

nhưng mô hình quản lý lại không thể mở rộng phạm vi hoạt động của người dạy (Kauko và 

Salokangas, 2015). Do đó, việc nghiên cứu quyền tự chủ của người dạy, đặc biệt là giảng viên, 

cần được tách biệt khỏi các nghiên cứu về tự chủ của cơ sở đào tạo (Wermke và Salokangas, 

2015) cũng như các nghiên cứu tương quan với môi trường giáo dục (Wermke, 2013). Có như 



 

44 

vậy, khái niệm tự chủ của người dạy mới được thể hiện độc lập, đầy đủ, toàn diện dưới nhiều 

góc độ, chứ không chỉ được nghiên cứu bổ sung thông qua các mối quan hệ với những đối 

tượng khác. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong tham luận là phương pháp nghiên 

cứu lịch sử và phương pháp nghiên cứu lý thuyết, trong đó phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

gồm các phương pháp tổng hợp và mô hình hóa lý thuyết. 

Cụ thể, bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp nghiên cứu được thực hiện bằng cách 

sử dụng các đánh giá và nội dung tường thuật tóm tắt. Các bài báo nghiên cứu được tham khảo, 

trích dẫn và tổng hợp từ bốn cơ sở dữ liệu điện tử gồm Tạp chí điện tử Emerald Management 

và Science Direct, Google Scholar và MDPI. 

Bảng 1. Các tiêu chí bao gồm và loại trừ để lựa chọn khung lý thuyết 

Tiêu chí bao gồm Tiêu chí loại trừ 

Ngôn ngữ trình bày: Anh / Việt Không liên quan đến tự chủ giảng viên 

Xuất bản điện tử, mã nguồn mở Nghiên cứu không hoàn chỉnh 

Sau đó, tiến hành sàng lọc thứ cấp bằng cách đánh giá nội dung phần tóm tắt và tiêu đề các bài 

viết được chọn để cung cấp câu trả lời cho mục tiêu nghiên cứu. Từ đó, hình thành nên quan 

điểm tự chủ thông qua việc diễn giải khung lý thuyết. Ở tham luận này, có 10 bài nghiên cứu 

được sử dụng làm cơ sở phân tích. Ngoài ra, một số tài liệu liên quan đến quyền và nghĩa vụ 

của giảng viên theo văn bản pháp lý cũng được tham khảo.  

Cuối cùng, xây dựng mô hình lý thuyết của quan điểm tự chủ giảng viên, sao cho mô hình bao 

hàm được những thông tin về thuộc tính, cấu trúc, chức năng, cơ chế vận hành… của quan 

điểm này. 

4. Kết quả nghiên cứu 

Để phân tích và đưa ra nhận định cơ bản về khái niệm tự chủ cũng như quan điểm tự 

chủ giảng viên, tham luận sử dụng tính chất bắc cầu khi nghiên cứu mối quan hệ giữa tự chủ 

của người học, vốn là một lĩnh vực phổ biến và đã được nghiên cứu sâu rộng hơn để làm tiền 

đề. Từ đó, diễn giải khái niệm tự chủ cũng như các hoạt động liên quan đến khía cạnh tự do 

học thuật của giảng viên. Vì vậy, cơ sở luận đầu tiên của tham luận dựa trên quan niệm “quyền 

tự chủ và trách nhiệm giải trình” (Albornoz, 1991) với khái niệm tự chủ như sau: 

“Quyền tự chủ là sự thay đổi liên tục tại bất kỳ thời điểm nào của trạng thái cân bằng 

tối ưu giữa lựa chọn phát triển bản thân tối đa v i sự phụ thuộc lẫn nhau của con 

người”  

(Allwright, 1990). 

Định nghĩa này phủ định tự chủ đơn thuần chỉ là hành vi của chủ nghĩa cá nhân khi 

nhấn mạnh chúng phải được đặt trong bối cảnh tương tác với mọi người xung quanh. Một cá 
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nhân muốn tự chủ phát triển bản thân, phải nỗ lực thể hiện mình và tăng cường hợp tác 

(Tribathi & Gupta, 2016). Để làm rõ hơn khía cạnh này, Littlewood (1997) đã bổ sung: 

“Một người tự chủ là người có năng lực để đưa ra và thực hiện các lựa chọn chi phối 

hành động của họ. Năng lực này phụ thuộc vào hai thành phần chính: khả năng và sự 

sẵn sàng” 

Mặt khác, ở phương diện ngôn ngữ, tự chủ (autonomy) với nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, có 

nghĩa là “độc lập” nhưng cũng mang hàm ý của việc “tự quản” và “tự phụ thuộc” (Ramos, 

2006). Quyền tự chủ cho phép các cá nhân có quyền tự do và cởi mở trong suy nghĩ, học tập và 

hành động độc lập để tạo dựng sự khác biệt so với những người khác (Winch, 2006). Nó bắt 

nguồn từ khuynh hướng trong ý niệm của bản thân về quyền tự do và mức độ chủ động, cũng 

như nghĩa vụ phải kiểm soát bản năng để đạt được ý thức hiệu quả. Vì vậy, tự chủ chịu sự chi 

phối và tác động của môi trường sống thông qua hoạt động quan sát và học tập. Khi có sự thay 

đổi của môi trường sống (trong đặc trưng văn hóa, giai tầng xã hội, cấu trúc hành pháp…), 

quyền tự chủ cũng sẽ có biểu hiện khác nhau (Benson, 1995). Sự khác biệt trong các yếu tố 

nhân khẩu như giới tính, độ tuổi cũng có ảnh hưởng nhất định đến trạng thái và biểu hiện của 

tự chủ (Roth và đồng sự, 2007). Thậm chí quyền tự chủ còn chịu sự ảnh hưởng của cảm xúc và 

thái độ (Wilches, 2007). Do chịu sự biến động của nhiều yếu tố đa chiều, quyền tự chủ mặc dù 

là quyền phổ biến nhất nhưng lại khó thực hiện nhất (Benson, 2000) khi con người phải lựa 

chọn giữa bản ngã của mình với giới hạn và khuôn khổ của tổ chức cũng như cộng đồng. 

Có thể thấy ở cấp độ trường học, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, giao tiếp là kỹ 

năng cơ bản để thực hiện chức năng giảng dạy và đánh giá. Tuy nhiên, khi mở rộng phạm vi 

quản lý và sự tương tác giữa các bên, khi đạt đến cấp độ quy phạm, phát triển chuyên môn mới 

là yêu cầu tối thiểu và biểu hiện đặc trưng của quyền tự chủ (Webb, 2006). Phát triển chuyên 

môn là cách thức tối ưu nhất để truyền tải thông điệp tự chủ nhưng lại là hình thái ít được thể 

hiện nhất của giảng viên trong quá trình giảng dạy (Yazici, 2016). Thực tế, công tác phát triển 

chuyên môn không chỉ phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố môi trường (Wermke, Salokangas, 

2015) như quy định của cơ sở giáo dục Đại học, sự hỗ trợ của tập thể, chi phí đào tạo… mà còn 

chịu tác động bởi động cơ phát triển của chính cá nhân giảng viên. Theo lý thuyết về quyền tự 

quyết, động cơ phát triển là yếu tố trọng tâm có thể cải thiện hiệu quả nghiên cứu và truyền tải 

kiến thức vì chúng quyết định sự nỗ lực của cá nhân trong việc theo đuổi các hoạt động chuyên 

môn (Bobis và cộng sự, 2017). Vì vậy, một chính sách tương ứng đáp ứng nhu cầu của giảng 

viên ở mức độ cao có thể đảm bảo giảng viên cảm thấy có năng lực, gắn kết và tự chủ (Power, 

Goodnough, 2017). Việc định hướng từ phía Nhà nước và cơ sở giáo dục Đại học bằng cách 

cung cấp cho giảng viên nhiều sự lựa chọn, khuyến khích và phản hồi mang tính xây dựng có 

thể thúc đẩy giảng viên nâng cao kiến thức giảng dạy và thể hiện các kỹ năng mới của họ trong 

tổ chức. Đồng thời, theo tháp nhu cầu của Maslow, nhu cầu được tôn trọng và thể hiện mình là 

những nhu cầu cao nhất của con người, chúng không chỉ thể hiện sự tôn trọng bản thân, tự tin 

và hãnh diện về khả năng của mình mà còn xuất phát từ mong muốn phát triển vượt trội hơn so 

với cộng đồng. Vì vậy, các yếu tố về thu nhập, điều kiện lao động thực chất chỉ thỏa mãn nhóm 
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nhu cầu duy trì mà chưa đạt đến mức độ thúc đẩy động cơ phát triển (Herzberg, 1959). Hơn 

nữa, động cơ phát triển ở mỗi cấp độ và phương diện chức năng khác nhau sẽ có tính luân 

phiên, song song, không nhất thiết phải được thỏa mãn ở nhu cầu bậc thấp hoàn toàn mới có 

thể được động viên thỏa mãn ở nhu cầu bậc cao hơn (Maslow, 1943). Do đó, việc xây dựng mô 

hình tự chủ của giảng viên theo cấp độ và chức năng là hoàn toàn cần thiết, có thể được khái 

quát như sau: 

Hình 3. Mô hình tự chủ của giảng viên theo cấp độ và chức năng 

Phương  

diện Giảng dạy Xã hội Phát triển Quản lý 
Mức độ kiểm 

soát 
Cấp độ Giao tiếp và Giải trình Động cơ phát triển 

Lớp học Sinh viên Định hướng Giám sát Cao 

Cơ sở đào tạo Hiệu trưởng Đồng nghiệp Thúc đẩy Duy trì Thấp 

Ngành nghề Tập thể Chuyên gia Giao lưu Không kiểm soát 

Nguồn: Tác giả tổng hợp và đề xuất 

 Từ quan điểm lý thuyết về quyền tự quyết, mô hình tự chủ của giảng viên phân theo cấp 

độ và chức năng nhấn mạnh quan điểm quyền tự chủ phải vượt ra khỏi sự tự do cá nhân nhưng 

sự giải phóng này không được thúc đẩy thành trạng thái phát triển cô lập, thiếu kiểm soát 

(Christman, 2020), mà phải đảm bảo trách nhiệm giải trình và cam kết thúc đẩy sự phát triển 

đồng thời của các đối tượng liên quan. Động cơ phát triển không chỉ đơn thuần là khẳng định 

tự chủ học thuật mà còn liên quan đến nỗ lực đuổi kịp tập thể, định hình phong cách và chuyên 

môn cá nhân trong lớp học, tại cơ sở giáo dục Đại học và và cộng đồng nghiên cứu trong lĩnh 

vực đó (Wermke, 2015). Điều này đòi hỏi sự tương tác của giảng viên với các đối tượng liên 

quan nhiều hơn, bộc lộ khả năng tự chủ trong giao tiếp và biểu hiện chuyên môn thường xuyên 

hơn.  

Căn cứ theo khung phân tích trên, muốn thực hiện được hiệu quả việc thúc đẩy quyền 

tự chủ của giảng viên, Nhà nước và cơ sở giáo dục Đại học cần xây dựng chính sách động viên 

linh hoạt, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh nhưng phải đảm bảo ba nguyên tắc cơ bản trong  

việc phát triển quyền tự chủ được Barfield và cộng sự (2001) đề xuất gồm: phản ánh yêu cầu, 

trao quyền và đối thoại. Việc nghiên cứu tâm tư nguyện vọng và phản hồi kịp thời sẽ giúp cho 

công tác trao quyền được thuận lợi, đồng thời khắc phục được tình trạng « cào bằng » mọi đối 

tượng. Theo Ramos (2006), xã hội phân công vai trò, quyền hạn và trách nhiệm khác nhau cho 

giảng viên với các đối tượng liên quan, vì vậy, quá trình tự chủ của người học sẽ luôn có mâu 

thuẫn với khả năng tự quyết của giảng viên. Để đảm bảo cho việc định hướng tự chủ và hợp tác 

hiệu quả, cơ sở giáo dục Đại học cần trao quyền kiểm soát tối đa cho giảng viên ở phạm vi lớp 

học, nhưng đồng thời có thể thông qua giám sát tập thể để duy trì mức độ kiểm soát, đòi hỏi 

đối thoại và giải trình trách nhiệm khi có sự cố.  
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Mặt khác, giảng viên cũng phải tự nhận thức được quyền tự chủ của cá nhân, đặc biệt là 

tự chủ học thuật (Bùi, 2020). Nghiên cứu cho thấy việc trao quyền kiểm soát và thỏa mãn yêu 

cầu ở cấp độ duy trì đủ đảm bảo cho người dạy khả năng sẵn sảng thực hiện các thay đổi trong 

hành vi để thực hiện tự chủ (Littlewood, 1997). Các yếu tố quan trọng cần thực hiện thay đổi 

gồm: 

 Nhận thức về bản thân: ưu – khuyết điểm, tự đánh giá, tự phản ánh 

 Nhận thức về môi trường: yêu cầu và năng lực của sinh viên, quy định của cơ sở đào 

tạo, sự phát triển của ngành nghề, quy phạm xã hội 

 Nhận thức về cạnh tranh: đây là yếu tố thường ít được quan tâm trong lĩnh vực giáo 

dục, tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, không thể phủ nhận vai trò của cạnh tranh trong 

việc thúc đẩy động cơ phát triển và nỗ lực thể hiện mình của bản thân giảng viên.  

5. Kết luận 

Mục tiêu của tham luận là xây dựng một mô hình khái quát đại diện cho quan điểm tự chủ ở 

góc độ giảng viên, đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên bám sát với các 

quy chuẩn về phát triển của tổ chức giáo dục và quốc gia. Việc kết hợp từng phần của quan 

điểm tự chủ toàn diện đem lại cho giảng viên tính ổn định trong phương pháp và chương trình 

giảng dạy, độc lập, nỗ lực hơn trong quá trình nghiên cứu khoa học, nâng cao chuyên môn. 

Đồng thời tách biệt quyền tự chủ của sinh viên với khả năng tự quyết của giảng viên, cần phân 

biệt rõ vai trò kiểm soát lớp học của giảng viên và quyền tự do học thuật của sinh viên trong 

quá trình diễn ra lớp học đó. Bài viết này là một nỗ lực để khám phá khái niệm về quyền tự chủ 

của giảng viên mà trong đó, khả năng tự do trong nghiên cứu và chuyên môn chỉ là một phần 

của quyền tự quyết. Nghiên cứu cho thấy động cơ phát triển và nỗ lực chia sẻ kiến thức, hỗ trợ 

các đối tượng liên quan mới là những thành tố quan trọng giúp phân biệt tự chủ với cô lập và 

độc lập trong môi trường giáo dục. Tuy nhiên, ở phạm vi bài viết, các cấp độ chức năng còn 

tương đối sơ sài, cần có những nghiên cứu chuyên sâu hơn để làm rõ từng khía cạnh của tự chủ 

ở các góc độ liên quan. 
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HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐA NGÀNH, LIÊN NGÀNH  

KINH TẾ - PHÁP LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM 

ThS.Nguyễn Hoàng Phước Hạnh 

Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành là cách tiếp cận hiện đại và phù hợp với xu 

thế mới trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo trên thế giới nói chung và lĩnh vực 

luật học nói riêng. Bài viết này luận giải về tính cấp thiết, phân tích nội dung và thực trạng 

liên quan đến tiếp cận đa ngành, liên ngành trong hoạt động nghiên cứu khoa học, qua đó kiến 

nghị một số giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành ở Việt 

Nam hiện nay.   

ABSTRACT 

Multidisciplinary and interdisciplinary approaches are innovative and suitable for 

scientific research in the world, particularly in legal research. This article shall clarify the 

inevitability, analyse content and application of multidisciplinary and interdisciplinary 

scientific research, thereby providing some solutions to promote multidisciplinary and 

interdisciplinary scientific research in Vietnam.  

 

1. Lời nói dầu 

       ng nghiên cứu khoa họ   N                        t trong nh ng nhi         

                                   ọ                       ọ                     ứ        

N                    N -                :     sở giáo   c đại học định h ớng nghiên cứu 

là c  sở giáo   c đại học có hoạt động đào tạo,      chu ên s u về ngu ên l , l  thu ết c  

 ản trong các lĩnh vực khoa học  phát triến các c ng nghệ ngu n  cung cấp ngu n nh n lực có 

n ng lực giảng  ạ  và nghiên cứu c   ản  có n ng lực nghiên cứu giải qu ết các nhiệm v , đề 

tài khoa học cấp quốc gia và quốc tế". Hi n nay, b t cứ m t tr       i họ       ũ    ều có 

hai nhi m v  chính và quan trọng nh    ó         :       o và nghiên cứu khoa họ    ây        

ho     ng có m i quan h  h u c , hai nhi m v  c  b n chiến l  c c a nhà tr             ó 

vi c gi ng viên nhà tr  ng tích cực tham gia các ho     ng NCKH là m t trong nh ng bi n 

pháp quan trọng - bắt bu c - cần thiế   ể h      ến nâng cao ch t l                  ứng t t 

h n nhu cầu ngày càng khắt khe c a xã h i. Trong nh         ầ   ây           i học Luật 

    M  ã        c nhiều thành tựu trong công tác NCKH, minh chứ       ề     N         

c  về ch      ng và s     ng, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã h i. 

Mặ  dù        c nh ng kết qu  tích cực, tuy nhiên ho     ng NCKH c       ng còn tồn 

t i nh ng h n chế nh     nh, c  thể      ề     N                                    ò       

nhiều và chuyên sâu. Xét về b n ch t, pháp luật là nh ng hi      ng, quá trình xã h i phong 
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phú, phức t           ng di n do vậy NCKH tiếp cận từ                             ã   i, 

kinh tế, triết họ …  ẽ giúp cho quá trình nghiên cứ     c bao quát và toàn di n. H n n a, nhu 

cầu hiểu biết hi n nay về pháp luật và nhà n            y                    k     ọc cần có 

hiểu biết sâu h n, tổng thể h n, khám phá b n ch t, các quy luật vậ    ng, sự t  ng tác c a 

pháp luật v i nhà n  c và ng  c l i; c a pháp luật và nhà n  c v i các hi n t  ng, quá trình 

khác trong xã h i. V i m         ó        ết sẽ làm rõ h n sự cần thiết, n i dung và thực tr ng 

c a vi c tiếp cậ                                     ứu khoa họ   ó          ũ       nghiên 

cứ                 i học Luật TPHCM nói riêng. Từ  ó          kiến ngh  m t s  gi i pháp 

tiếp t    ẩy m nh ph  ng pháp nghiên cứu này trong ho     ng NCKH hi n nay t i Vi t Nam. 

2. Khái quát chung và tính cấp thiết của việc tiếp cận nghiên cứu khoa học đa ngành, liên 

ngành ở Việt Nam 

2.1. Khái quát chung về cách tiếp cận nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành 

Khoa học xu t phát từ tiếng Latinh  S           ĩ      những tri thức đạt đ ợc qua kinh 

nghiệm thực tế và nghiên cứu". Theo Pierre Auger, khoa họ               ĩ   hệ thống tri 

thức về mọi loại quy luật của vật chất và sự vận động của vật chất, những quy luật của tự 

nhiên, xã hội, t  duy". N    ậy nghiên cứu khoa học có thể    c hiể        t ho     ng xã 

h i, h  ng vào vi c tìm kiếm nh      ều mà khoa học ch a biết, phát hi n b n ch t sự vật, 

phát triển nhận thức khoa học về thế gi i, hoặc sáng t o ph  ng pháp và ph  ng ti   kĩ    ật 

m    ể c i t o thế gi i.   ều 1 Luật Khoa học và Công ngh            ũ                  ĩ  

"Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự 

vật, hiện t ợng tự nhiên, xã hội và t  duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng d ng vào thực tiễn". 

  i v i NCKH ngành luật nói riêng, cách tiếp cận NKCH phần l n triể  k    d  i 

       d  n thự    nh, ph  ng pháp nghiên cứ     c sử d ng phổ biến cho h  ng nghiên cứu 

này chính là phân tích d  li u có sẵn, l y ý kiến c a các chuyên gia hoặc phân tích thông tin về 

v    ề nghiên cứu: (1) xây dựng quan ni          â                 q y    m pháp luật, (3) 

phân tích tình hình nghiên cứu về v    ề pháp lý liên quan, lôgic pháp lý và nh ng v    ề pháp 

lý khác về        c và pháp luật. Cách tiếp cận n y  ã  ó    ần t          ở lý luận cho các 

ho     ng NCKH pháp luật. Tuy nhiên nế       ề tài NCKH ngành luậ   ều tiếp cận thông qua 

                    ứu thực chứng (thự    nh) sẽ dẫ   ến thực tr     ề tài ít có tính liên kết, 

giao thoa v i các ngành kh          k    ó  N                                            ế 

t t yếu hi n nay ở Vi t Nam và trên thế gi i và ph i khẳ                    ng nghiên cứu c a 

luật họ     q y   nh pháp luậ    ì   ô   ò   ỏi cần có tiếp cậ            d           ều v i các 

ngành khác, các hi      ng xã h i phức t p. Vì vậy, vi    ổi m      d y         ứ           o 

luật học cầ         ú   ẩy và tiế               ng chuyển từ                   d y kết h p 

tiếp cậ                        

 ể có thể   ú   ẩy    d y  ó         ầu tiên tác gi  phân tích về khái ni m và phân tích sự 

khác bi t gi   N                          . Thứ nhất, nghiên cứu khoa họ           

(multidisciplinary research) là sự tiếp cận m t v    ề từ nhận thức c a m t s  b  môn khoa 

học v i nhau, nh ng mỗi b  môn làm vi c theo cách khuôn khổ c a mình, ít bổ sung chéo cho 
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nhau gi a các b  môn, hoặc h p lực trong nghiên cứ   ầu ra.  N    ậy tiếp cậ                 

NCKH pháp luật có thể    c hiểu là triể  k           ng nghiên cứu khác nhau về N      c 

và pháp luật mà mỗ               ó   ở thành m    ĩ    ực khoa học riêng bi         ứng. 

Chẳng h          i v i môn Luật So sánh hi     y   ú              ể  k            ng 

nghiên cứu Luậ           i, Hình sự, Dân sự c a các qu       k         d  i góc nhìn so 

sánh. Hoặ     i v i môn Luật Hình sự có thể    c nghiên cứ              ng Luật Hình sự 

phần chung và Luật Hình sự phần các t i ph m. Thứ hai, nghiên cứu khoa học liên ngành 

 I    d          y            ó   ến m t hình thái cùng làm vi c mang tính h            nh 

h  ng h i nhập gi a các nhà nghiên cứu từ nh ng b  môn khoa họ  k          N    ậy tiếp 

cận liên ngành có thể    c hiểu là sự kết n i tri thức do các cách tiếp cận khác nhau t o nên 

vào m t chỉnh thể th ng nh    ể hình thành nên m t h  th ng tri thức m i về ch t liên quan 

 ế  N      c và pháp luật. Nhận thức m      c hình thành là nhận thức ở tầ            k    

q         V  d        ũ     i v i môn Luật Hình sự có thể    c nghiên cứu liên ngành thông 

q      ng nghiên cứu Tâm lý học t i ph m thể hi n sự liên kết gi a tâm lý học xã h i và Luật 

Hình sự phần các t i ph m. Tóm l i, xét về         ĩ   ã   â       ở trên, ta có thể th y 

NCKH liên ngành có mứ     liên kết, giao thoa gi              â       kết qu  N     ũ   

ở tầ             ổng quan và toàn di     n so v   N               

2.2. Tính cấp thiết của việc tiếp cận nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành ở Việt 

Nam 

Có thể khẳ     nh rằ   N                                   ếp cận m i và mang tính 

t t yếu xu t phát từ nh     ý d         : 

Thứ nhất, thực tiễn cho th y               n phát triển hi n nay, nếu vi c nghiên cứu và 

gi ng d y chỉ dựa vào tiếp cận chuyên ngành luật học thực chứng thì không thể     ứng nhu 

cầu hiểu biế   â       k          n ch t, thu             n, quy luật vậ    ng c   N      c 

và pháp luật, sự             a pháp luật v i các hi      ng xã h  …   ẳng h                 

quy ph m pháp luật về thuế, nhà làm luật ph i nghiên cứ        ng c a nền kinh tế  ĩ  ô  ể có 

thể        q y   nh mức thuế su t phù h p cho từng th i kỳ   ồng th i cũng ph i xem xét mức 

         ng trở l i c a thuế su     i v i nền kinh tế và doanh nghi    ể có sự   ều chỉnh quy 

  nh pháp luật cho phù h p v           ng phát triển. Hi n nay, có nhiều nhi m v        ặt ra 

  i v i khoa học pháp lý Vi t Nam. Các nhi m v   ó    t phát từ q     ì    ổi m i sâu sắc, 

toàn di n xã h i Vi   N                 n m i công nghi p hoá, hi                  c và h i 

nhập qu c tế sâu r      ể gi i quyết nh ng nhi m v   ó  ần ph i xây dựng và hoàn thi n các 

thể chế       ứ           ó  ó thể chế pháp luật. Nh ng hiểu biế                       ở c p 

   NCKH chính là tiề   ề    ều ki n cần thiế   ể xây dựng và hoàn thi n thể chế pháp luật ở 

Vi t Nam hi n nay.  

Thứ hai   é              d  n qu c tế, tiếp cậ                             N     ã 

   c hình thành, triể  k            ến nh ng kết qu  tích cực, ch      ng. Sau khi thực hi n 

            ổi M i và Mỹ n i lỏng c m vận, từ cu i thậ        98   ầu thập niên 1990, hàng 

lo t tổ chứ         ng qu c tế nh  WB, ADB, UNDP và các NGO qu c tế  ặ    â   ến Vi t 
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Nam hỗ tr  phát triển: hỗ tr  tài chính, ph  ng pháp và thực hành m i trong nghiên cứu và 

thực hi n phát triển, góp phầ    ú   ẩy nghiên cứ                          ẳng h n, các nhà 

tài tr  qu c tế áp d ng nguyên tắc các công trình nghiên cứu dự án phát triển kh  thi luôn ph i 

có sự kết h p gi a kinh tế, xã h i, và môi tr  ng. Nh ng quy tắc nh  thế  ã   o c  h i ch a 

từng có tr     ây      ự tham gia sâu r ng c a các nhà kinh tế học, xã h i học, nhân học vào 

các dự án kỹ thuật. Vậy có thể khẳ             N                              t xu thế t t 

yếu, quan trọng trong phát triển nghiên cứ            ở Vi t Nam và trên thế gi i.  

3. Nội dung và thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành tại 

trường Đại học Luật TPHCM 

Theo GS.TS. Võ Khánh Vinh t i buổi To        a Học vi n Khoa học xã h i  ã   ận 

  nh rằng các ho     ng NCKH ngoài cách tiếp cận thự    nh mang tính truyền th          

 ì            d ng các cách tiếp cận m i dựa trên quyền, tiếp cận so sánh, xã h i học, triểt 

học, chính tr …        ò  k                   ổ biến. Nghiên cứu xuyên su t quá trình phát 

triển c a khoa học pháp lý th i gian gầ   ây        y tồn t i r t nhiề                ếp cận 

NCKH m         ếp cậ              d  n triết học, xã h i học, tâm lý học, kinh tế họ  … 

Trong gi i h n n   d    N                                      i học Luật TPHCM ở phần 

này, tác gi  ch  yếu nh n m nh và phân tích ho        N                         d  i góc 

nhìn tiếp cận kinh tế học pháp luật (Law and Economics) hay còn gọi là kinh tế học thể chế 

(Institutional Economics) gi      d y k     ế c a khoa Qu n tr        d y       ý   a Khoa 

Luậ           i, Hình sự, Dân sự, Hành chính, Qu c tế. 

    c hết khẳ     nh rằng kinh tế và pháp luật có m i quan h  mật thiết. Triết học lý gi i 

pháp luật là yếu t      ng tầng xã h i, còn kinh tế thu c về yếu t  c       ở h  tầ        ở h  

tầng và kiế    ú      ng tầng là nh ng yếu t  quan h  bi n chứng v i nhau trong phép duy vật 

bi n chứng c a ch     ĩ  M  -L       ây        yếu t  quan trọng trong học thuyết về hình 

thái kinh tế-xã h i. Pháp luậ                   ở h  tầng và b  q y   nh bở      ở h  tầng c a 

pháp luật. Tóm l i, trong m i liên h  v i kinh tế, pháp luật ph  thu c vào kinh tế; mặt khác, 

pháp luật l i có sự              c trở l i m t cách m nh mẽ   i v i kinh tế     M    ã   ết: 

"Trong thời đại nào cũng thế, chính là vua chúa phải ph c tùng những điều kiện kinh tế, chứ 

không bao giờ vua chúa lại ra lệnh cho những điều kiện kinh tế đ ợc". Kế thừ  q      ểm c a 

   M          Ăng-ghen, V.I. Lê-nin bổ sung luậ    ểm quan trọng về  nh h ở            ng 

c a kinh tế   i v i pháp luật: Sự phát triển c a kinh tế trong m t xã h i nh     nh cu i cùng sẽ 

dẫ   ến sự xu t hi n c a chế    chính tr  - xã h i m i trong lòng xã h    ũ  Sự tác   ng c a 

pháp luật vào kinh tế có thể thể hi n ở nh ng mặt ch  yếu, c  thể   :      u nền kinh tế, h  

th ng kinh tế quyế    nh thành phầ       u h  th ng các ngành luật; tính ch t n i dung c a các 

quan h  kinh tế, c        ế kinh tế quyế    nh tính ch t, n i dung c a các quan h  pháp luật, 

tính ch                 ều chỉnh c a pháp luật. Bên c     ó         ậ   ũ    ó       ng trở 

l     i v i kinh tế theo nh          ng tích cực hoặc tiêu cực khác nhau. Nếu pháp luậ     c 

ban hành phù h p v i các quy luật kinh tế - xã h     ì  ó       ng tích cự   ến sự phát triển các 

quá trình kinh tế   ũ            u c a nền kinh tế  N       ếu pháp luật không phù h p v i 
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các quy luật phát triển kinh tế - xã h      c ban hành do ý chí ch  quan c           i thì nó sẽ 

kìm hãm toàn b  nền kinh tế.  

Ví d    ển hình thể hi n rõ m i quan h        q     ật thiết gi a kinh tế và pháp luật là 

q y   nh c a pháp luật về thuế. Đầu tiên, mặc dù chính sách thuế xu t khẩu, thuế nhập khẩu và 

pháp luật về thuế xu t khẩu, thuế nhập khẩu luôn ph n ánh ý chí ch  quan c     ng và Nhà 

   c cầm quyền nh ng thực tế m ng chính sách, pháp luật này luôn b  chi ph i bởi yếu t  kinh 

tế. C  thể, tình hình kinh tế trong n  c và qu c tế ở m t th i kì nh     nh là yếu t  có  nh 

h ởng mang tính quyế        ến n i dung chính sách và n i dung thuế xu t khẩu, thuế nhập 

khẩ                   ó  M      ứ      N      c Vi   N    ã    i   ều chỉnh theo h  ng 

gi m thuế nhập khẩ    i v i mặt hàng phôi thép và thép thành phẩm nhập khẩu vào tháng 

03/2004 do cần ph     ều tiết giá c a mặt hàng này trong tình hình có sự            t biển c a 

mặt hàng sắt thép trên th  tr  ng.  Suy cho cùng, chính sách và pháp luật về thuế chỉ là t m 

g  ng ph n chiếu thực tr ng kinh tế - xã h i trong n  c và qu c tế xu t phát từ nhu cầ    m 

b o sự hài hoà gi a l i ích chung c a qu c gia và l i ích riêng c a từng doanh nghi p, từng cá 

nhân và h       ì    N   c l i, chính sách thuế  ũ             ến nền kinh tế ngắn h n hay 

dài h n tuỳ theo từng lo i thuế. Vi c gi m thuế su t m t s  lo i thuế c  b n nh  thuế thu nhập 

doanh nghi p, thuế tiêu dùng có thể khiế           ởng s n xu t, kích thích tiêu dùng trong giai 

      ầu nh     ến m    ú       ó  k      thu ngân sách từ thuế k ô      c bù bởi nguồn 

khác, Chính ph  bắt bu c ph i cắt gi m chi       ô      ều này dẫ   ến c  sở h  tầng sẽ không 

   c chú trọ    ầu t , dự tr  qu c gia s t gi m, tiế   ó   ó   ể  ây       ng tiêu cự   ế       

tr ởng kinh tế. 

Qua ví d     c phân tích và dẫn chứng, ta có thể th y khi quyế         ều chỉnh chính 

sách thuế hay m t sắc thuế nh     nh, cần ph              t cách toàn di    ể tìm ra nh ng 

gi i pháp t i  u. Và, nh ng gi i pháp t       ó   ỉ có thể xu t hi     ô   q   N       

ngành, liên ngành nhằ          ó    ì   ổng h p, khách quan nh t. Tiếp cận kinh tế học -  

pháp luậ        ng nghiên cứu m i c a khoa học luật học về pháp luậ      c hình thành và 

phát triển từ gi a thế kỷ XX  ế    y     ng nghiên cứ    y    c sử d ng kết h      d y 

      ý       d y k     ế, tri thứ                     a khoa học kinh tế kết h p tri thức, các 

              a khoa học luật họ   ể nhận thức và luận gi i nh ng v    ề luật học. H  th ng 

lý luận về kinh tế học pháp luật bao gồm các tri thức về kinh tế học v                ĩ    ực 

khoa học, m t môn học:  

- L ch sử hình thành và phát triển kinh tế học pháp luật;  

- M i quan h  gi a kinh tế và pháp luật;  

- Kinh tế học về quyền sở h u trí tu ;  

- Kinh tế học về h    ồng;  

- Kinh tế học về bồ      ng thi t h i ngoài h    ồng;  

- Kinh tế học và v    ề b o v   ô      ng;  
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- Kinh tế học xây dựng pháp luật;  

- Kinh tế học áp d ng pháp luật;  

- Kinh tế học giáo d            o pháp luật và nh ng v    ề khác.  

Tuy nhiên, cầ      ý       ng tri thức này hình thành nên nh ng hiểu biết mang tính 

              ậ   ể nhận thức và luận gi i pháp luậ  d           d  n kinh tế. 

Thực tr ng c a NCKH nói riêng và công tác gi ng d y          ó         ã  ó  ự xu t 

hi n và áp d ng c a tiếp cậ                          a kinh tế và luật học thể hi n qua nh ng 

 ề tài NCKH, luậ         i th o liên ngành. Tuy nhiên mứ     liên kế                       

vẫ   ò        â    ng, s         ề tài và h i th    ò          ều hoặc nế   ó  ũ     ỉ dừng ở 

mứ     liên kế               ĩ       i chỉ tiếp cận m t v    ề từ nhận thức c a m t s  b  

môn khoa học, nh ng mỗi b  môn làm vi     c lập, r t ít bổ        é                  k    ó 

N                ò   ỏi m t hình thái cùng làm vi c mang tính h            nh h  ng h i 

nhập nhiề        ó  ự kết n i tri thức t o nên m t h  th ng tri thức m i và nhận thức m      c 

hình thành là nhận thức ở tầ            k    q          

4. Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành tại trường 

Đại học Luật TPHCM 

                     ể  k     ọ      ô                      ở      d        ọ            

2017- 2025 do B       d                     p v i B        ọ      ô         ổ   ứ     y 

 9               N i, B     ở     ù   X â  N     ỉ   :    chế, ch nh sách thu hút đội ngũ 

giảng viên tham gia      của các c  sở giáo   c đại học ch a mạnh m  và hiệu quả  ch nh 

sách h  trợ các tr ờng trong việc thúc đẩ  hoạt động khoa học và c ng nghệ c n  ất cập  các 

tr ờng, giảng viên ch a thực sự coi trọng     , thiếu đầu t  trọng điểm cho các nhóm 

nghiên cứu g n với các ngành đào tạo trọng t m   ất cập lớn nhất nằm ở ch  hoạt động 

     đáng l  ra phải là nhiệm v  c n  ản, trọng t m th  ch  vài tr ờng đại học chú trọng đầu 

t . 

N                            a kinh tế và pháp luậ   ò   ỏi ph      c triển khia thực 

hi n m t cách tổng thể, toàn di n, h  th     ể t o ra sự tác d                d y       d ng 

trong thực tiễn. Tác gi   ề xu t m t s  gi i pháp   ú   ẩy ho        N                   

ngành trong NCKH nói chung và t            i học Luậ      M  ó               :  ầu tiên, 

khuyế  k                   ũ       , gi ng viên thực hi    ề     N                         

và xây dự            ì         o tích h p kiến thứ                        N  ng nhà nghiên 

cứu có thể ho     ng theo nhóm, cách thức này giúp từng thành viên nhóm nghiên cứu ở mỗi 

chuyên ngành kết h    ể hình thành m t kiến thức chung, từ  ó    i quyết v    ề c  thể mà 

nghiên cứ   ề ra. H n n a, vi c nghiên cứ         ó          y        ở nên phổ biến, cách 

thứ    y  ũ     ú          k     ọc ở mỗi chuyên ngành có thể hỗ tr  nhau vì không ph i ai 

 ũ    ó  ầy    kiến thức về t t c  các ngành khoa học.  

Ngoài ra, tác gi   ũ    ề xu t gi i pháp xây dựng h  th     ề tài luận án, luậ           

                              ng viên có thể   ng viên, khuyến khích nghiên cứu sinh, học 
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỘNG LỰC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, NHỮNG HẠN CHẾ VÀ MỘT SỐ ĐỀ 

XUẤT NHẰM THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

ThS.Nguyễn Hoàng Phước Hiền 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

 Nghiên cứu khoa học được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối các giảng viên 

tại các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Mục tiêu của bài tham 

luận này là cho thấy được tầm quan trọng của động lực trong nghiên cứu khoa học. 

Ngoài ra, tác giả cũng sẽ cung cấp mô hình tạo sự thành công cho hoạt động nghiên cứu khoa 

học và các vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thông qua đó, tham luận đưa ra một 

số đề xuất để phát triển và thúc đẩy nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững 

cũng như nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học. 

Từ khoá: Động lực, bất cập và hạn chế trong việc thực hiện nghiên cứu khoa học, đề xuất phát 

triển bền vững. 

ABSTRACT 

Scientific research is considered as one of the important tasks for lecturers in higher education 

institutions in Vietnam and in the world. This study shows the importance of motivation in scientific 

research. 

In addition, the author will provide a successful model for scientific research activities and 

inadequacies in the implementation process. Therefore, the study gives many suggestions to develop 

and promote scientific research to meet the needs of sustainable development as well as improve the 

quality of teaching in higher education institutions. 

Keywords: Motivation, limitations in implementing scientific research, and solutions for 

sustainable development. 

 

1. Giới thiệu chung 

Theo nghị định số 73/2015/NĐ-CP quy định “cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên 

cứu là cơ sở giáo dục đại học có hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên sâu về nguyên 

lý, lý thuyết cơ bản trong các lĩnh vực khoa học, phát triển các công nghệ nguồn, cung cấp 

nguồn nhân lực có năng lực giảng dạy và nghiên cứu cơ bản, có năng lực nghiên cứu giải quyết 

các nhiệm vụ, đề tài khoa học cấp quốc gia và quốc tế.” Thêm vào đó, dựa vào các văn bản 

pháp lý, bao gồm thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT, quyết định số 70/2014/QĐ-TTg và thông 

tư số 47/2014/TT-BGDĐT, các nhiệm vụ và trách nhiệm cơ bản của giảng viên đã được xác 

định là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Nhiệm vụ giảng dạy, tham gia các chương trình đào 

tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục. 

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, lực lượng giảng viên đại học, ít nhất 80%, cần tổ 

chức, tham gia viết, bàn luận tại các hội nghị, hội thảo cũng như đăng bài lên các tạp chí 

chuyên ngành và ít nhất 50% thời gian làm việc định mức đã được quy định phải được dùng 
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vào các hoạt động được nêu trên. Từ đó, ta có thể khẳng định rằng hoạt động nghiên cứu khoa 

học là một trong những nhiệm vụ cơ bản và cũng là thước đo năng lực chuyên môn của các 

giảng viên tại các trường đại học (Trần Mai Ước, 2013). Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập, 

tốc độ tăng trưởng tăng nhanh trong thời đại mới đã khiến các hoạt động nghiên cứu trở thành 

chìa khoá then chốt cho việc nâng cao chất lượng, đóng góp vào sự phát triển chung của nền 

kinh tế- xã hội của một quốc gia. Để đáp ứng được nhu cầu phát triển này, đòi hỏi các trường 

đại học trở thành các trung tâm nghiên cứu, nhằm sáng tạo và phân tích đưa ra các tri thức mới. 

Về phần các giảng viên, đây được xem là lực lượng chủ chốt để thực hiện trách nhiệm nghiên 

cứu khoa học, góp phần vào công cuộc xây dựng cũng như phát triển kiến thức mới cho các 

trường đại học và xã hội nói chung. Chính vì vậy, động lực chính là yếu tố không thể thiếu 

trong mắt xích, tạo nên tinh thần tự giác cùng với sự cố gắng hoàn thiện học vấn, kỹ năng của 

giảng viên trong công cuộc hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo được công bố vào 11/08/2017, năm học 2016-

2017 đã thống kê được tổng số giảng viên tại các trường đại học là 72,792 người, trong đó 

giảng viên có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ tăng 21.4% và 6.6% theo thứ tự so với năm học 2015-

2016. Vào năm 2016 đã có 274 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp được nghiệm thu với 

sự tham gia của gần 3,000 giảng viên, nghiên cứu viên, xuất bản 26 sách tham khảo, chuyên 

khảo và công bố 594 bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước cũng như quốc tế. Bộ Giáo 

dục và Đào tạo đánh giá rằng tổng số lượng giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học tuy cao 

nhưng chỉ có 4.12% giảng viên là tham gia nghiên cứu, dẫn đến một dấu hỏi lớn khi nhiều 

giảng viên vẫn chưa có các đề tài nghiên cứu, có xu hướng chú trọng đến nhiệm vụ giảng dạy 

hơn là nghiên cứu khoa học. 

Rõ ràng, những mặt hạn chế trong công tác thực hiện hoạt động nghiên cứu tại các 

trường đại học có mối quan hệ tiêu cực đến động lực làm việc của các giảng viên trong công 

tác nghiên cứu, dẫn đến tình trạng tuy nghiên cứu là một trong những nhiệm vụ cơ bản nhưng 

đội ngũ giảng viên không thực hiện hoặc không đủ năng lực để thực hiện (Võ Văn Nhị, 2013). 

Chính vì vậy, bài tham luận này đề cập đến tầm quan trọng của động lực tác động lên giảng 

viên, các nội dung liên quan đến vấn đề hạn chế đã làm giảm động lực trong hoạt động nghiên 

cứu khoa học, và một số đề xuất nhằm thúc đẩy động lực nghiên cứu khoa học trong thời đại 

mới. 

2. Nội dung vấn đề 

2.1. Tầm quan trọng của động lực trong nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục 

2.1.1. Khái niệm về động lực 

Nhìn chung, đã có nhiều tác giả và các nhà nghiên cứu đã nêu ra những khái niệm chung 

về động lực làm việc của con người. Ở quốc tế, theo Butkus và Green (1999), động lực là sự 

thúc đẩy, thuyết phục để đáp ứng các nhu cầu. Robbin và Judge (2008) thì lại cho rằng đó là 

hành động tự nhận thức một cách tích cực và hài lòng khi thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. 

Ở Việt Nam, Nguyễn Văn Điềm và Nguyễn Ngọc Quân (2012) phát biểu “Động lực lao 

động là sự khao khát, tự nguyện của người lao động để tăng cường, nỗ lực nhằm hướng tới một 

mục tiêu, kết quả nào đó”. Đối với Nguyễn Thị Phương Lan (2015), sự thúc đẩy đến từ bên 

trong hoặc từ môi trường bên ngoài tác động lên chủ thể, khiến chủ thể thực hiện hành động với 

tinh thần tự nguyện, nỗ lực vì mục tiêu chung nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả và sự thành 
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công. Qua những quan điểm được nêu trên, đúc kết lại, động lực chính là tác động có khả năng 

thúc đẩy, khiến con người tự nguyện và tích cực làm việc nhằm đạt được mục tiêu cá nhân 

cũng như của tổ chức nói chung. 

2.1.2. Mô hình của sự thành công trong nghiên cứu khoa học 

Về tổng quát, sự thành công của nghiên cứu khoa học được hình thành từ nhiều yếu tố 

khách quan và yếu tố chủ quan. Tuy nhiên, có ba yếu tố chủ yếu có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, 

góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, bao gồm năng lực nghiên cứu khoa học, động lực 

nghiên cứu khoa học và môi trường thuận lợi cho quá trình tham gia nghiên cứu khoa học 

(GS.TSKH Đặng Hùng Thắng, 2015). 

Phân tích mô hình thành công trong nghiên cứu khoa học được nêu trên, yếu tố năng lực 

nghiên cứu dùng để xác định sự sáng tạo, tư duy đổi mới trong kiến thức lẫn kỹ năng nhằm phù 

hợp với thời đại và phát triển chất lượng giáo dục. Ngoài ra, sự đầy đủ đến từ vật chất, trang 

thiết bị cùng với sự quan tâm từ môi trường lao động sẽ là một bước đệm tốt cho việc tăng hiệu 

quả làm việc. Được trao đổi, trau dồi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong nước và nước ngoài, 

những kiến thức mới từ hệ thống thông tin hiện đại sẽ hỗ trợ một phần cho sự thuận lợi trong 

hoạt động nghiên cứu đề tài khoa học của đội ngũ giảng viên. 

Tuy nhiên, yếu tố có năng lực nghiên cứu là chưa đầy đủ nếu thiếu đi tinh thần trong chính 

mỗi cá nhân nhà nghiên cứu. Cả ba yếu tố trong mô hình thành công của nghiên cứu khoa học 

có sự liên kết và bổ sung chặt chẽ cho nhau nhằm tạo ra kết quả tốt nhất. Nhắc đến nghiên cứu 

khoa học, người ta thường nghĩ đó là một thách thức không hề nhỏ đối với giảng viên khi thời 

gian, công sức sẽ phải hao tốn rất nhiều và có thể ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của các nhà 

nghiên cứu. Do vậy, sự tự nguyện, đam mê đóng vai trò chủ chốt vì nếu không được kích hoạt 

thì dù cho có năng lực chuyên môn và môi trường văn hoá làm việc chất lượng cũng sẽ mãi 

ngủ yên ở dạng tiềm năng. Có động lực, dù đó là niềm đam mê nghiên cứu, khát vọng khẳng 

định bản thân, nâng cao uy tín hay học hàm, lợi ích kinh tế tuỳ theo quan điểm cá nhân, thì đó 

cũng là điều thôi thúc giảng viên chủ động tham gia đóng góp vào sự thay đổi tích cực thông 

qua nghiên cứu. 

2.1.3. Tầm quan trọng của động lực trong hoạt động nghiên cứu khoa học 

Dựa vào những khái niệm về động lực đã được nêu trên, ta có thể phân tích vai trò của 

động lực làm việc trong hoạt động nghiên cứu khoa học: 

 Với động lực lao động, lực lượng giảng viên sẽ hăng hái, tích cực, nỗ lực và kiên trì vì 

mục tiêu chung với tinh thần tự nguyện, xung phong tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu khoa 

học. 

 Với động lực lao động, sự chăm chỉ cùng với lòng quyết tâm đối với mục tiêu hoàn 

thiện kiến thức chuyên môn ngày một phát triển. 

 Với động lực lao động, giảng viên sẽ có hứng thú hơn về nhiệm vụ của bản thân và tạo 

ra được sự say mê trong quá trình nghiên cứu các đề tài khoa học. 

 Với động lực lao động, sự sáng tạo cũng sẽ được kích thích và nâng cao hơn, giúp cho 

việc nghiên cứu khoa học và giảng dạy đa dạng hơn về mặt nội dung và thực tiễn. 

Mặt khác, trường đại học cũng sẽ khai thác được khả năng sáng tạo, khả năng nghiên cứu 

khoa học của đội ngũ giảng viên để rồi từ đó phát triển chất lượng đào tạo cùng với uy tín cho 
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trường đại học trong hệ thống giáo dục. Sự năng nổ tham gia các hoạt động nghiên cứu cũng sẽ 

góp phần xây dựng văn hoá nhà trường và nền kinh tế- xã hội cho đất nước. 

Tiếp đến, thông qua các văn bản pháp lý số 40/2020/TT-BGDĐT, số 70/2014/QĐ-TTg 

và số 47/2014/TT-BGDĐT và những vai trò được nêu, ta có thể nhận thấy biểu hiện động lực 

lao động được thể hiện một cách rõ nét qua thái độ và hành vi của các cá nhân cơ hữu tại cơ sở 

giáo dục. Đối với nhà trường, sự gắn bó lâu dài cùng với nỗ lực cống hiến, cải thiện chất lượng 

giảng dạy với mục đích nâng cao uy tín của nhà trường trên bảng xếp hạng chính là một trong 

những biểu hiện dễ nhận thấy của động lực. Chính sự hăng hái, tích cực trong những phong 

trào xây dựng, đóng góp cho nhiệm vụ khoa học cũng đã phần nào thúc đẩy quá trình thành 

công của hoạt động nghiên cứu. 

Động lực lao động của giảng viên được nhìn nhận như là chìa khoá đảm bảo chất lượng 

giáo dục cho nhà trường cũng như quốc gia nói chung. Nhìn chung, động lực có thể ảnh hưởng 

đến các biến số đầu ra như chất lượng, hiệu suất, kết quả của bản thân, nhà trường và đất nước. 

Chính sự hài lòng đến từ động lực lao động trong công việc sẽ tạo ra sự chủ động tiếp cận với 

các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng những kiến thức mới cho nền kinh tế nước nhà. 

Nếu không có đội ngũ giảng viên có tâm huyết và thực hiện một cách có trách nhiệm với nhiệm 

vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học thì không thể đạt được hiệu quả cao. Đó là lý do vì sao 

họ nên được thúc đẩy một cách thường xuyên và đúng cách để nâng cao chất lượng trong môi 

trường giáo dục. Có thể nói rằng từng cá nhân ở đây là một trong những tác nhân ảnh hưởng 

đến sự đổi mới về chương trình giảng dạy và nếu họ không có đủ năng lực hoặc động lực phù 

hợp để hoàn thành vai trò của mình, sẽ tạo ra sự trì trệ trong giáo dục. 

2.2. Mặt hạn chế làm giảm hoạt động và động lực nghiên cứu khoa học 

Như trong luật quy định, hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ 

chủ chốt mà giảng viên cần phải thực hiện, nhưng hiện nay tình trạng trì trệ và các vấn đề bất 

cập vẫn diễn ra và làm giảm hiệu quả, năng suất và động lực tham gia hoạt động nghiên cứu 

trong môi trường đại học. Cụ thể hơn, những hạn chế này chủ yếu đến từ các phía như sau: 

Những hạn chế đến từ chính sách Nhà nước 

Đầu tiên, những vấn đề hạn chế các hoạt động nghiên cứu khoa học đến từ các chính 

sách, ngân sách không hợp lý của Nhà nước. Ở đây, kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học 

của các trường đại học Việt Nam là vô cùng khiêm tốn và có phần thấp hơn khi so sánh với các 

quốc gia khác. Theo thống kê của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Khoa học- Công nghệ; đầu 

tư tài chính cho các hoạt động nghiên cứu chỉ chiếm khoảng 1,7% ngân sách Nhà nước trong 

giai đoạn 2011-2016, tương đương với 0,4% GDP; chúng ta có thể thấy được rằng con số này 

nếu so sánh với các quốc gia khác trong cùng khu vực như Thailand với 0,48%, Singapore 

2,2% thì còn khá thấp. Thêm vào đó, theo mục thống kê “Tổng chi ngân sách sự nghiệp KHCN 

của các cơ quan trung ương giai đoạn 2011-2015” trong hội nghị “Phát triển khoa học và công 

nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025”, kinh phí đầu tư cho hoạt động 

nghiên cứu giảm qua các năm và có sự chênh lệch. Trong khoảng 2011- 2015, viện Hà Lâm 

khoa học và công nghệ Việt Nam (2,858.810 triệu đồng) cùng với viện Hàn Lâm khoa học xã 

hội Việt Nam (1,386.380 triệu đồng) có ngân sách đầu tư cao hơn cả các trường đại học như 

Đại học quốc gia Hà Nội (305.986 triệu đồng) và Đại học quốc gia TP.HCM (394.600 triệu 

đồng) (PGS.TS. Vũ Văn Tích - Trưởng nhóm nghiên cứu, ĐH Quốc gia Hà Nội và các cộng 
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sự). Mặc dù có kinh phí đầu tư ít nhưng số lượng các sản phẩm nghiên cứu lại nhiều hơn so với 

các viện khác trên cả nước; do đó, vấn đề đang gặp phải ở đây chính là sự phân bổ kinh phí chưa 

hợp lý, dẫn đến việc khó đạt hiệu quả trong việc đạt mục tiêu cho công tác nghiên cứu khoa 

học cũng như thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. 

Ngoài ra, theo số liệu của World Bank năm 2019, đầu tư tài chính từ ngân sách Nhà nước 

cho hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục có xu hướng giảm qua từng năm trong khi đã quá 

khiêm tốn so với các đầu tư khác. Cụ thể hơn, mức đầu tư này trong cơ sở giáo dục đại học chỉ 

đạt 0,23% GDP trong gần 6% cho toàn ngành giáo dục, trong khi đó số lượng các nhà khoa 

học ngày một tăng, số lượng sản phẩm nghiên cứu đầu ra của các trường đại học cao, góp phần 

rất lớn cho quốc gia. Với sự tiến bộ và phát triển của các ngành nói riêng và kinh tế xã hội nói 

chung, nhu cầu nghiên cứu ngày càng gia tăng nhưng vẫn chưa được sự quan tâm hợp lý. Chính 

những điều này góp phần vào việc hạn chế động lực thực hiện các hoạt động nghiên cứu khi 

không được đầu tư cẩn thận. 

Những hạn chế đến từ các trường đại học 

Tại hội nghị “Phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai 

đoạn 2017-2025” , Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chỉ rõ những hạn chế, vấn đề bất cập trong 

chính sách nhà trường cũng như giảng viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Cụ thể hơn, 

Bộ trưởng nêu lên các cơ chế, chính sách đến từ các trường đại học chưa thật sự mạnh mẽ và 

hiệu quả trong việc thu hút, khuyến khích lực lượng chủ chốt tham gia nghiên cứu khoa học. 

Chính sách hỗ trợ các trường trong việc thúc đẩy hoạt động khoa học còn hạn chế và tại nhiều 

trường đại học, phần nghiên cứu khoa học rất mờ nhạt, không thật sự nghiêm túc, quy chế 

tuyển sinh đào tạo chiếm lượng thời gian quá nhiều (Lệ Thu, 2017). 

Thực tế cho thấy các chính sách quy định, khen thưởng, khuyến khích, hỗ trợ giảng viên 

tham gia nghiên cứu vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý. Từ những điểm bất cập trong chính sách 

quản lý về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực, các quá trình phê duyệt, lập dự toán và 

thanh toán vẫn tiêu tốn khá nhiều thời gian nên chưa khai thác được hết tiềm năng của hoạt 

động. Từ đó, khi không có đầy đủ các chế độ hỗ trợ tốt, đội ngũ giảng viên cũng giảm dần sự 

thích thú, say mê và động lực nghiên cứu khi gặp nhiều khó khăn do những hạn chế. 

Như đã biết, nghiên cứu khoa học chính là một trong những thước đo năng lực chuyên 

môn không những riêng bản thân giảng viên mà còn có tầm ảnh hưởng đến bảng xếp hạng đại 

học nhà trường. Tuy nhiên chính vì nhà trường còn khá lơ là trong việc hợp tác cũng như đầu 

tư vào nhân lực, tài lực nên dẫn đến tình trạng không khai thác tốt lợi ích đến từ sự hợp tác của 

các nhà khoa học quốc tế vào các đề tài, dự án. Sự liên kết giữa các trường đại học trong nước 

và các trường nước ngoài là chưa chặt chẽ. Do đó, tiềm năng từ việc hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau 

trong công tác nghiên cứu, cập nhật thông tin, phối hợp vẫn còn khập khiễng và chưa đạt hiệu 

quả cho việc công bố nghiên cứu khoa học ra quốc tế. 

Những hạn chế đến từ đội ngũ giảng viên 

Từ lâu, nhiệm vụ khoa học luôn là trách nhiệm trọng tâm của giảng viên nhưng tình trạng 

không thực hiện hoặc không đủ năng lực để hoàn thành đang trở nên nghiêm trọng. Rất nhiều 

giảng viên của các trường đại học chỉ biết thực hiện nhiệm vụ giảng dạy còn nghiên cứu khoa 

học là một cái gì đó xa lạ, ngoài tầm với và vượt quá khả năng của họ (Võ Văn Nhị, 2013). 
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Vấn đề chính ở đây là một số giảng viên vẫn chưa có nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò, trách 

nhiệm cũng như lợi ích mà hoạt động nghiên cứu khoa học mang lại. Thực trạng là vẫn còn 

nhiều giảng viên quan niệm rằng: nhiệm vụ chính của mình là giảng dạy, không nghiên cứu 

khoa học cũng không sao và thực tế, họ cho rằng nguồn thu nhập chính của họ đến từ giảng 

dạy, còn nghiên cứu khoa học chỉ là vì trách nhiệm và đam mê (Đào Ngọc Cảnh, 2018). Do đó, 

việc chú tâm vào giờ giảng cũng không còn quá xa lạ vì đó bổ sung cho nguồn thu nhập và loại 

bỏ gánh nặng thời gian khi đầu tư vào hoạt động nghiên cứu. Do đó, điều này dẫn tới tình trạng 

thiếu động lực tìm hiểu, sáng tạo và nghiêm túc đối với nhiệm vụ này. 

Bên cạnh, cũng có một số giảng viên sử dụng quyền lợi quy đổi giờ giảng thành giờ 

nghiên cứu khoa học nhằm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này bắt 

nguồn từ việc các giảng viên còn phải trách nhiệm cho cuộc sống hằng ngày, không có đủ thời 

gian cho công việc nghiên cứu. Vì vậy, việc quy đổi giờ sẽ giúp giảng viên đối phó với việc 

phải tham gia và thực hiện trách nhiệm nghiên cứu khoa học theo quy định. 

Việc xảy ra tình trạng không đủ năng lực để thực hiện lại thuộc về những nguyên nhân 

khác. Chính sự thiếu kinh nghiệm và kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học đã làm 

cho các giảng viên có tâm lý e ngại khi tham gia vào hoạt động. 

Mặt khác, sự liên kết giữa môn học giảng dạy và nghiên cứu khoa học vẫn chưa thật sự 

hoà hợp. Hoạt động nghiên cứu nhằm mục đích giúp cho giảng viên nâng cao được kiến thức 

chuyên môn và phát triển nội dung giảng dạy ngày một đa dạng, sáng tạo hơn. Tuy nhiên, do 

một số giảng viên thực hiện hướng nghiên cứu khác xa với môn học do mình đảm nhiệm, nên 

việc thực hiện nghiên cứu không thật sự hiệu quả (Nguyễn Văn Tuân,2019). 

2.3. Một số đề xuất nhằm thúc đẩy động lực cho giảng viên đại học trong hoạt động 

nghiên cứu khoa học 

Thứ nhất, để có được động lực hoạt động, trước tiên giảng viên phải ý thức rõ nhiệm vụ, 

trách nhiệm mình cần phải thực hiện cũng như lợi ích họ sẽ đạt được trong công tác hoạt động 

đó. Vì vậy, việc nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm cùng với lợi ích của hoạt động nghiên 

cứu khoa học là vô cùng cần thiết đối với các giảng viên tại trường đại học. Nhà trường cần hỗ 

trợ cho giảng viên hiểu rõ rằng đây là những nhiệm vụ chính, bao gồm giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học, phải bổ trợ, gắn bó, bổ sung cho nhau. Giảng viên chính là đội ngũ quan trọng 

trong việc góp phần nâng cao chất lượng của trường, do đó nhà trường cần phải chú trọng trong 

việc tăng cường sự hiểu biết của giảng viên về vai trò lẫn trách nhiệm ngành nghề của mình. 

Ngoài ra, công việc nghiên cứu cho giảng viên nhiều lợi ích như có cơ hội đào sâu, nắm bắt 

những kiến thức chuyên môn, khẳng định uy tín trong giáo dục nói riêng và xã hội nói chung. 

Giảng viên không chỉ nên tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất mà phải có trách nhiệm cân 

bằng chúng. 

Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng việc nâng cao nhận thức chỉ đạt được hiệu quả khi được 

thực hiện liên tục vì sẽ rất khó để mọi người thay đổi suy nghĩ trong thời gian ngắn. Công tác 

nâng cao ý thức về vai trò lẫn trách nhiệm cần được thường xuyên thực hiện thông qua các 

phương tiện truyền thông như mạng xã hội, tạp chí khoa học, kết hợp với các buổi toạ đàm, 

buổi họp, hội thảo khoa học nhằm thu hút giảng viên chủ động tham gia vào các hoạt động thảo 

luận các vấn đề liên quan. Đặc biệt trong những buổi tập huấn về các chủ đề liên quan đến vấn 

đề bồi dưỡng kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục 
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cũng cần nhấn mạnh đến nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm và lợi ích của hoạt động nghiên cứu 

khoa học đối với giảng viên.  

Ngoài việc tổ chức các hội thảo, các buổi thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu 

khoa học giữa các giảng viên với nhau, ta nên đưa ra các quy định bắt buộc về trách nhiệm 

nghiệm thu đề tài các cấp. Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, việc nâng cao hiểu biết cần sử dụng 

nguyên tắc “mưa dầm thấm lâu”, bắt đầu từ việc áp dụng với cấp cao, các giảng viên kỳ cựu 

rồi lan ra lực lượng giảng viên trẻ nhằm đồng bộ nhận thức cho toàn nguồn nhân lực. Ngoài 

các quy định được nêu, biên soạn tài liệu hỗ trợ một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu với các nội 

dung như phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu ứng dụng,.. cũng được xem là cần thiết khi các 

giảng viên nắm bắt được tinh thần nghiên cứu, kiến thức và mục tiêu cần hoàn thành. Bằng 

cách thức tuyên truyền trên mạng xã hội, email, buổi họp chuyên đề,.. cũng như tạo điều kiện 

cho cán bộ giảng viên đi tham quan học tập thực tế sẽ giúp tất cả mọi người thấu hiểu vấn đề, 

cập nhật và vận dụng kiến thức mới vào nghiên cứu khoa học, sau đó đổi mới chất lượng giảng 

dạy.  

Một điều quan trọng cần lưu ý là tự bản thân mỗi người của giảng viên cũng cần phải xác 

định rõ được trách nhiệm của mình là gì và phạm vi thực hiện. Cụ thể, giảng viên xác định cho 

chính mình các tiêu chí trên tất cả các mặt tư tưởng, năng lực chuyên môn, kiến thức thực tiễn, 

tác phong giảng dạy nhằm phấn đấu hoàn thiện mình. Điều đó đặt ra cho mỗi cá nhân những 

mục tiêu cao cả, không ngừng trau dồi đạo đức, tác phong mẫu mực, xây dựng cho mình tính 

trách nhiệm, ý thức nhiệm vụ của mình và tạo ra được thói quen tuân thủ các quy định, thực 

hiện tròn vai trong nhiệm vụ như một chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.Ý thức được trách 

nhiệm và vai trò của bản thân chính là hành động của đạo đức nghề nghiệp nói riêng và đạo 

đức xã hội nói chung.  

Thứ hai, với lý do năng lực nghiên cứu chính là hoạt động thể hiện được trình độ tư duy, 

kinh nghiệm cùng với kỹ năng lập luận, các giảng viên tại trường đại học cần có năng lực 

nghiên cứu nhất định để giúp cho công việc này được thành công. Để làm được như vậy, cả 

bản thân giảng viên và nhà trường cần có các chiến lược dài hạn phát triển nghiên cứu khoa học 

như bồi dưỡng, cập nhật thông tin và lượng kiến thức mới với mục đích nâng cao năng lực 

sáng tạo một cách tối đa, phát triển phương pháp luận trong hoạt động nghiên cứu khoa học, 

năng lực làm việc trong một tập thể và mở rộng các mối quan hệ xã hội trong quá trình công 

tác. Khi đã có kiến thức và thông tin về những phương pháp nghiên cứu hiệu quả, rõ ràng giảng 

viên sẽ tự tin hơn trong hoạt động nghiên cứu khoa học, để rồi từ đó nâng cao động lực làm 

việc. 

Thứ ba, như đã đề cập, những người có động lực mới có thể thực hiện nhiệm vụ và công 

bố nghiên cứu của mình một cách chủ động và hiệu quả trong môi trường học thuật. Đây là 

một công việc khó khăn khi đòi hỏi cách thức tạo ra nguồn năng lượng tích cực cùng với sự 

thích thú, đam mê nhằm thúc đẩy giảng viên tiếp cận hoạt động này một cách tự nguyện. Mục 

tiêu của nhà lãnh đạo là thúc đẩy được động lực người lao động để có thể đạt được kết quả tốt 

nhất trong công việc của mình. Một trong những giải pháp có khả năng phát huy động lực 

nghiên cứu khoa học của giảng viên là đảm bảo lợi ích vật chất lẫn tinh thần. Theo một khía 

cạnh, cá nhân mỗi giảng viên được nhìn nhận là một “người làm kinh tế”, về cơ bản được thúc 

đẩy bởi phần thưởng kinh tế hoặc vật chất, chính vì thế được khen thưởng, tiền thưởng xứng 



66 
 

đáng sẽ nâng cao năng suất và hiệu suất của họ trong hệ thống trường học để đảm bảo chất 

lượng (Ejiogu, 1985). Vì vậy, đối với vấn đề này, nhà trường cần phải đề ra những chính sách, 

cơ chế và quy định khen thưởng kịp thời, đặc biệt là tiến hành xếp loại thi đua, tiền thưởng và 

cơ hội học hàm, học vị đối với các giảng viên đại học để khuyến khích họ tích cực tham gia 

vào hoạt động nghiên cứu khoa học. Đối với các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc và 

tốt trong nghiên cứu khoa học nên được kèm theo tiền thưởng thương tương ứng với cấp bậc 

đề tài, ưu tiên trong việc xét xếp loại lao động và trong hoạt động phân cấp quản lý khoa học. 

Không chỉ áp dụng với các bài báo quốc tế mà những bài báo trong nước, kể cả những bài 

tham luận đạt chất lượng cao cũng cần có sự khen thưởng phù hợp, xứng đáng với công sức 

của những người tham gia, đóng góp cho công tác nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, việc trao 

bằng khen và được nêu tên trên trang xã hội như trang web trường trong thư mục những thành 

tích nghiên cứu khoa học, và được đồng nghiệp công nhận cũng quan trọng như việc được lãnh 

đạo cấp cao công nhận và khen thưởng.   

Thứ tư, nhà trường cần thường xuyên nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo của mình 

nhằm xây dựng cho các giảng viên nền tảng về nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cho họ tiếp 

cận mạng lưới khoa học một cách trực diện nhất bằng cách đầu tư một phần ngân sách mời các 

nhà nghiên cứu khoa học cấp cao được công nhận, đến để chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra các đề 

tài thảo luận với ý định làm phong phú thêm vốn kiến thức và truyền được sự nhiệt huyết cho 

những người khác. 

Thứ năm, bên cạnh vấn đề tạo điều kiện nâng cao nhận thức về trách nhiệm và phát triển 

động lực, tạo môi trường làm việc tốt cũng góp phần vào sự phát triển nghiên cứu khoa học ở 

các trường đại học. Cụ thể hơn, cần quan tâm và trích ngân sách nhằm xây dựng hệ thống thư 

viện, phòng nghiên cứu, hệ thống dữ liệu để cung cấp một cách đầy đủ và thuận tiện nhất cho 

giảng viên trong quá trình nghiên cứu. Nếu thiếu đi sự hỗ trợ của cơ sở vật chất, các giảng viên 

khó có thể tối đa hoá kết quả nghiên cứu của mình. Ngoài ra, nhà trường cũng có thể mời các 

doanh nghiệp đầu tư, kêu gọi các nguồn tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất 

lượng môi trường làm việc. 

Thứ sáu, để có thể khẳng định vị thế và xếp hạng của giảng viên và nhà trường, công tác 

hoạt động đăng bài nghiên cứu khoa học lên các tạp chí nước ngoài là điều kiện tốt nhất. Có thể 

nói rằng, đẩy mạnh sự hợp tác và liên kết với các trường đại học nước ngoài trong nghiên cứu 

khoa học sẽ giúp cho lực lượng giảng viên có cơ hội tiếp xúc, trao đổi và cập nhật thông tin trên 

thế giới, đáp ứng được xu hướng phát triển của thế giới. Để làm được việc này, các giảng viên 

có thể tham gia các buổi hội nghị khoa học quốc tế, tham gia viết bài và thảo luận các vấn đề 

liên quan; các trường đại học tăng cường liên kết với các đối tác nước ngoài thông qua các 

chương trình nghiên cứu khoa học quốc tế. Thêm vào đó, Nhà nước cũng cần có các chính sách 

nhằm hỗ trợ tài chính cho các trường đại học để có thể thu hút các giáo sư, tiến sĩ nước ngoài 

hợp tác lâu dài, góp phần đẩy mạnh năng lực nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn qua 

quá trình làm việc với các chuyên gia nước ngoài. 

Thứ bảy, Nhà nước cũng góp phần vào công cuộc đẩy mạnh và phát triển hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại các trường đại học thông qua các quy định, chính sách phù hợp cùng 

với đầu tư tài chính một cách hợp lý. Cụ thể hơn, Nhà nước nên suy xét việc thay đổi mô hình 

đầu tư cùng với điều chỉnh các khoản chi phí một cách phù hợp nhằm tăng cường năng lực 
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nghiên cứu cho các trường đại học để cho ra những sản phẩm đầu ra đáp ứng với nhu cầu 

phát triển kinh tế. Nhà nước nên ban hành các chính sách lợi ích kinh tế thu hút đầu tư từ 

doanh nghiệp cho nền khoa học, công nghệ với mục đích mở rộng mạng lưới thông tin khoa học 

toàn cầu, hỗ trợ cho giảng viên và trường đại học luôn cập nhật kịp thời, đầy đủ các xu hướng 

trên thế giới. 

3. Kết luận 

Theo các quy định trong văn bản pháp luật, nhiệm vụ cơ bản của giảng viên đã được nhận 

định rõ ràng là hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Có thể nói rằng đội ngũ giảng 

viên chính là nguồn nhân lực chủ chốt quan trọng giúp cho các cơ sở giáo dục đại học thích 

ứng nhanh chóng và phát triển trong sự đổi mới của thời đại. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ 

được yêu cầu một cách hiệu quả nhất, họ cần có động lực cao để nỗ lực phấn đấu làm tốt công 

việc của mình. Cụ thể hơn, với công việc nghiên cứu khoa học đòi hỏi trình độ chuyên môn 

cùng với sự sáng tạo thì động lực được xem là chìa khoá quan trọng được dùng để phát huy 

tiềm năng nghiên cứu cũng như tinh thần tích cực, năng nổ tham gia xây dựng tri thức mới cho 

các vấn đề đang đặt ra. Vì vậy, để kích thích được động lực cùng với năng lực nhận thức, 

chuyên môn của giảng viên, các cơ sở giáo dục cùng Nhà nước cần thực hiện tốt các giải pháp và 

chính sách hỗ trợ lực lượng nguồn nhân lực của mình nhằm khắc phục những mặt hạn chế 

trong nghiên cứu khoa học như cơ chế khen thưởng, đầu tư vào cơ sở vật chất, mạng lưới 

thông tin và thiết lập mối quan hệ hợp tác với những cơ sở giáo dục khác trên thế giới để chia 

sẻ kinh nghiệm, phương pháp nghiên cứu mới. Ngoài ra, công tác tuyên truyền vai trò và trách 

nhiệm của ngành nghề giảng viên, khích lệ động viên cán bộ đều sẽ nuôi dưỡng các yếu tố tạo 

nên thành công cho công tác hoạt động của giảng viên. 
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PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM 

ThS.Nguyễn Thị Ngọc Duyên & ThS.Ngô Huỳnh Giang 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Bài viết tập trung vào việc phân tích thực trạng nghiên cứu khoa học (“NCKH”) của 

giảng viên trường đại học Luật TP.HCM từ năm 2016 đến năm 2020 thông qua số lượng và 

chất lượng các công trình nghiên cứu của giảng viên bao gồm các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở, cấp bộ, cấp quốc gia; số lượng các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí 

trong nước và quốc tế; số đầu sách chuyên khảo, giáo trình được xuất bản trong và ngoài 

nước cho đến việc tổ chức hàng trăm cuộc toạ đàm, hội thảo từ cấp khoa, cấp trường, cấp 

quốc gia, các hội thảo quốc tế với với sự tham gia viết bài tham luận kỷ yếu hội thảo, phát biểu 

trao đổi ý kiến của các chuyên gia đầu ngành nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, bài viết cũng phân 

tích thực trạng  quy trình thực hiện, kinh phí cho các hoạt động NCKH hiện nay của Nhà 

trường và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động NCKH của giảng viên.  

 

1. Đặt vấn đề 

Giáo dục đại học là giáo dục bậc cao có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế 

xã hội. Hai nhiệm vụ lớn nhất của các trường đại học là đào tạo và NCKH được cho là có mối 

quan hệ hữu cơ với nhau, trong đó việc giảng viên đại học tham gia NCKH được xem là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế cho nhà trường 

trong bối cảnh xu hướng toàn cầu hoá bao gồm lĩnh vực giáo dục đào tạo. Vì vậy, nâng cao 

chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên cả về lượng và chất luôn nằm trong mục tiêu 

hướng tới của các trường đại học. 

Trên thế giới, trong các tiêu chí xếp hạng của các trường đại học thì tỷ lệ hoạt động 

NCKH chiếm trọng số khá lớn. Cụ thể, theo Times Higher Education (THE) của Anh, là tạp 

chí tin tức chuyên về giáo dục bậc cao nổi tiếng với bảng xếp hạng đại học thế giới thường 

niên THE – QS thì tiêu chí chất lượng NCKH chiếm 30%; hay theo QS Ranking của Anh và 

Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) của Trung Quốc thì tiêu chí 

NCKH chiếm đến 40% trong các tiêu chí đánh giá xếp hạng đại học toàn cầu
1
. Tại Việt Nam, 
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luong/cac-bang-xep-hang-dai-hoc-uy-tin-tren-the-gioi, cập nhật ngày 27/11/2020 
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việc được nằm trong top các trường đại học hàng đầu thế giới trên các bảng xếp hạng này là 

một vinh dự và thể hiện uy tín trong chất lượng đào tạo của nhà trường.  

Nhận thấy được tầm quan trọng của NCKH, trường đại học Luật TP.HCM trong các 

năm qua đã xây dựng các chiến lược phát triển cụ thể nhằm nâng cao chất lượng NCKH của 

Nhà trường. Trong đó, xây dựng các chính sách hỗ trợ việc nâng cao trình độ NCKH của giảng 

viên luôn được Nhà trường đặt làm trọng tâm hàng đầu. Chính vì vậy, số lượng và chất lượng 

các sản phẩm NCKH của giảng viên đã tăng nhanh chóng qua các năm, tuy nhiên vẫn chưa 

xứng tầm với vị thế là trường đại học trọng điểm trong đào tạo cán bộ về pháp luật tại khu vực 

phía Nam. 

2. Thực trạng nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học Luật TP.HCM từ năm 

2016 đến năm 2020 

2.1. Thực trạng 

Giai đoạn 2016 – 2020, Nhà trường chủ yếu thực hiện các loại hình nghiên cứu như 

sau: triển khai đề tài NCKH các cấp; công bố bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín trong 

nước và quốc tế; xây dựng hệ thống thư viện, tạp chí, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và cơ 

sở dữ liệu về khoa học và công nghệ; mua bản quyền truy cập cơ sở dữ liệu khoa học và công 

nghệ của nước ngoài để nâng cao hoạt động NCKH của Nhà trường. Nhà trường cũng đã ban 

hành một số quy định riêng về công tác NCKH để giảng viên thực hiện từ năm 2013 và có thay 

đổi theo hướng mở rộng phạm vi hoạt động NCKH từ năm 2018.  Đồng thời, Nhà trường cũng 

yêu cầu các khoa xác định số lượng cũng như hình thức NCKH hàng năm của từng khoa qua 

thông báo đăng ký hoạt động NCKH. Giảng viên ngoài nghĩa vụ đảm bảo giờ giảng trong năm 

học cũng phải đảm bảo đạt đủ số giờ NCKH trong năm thông qua các hoạt động nghiên cứu 

khác nhau và được kê khai tính điểm NCKH và đây cũng là căn cứ để Nhà trường đánh giá kết 

quả phân loại viên chức và thi đua khen thưởng vào cuối năm học.  

Các công trình nghiên cứu của giảng viên, cụ thể như đề tài NCKH các cấp luôn được 

giám sát chất lượng bởi các hội đồng tuyển chọn, nghiệm thu là những chuyên gia trong lĩnh 

vực của đề tài theo thư mời của Nhà trường, bài báo khoa học gửi đăng tạp chí Khoa học pháp 

lý của trường phải qua các bước thẩm định do Hội đồng biên tập của tạp chí tiến hành, các giáo 

trình hay sách và các tài liệu học tập khác xuất bản từ trường đều được Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo thẩm định cẩn thận trước khi gửi đến nhà xuất bản… 

Chương trình đào tạo của trường hướng tới đa ngành nên lĩnh vực nghiên cứu cũng rất 

đa dạng, thể hiện sự tiến bộ rất rõ ở các bài báo khoa học của giảng viên đăng trên tạp chí trong 

nước và quốc tế. Cụ thể: 
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STT Năm 

Nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ 
Số lượng bài báo khoa học 

Số lượng 

sách/chương sách 

Số 

lượng 

nhiệm 

vụ 

cấp 

quốc 

gia 

Số 

lượng 

nhiệm 

vụ 

cấp 

bộ 

Số 

lượng 

nhiệm 

vụ 

cấp 

cơ sở 

ISI 

(WoS) 
SCOPUS 

ACI 

(1) 
Khác 

Số 

bài 

báo 

KH 

đăng 

trên 

tạp 

chí 

KH 

trong 

nước 

Số 

sách/ 

chương 

sách 

xuất 

bản ở 

nước 

ngoài 

(2) 

Số sách 

chuyên 

khảo/tham 

khảo/giáo 

trình đã 

xuất bản 

trong 

nước (3) 

1 2016 0 3 11 0 1 0 0 72 0 
GT: 10 

STK: 32 

2 2017 1 3 24 0 0 0 0 70 0 
GT: 9 

STK: 30 

3 2018 0 0 4 0 1 0 6 79 0 
GT: 12 

STK: 34 

4 2019 0 1 14 0 1 0 5 82 
Sách: 

01 

GT: 06 

STK: 10 

5 2020 0 1 22 3 5 0 7 90 0 
GT: 01 

STK: 15 

(Nguồn dữ liệu từ phòng Quản lý NCKH & HTQT) 

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã tổ chức liên tục hàng trăm các cuộc toạ đàm, hội thảo 

từ cấp khoa, cấp trường, cấp quốc gia đến các hội thảo quốc tế với với sự tham gia viết bài 

tham luận kỷ yếu hội thảo, phát biểu trao đổi ý kiến của các chuyên gia đầu ngành nhiều lĩnh 

vực. Trong đó, nổi bật với các hội thảo quốc tế được tổ chức thành công tạo được dấu ấn 

thương hiệu của Nhà trường, cụ thể từ 08/2016 đến 12/2020 với 13 hội thảo quốc tế: 

STT Năm Tên 

1 2016 Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu so sánh về hình phạt tử hình: luật của các nước trong 

khu vực và thực tiễn áp dụng” 

Hội thảo quốc tế “Các thể chế pháp lý của Cộng đồng kinh tế ASEAN: Tác động đối 

với pháp luật thương mại, đầu tư Việt Nam” 

Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu so sánh về hình phạt tử hình: luật của các nước trong 

khu vực và thực tiễn áp dụng” 

2 2017 Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu so sánh về hình phạt tử hình: luật của các nước trong 

khu vực và thực tiễn áp dụng” 
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Hội thảo quốc tế “Bảo vệ môi trường với ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế 

- những vấn đề pháp lý đặt ra” 

Hội thảo quốc tế “Triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017” 

3 2018 Hội thảo quốc tế về Pháp luật và thực tiễn về cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc 

tế theo UNCITRAL và ICSID: Kinh nghiệm cho Việt Nam (Trong khuôn khổ đề tài 

Nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Ts Lê Thị Ánh Nguyệt làm chủ nhiệm) 

Hội thảo quốc tế “Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành 

án Hình sự” 

4 2019 Hội thảo quốc tế “Quốc tịch và nhân thân của trẻ em có mẹ là di dân hôn nhân với 

người nước ngoài tại Việt Nam”  

Hội thảo quốc tế “Chế tài trong pháp luật xử phạt vi phạm hành chính ở Việt Nam và 

kinh nghiệm của một số quốc gia” 

Hội thảo quốc tế “Góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động 2012 (sửa đổi)” 

Hội thảo quốc tế “Hiệp định đối tác khu vực: cơ cấu, quy định và thực thi” 

5 2020 Hội thảo quốc tế “Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương 

mại” 

(Nguồn dữ liệu từ phòng Quản lý NCKH & HTQT) 

Thông qua các hoạt động trên có thể thấy Nhà trường đã rất nỗ lực trong việc nâng cao 

chất lượng hoạt động NCKH của nhà trường, cụ thể là tạo điều kiện để các giảng viên nâng cao 

trình độ NCKH thông qua các chính sách mở rộng khuyến khích giảng viên tham gia NCKH. 

Kết quả thực tế 05 năm gần nhất mặc dù có rất nhiều cải thiện thông qua số lượng các bài báo 

quốc tế có chỉ số ISI, SCOPUS và bài báo quốc tế khác tăng đột biến trong năm 2020; hội thảo 

quốc tế được duy trì đều đặn (trừ năm 2020 chỉ có 01 hội thảo quốc tế được tổ chức do hạn chế 

bởi dịch bệnh Covid-19) nhưng hiệu quả vẫn chưa đạt được yêu cầu của Nhà trường. 

2.2. Quy trình thực hiện và kinh phí cho các hoạt động NCKH hiện nay 

2.2.1. Quy trình và thủ tục thực hiện cho một số hoạt động NCKH 

Việc giảng viên nắm bắt các thông tin quy trình, thủ đục đăng ký tham gia các hoạt 

động NCKH là một điều rất quan trọng, để đội ngũ giảng viên có thể chủ động và sắp xếp các 

công việc liên quan nhằm thực hiện hoạt định NCKH của mình một cách hiệu quả nhất. 
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- Về đăng ký tham gia viết các bài tham luận trong hội thảo các cấp do các khoa và Nhà 

trường tổ chức sẽ có những email thông báo về “kế hoạch tổ chức hội thảo” trong đó có 

thời gian đăng ký tên đề tài, tóm tắt đề tài, bài hoàn chỉnh, gửi đến ai để người tham gia 

viết tham luận nắm các mốc thời gian và người tiếp nhận bài tham luận để thực hiện. 

Nếu tham gia viết tham luận hội thảo ngoài trường cần có minh chứng gửi về Nhà 

trường để được tính điểm NCKH theo quy định. 

- Về viết, dịch sách, giáo trình phục vụ cho hoạt động đào tạo được quy định tại Quy chế 

biên soạn và phát hành tài liệu học tập của Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh ban 

hành kèm theo quyết định số 479/QĐ – ĐHL ngày 24/3/2014 và Căn cứ thẩm định các 

loại tài liệu học tập của Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 

quyết định số 2262/QĐ-ĐHL ngày 12/12/2014 của Hiệu trưởng trường đại học Luật 

TP. Hồ Chí Minh. 

- Về bài viết đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước thì người viết chủ động viết, sau 

đó gửi đến các tạp chí phù hợp với chuyên môn thuộc lĩnh vực mình nghiên cứu. Khi có 

kết quả đăng bài báo thì tác giả gửi minh chứng và xác nhận về phòng Quản lý NCKH 

& HTQT để được tính tiết NCKH và các khoản khen thưởng theo quy định của chi tiêu 

nội bộ. 

- Về các hoạt động NCKH khác sẽ có thông báo, cùng với những quyết định đi kèm làm 

cơ sở để thực hiện và minh chứng tính điểm NCKH cũng như khen thưởng nếu có. 

2.2.2. Kinh phí cho các hoạt động NCKH của trường đại học Luật TP.HCM hiện nay 

Nhằm có kinh phí phục vụ cho hội thảo các cấp và thù lao cho việc NCKH, Nhà 

Trường đã đưa ra các quy định như sau: theo điều 44 về “Kinh phí tổ chức hội thảo khoa học”, 

điều 47 về “kinh phí thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học”, điều 48 về “mức chi mức 

thưởng cho đề tài nghiên cứu khoa học, điều 50 về “quy định mức tiền công theo ngày khi thực 

hiện đề tài NCKH đề tài cấp trường và hội thảo các cấp”, điều 51 về “mức thanh toán một số 

hoạt động NCKH của quyết định số 1212/QĐ-ĐHL về “Quyết định ban hành quy chế chi tiêu 

nội bộ trường đại học luật TP. Hồ Chí Minh” quy định rõ về các mức chi trả cho các hạn mục 

NCKH. Với những điều trên, cá nhân và tổ chức khi thực hiện các nhiệm vụ NCKH có thể căn 

cứ vào đó để thực hiện và nắm bắt các lợi ích mình đạt được. 

2.3. Những quy định và chính sách nhằm nâng cao năng lực NCKH của giảng viên đã 

được triển khai và sẽ có thể triển khai. 

Hoạt động NCKH của giảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trong hoạt động 

đào tạo và được quy định tại Quyết định số 896/QĐ-ĐHL về “Ban hành về quy định NCKH 

đối với giảng viên của trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh”, vì vậy việc thúc đẩy tinh thần 
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NCKH là một điều rất quan trọng, do đó Nhà Trường cũng có một số chính sách khen thưởng 

cho những hoạt NCKH nổi bật được quy định trong điều 48 và điều 50 theo quyết định số 

1212/QĐ-ĐHL nhằm thúc đẩy tinh thần NCKH không những trong nước mà còn hướng đến 

các NCKH mang tính quốc tế. 

Hiện nay, có rất nhiều tổ chức thực hiện đánh giá NCKH của các trường đại học nhằm 

đưa vào các bảng xếp hàng các trường như bảng xếp hạng đại học Việt Nam của Việt Nam 

UPM (University Performance Metrics) công bố vào năm 2020 thì trường Đại học Luật 

TP.HCM không thuộc trong top 30 cơ sở dẫn đầu về NCKH ở Việt Nam
2
. Ngoài ra có một số 

trường đại học Việt Nam lọt vào danh sách xếp hạng các trường đại học có chất lượng giáo dục 

của thế giới như theo bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) có đại học Quốc Gia 

TP.HCM, đại học Quốc gia Hà Nội, đại học Bách Khoa Hà Nội; mới đây nhất ngày 

25.11.2020, tổ chức giáo dục QS (Quacquarelli Symonds – Vương Quốc Anh) công bố xếp 

hạng tốt nhất trong khu vực Châu Á 2021 thì Việt Nam có 11 cơ sở nhưng không có đại học 

Luật TP.HCM
3
. Những trường đại học Việt Nam được xếp vào bảng xếp hạng thế giới đều có 

rất nhiều bài bài đăng trên các tạp chí uy tín số lượng bài lên đến hàng trăm. Do đó, tạo ra cơ 

chế cũng như động lực cho đội ngũ giảng viên tham gia NCKH và cụ thể có nhiều bài báo đăng 

trên các tạp chí uy tín là một điều rất cần thiết. Vì vậy, Nhà trường đã triển khai một số dự thảo 

và yêu cầu đóng góp của toàn thể giảng viên như sau: 

- Dự thảo “Quy định nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trường đại học Luật 

TP.HCM” với những quy định mới như về việc áp dụng về việc công bố tạp chí chuyên 

ngành trong năm theo chức danh nghề nghiệp, học hàm và học vị tạo động lực có ngày 

càng nhiều các nghiên cứu được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế, làm cơ 

sở nâng thứ bậc về NCKH của Nhà trường đi lên. Bên cạnh đó, có những điều chỉnh về 

số điểm NCKH cho một số hoạt động NCKH khác, và đó là một trong những cơ sở vừa 

là áp lực và vừa là động lực để nâng cao hoạt động NCKH của đội ngũ giảng viên hiện 

nay. 

- Dự thảo “Quy định về công bố khen thưởng quốc tế”, quy định về mức khen thưởng rõ 

ràng, quy trình khen thưởng và xử lý vi phạm, dựa vào đó giảng viên nắm bắt được quy 

                                                 
2
 Thuý Nga, “30 cơ sở đại học dẫn đầu về nghiên cứu tại Việt Nam”, https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-

hoc/30-truong-dh-dan-dau-ve-cac-chi-so-nghien-cuu-tai-viet-nam-nam-2019-605526.html cập nhật ngày 2/1/2020 

3
 Trang Hà, “Nhiều Trường đại học Việt Nam lop top bảng xếp hạng thế giới”, trang báo điện tử 

https://laodong.vn/giao-duc/nhieu-truong-dai-hoc-cua-viet-nam-lot-top-bang-xep-hang-the-gioi-857435.ldo cập 

nhật ngày 26/11/2020 

https://laodong.vn/giao-duc/nhieu-truong-dai-hoc-cua-viet-nam-lot-top-bang-xep-hang-the-gioi-857435.ldo
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trình, thủ tục cũng như các mức được khen và chế tài trong việc thực hiện các công bố 

quốc tế. 

- Dự thảo “Ban hành quy định về tổ chức hoạt động của nhóm nghiên cứu thuộc Trường 

Đại học Luật TP.HCM”, quy định về việc triển khai mô hình NKCH theo đội nhóm 

nhằm tạo các nhóm NCKH theo hướng chuyên môn chuyên sâu, hoạt động NCKH đạt 

hiệu quả tốt và ổn định, tạo ra các sản phẩm khoa học và công nghệ, có đủ năng lực 

triển khai các nhiệm vụ cấp bộ trở lên. 

Các dự thảo đang trong giai đoạn góp ý, điều chỉnh và sẽ sớm được ban hành để đưa 

vào triển khai trong những năm học tới. 

2.4. Một số hạn chế trong việc nâng cao hoạt động NCKH của Giảng viên 

Bên cạnh, Nhà trường luôn xây dựng các quy định nhằm thúc đẩy hoạt động NCKH 

của giảng viên thì nhóm tác giả nhìn thấy rằng vẫn còn một số hạn chế như sau:  

Thứ nhất, quy trình và thủ tục cho từng hoạt động nghiên cứu đều có văn bản quy định, 

nhưng chưa được hệ thống hoá thành các danh sách các thủ tục liên quan được lưu trữ mang 

tính hệ thống, để khi cần giảng viên có thể tra cứu một cách dễ dàng phục vụ cho hoạt động 

nghiên cứu của mình. 

Thứ hai, việc đăng các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế đều do cá nhân tìm hiểu 

và liên hệ, chưa có đầu mối phòng ban chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện và phân loại các 

danh sách các tạp chí chuyên ngành cũng như mức độ uy tín của các tạp chí để gửi đến giảng 

viên để nhằm tạo sự thuận lợi cho giảng viên trong việc nghiên cứu và tham gia đăng bài. 

Thứ ba, các hoạt động tổ chức nâng cao năng lực NCKH của giảng viên  như hướng 

dẫn và cập nhật các phương pháp NCKH mới; các tính mới đang được nghiên cứu; những vấn 

đề nóng đang được quan tâm…vẫn còn hạn chế, chưa triển khai một cách thường xuyên với 

nhiều quy mô nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên trẻ tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm của 

những giảng viên kỳ cựu trong việc thực hiện nghiên cứu và là cầu nối trong việc xây dựng 

mối quan hệ cho việc NCKH. 

Thứ tư, chưa có phòng NCKH nơi trưng bày các thành quả NCKH của những giảng 

viên đi trước, là nơi để các các cá nhân và tập thể có giao lưu về kinh nghiệm trong hoạt động 

NCKH  nhằm nâng cao năng lực NCKH của mình. 

Thứ năm, kinh phí khen thưởng của Nhà trường chỉ dành cho tác giả các bài báo đăng 

trên các tạp chí quốc tế thuộc (danh mục ISI, SCI, SCIE, Scopus, các tác chí khác) và các tạp 
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chí trong nước bằng tiếng nước ngoài xuất bản tại Việt Nam, chưa có khoản khen thưởng dành 

cho các tạp chí uy tín trong nước về số lượng bài hay các vấn đề mới hoàn toàn. 

Thứ sáu, Tạp chí khoa học pháp lý của Nhà trường chỉ phục vụ cho việc đăng ký các 

bài báo về lĩnh vực pháp luật, chưa có lĩnh vực kinh tế. 

Thứ bảy, hiện nay chỉ có quy định về việc giảng viên thiếu tiết NCKH sẽ được quy đổi 

từ tiết giảng dạy, chưa có quy định đổi ngược lại tạo động lực cho những giảng viên có số tiết 

giảng ít do đặc thù môn học hoặc do yếu tố khách quan khác để tạo động lực NCKH. 

Thứ tám, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên vẫn là một là yếu tố ảnh hưởng đến 

khả năng NCKH của giảng trong việc tìm các tài liệu và viết bài đăng trên các tạp chí quốc tế.  

3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động NCKH của giảng viên 

Về Cơ sở vật chất, cần phải có phòng sinh hoạt về NCKH, được trưng bày các thành 

tựu NCKH của các giảng viên, trang bị đường truyền internet chất lượng, có bàn ghế phục vụ 

hoạt động trao đổi NCKH.  

Về cơ sở dữ liệu, cần phải mua thêm nhiều nguồn dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiên 

cứu lĩnh vực luật và kinh tế. 

Về hoạt động chuyên môn, triển khai thường xuyên các hoạt động nâng cao năng lực 

NCKH học như bồi dưỡng khả năng NCKH của đội ngũ giảng viên, cập nhật các phương pháp 

NCKH mới, các lĩnh vực NCKH mới. 

Về trình độ ngoại ngữ, quy định lộ trình nâng cao trình độ và có những chính sách hỗ 

trợ chi phí cho việc bồi dưỡng ngoại ngữ. 

Về quy định quy đổi tiết NCKH sang tiết giảng, cần phải bổ sung thêm quy định đổi tiết 

NCKH sang giờ giảng nếu như giảng viên thiếu tiết giảng vì yếu tố khách quan, nhằm phục vụ 

cho việc phân loại CBVC cuối năm. 

Về khen thưởng cho các bài báo đăng tạp chí trong nước, số bài báo đăng vượt quy 

định sẽ được thưởng tạo động lực viết nhiều hơn nữa. 

Về tạp chí khoa học pháp lý của Nhà trường, cần mở thêm cho lĩnh vực kinh tế, tạo 

điều kiện cho các giảng viên chuyên ngành về kinh tế có thể tham gia viết bài. Vì hiện nay Nhà 

trường đang đào tạo theo định hướng đa ngành, việc mở rộng lĩnh vực đăng bài là điều cần 

phải có. 
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Về các văn bản quy định về các hoạt động NCKH, cần phải được tập hợp mang tính hệ 

thống, cung cấp cho toàn thể giảng viên nhằm hỗ trợ giảng viên trong việc tìm kiếm, thực hiện 

theo đúng quy trình và thủ tục NCKH. 

Về việc đăng các tạp chí trong nước và quốc tế, Phòng Quản lý NCKH & HTQT cần 

tập hợp các đầu mục các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế mang tính xếp hạng, đi kèm với 

các quy định về viết bài, cùng với quy trình đăng bài của các tạp chí nhằm taọ điều kiện cho 

giảng viên có thể lựa chọn tạp chí phù hợp với năng lực cũng như lĩnh vực mình muốn đăng. 

Với những kiến nghị trên của nhóm tác giả, nếu được Nhà trường thực hiện cũng góp 

phần nâng cao năng lực cũng như động lực NCKH của đội ngũ giảng viên, từ đó nâng cao năng 

lực NCKH của Trường lên tầm cao hơn. 

4. Kết luận 

NCKH là một trong những nhiệm vụ chính trong hoạt động đào tạo, điều kiện để nâng 

cao chất lượng đào tạo của các trường đại học. Nhằm nâng cao chất lượng, uy tín và thứ hạng 

xếp loại các trường đào tạo uy tín trong nước và quốc tế, thì NCKH là một trong những tiêu chí 

chính để đánh giá xếp hạng. Do đó, các trường luôn tìm cách để nâng cao năng lực NCKH của 

giảng viên bằng nhiều hình thức khác nhau từ việc ra các văn bản quy định về NCKH, kinh 

phí, chính sách và nhiều hoạt động khác… với mục đích nâng cao năng lực NCKH của giảng 

viên. Mặc dù,  trường đại học Luật TP.HCM vẫn chưa ghi tên mình vào bảng xếp hạng các 

trường dẫn đầu trong lĩnh vực NCKH, nhưng là một trong những trường hàng đầu về đào tạo 

luật trong nước. Vì vậy để nâng cao uy tín về chất lượng đào tạo và năng lực NCKH, Nhà 

trường đã có những thay đổi trong thu chi nội bộ và các dự thảo liên quan đến NCKH nhằm 

thúc đẩy năng lực NCKH của đội ngũ giảng viên cũng như nâng thứ hạng NCKH của Nhà 

trường. 

Trong tương lai, với những cải cách trong hoạt động NCKH về chính sách và hoạt động 

được thay đổi và triển khai, nhóm tác giả tin rằng năng lực NCKH của đội ngũ giảng viên 

trường đại học Luật TP.HCM sẽ có sự cải thiện đáng kể và vượt bậc. Từ đó, trường đại học 

Luật TP.HCM sẽ ghi tên mình vào các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Các Quyết định của Trường 

- Quyết định số 1212/QĐ-ĐHL ngày 1/12/2020 về “Quyết định ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường đại học luật TP. Hồ Chí Minh” 
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https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/30-truong-dh-dan-dau-ve-cac-chi-so-

nghien-cuu-tai-viet-nam-nam-2019-605526.html cập nhật ngày 2/1/2020 

- Trang Hà, “Nhiều Trường đại học Việt Nam lọt top bảng xếp hạng thế giới”, trang báo 
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BÀN LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU  

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA 

GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM 

TS.Hoàng Văn Long & ThS.Nguyễn Trọng Tín 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) nâng cao kỹ năng trong quá 

trình công tác (giảng dạy và NCKH) của giảng viên, các nhà quản trị trường học cần có cái 

nhìn tổng thể về những nhân tố tác động đến động lực NCKH từ đó đề ra các giải pháp, chính 

sách thiết thực, cụ thể khi đã xác định, đo lường được các nhân tố trên. Bài báo đề xuất mô 

hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực NCKH của giảng viên Trường Đại học 

Luật TP. HCM dựa trên các cơ sở lý thuyết cũng như các công trình khoa học có liên quan, bên 

cạnh đó phát triển các giả thuyết nghiên cứu cho mô hình nêu trên. 

 

1. Giới thiệu tổng quan 

Thực tiễn trong các tổ chức, doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội phải dựa trên nhiều 

nguồn lực: nhân lực (nguồn lực con người), vật lực (nguồn lực vật chất) và tài lực (nguồn lực 

về tài chính, tiền tệ), vv…song chỉ có nguồn lực con người mới tạo ra động lực cho sự phát 

triển. Đối với tổ chức, việc tạo động lực lao động có tác dụng rất lớn trong việc khuyến khích 

nhân viên làm việc hết mình. Tuy nhiên, các nhà quản lý lại quan tâm nhiều đến lợi nhuận của 

công ty nên luôn mong muốn giảm thiểu mọi chi phí. Nhưng nếu các nhà quản lý có sự đánh 

giá chính xác các yếu tố giúp nâng cao động lực lao động của nhân viên, doanh nghiệp sẽ thu 

hút được nhiều lao động có trình độ tay nghề cao hơn trong thị trường lao động cạnh tranh. 

Người lao động làm việc hăng say hơn sẽ tạo ra năng suất lao động cao hơn và sẽ gắn bó lâu 

dài với doanh nghiệp, tổ chức có điều kiện làm việc tốt nhất. 

Các cơ sở giáo dục cũng không ngoại lệ, để phát triển và khẳng định thương hiệu của 

cơ sở giáo dục, ngoài những các công việc chính như đào tạo (giảng dạy) được đầu tư và ngày 

càng nâng cao thì việc nghiên cứu khoa học đóng một vai trò quan trọng và luôn bổ trợ lẫn 

nhau trong quá trình giảng dạy, hơn thế nữa động lực nghiên cứu khoa học và công bố kết quả 

nghiên cứu khoa học trên các tạp chí uy tín trong cũng như ngoài nước góp phần khẳng định 

trước hết là bản thân người làm công tác nghiên cứu khoa học và hơn thế nữa là cơ sở giáo dục, 

đào tạo có số lượng cũng như chất lượng công bố quốc tế để lọt vào các bảng xếp hạng uy tín 
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nhằm nâng cao vị thế của đơn vị đào tạo trong nước cũng như trên thế giới. 

2. Khái niệm và tổng qua tình hình nghiên cứu có liên quan 

2.1. Khái niệm 

Thứ nhất về động lực: Có rất nhiều khái niệm về động lực làm việc, mỗi khái niệm đều 

có những quan điểm khác nhau nhưng nhìn chung đều nêu lên được bản chất của động lực làm 

việc. Kreitner (1995) “Động lực là một quá trình tâm lý mà nó định hướng các hành vi cá nhân 

theo mục đích nhất định”. Higgins (1994): “Động lực là lực đẩy bên trong cá nhân để đáp ứng 

các nhu cầu chưa được thỏa mãn”. Bedeian (1993): “Động lực là sự cố gắng để đạt được mục 

tiêu”. Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh (2008): “Động lực làm việc là sự khát khao và tự 

nguyện của con người nhằm tăng cường sự nỗ lực để đạt được mục đích hay một kết quả cụ 

thể”. Nói cách khác động lực bao gồm tất cả những lý do khiến con người hành động. Khi con 

người ở những vị trí khác nhau, với những đặc điểm tâm lý khác nhau sẽ có những mục tiêu 

mong muốn khác nhau. Chính vì những đặc điểm này nên động lực của mỗi con người là khác 

nhau vì vậy nhà quản lý cần có những cách tác động khác nhau đến mỗi người lao động. 

Trần Kim Dung (2009): “Động lực của người lao động là những nhân tố bên trong kích 

thích con người nỗ lực làm việc trong điều kiện cho phép tạo ra năng suất, hiệu quả cao. Biểu 

hiện của động lực lao động là sự sẵn sàng nỗ lực, say mê làm việc nhằm đạt được mục tiêu của 

tổ chức, cũng như bản thân người lao động”. 

Từ những định nghĩa trên ta có thể đưa ra cách hiểu chung nhất về động lực như sau: 

Động lực của con người là sự tác động tổng hợp các yếu tố (vật chất và tinh thần) có tác dụng 

thúc đẩy, kích thích sự hăng say, nỗ lực hoạt động, làm việc của mỗi người nhằm đạt được mục 

tiêu của cá nhân và mục tiêu tổ chức. Khi con người có động lực tốt, họ sẽ quyết tâm hơn và tự 

giác hơn, có sự hăng say, nỗ lực hơn trong quá trình làm việc nhằm đạt được những mục tiêu 

cá nhân và của tổ chức. Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân (2007): “Động lực là một 

tập hợp các thái độ ảnh hưởng đến một người hoạt động theo một cách có định hướng vào mục 

tiêu cụ thể”. Động lực do vậy là một trạng thái bên trong để tiếp sinh lực, chuyển đổi, và duy 

trì hành vi con người để đạt được các mục tiêu. Động lực làm việc gắn với các thái độ chuyển 

hành vi của con người hướng vào công việc và ra khỏi trạng thái nghỉ ngơi giải trí hoặc các 

lĩnh vực khác của cuộc sống. Động lực làm việc có thể thay đổi giống như những hoạt động 

khác trong cuộc sống thay đổi. 

Thứ hai về công tác tạo động lực làm việc: Các nhà quản lý trong tổ chức muốn xây 

dựng công ty, xí nghiệp mình vững mạnh thì phải dùng mọi biện pháp kích thích người lao 

động hăng say làm việc, phát huy tính sáng tạo trong quá trình làm việc. Đây là vấn đề về tạo 

động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Nguyễn Thanh Hội (2002): “Tạo động lực 
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làm việc là tất cả những hoạt động mà doanh nghiệp có thể thực hiện được đối với người lao 

động, tác động đến khả năng làm việc tinh thần thái độ làm việc nhằm đem lại hiệu quả cao 

trong lao động”. Tạo động lực gắn liền với lợi ích hay nói cách khác là lợi ích tạo ra động lực 

trong lao động. Song trên thực tế động lực được tạo ra ở mức độ nào, bằng cách nào điều đó 

phụ thuộc vào cơ chế cụ thể để sử dụng nó như là một nhân tố cho sự phát triển của xã hội. 

Muốn lợi ích tạo ra động lực phải tác động vào nó, kích thích nó làm gia tăng hoạt động có 

hiệu quả của lao động trong công việc, trong chuyên môn hoặc trong những chức năng cụ thể. 

Tạo động lực cho người lao động là trách nhiệm và mục tiêu của người quản lý. Điều quan 

trọng nhất là thông qua các biện pháp chính sách có thể khai thác, sử dụng có hiệu quả và phát 

huy tiềm năng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Một khi người lao động có động lực làm việc 

thì sẽ tạo ra khả năng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác. Mà nó còn tạo ra sự 

gắn bó và thu hút lao động giỏi về với tổ chức. 

Từ phân tích trên có thể hiểu: Công tác tạo động lực làm việc là tất cả các biện pháp mà 

nhà quản trị áp dụng vào người lao động nhằm tạo ra động cơ cho người lao động, tác động 

đến tinh thần và thái độ làm việc của họ, nhằm mang lại hiệu quả cao trong lao động. Tuy 

nhiên, tùy vào mỗi tổ chức với những cơ chế đặc thù riêng sẽ tạo ra động lực lao động cho 

nhân viên ở những mức độ khác nhau, bằng nhiều cách khác nhau. Tạo động lực làm việc có 

vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nên hành vi của người lao động. Khi có được 

động lực làm việc, người lao động sẽ có những hành vi tích cực trong công việc.Người lao 

động có động lực tích cực sẽ đạt được tâm lý làm việc thoải mái, nhẹ nhàng đồng thời cũng 

góp phần làm tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển tốt hơn. 

Thứ ba về nghiên cứu khoa học: Từ những khái niệm, quan điểm về động lực và tạo 

động lực như phần trên, việc nghiên cứu khoa học của giảng viên mang tính đặc thù về nghề 

nghiệp, vậy khoa học bao gồm một hệ thống tri thức phản ánh bản chất, quy luật của các sự vật 

hiện tượng xuất hiện trong đời sống tự nhiên và xã hội. NCKH là quá trình nghiên cứu nhằm 

khám phá ra những kiến thức mới, học thuyết mới… về tự nhiên và xã hội. Những kiến thức 

hay học thuyết mới này có thể thay thế dần những kiến thức, học thuyết cũ không còn phù hợp 

với bối cảnh thực tiễn, nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường tự 

nhiên và xã hội theo hướng có lợi nhất cho con người. NCKH là các thức mà con người tìm 

hiểu các hiện tượng khoa học một cách có hệ thống (Babbie, 1969; Nguyễn Đình Thọ, 2011). 

NCKH gồm chuỗi các hoạt động liên tiếp bắt đầu từ việc quan sát, tổng hợp, phân tích, đánh 

giá, đúc rút ra một cách có căn cứ về bản chất, quy luật của các hiện tượng xuất hiện trong tự 

nhiên và đời sống, kinh tế - xã hội.  

2.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan 
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Tổng lược một số tình hình nghiên cứu về động lực làm việc cũng nhưng nghiên cứu 

khoa học, nhóm tác giả tiếp cận theo các nghiên cứu trong nước và nghiên cứu nước ngoài, cụ 

thể: 

Nghiên cứu trong nước: Động lực nghiên cứu khoa học là một vấn đề cấp thiết được 

nhiều nhà khoa học và quản lý giáo dục đặt ra trong thời gian gần đây, tuy nhiên, chủ yếu các 

nhà khoa học chỉ mới dừng lại ở mức tổ chức các hội thảo/tọa đàm để bàn luận về vấn đề này. 

Cụ thể, cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào được thực hiện tại trường Đại học Luật TP.HCM, 

các nghiên cứu khác về chủ đề này tại Việt Nam cũng đã được công bố với số lượng rất hạn 

chế. 

 Nghiên cứu của Huỳnh Thanh Nhã (2016) dựa vào lý thuyết Hành vi tự định (TPB - 

Theory of Planned Behavior) của Azjen (1991) để phát triển mô hình nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của giảng viên, bao gồm nhóm các 

biến về Nhận thức và động cơ về việc thực hiện NCKH, Chuẩn chủ quan Cảm nhận về kiểm 

soát hành vi trong NCKH (Năng lực cá nhân; Điều kiện và môi trường làm việc). Ngoài ra, các 

biến nhân khẩu học và năng lực của giảng viên cũng được thêm vào mô hình như: giới tính, 

tuổi, trình độ học vấn, thâm niên công tác. Kết quả khảo sát 125 giảng viên tại các trường cao 

đẳng công lập của thành phố Cần Thơ cho thấy, Môi trường làm việc và Nhận thức của giảng 

viên có tác động nhiều nhất đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của các giảng viên tại 

nhóm các trường này. 

 Nghiên cứu của Cao Thị Thanh và Phạm Thị Ngọc Minh (2018) về động lực nghiên 

cứu của 183 giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Kết quả cho thấy có ba nhân tố 

chính tác động đến động lực nghiên cứu là: Sự thích thú NCKH, Nhu cầu bản thân và Nhận 

thức về khả năng NCKH. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp để 

gia tăng động lực nghiên cứu cho giảng viên, bao gồm: tạo dựng niềm đam mê NCKH, có cơ 

chế ghi nhận, khen thưởng đúng mức và nâng cao khả năng NCKH cho giảng viên. 

Danh mục các nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã được xuất bản trong nước: 

Cao Thị Thanh và Phạm Thị Ngọc Minh (2018). Động lực nghiên cứu khoa học của 

giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. 

Huỳnh Thanh Nhã (2016). Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu 

khoa học của giảng viên các trường cao đẳng công lập ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần Thơ, 20-29. 

Lại Thị Phan Mai (2016). Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên 

trường Đại học kinh tế-Đại học Huế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 
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Phạm Thị Tú Nga (2013). Thực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

nghiên cứu khoa học của giảng viên Đại học Huế. Hue University Journal of Science (HU 

JOS). 

Nghiên cứu ngoài nước: Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu có liên quan như về động 

lực nghiên cứu khoa học, sau đây là một số nghiên cứu quan trọng: 

Nghiên cứu của Blackburn và Lawrence (1995) đã đưa ra mô hình về động cơ, sự mong 

đợi và sự thỏa mãn trong công việc của các giảng viên. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các nhân 

tố ảnh hưởng đến động lực nghiên cứu của giảng viên là: các yếu tố nhân khẩu học (giới tính, 

chủng tộc, tuổi tác …), chuyên môn nghề nghiệp (trường nơi giảng viên được đào tạo, thành 

tích nghiên cứu, kinh nghiệm, cấp bậc chuyên môn …) và môi trường làm việc (văn hóa 

nghiên cứu tại nơi làm việc, kinh phí, chế độ khen thưởng, hệ thống đánh giá năng lực làm việc 

của trường đại học đối với cá nhân …)  

Nghiên cứu của Sax và cộng sự (2002) đề xuất mô hình 5 nhân tố có thể tác động đến 

năng suất nghiên cứu của các giảng viên tại các trường đại học, bao gồm: các biến nhân khẩu 

học, đặc điểm nơi công tác, đặc điểm cá nhân (học hàm, lương bổng, định hướng nghiên cứu, 

stress, thái độ đối với nghiên cứu, sự mong mỏi có được sự công nhận từ người khác …), lĩnh 

vực nghiên cứu và nhóm các yếu tố về gia đình. Kết quả khảo sát của 8544 giảng viên của 57 

trường đại học toàn nước Mỹ cho thấy có 2 nhóm yếu tố tác động mạnh nhất đến động lực 

nghiên cứu của giảng viên là đặc điểm môi trường làm việc và đặc điểm cá nhân. 

Nghiên cứu của Chen và cộng sự (2006) về động lực thực hiện nghiên cứu của các 

giảng viên ngành quản trị kinh doanh cho thấy các giảng viên chưa vào biên chế (untenured) 

được động viên nhiều hơn bởi các phần thưởng có giá trị vật chất, trong khi những giảng viên 

biên chế (tenured) được động viên nhiều hơn bởi các phần thưởng có giá trị tinh thần. Trong 

nghiên cứu này, các giảng viên được xem như là có điều kiện như nhau và có đầy đủ các nguồn 

lực và môi trường làm việc thích hợp để thực hiện nghiên cứu.  

Nghiên cứu của Azad và Seyyed (2007) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng 

suất nghiên cứu của 233 giảng viên tại các Tiểu vương quốc Ả Rập (GCC). Kết quả cho thấy 

có 4 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến năng suất nghiên cứu là: các biến nhân khẩu học, năng lực 

cá nhân, môi trường làm việc và các mối quan tâm khác ngoài xã hội của giảng viên. Bên cạnh 

đó chúng tôi có tham khảo một số các nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã được xuất bản ở 

nước ngoài, cụ thể: 

Azad, A. N., & Seyyed, F. J. (2007). Factors influencing faculty research productivity: 

Evidence from AACSB accredited schools in the GCC countries. Journal of International 

Business Research; Blackburn, R. T., & Lawrence, J. H. (1995). Faculty at work: Motivation, 
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expectation, satisfaction. Johns Hopkins University Press; Bland, C. J., Center, B. A., Finstad, 

D. A., Risbey, K. R., & Staples, J. G. (2005). A theoretical, practical, predictive model of 

faculty and department research productivity. Academic Medicine; Long, R., Crawford, A., 

White, M., & Davis, K. (2009). Determinants of faculty research productivity in information 

systems: An empirical analysis of the impact of academic origin and academic 

affiliation. Scientometrics; Sax, L. J., Hagedorn, L. S., Arredondo, M., & DiCrisi, F. A. (2002). 

Faculty research productivity: Exploring the role of gender and family-related 

factors. Research in higher education. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Thứ nhất về quy trình nghiên cứu, từ việc thừa kế của Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị 

Mai Trang (2007), nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng cách thu thập dữ liệu thông qua 

khảo sát bằng câu hỏi soạn sẵn. Dữ liệu thu thập được sẽ xử lý sẽ xử lý bằng phần mềm thống 

kê SPSS. Thang đo được kiểm định bằng hệ số Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám 

phá EFA. Mô hình lý thuyết được kiểm định bằng phương pháp hồi quy tuyến tính, từ đó xác 

định mức độ tác động của các yếu tố tác động đến động lực NCKH của giảng viên Trường ĐH 

Luật TP. HCM. Sau cùng, kiểm định T - test, Anova được thực hiện để đánh giá sự khác biệt 

về mức độ tác động đến động lực NCKH của các nhóm giảng viên có những đặc điểm cá nhân 

khác nhau. 

Kích thước mẫu và phương pháp chọn mẫu: Theo các nhà nghiên cứu Hair (1998), thì để 

chọn kích thức quan sát nghiên cứu phù hợp đối vơi phân tích nhân tố khám phá EFA cỡ quan 

sát tối thiểu N>5*x (x: là tổng số biến quan sát). Theo Tabachnick và Fideel (1966) để tiến 

hành phân tích hồi quy một cách tốt nhất thì cỡ quan sát tối thiểu cần đạt được tính theo công 

thức N>50+8m (trong đó m là biến độc lập). Còn theo Bentlou và Chou (1987) thì số lượng 

quan sát cho mỗi tham số ước là 5 quan sát.  

Như vậy trong nghiên cứu này để phù hợp với các nghiên cứu của các tác giả trên và phù 

hợp với nghiên cứu của mình, tác giả sử dụng số quan sát tương ứng với 35 biến quan sát và 6 

biến độc lập (dự kiến) là: N > max (5x35; 50+6x6) = (175,86) = 175 quan sát. Dự đoán, quá 

trình phát bảng khảo sát để thu thập dữ liệu thì có những bảng không hợp lệ, vì để đảm bảo cho 

quá trình nghiên cứu, tác giả chọn số lượng quan sát tối thiểu là 200. Bên cạnh đó, mẫu được 

lấy theo phương pháp thuận tiện ngẫu nhiên bằng cách phát bảng câu hỏi cho những đối tượng 

nghiên cứu nêu trên. Đối với những câu hỏi nào mà giảng viên Trường ĐH Luật TP. HCM vẫn 

chưa rõ nghĩa thì nhóm khảo sát tiến hành giải thích cho việc đánh giá được chính xác hơn. 
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Nhận thức khả năng 

NCKH của giảng viên 

Nhận thức về lợi ích của 
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Mô hình nghiên cứu 

 

 

 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu 

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất 

 

Giả thuyết nghiên cứu: Dựa vào mô hình nghiên cứu đề xuất (Hình 1), nhóm tác giả đưa 

ra các giả thuyết liên quan đến nghiên cứu như sau: 

H1 - Nhận thức khả năng NCKH của giảng viên: Những giảng viên có nhận thức cao về 

khả năng NCKH thì sẽ làm gia tăng động lực NCKH hay nói cách khác sẽ có mối quan hệ 

dương (+) với động lực nghiên cứu khoa học; 
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 H2 - Nhận thức về lợi ích của việc NCKH: Những giảng viên có nhận thức tốt về lợi ích 

NCKH thì sẽ làm gia tăng động lực NCKH hay nói cách khác sẽ có mối quan hệ dương (+) với 

động lực nghiên cứu khoa học; 

H3 - Nhận thức về hoạt động NCKH của giảng viên: Những giảng viên có nhận thức tốt 

về hoạt động NCKH thì sẽ làm gia tăng động lực NCKH hay nói cách khác sẽ có mối quan hệ 

dương (+) với động lực nghiên cứu khoa học; 

H4 – Sự đam mê NCKH: Những giảng viên có sự đam mê NCKH thì sẽ làm gia tăng 

động lực NCKH hay nói cách khác sẽ có mối quan hệ dương (+) với động lực nghiên cứu khoa 

học; 

H5 – Thủ tục hành chính về NCKH: Những đơn vị có thủ tục hành chính về nCKH phù 

hợp, đơn gian sẽ làm gia tăng động lực NCKH hay nói cách khác sẽ có mối quan hệ dương (+) 

với động lực nghiên cứu khoa học; 

H6 – Điều kiện về vật chất: Những đơn vị có điều kiên về vật chất tốt sẽ làm gia tăng 

động lực NCKH hay nói cách khác sẽ có mối quan hệ dương (+) với động lực nghiên cứu khoa 

học; 

H7 – Môi trường nghiên cứu: Những đơn vị có môi trường nghiên cứu thuận lợi sẽ làm 

gia tăng động lực NCKH hay nói cách khác sẽ có mối quan hệ dương (+) với động lực nghiên 

cứu khoa học; 

4. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Đánh giá hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha: Để đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha 

cho một thang đo thì phải có tối thiểu là 3 biến đo lường. Hệ số Cronbach’s Alpha có giá trị 

biến thiên trong khoảng [0,1]. Về mặt lý thuyết, Cronbach’s Alpha càng cao thì càng tốt tức là 

thang đo có độ tin cậy cao. Tuy nhiên điều này thực sự không phải như vậy. Cronbach’s Alpha 

quá lớn (> 0,95) cho thấy có nhiều biến trong thang đo không có sự khác biệt gì nhau, nghĩa là 

chúng cùng đo lường một nội dung nào đó của khái niệm nghiên cứu. Hiện tượng này gọi là 

hiện tượng trùng lắp trong đo lường.Các biến đo lường dùng để đo lường cùng một khái niệm 

nghiên cứu nên chúng phải có mối tương quan chặt chẽ với nhau. Vì vậy khi kiểm tra từng biến 

đo lường chúng ta sử dụng hệ số tương quan biến tổng. Hệ số này lấy tương quan của biến đo 

lường xem xét với các biến còn lại trong thang đo. Một biến thiên đo lường có hệ số tương 

quan tổng r ≥ 0,3 thì biến đó đạt yêu cầu (Nunnally & Bernstein, 1994). Tuy nhiên nếu r =1 thì 

hai biến đo lường chỉ là một và chúng ta chỉ cần dùng một trong hai biến là đủ. Vì vậy, theo 

Nunnally & Bernstein (1994) một thang đo có độ tin cậy tốt khi nó biến thiên trong khoảng 

[0,7-0,8]. Nếu Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 thì thang đó có thể chấp nhận được về mặt độ tin cậy 

(Nguyễn Đình Thọ, 2011). 
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Kiểm định thang đo bằng phương pháp EFA: Phân tích nhân tố khám phá là tên chung 

của một nhóm các thủ tục được sử dụng để thu nhỏ và tóm tắt dữ liệu (Hoàng Trọng & Chu 

Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Phương pháp trích hệ số sử dụng là “Principal components” với 

phép xoay “Variamax” và điểm dừng khi trích các yếu tố “Eigenvalue” =1. Bằng phương pháp 

này cho phép rút gọn nhiều biến số có tương quan lẫn nhau thành một đại lượng được thể hiện 

dưới dạng mối tương quan theo đường thẳng gọi là nhân tố. Phân tích nhân tố khám phá quan 

tâm đến các tham số sau:  

Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): Là một chỉ số được dùng để xem xét sự thích hợp 

của phân tích nhân tố. Trị số KMO lớn (giữa 0,5 và 1) là điều kiện đủ để phân tích nhân tố 

thích hợp. Nếu chỉ số KMO nhỏ hơn 0,5 thì phân tích nhân tố có khả năng không thích hợp với 

các dữ liệu. Kiểm định Bartlett’s xem xét giả thuyết về độ tương quan giữa các biến quan sát 

bằng không trong tổng thể. Nếu kiểm định này có ý nghĩa (Sig< 0,05) thì các biến quan sát có 

tương quan trong tổng thể. (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).  

Hệ số tải Nhân tố (Factor loading): Là hệ số tương quan giữa các biến và các nhân tố. 

Hệ số này càng lớn thì cho biết các biến và các nhân tố càng có quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Theo Hair và cộng sự (1998), hệ số tải nhân tố lớn 0,3 được xem là đạt mức tiểu thiểu, lớn 0,4 

được xem là quan trọng và lớn 0,5 được xem là có ý nghĩa thực tế. Đồng thời theo Nguyễn 

Đình Thọ (2011), trong thực tiễn nghiên cứu hệ số tải nhân tố ≥ 0,5 là chấp nhận. Tuy nhiên 

nếu hệ số tải nhân tố nhỏ nhưng giá trị nội dung của nó đóng vai trò quan trọng trong thang đo 

thì khi đó hệ số tải nhân tố bằng 0,4 thì không nên loại bỏ. Trong nghiên cứu này, chỉ chọn 

những biến quan sát có hệ số tải nhân tố ≥ 0,5.  

Phần Tổng phương sai trích: Tổng này được thể hiện các nhân tố trích được bao nhiêu 

phần trăm của các biến đo lường. Tổng phương sai trích phải đạt từ 50% trở lên, tức là phần 

chung phải lớn hơn hoặc bằng phần riêng và sai số (Nguyễn Đình Thọ, 2011). Phương pháp 

trích “Principal Component Analysis” với phép quay “Varimax” được sử dụng trong phân tích 

nhân tố thang đo các thành phần độc lập.  

Hệ số Eigenvalue (đại diện cho phần biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố): Chỉ 

những nhân tố nào có Eigenvalue lớn hơn 1 mới được giữa lại trong mô hình phân tích. Nếu 

nhỏ hơn 1 sẽ không có tác dụng tóm tắt thông tin tốt hơn một biến gốc, vì sau khi chuẩn hóa 

mỗi biến gốc có phương sai là 1. 

Kiểm định sự phù hợp của mô hình 

Trước hết hệ số tương quan Pearson giữa động lực làm việc chung với các yếu tố ảnh 

hưởng đến động lực làm việc sẽ được xem xét. Tiếp đến, phân tích hồi quy tuyến tính đa biến 

bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường (Ordinal Least Squares – OLS) cũng 
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được thực hiện, trong đó biến phụ thuộc là động lực làm việc nói chung và các biến độc lập. 

Phương pháp lựa chọn biến Enter được tiến hành. Hệ số xác định R
2
 điều chỉnh được dùng để 

dùng để xác định độ phù hợp của mô hình, kiểm định F dùng để khẳng định khả năng mở rộng 

mô hình áp dụng cho tổng thể cũng như kiểm định t để bác bỏ giả thuyết các hệ số hồi quy của 

tổng thể bằng 0. Phương trình hồi tuyến tính bội có dạng:  

 

Y = β0 + β1H1 + β2H2+ β3H3 + β4H4+ β5H5 +β6H6+ β7H7 + u 

 

Trong đó: Y là biến phụ thuộc ; β0 là hằng số; β1, β2, β3,β4, β5, β6, β7 lần lượt là hệ số hồi 

quy của các yếu tố H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7; u là phần dư.  

Cuối cùng, nhằm đảm bảo độ tin cậy của phương trình hồi quy được xây dựng cuối cùng 

là phù hợp, một loạt các dò tìm sự vi phạm của giả định cần thiết trong hồi quy tuyến tính cũng 

được thực hiện. Các giả định được kiểm định trong phần này gồm liên hệ tuyến tính (dùng biểu 

đồ phân tán Scatterplot), phân phối chuẩn của phần dư (dùng Histogram và P-P plot), tính độc 

lập của phần dư (dùng đại lượng thống kê Durbin-Watson), hiện tượng đa cộng tuyến (tính độ 

chấp nhận Tolerance và hệ số phóng đại VIF), giả định phương sai của sai số không đổi (dùng 

kiểm định tương quan hạng Spearman). 

5. Kết luận 

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giảng viên bên cạnh 

công tác giảng dạy, tuy nhiên làm thế nào để  giảng viên tham gia vào công tác nghiên cứu 

khoa học với tinh thần và nhiệt huyết cao ngoài yếu tố nội tại của giảng viên thì một trong các 

yếu tố quan trọng đến từ môi trường nơi giảng viên công tác và đặc biệt là sự quan tâm đúng 

mức, đúng thời điểm của lãnh đạo Nhà trường. 

Để có cái nhìn khoa học và khách quan cũng như cơ sở khoa học trong việc thúc đẩy 

nghiên cứu khoa học của giảng viên nói chung và giảng viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí 

Minh nói riêng, nhóm nghiên cứu đề xuất thực hiện một đề tài NCKH cấp trường “Động lực 

NCKH của giảng viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh” bước đầu nghiên cứu cơ sở lý 

thuyết cũng như mô hình, giả thuyết nghiên cứu và phương pháp tiếp cận, phân tích số liệu sau 

khi khảo sát từ đó có những ý kiến đóng góp cho lãnh đạo Nhà trường về công tác tạo động lực 

cho giảng viên trong công tác NCKH hiên nay của Nhà trường. 
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BÀN VỀ TÍNH MỚI TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

TS.Lương Công Nguyên 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM  

 

TÓM TẮT 

Theo nhà xuất bản Elsevier, không đủ tính mới thuộc nhóm nguyên nhân hàng đầu mà 

các công trình nghiên cứu khoa học bị các tạp chí quốc tế từ chối công bố mà không cần xem 

xét. Có thể nói rằng ban biên tập của hầu hết các tạp chí đều yêu cầu tính mới trong một công 

bố khoa học. Do đó, những công trình nghiên cứu không có tính mới, không lôi cuốn người 

đọc, thì khó có cơ hội công bố trên các tạp chí quốc tế. Về nguyên tắc, mỗi công trình nghiên 

cứu khoa học được xuất bản phải có một hoặc nhiều khía cạnh mới lạ. Tuy nhiên, không phải 

tất cả các công trình được công bố đều mới lạ hoàn toàn. Một số công trình công bố những ý 

tưởng mới, chưa từng được công bố trước đây, trong khi những công trình khác củng cố hoặc 

xác nhận những ý tưởng đã được công bố trong một bối cảnh mới hoặc môi trường mới. Vậy 

tính mới là gì? Cách thức nào để tìm được tính mới trong nghiên cứu và trình bày tính mới 

trong công bố công trình nghiên cứu như thế nào? 

 

  

1. Tính mới trong nghiên cứu khoa học 

Tính mới, tính độc đáo và tính tiên phong là ba khái niệm quan trọng liên quan đến xuất 

bản khoa học (Morgan 1985, 2), trong đó tính mới là một khía cạnh quan trọng của bất kỳ 

nghiên cứu nào, đặc biệt là trong thời hiện đại. Tính mới của một nghiên cứu có nhiều khái 

niệm khác nhau. Một số học giả đã thảo luận về tính mới của nghiên cứu liên quan đến những 

kết quả mới nhất, trong khi những người khác cho rằng tính mới liên quan đến sự thú vị của 

nghiên cứu. Kuhn (2012) cho rằng khoa học phát triển thông qua sự đổi mới và nghiên cứu trên 

những khái niệm mới lạ. Theo Cohen (2017) thì tính mới có thể bao gồm việc chứng minh một 

vấn đề đã được công bố trước đó trong một hệ thống mới để kiểm tra một giả thuyết chưa được 

đề cập trong công bố đó. Trong khi đó, Raymond (2014) cho rằng tính mới của một nghiên cứu 

dựa trên nguyên tắc cơ bản rằng giá trị của một nghiên cứu không nằm ở mức độ nỗ lực của 

nhà nghiên cứu dành cho nó; đúng hơn, giá trị của nghiên cứu nằm ở tính mới của kết quả. 

Mishra và Torvik (2016) định nghĩa tính mới là sự kết hợp của một trong ba nội dung: Giả 

thuyết, Phương pháp và Kết quả. Nhìn chung, tính mới có thể là phương pháp mới, cách tiếp 

cận mới, kết quả mới, cách diễn giải mới, v.v… 

Tính mới là giá trị chính của hầu hết các nghiên cứu khoa học. Một nghiên cứu không có 

tính mới thì gần như không có giá trị để thực hiện. Với những tiến bộ công nghệ trong mọi lĩnh 

vực nghiên cứu khác nhau, việc tìm kiếm một chủ đề có tính mới thường là một thách thức. 

Tuy nhiên, cũng không nhất thiết mọi nghiên cứu khoa học đều phải hoàn toàn mới nguyên 
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bản, thông thường các nghiên cứu khoa học sẽ luôn có một số trùng lặp nhất định với các 

nghiên cứu đã thực hiện trước đó. Ví dụ, một phương pháp mới có thể được sử dụng để tạo ra 

kết quả cho một vấn đề cần nghiên cứu mà đã có sẵn một phương pháp luận được công bố 

trước đó, ở đây, tính mới nằm ở phương pháp luận, là hệ thống cơ sở lý luận cho phương pháp 

nghiên cứu mới được sử dụng. Đôi khi, tính mới cũng có thể là kết quả nghiên cứu trái ngược 

với kết quả đã được công bố trước đó. Những thay đổi trong các phương pháp luận được công 

bố trước đây dẫn đến một kết quả khác nhau cũng có thể được coi là mới lạ.  

Công trình nghiên cứu khoa học bắt đầu từ việc (i) phát sinh ý tưởng (ideas), (ii) đưa ra 

giả thuyết (hypothesis), (iii) tìm phương pháp (methods), (iv) đưa ra kết quả nghiên cứu 

(results), và (v) diễn giải kết quả nghiên cứu (interpretation), vậy nên khi đề cập đến tính mới 

trong nghiên cứu cũng có thể đề cập đến những yếu tố mới có liên quan đến ít nhất một trong 5 

nội dung trên, tuy nhiên, vì kết quả nghiên cứu và diễn giải kết quả phụ thuộc vào dữ liệu thu 

thập được và phương pháp phân tích. Do đó, có thể xem tính mới trong nghiên cứu khoa học là 

một sự liên kết giữa ý tưởng, phương pháp và dữ liệu nghiên cứu. Sau khi kết hợp các yếu tố 

chính, nhà nghiên cứu có 8 trường hợp về tính mới trong nghiên cứu khoa học, bao gồm: 

1) Ý tưởng mới + Dữ liệu mới + Phương pháp mới 

2) Ý tưởng mới + Dữ liệu mới + Phương pháp cũ 

3) Ý tưởng mới + Dữ liệu cũ + Phương pháp mới  

4) Ý tưởng mới + Dữ liệu cũ + Phương pháp cũ 

5) Ý tưởng cũ + Dữ liệu mới + Phương pháp mới 

6) Ý tưởng cũ + Dữ liệu mới + Phương pháp cũ 

7) Ý tưởng cũ + Dữ liệu cũ + Phương pháp mới  

8) Ý tưởng cũ + Dữ liệu cũ + Phương pháp cũ 

Trong 8 trường hợp trên, chỉ có trường hợp cuối cùng là không mới; 7 trường hợp còn lại 

đều có thể xem là có đóng góp mới cho khoa học. Do đó, khi nói đến tính mới trong nghiên 

cứu khoa học, có thể xem rằng ý tưởng hay vấn đề có thể cũ, nhưng nếu các nhà nghiên cứu có 

một cách tiếp cận bằng một phương pháp mới hay dữ liệu mới thì vẫn được xem là đóng góp 

nội dung có tính mới vào tri thức khoa học. Thậm chí, có khi ý tưởng và phương pháp không 

mới, nhưng được thực hiện trên một cơ sở dữ liệu mới để có được kết quả và cách diễn giải 

mới thì vẫn được xem là một đóng góp mới vào tri thức khoa học. 

 Từ cách tiếp cận trên, để nghiên cứu có tính mới có thể xem xét thực hiện các nội dung 

liên quan đến: 

1) Phát triển một lí thuyết mới, mô hình mới. 
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2) Thực hiện những giả thuyết mới về một vấn đề mà chưa công bố trước đây. 

3) Phát triển một công cụ nghiên cứu mới hay một kĩ thuật phân tích mới.  

4) Thực hiện nghiên cứu về một vấn đề mới trong bối cảnh hiện tại. 

5) Phát triển một mô hình mới để tiếp cận và giải quyết một vấn đề đã công bố. 

6) Cung cấp dữ liệu mới hay kết luận mới cho vấn đề đã công bố trước đây. 

7) Đánh giá lại tác động của một lí thuyết hoặc mô hình trong bối cảnh mới. 

2. Cách thức tìm tính mới trong nghiên cứu khoa học 

Để thực hiện tìm kiếm tính mới cho công trình nghiên cứu, nhà nghiên cứu sẽ cần tìm 

kiếm nhiều bài báo, công trình nghiên cứu đã được công bố, tài liệu, tạp chí, sách để xem 

những gì đã được viết liên quan đến ý tưởng chủ đề mà nhà nghiên cứu dự kiến tiến hành thực 

hiện nghiên cứu.  

Bằng cách thực hiện tìm kiếm tính mới, nhà nghiên cứu sẽ hoàn thành một phần quan 

trọng trong nghiên cứu của mình. Đánh giá tổng quan vấn đề nghiên cứu là một bước cần thiết 

trong quá trình viết và khi thực hiện tìm kiếm tính mới, về cơ bản, nhà nghiên cứu sẽ hoàn 

thành đánh giá tổng quan về chủ đề nghiên cứu của mình. 

2.1. Đọc và đánh giá nhiều công trình nghiên cứu đã được công bố 

Khi thực hiện công trình nghiên cứu, nhà nghiên cứu phải chấp nhận rằng cần đọc và 

đánh giá rất nhiều nghiên cứu đã được công bố trước khi thực sự tiến hành dự án nghiên cứu 

của riêng mình. Điều này giúp nhà nghiên cứu hiểu công việc đã được thực hiện và công bố 

bởi các nhà nghiên cứu khác. Ngoài ra, nó còn cho nhà nghiên cứu biết đâu là những lĩnh vực 

cần nghiên cứu mới, nghiên cứu mở rộng, bổ sung hay khẳng định/phản bác. Vì vậy, nó cung 

cấp các ý tưởng hay về một chủ đề có tính mới. Việc đọc và đánh giá tài liệu nên được thực 

hiện trong giai đoạn hình thành ý tưởng, để xác định xem một lĩnh vực cụ thể có đáng để tiến 

hành nghiên cứu hay không. 

Nhà nghiên cứu cần phải xem xét tài liệu kỹ lưỡng để tạo ra một ý tưởng tốt cho công 

trình nghiên cứu của mình. Đọc nhiều tài liệu nghiên cứu, sách, tạp chí và các tài liệu khác có 

liên quan. Và hãy tự hỏi đâu là chủ đề tốt nhất có thể giúp nhà nghiên cứu tiến hành một 

nghiên cứu có giá trị. 

Nói chung, quá trình tìm kiếm tính mới khi đánh giá các nghiên cứu đã công bố bao gồm 

ba bước chính: tiền xử lý, phân loại và khai thác tính mới (Zhang và Tsai 2009a). Giai đoạn 

tiền xử lý các tài liệu là công việc tìm kiếm các tài liệu có liên quan trong lĩnh vực nghiên cứu, 

sau đó tiến hành giai đoạn phân loại đưa các tài liệu vào các thư mục chủ đề, và sắp xếp các tài 

liệu trong chủ đề theo trình tự thời gian để đánh giá khai thác tính mới. Khai thác tính mới 
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được thực hiện ở ba cấp độ khác nhau: cấp độ sự kiện, câu và tài liệu (Li và Croft 2005). 

2.2. Đánh giá ý nghĩa của công trình nghiên cứu 

Đánh giá ý nghĩa của công trình nghiên cứu đối với cộng đồng hoặc khu vực. Không có 

lý do gì để thực hiện một nghiên cứu không có ý nghĩa. Tính có ý nghĩa của công trình nghiên 

cứu làm cho nó trở nên mới lạ và độc đáo. Đôi khi, nhà nghiên cứu viết một công bố công trình 

nghiên cứu không hoàn toàn độc đáo nhưng cách tiếp cận để tiến hành nghiên cứu là độc đáo. 

Rất ít nghiên cứu hoàn toàn mới lạ, hầu hết đều có một số tính mới và điều đó có thể chấp nhận 

được. 

Điều này cũng làm nổi bật một điểm quan trọng khác là nếu nhà nghiên cứu không tìm 

thấy tính mới mẻ, độc đáo và có ý nghĩa trong nghiên cứu của mình thì nên thay đổi chủ đề 

nghiên cứu, hoặc có thể nghĩ về một cách thức khác để tiến hành nghiên cứu. 

Có rất nhiều nghiên cứu đang diễn ra và được công bố, nhà nghiên cứu có thể kiểm tra 

các cơ sở dữ liệu khác nhau để đảm bảo rằng chủ đề và cách tiếp cận thực hiện nghiên cứu là 

có tính mới. 

2.3. Tìm ra tính mới của nghiên cứu 

Tính mới của nghiên cứu đề cập đến một hoặc các yếu tố mới trong nghiên cứu, bao gồm 

phương pháp luận mới hoặc quan sát mới dẫn đến khám phá kiến thức mới. Một điều mới lạ có 

thể góp phần vào tiến bộ khoa học. Tính mới của nghiên cứu và tác động của nghiên cứu có thể 

là một cách chiến lược để thu hút sự chú ý của độc giả vào một bài báo nghiên cứu. Bản chất 

tính mới trong các kết quả thu được của công trình nghiên cứu cần được kết nối với ý nghĩa 

của chúng đối với khoa học cũng như ý nghĩa về mặt thực tiễn. Để tìm ra tính mới trong lĩnh 

vực nghiên cứu, các nhà nghiên cứu cần phải tiến hành tổng quan tài liệu kỹ lưỡng để tìm ra 

những gì được nghiên cứu và đâu là những khoảng trống cần được làm rõ. Bài đánh giá tài liệu 

này phụ thuộc vào kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu nên so 

sánh và liên kết công việc của họ với các nghiên cứu khác trước đó. Nhiều tạp chí có chỉ số tác 

động lớn sẽ có xu hướng ưu tiên chọn đăng các bài báo công bố có tính mới lạ. Với một số 

lượng lớn các nghiên cứu và sự phát triển khoa học nhanh chóng, tính mới trở thành một thách 

thức và áp lực đối với một số nhà nghiên cứu để đưa ra các nghiên cứu sáng tạo và phù hợp. 

3. Cách thức trình bày tính mới trong công trình nghiên cứu khoa học 

Nhà nghiên cứu có trách nhiệm nêu bật tính mới trong công trình nghiên cứu của mình. 

Nhà nghiên cứu cần viết ra sự khác biệt trong công trình nghiên cứu của mình so với các 

nghiên cứu trước đây như thế nào và nó thể hiện nội dung mới lạ nào. Nhà nghiên cứu đã đạt 

được gì trong quá trình tiến hành thực hiện nghiên cứu? Điều này cũng sẽ giúp làm nổi bật tính 

độc đáo, hợp lý và sáng tạo trong công trình nghiên cứu đối với độc giả. 
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Có nhiều cách nhà nghiên cứu có thể làm nổi bật tính mới của mình trong nghiên cứu. 

Tính mới phải được đề cập một cách chiến lược, trong phần tóm tắt, phần mở đầu và phần kết 

luận, cũng như trong phần nội dung chính của công trình nghiên cứu nếu thích hợp. Tất nhiên, 

quan trọng nhất là vấn đề mà nhà nghiên cứu giải quyết thông qua công trình nghiên cứu này. 

Đôi khi, nhà nghiên cứu sử dụng một phương pháp luận mới để giải quyết một vấn đề, vì vậy, 

hãy đề cập đến nó trong phần phương pháp nghiên cứu và dữ liệu, tuy nhiên, nhà nghiên cứu 

cần tránh tập trung phần lớn công sức vào việc mô tả phương pháp và diễn giải kết quả thực 

nghiệm, trong khi lại ít chú trọng vào việc viết phần mở đầu phù hợp. Quy tắc chung thường sử 

dụng trong việc làm nổi bật tính mới của công trình nghiên cứu, đó là phần mở đầu phải (a) mô 

tả bối cảnh tổng thể và sự cần thiết thực hiện nghiên cứu; (b) đánh giá ngắn gọn nhưng toàn 

diện về các nghiên cứu trước đó có liên quan, nhằm mục đích (c) có thể chỉ rõ các đóng góp 

của nghiên cứu phù hợp với bức tranh tổng thể của vấn đề nghiên cứu. Phần kết luận trong 

công trình nghiên cứu, nhà nghiên cứu cần cho người đọc biết nghiên cứu này giải quyết vấn 

đề như thế nào. Và, nó đã bổ sung gì vào khoảng trống kiến thức hiện tại. Thêm một số điểm 

trong phần thảo luận về những phát hiện mới của công trình nghiên cứu và những phát hiện đó 

có thể giúp ích như thế nào cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Nói tóm lại, một công trình nghiên cứu phải thể hiện một đóng góp mới cho chuyên 

ngành, hay sáng tạo ra tri thức mới cho khoa học. Nhưng tính mới ở đây cần phải được hiểu 

trong khuôn khổ của một mô thức khoa học và được cộng đồng khoa học công nhận. Nội dung 

một công trình nghiên cứu không nhất thiết phải có tính mới hoàn toàn từ ý tưởng, phương 

pháp, dữ liệu, kết quả đến diễn giải, hay là những khám phá mang tính cách mạng trong một 

lĩnh vực, nhưng phải thể hiện một sự đóng góp có ý nghĩa vào tri thức của chuyên ngành và bổ 

sung vào khoảng trống tri thức khoa học hiện tại. 
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PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

TS.Nguyễn Minh Đạt & ThS.Vũ Đức Nghĩa Hưng 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của người thực hiện giáo dục 

trong thời đại hiện nay, nhất là khi các tiêu chuẩn liên quan đến cán bộ là giảng viên ngày 

càng được quan tâm, chú trọng và siết chặt hơn nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy và 

công tác trong giáo dục. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học, người 

nghiên cứu sẽ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nghiên cứu, đặc biệt là khi thu thập dữ 

liệu sơ cấp, thứ cấp. Bài viết tập trung khai thác nội dung của một số phương pháp thu thập 

dữ liệu trong nghiên cứu trong các nghiên cứu định tính và định lượng, từ đó đề xuất một số 

kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của việc thu thập thông tin. 

 

1. Giới thiệu 

Hiện nay, trong quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam cũng như việc Việt Nam tham 

gia nhiều hiệp định song phương, đa phương nhằm phát triển kinh tế trong từng khu vực nói 

riêng cũng như đất nước nói chung. Điều này đặt ra nhiều yêu cầu cho các chủ thể liên quan tác 

động trực tiếp và gián tiếp đến hình thành và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm 

báo tính cạnh, theo phát biểu của thủ tướng chính phủ trong việc đào tạo và giáo dục nguồn 

nhân lực thì việc đặt ra tiêu chí và yêu cầu nghiêm ngặt về nguồn nhân lực nhằm đảm bảo sự 

cân bằng về chất và lượng của nguồn nhân lực được đưa lên hàng đầu. Thông qua đó có thể 

thấy rằng việc đảm bảo chất lượng của chủ thể trong quá trình đào tạo cũng cần được quan tâm 

Có thể thấy rằng, việc nghiên cứu khoa học là một trong những yêu cầu cơ bản và thiết 

yếu của  các cơ sở giáo dục và nhà giáo, trong đó nghiên cứu khoa học giúp cho cơ sở giáo dục 

cũng như chính giảng viên hoàn thiện được đề cương giảng dạy, nội dung giảng dạy được cập 

nhập theo xu hướng của thế giới và Việt Nam. Bên cạnh đó, ngoài những mặt tích cực của 

nghiên cứu khoa học đóng góp cho chính bản thân của giảng viên thì cũng có những mặt hạn 

chế trong cơ chế, chính sách tác động đến việc nghiên cứu và khả năng nghiên cứu của giảng 

viên ví dụ như cơ sở liên quan đến mặt tài chính và hành chính của việc thực hiện nghiên cứu 

khoa học còn mang nhiều bất cập và tiêu tốn thời gian của người nghiên cứu cũng như thanh 

toán chưa tương xứng với khối lượng công việc nghiên cứu. 

Ngoài ra, Đoàn Ngọc Cảnh (2018) cho thấy rằng việc tiếp cận thông tin đối với người 

nghiên cứu còn hạn chế cũng như phương tiện nghiên cứu còn mang nhiều bất cập như việc 

tiếp cận nguồn thông tin còn hạn chế cũng như việc phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm 

thực hiện các vấn đề liên quan đến nghiên cứu còn hạn chế, thiếu sót. 

Từ những vấn đề trên, có thể thấy rằng các hoạt động xung quanh nghiên cứu khoa học 

của giảng viên nói riêng và cán bộ công chức, viên chức trong cơ sở giáo dục nói chung vẫn 
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mang tính cá nhân, ít có sự kết nối cũng như chưa đồng nhất với nhau, do vậy, việc tìm hiểu và 

nắm bắt phương pháp thu thập dữ liệu giúp cho người nghiên cứu giảm thiểu chi phí cũng như 

nâng cao chất lượng của dữ liệu thu thập được. 

2. Cơ sở lý thuyết 

Trong nghiên cứu khoa học, việc thu thập dữ liệu mang lại nhiều lợi ích cho người 

nghiên cứu cũng như thực hiện phương pháp hiệu quả giúp cho bài viết nghiên cứu có tính 

khoa học cao, thêm vào đó, dữ liệu thu thập trong quá trình nghiên cứu khoa học giúp cho bài 

viết mang tính hệ thống cao khi các dữ liệu sơ cấp cũng nh ư thứ cấp thực hiện bài bản. Các 

nghiên cứu và thu thập dữ liệu mang tính chất định tính nhằm tìm ra quy luật cũng như khoảng 

trống trong nghiên cứu, mang tính khái quát, trong khi đó nghiên cứu mang tính định lượng 

bao gồm sự tương tác trực tiếp nhằm tìm ra quy luật của xã hội trong từng cá thể, cá nhân bằng 

việc đánh giá thông qua số liệu thực tế (Groenland.E, Dana.L.P, 2019) 

Có thể thầy rằng, thu thập dữ liệu cho nghiên cứu khoa học ngày càng được chú trọng 

bởi tính cần thiết của việc nghiên cứu bởi vì nó giúp cho người đọc, người nghiên cứu tìm ra 

được mối liên hệ của kiến thức và thực tiễn thông qua bản chất của khoa học. McComas.W.F 

và Clough.M.P (2020) đưa ra định nghĩa của bản chất khoa học không phải là việc khái quát 

hóa việc thế giới tự nhiên hoạt động như thế nào mà việc người nghiên cứu thực hiện và tìm ra 

được phạm trù khoa học cũng như khoa học thực hiện như thế nào. Như vậy, nghiên cứu khoa 

học là kết hợp của các phương pháp thu thập dữ liệu khác nhau nhằm nói đến một chủ đề, 

thông qua chủ đề nhất định người nghiên cứu sẽ tìm ra bản chất của vấn đề cũng như sự liên 

kết của kiến thức và việc thế giới cũng như chủ thể bị tác động như thế nào trong cuộc sống 

cũng như trong một ngành nhất định, từ đó tìm ra quy luật phù hợp. 

Phương pháp thu thập dữ liệu là một công việc quan trọng của người nghiên cứu, có thể 

coi như chiến lược quản lý hoặc các phương pháp sử dụng cho nhà khoa học nhằm tìm kiếm 

thông tin, sự thật cũng như thông tin liên quan (Aini.Q, Zaharuddin, Yuiiana, 2018). Cũng theo 

bài viết, việc thực hiện đơn lẻ các phương pháp thu thập dữ liệu có thể dẫn đến một số khó 

khăn cũng như hạn chế khi thực hiện nghiên cứu khoa học vì nghiên cứu là việc sử dụng và thu 

thập thông tin đa chiều của vấn đề và vận dụng nhằm đánh giá hiệu quả vấn đề. Bên cạnh đó, 

việc thu thập thông tin cũng cần dựa vào công cụ hỗ trợ, trong đó việc phát triển của internet 

giúp cho việc thu thập thông tin một các nhanh chóng và hiệu quả. Việc sử dụng Internet giúp 

cho người nghiên cứu mở rộng được phạm vi cũng như giảm thiểu chi phí liên quan đến việc 

thu thập dữ liệu như nghiên cứu yếu tố tác động đến các vùng, miền cũng như đất nước khác 

nhau. Sử dụng phương pháp thu thập thông tin thông qua mạng Internet đôi khi được đánh giá 

thấp so với những thông tin được chuyển thành ấn phẩm (Ilan.J.B, 2001). Tuy nhiên, trong thời 

đại phát triển công nghệ như hiện nay, phương pháp thu thập dữ liệu qua mạng Internet cũng 

mang lại một số ưu điểm nhất định. 

Trong nghiên cứu khoa học cho thấy sự phân hóa giữa hai trường phái, một là nghiên cứu 

cơ bản khi mục tiêu của việc nghiên cứu là tập trung khai phá và phát triển lý thuyết trong 

nghành kinh tế và trọng tâm kết quả là luận điểm, mô hình hoặc học thuyết mới, trong khi đó 
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nghiên cứu ứng dụng là việc ứng dụng lý thuyết vào phân tích thực tiễn ở đơn vị và kết quả 

nghiên cứu tập trung trực tiếp và khung cảnh nghiên cứu cụ thể (Nguyễn Huy Hoàng và cộng 

sự, 2020). Trong nghiên cứu khoa học, để thực hiện phương pháp nghiên cứu khoa học, cần 

phải có một quy trình tương đối hoàn thiện, trong đó, việc xác định được mục tiêu nghiên cứu 

và nêu lên được đối tượng nghiên cứu cũng như phạm vi nghiên cứu, từ đó có thể lựa chọn các 

phương pháp nghiên cứu phù hợp với chủ để cũng như ngành mà nghiên cứu viên đang quan 

tâm (Lê Văn Hảo, Nguyễn Thị Ngân, 2019). Do đó, việc hình thành khung nghiên cứu để có 

phương pháp nghiên cứu phù hợp và lựa chọn để tăng tính hiệu quả của bài viết nghiên cứu là 

cần thiết 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học 

        (Nguồn: tác giả tự tổng hợp) 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn thông qua việc tìm hiểu, thu thập thông 

tin dữ liệu là các bài viết được đăng trên các tạp chí có chỉ số bao gồm các tạp chí trong nước 

và nước ngoài. Bên cạnh đó, tác giả cũng nghiên cứu thông qua sách chuyên khảo liên quan 

đến vấn đề nghiên cứu cũng như áp dụng phương pháp quan sát đối với chủ thể là giảng viên, 

giáo viên các cấp khi thực hiện công tác thu thập dữ liệu tại cơ sở đào tạo. Từ đó đưa ra những 

đánh giá, ý kiến nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng dữ liệu thu thập 

4. Phương pháp thu thập dự liệu phổ biến 

4.1 Bảng khảo sát 

Phương pháp thu thập dữ liệu thông qua phỏng vấn là một trong những phương pháp sử dụng 

phổ biến không chỉ riêng cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học, mà còn cho những ngành khác 

như Marketing, nhân sự. Sử dụng phương pháp phỏng vấn nhằm thu thập dữ liệu cực lớn 

nhưng có tính lập lại liên tục về câu hỏi, tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu thì việc thiết kế 

câu hỏi cũng cần được quan tâm trong đó nội dung trả lời có thể theo hướng đúng hoặc không 

cũng như thiết kế theo hàm linkert 5 bậc nhằm tìm ra mức độ đánh giá của từng yếu tố nhằm 
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phục vụ cho quá trình. Ngoài ra, khi thiết kế bảng khảo sát cũng cần chú trọng việc sắp xếp nội 

dung mang tính chất dẫn dắt, từ khái quát đến chi tiết; bảng khảo sát được xem như một dạng 

phỏng vấn, thực hiện khi người trả lời được xem là đầy đủ nhận thức để trả lời một cách độc 

lập, khi đó sự can thiệp của nhà nghiên cứu sẽ thấp và bản hỏi được xem như hướng dẫn phỏng 

vấn (Aini.Q, Zaharuddin, Yuiiana, 2018). Đối với bản hỏi nhằm khai thác chiều sâu của thông 

tin, bản hỏi cũng sẽ được phân thành hai loại là dạng câu hỏi mở và câu hỏi đóng khi câu hỏi 

mở thực hiện dựa trên ý kiến của người trả lời trong khi câu hỏi đóng có xu hướng câu hỏi 

chuẩn bị sẵn đáp án. Do đó, khi thực hiện phương pháp bản hỏi, người nghiên cứu cần phải 

thực hiện quy trình nhằm tránh những sai sót không đáng có trong quá trình thực hiện thu thập 

thông tin như sai ngữ pháp, trùng lắp câu hỏi hay sắp xếp lộn xộn giữa các câu hỏi và mục 

khác nhau. 

 

Hình 2: Quy trình thực hiện bản khảo sát 

(Nguồn: tác giả tự tổng hợp) 

Bên cạnh việc phương pháp thu thập dữ liệu bằng phương pháp truyền thống như in giấy và 

phát trực tiếp đến các đối tượng thì việc sử dụng mạng Internet để thực hiện khảo sát này là 

hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các công cụ trả phí và miễn phí khác nhau, việc 

thực hiện thông qua mạng Internet có thể tiếp cận nhiều đối tượng hơn nhưng kết quả khi nhận 

lại đôi khi sẽ không đánh giá đầy đủ và chính xác nhưng xét về mặt chi phí thì việc thực hiện 

thông qua mạng Internet có mức chi phí tương đối thấp so với sử dụng phát phiếu trực tiếp 

(Blumeberg.C, Barros.A.J.D, 2018). Ngoài ra, vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin của 

người được khảo sát cũng cần chú trọng (Kilinç. H, First.M, 2017) 

4.2. Phương pháp quan sát và ghi chép trong nhật ký 

Phương pháp quan sát là một trong những phương pháp thu thập dữ liệu và thông tin hiệu quả 

khi thực hiện sự đối chiếu giữa lý thuyết và thực tiễn. Sử dụng phương pháp này trong một số 

ngành nghiên cứu như giáo dục, xã hội học nhằm tìm ra được mức độ hoạt động của chủ thể 

phức tạp, mang nhiều đặc điểm khác nhau trong một nhóm nghiên cứu (Nguyễn Văn Tuấn, 

2007). Đây là một hoạt động có mục đích, có kế hoạch và kết quả thu được hoàn toàn phụ 

thuộc vào việc người nghiên cứu mong muốn tiếp cận với đối tượng nào, mục đích tiếp cận là 

gì và thời gian thực hiện là bao lâu 
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Phương pháp thu thập dữ liệu bằng hình thức quan sát và ghi chép trong nhật ký được thực 

hiện song song với nhau khi việc quan sát và đối chiếu vấn đề lý thuyết cần phải có một hệ 

thống từ khóa dựa trên khung lý thuyết định sẵn. Khi thực hiện phương pháp này cần chú trọng 

quan sát đầy đủ quy trình của cá nhân, giảm thiểu việc đánh giá sát sót cũng như ghi chép trong 

nhật ký nhằm phát hiện ra những hoạt động, hành vi bất thường và khác với khung lí thuyết đã 

đề ra trước đó. Phương pháp quan sát mang lại một số lợi ịch cho người nghiên cứu khi kết quả 

được cung cấp rõ nét đối với những thông tin, sự kiện không báo trước và trong một số trường 

hợp, sử dụng phương pháp quan sát là cách duy nhất để thu thập thông tin (Kawulich.B.B, 

2005) như việc thực hiện nghiên cứu liên quan đến hành vi giáo dục, thay đổi môi trường giao 

thông đường bộ. Tuy nhiên, phương pháp quan sát và ghi chép thông thường có hạn chế trong 

việc thu thập thông tin như việc thiên vị một đối tượng quan sát cũng như người được quan sát 

khi phát hiện hành vi thường thay đổi tập tính, hành vi của chính bản thân họ, dẫn đến việc thu 

thập thông tin sai sót (Vidich.A.J, 1955) 

4.3. Phương pháp phỏng vấn  

Phương pháp phỏng vấn là một trong những phương pháp thu thập dữ liệu phổ biến trong 

nghiên cứu khoa học khi đối tượng phỏng vấn nhằm khai thác thông tin thường nhỏ ví dụ như 

việc phỏng vấn đối tượng là chủ tập đoàn hay chuyên gia đầu ngành nhằm khai thác thông tin 

theo chiều sâu (Aini.Q, Zaharuddin, Yuiiana, 2018). Trong đó việc thiết kế câu hỏi phỏng vấn 

đi sâu vào sử dụng ý kiến của người có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực đang nghiên 

cứu, từ đó có thể tìm ra tính mới, thiếu sót của tiền nghiên cứu hay phương pháp khác không 

thể khai thác được cho từng khu vực, từng ngành. 

Phương pháp phỏng vấn hoặc thu thập ý kiến của chuyên gia được chia thành nhiều hình thức 

như hệ thống hóa (structured) và không hệ thống hóa (unstructured). Áp dụng thu thập dữ liệu 

theo hệ thống hóa bằng cách người hỏi sẽ hỏi các câu hỏi liên quan trực tiếp đến chủ đề cần 

khai thác, điều nay yêu cầu người phỏng vấn phải có kiến thức và sự hiểu biết về vấn đề khi 

tiếp cận người được phỏng vấn thông qua các câu hỏi, điều này giúp cho thông tin được thông 

suốt và dễ dàng so sánh giữa các đối tượng phỏng vấn khác nhau. Trong khi đó, sử dụng 

phương pháp phỏng vấn không hệ thống hóa khi nhà nghiên cứu đã thu thập đủ dữ liệu cần 

thiết phục vụ cho quá trình nghiên cứu nhưng vẫn mong muốn mở rộng phạm vi tìm hiểu của 

mình; việc sử dụng phương pháp này có thể làm tiền đề cho việc áp dụng phương pháp hệ 

thống hóa câu hỏi trong quá trình phỏng vấn (Kabir.S.M.S, 2016) 

4.4. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

Ngoài việc sử dụng phương pháp nhằm khai thác dữ liệu sơ cấp trên thì việc áp dụng phương 

pháp nghiên cứu lý thuyết như tổng hợp hoặc hệ thống hóa lý thuyết là một trong những công 

việc mà nhà nghiên cứu thường phải làm khi xử lý dữ liệu thứ cấp. Việc khai thác nguồn thông 

tin từ sách báo, tạp chí chuyên ngành hay những cổng thông tin điện tử chính thống giúp cho 

người nghiên cứu có cái nhìn đa chiều về cơ sở lý luận của đề tài mà mình mong muốn khai 

thác. Có thể nói rằng việc áp dụng phương pháp nghiên cứu bàn giấy là việc sử dụng các dữ 

liệu, thông tin có sẵn từ nhiều nguồn khác nhau, nhà nghiên cứu sẽ hệ thống hóa các nguồn thu 

thập có sẵn và áp dụng những thông tin liên quan đến đề tài. Sử dụng phương pháp nghiên cứu 

lý thuyết giúp người nghiên cứu hệ thống theo mô hình định sẵn hoặc mở rộng ra trong một bối 

cảnh mới hay áp dụng trong môi trường hoàn toàn mới so với lý thuyết nền có sẵn 

(Bhattacherjee.A, 2012) 

Khi thực hiện phương pháp này nhằm mục đích tìm kiếm y văn cần chú ý việc cập nhập liên 

tục kiến thức cho lĩnh vực nghiên cứu, từ đó khai thác các tác giả hoặc nhóm tác giả có thể ứng 
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dụng sâu vào trong nghiên cứu của nhà khoa học. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm y văn cũng giúp 

cho người nghiên cứu khai thác thêm các câu hỏi nghiên cứu chưa được giải đáp nhằm mở 

rộng phạm vi nghiên cứu, nêu ra lý thuyết mới hoặc các ý tưởng mới cho nghiên cứu của mình 

(Koriyama.C, Võ Tuấn Khoa, 2014).  

Bên cạnh đó, việc tìm kiếm dữ liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu thường được thực hiện 

online hoặc offline, trong đó offline là tìm kiếm thông qua cơ sở lưu trữ dữ liệu như Thư viện 

quốc gia, thư viên trường và cơ sở giáo dục, tuy nhiên, sử dụng phương pháp offline có một số 

hạn chế nhất định tại Việt Nam khi thời gian hoạt động của thư viện, số lượng bài báo, tạp chí 

nghiên cứu liên quan của thư viện cơ sở giáo dục cũng như chi phí liên quan; tìm kiếm online 

là việc khai thác dữ liệu từ nguồn trên mạng như trang mạng dành cho nhà nghiên cứu như 

Researchgate, trang truy cập mở (open access) của các tạp chí liên quan. 

5. Kết luận 

Bài viết tổng hợp một số nghiên cứu liên quan đến phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp cũng 

như thứ cấp phổ biến trên thế giới cũng như tại Việt Nam, cung cấp một số thông tin cũng như 

lưu ý khi thực hiện các phương pháp thu thập dữ liệu khi thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa 

học hay một bài viết nghiên cứu khoa học. Do đó, có thể thấy rằng, mỗi phương pháp thu thập 

dữ liệu hỗ trợ nhà nghiên cứu bằng việc cung cấp một số thông tin nhất định nhằm phục vụ cho 

việc nghiên cứu; trong đó, các phương pháp nghiên cứu khác nhau sẽ có những ưu và nhược 

điểm nhất định khi thực hiện quá trình thu thập dữ liệu.  

Vì vậy, là một nhà nghiên cứu, nên kết hợp nhiều phương pháp khác nhau nhằm nâng cao chất 

lượng của thông tin, từ đó có những đánh giá chính xác, đa chiề. Ngoài ra, sử dụng nhiều công 

cụ hỗ trợ khác nhau nhằm giảm thiểu chi phí phát sinh cũng như việc kết hợp nghiên cứu đa 

ngành đang là xu hướng phát triển. Bên cạnh đó, để thực hiện được phương pháp này hiệu quả, 

nhà nghiên cứu cần xác định rõ mục tiêu nghiên cứu cũng như xây dựng khung nghiên cứu chi 

tiết nhằm giảm thiểu rủi ro cũng như sai sót trong quá trình áp dụng phương pháp thu thập 

thông tin. 
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MỘT SỐ KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC TRONG THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP BẰNG 

BẢNG HỎI ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

ThS.Đỗ Nguyễn Hữu Tấn 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

1. Tổng quan vấn đề: 

Đạo đức được hiểu là những quy tắc và chuẩn mực trong hành vi của con người định 

hướng những hành động và mối quan hệ với mọi người (Saunders và cộng sự, 2007). Như vậy, 

đạo đức trong nghiên cứu đề chính là tập hợp những quy tắc và chuẩn mực trong hành vi của nhà 

nghiên cứu mà thông qua nó điều chỉnh hành vi và mối quan hệ giữa nhà nghiên cứu với các đối 

tượng có liên quan. Tác giả Johnson và Christensen (2012) cũng đưa ra một khái niệm tương tự 

về đạo đức nghiên cứu – là tập hợp các nguyên tắc để định hướng, giáo dục, giám sát các nhà 

khoa học thực hiện nghiên cứu với những chuẩn mực đạo đức cao nhất. Từ những khái niệm 

trên, ta có thể thấy đạo đức nghiên cứu đóng vai trò vô cùng quan trọng để bảo vệ những giá trị 

phổ quát nhất của nhân loại - bảo vệ các quyền và lợi ích của những người tham gia nghiên cứu, 

giữ gìn những giá trị chung của cộng đồng, mang lại những lợi ích cho cộng đồng bằng những 

giá trị mà công trình nghiên cứu mang lại và thể hiện trách nhiệm cá nhân của nhà nghiên cứu 

đối với xã hội (Hồ Mạnh Tùng, 2020; Johnson và Christensen, 2012).  

Nội hàm của đạo đức trong nghiên cứu liên quan đến cách thức mà nội dung nghiên cứu 

được xác định và làm rõ, thiết kế và tiếp cận thông tin, thu thập thông tin, xử lý và lưu trữ thông 

tin, phân tích và công bố kết quả nghiên cứu một cách đạo đức và trách nhiệm (Saunders và cộng 

sự, 2007). Trong lĩnh vực nghiên cứu về kinh tế, có hai hệ thống quan điểm về cách thức tiếp cận 

TÓM TẮT 

  Đạo đức trong nghiên cứu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong định hướng, giáo 

dục, giám sát các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu với chuẩn mực đạo đức cao nhất. Với vị 

thế là một trong những công cụ thu thập dữ liệu sơ cấp được sử dụng phổ biến và tác động 

đến nhiều chủ thể nhất, vấn đề đảm bảo các chuẩn mực về mặt đạo đức trong khảo sát bằng 

bảng hỏi cần phải được xem xét một cách kỹ lưỡng. Trong số nhiều khía cạnh của vấn đề 

này, nguyên tắc nghiên cứu không được gây thiệt hại; đảm bảo quyền đồng ý sau khi được 

giải thích; và đảm bảo quyền riêng tư và bí mật thông tin là ba chuẩn mực đạo đức quan 

trọng cần được đảm bảo để bảo vệ những người tham gia nghiên cứu. Xuyên suốt quá trình 

thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học, những nhà nghiên cứu cần đảm bảo tuân thủ 

đầy đủ các nguyên tắc này tuy nhiên một số trường hợp nhà khoa học có thể cân nhắc cân 

đối giữa việc tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và độ tin cậy và giá trị của thông tin cần 

thu thập. Việc tuân thủ các chuẩn mực này được thể hiện qua việc nhà nghiên cứu có kiểm 

tra, đánh giá và có biện pháp đảm bảo thực hiện các chuẩn mực đạo đức trong từng giai 

đoạn của quá trình nghiên cứu.   
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nội hàm của khái niệm đạo đức bao gồm tuân thủ một cách tuyệt đối và tuân thủ một cách tương 

đối. Thứ nhất, tuân thủ một cách tuyệt đối các khía cạnh về đạo đức trong nghiên cứu 

(deontological view) là quan điểm cho rằng các nhà nghiên cứu cần phải tôn trọng các quyền của 

người tham gia nghiên cứu một cách tuyệt đối hay nói cách khác không có bất kì ngoại lệ nào và 

mọi thông tin phải được công bố cho người tham gia nghiên cứu. Một nhà nghiên cứu ủng hộ 

quan điểm này sẽ công bố tất cả các thông tin được cho là cần thiết cho người tham gia nghiên 

cứu kể cả các trường hợp được cho phép nhằm đảm bảo thông tin được cung cấp có giá trị và 

đáng tin cậy. Thứ hai, tuân thủ một cách tương đối (teleological view) cho phép những ngoại lệ 

trong việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức do giá trị của nghiên cứu lớn hơn những thiệt hại liên 

quan đến khía cạnh đạo đức. Quan điểm này tạo nên sự tranh luận gay gắt về những tiêu chí 

đánh giá liệu một nghiên cứu có tạo ra giá trị lớn hơn thiệt gại gây ra cho đối tượng nghiên cứu 

hay không. Đặc biệt, những nhà nghiên cứu thường có xu hướng khẳng định những giá trị mà đề 

tài họ mang lại. Thế nhưng, để đảm bảo tính khách, độ tin cậy và giá trị của thông tin, ngoại lệ 

đôi khi cần thiết. Trong một số trường hợp, đối tượng nghiên cứu chỉ thực sự trả lời một cách 

trung thực khi lượng thông tin cung cấp cho họ ít đi, đặc biệt với các nghiên cứu về hành vi của 

con người trong các hoạt động kinh tế nói chung.   

Trong nghiên cứu khoa học, các nhà nghiên cứu thường đứng trước những sự lựa chọn về 

sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp hay sơ cấp. Việc lựa chọn sử dụng loại dữ liệu nào còn phụ thuộc 

vào khá nhiều yếu tố như đối tượng nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, khả năng tiếp cận nguồn 

dữ liệu thứ cấp,… Tuy nhiên, việc thu thập và sử dụng các dữ liệu sơ cấp hay nói cách khác các 

nhà nghiên cứu tự mình xây dựng và thu thập dữ liệu khá phổ biến. Để thu thập dữ liệu sơ cấp, 

các nhà nghiên cứu có thể dùng nhiều cách thức như: sử dụng bảng hỏi (questionnaire), phỏng 

vấn (interview), quan sát (observation)… Trong đó, sử dụng bảng hỏi trong thu thập dữ liệu sơ 

cấp là một lựa chọn khá phổ biến. Bảng hỏi được định nghĩa là một công cụ bao gồm chuỗi các 

câu hỏi và/hoặc những phát ngôn về thái độ hoặc quan điểm được thiết kế theo một trình tự cụ 

thể để thu thập những thông tin từ người tham gia vào nghiên cứu (Murray, 1999). Cũng theo tác 

giả này, xây dựng bảng hỏi là một công việc phức tạp, tiêu tốn nhiều thời gian nhưng nó là việc 

cần thiết để đảm bảo giá trị của bảng hỏi. Để đảm bảo độ tin cậy và giá trị thông tin, bảng hỏi 

cần được thiết kế một cách thận trọng về mặt nội dung; rõ ràng và dễ hiểu về mặt hình thức; trình 

bày rõ mục đích của nghiên cứu, tiến hành kiểm tra với mẫu giả định; có kế hoạch triển khai và 

thực hiện cụ thể (Saunders và cộng sự, 2007).    

Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu được áp dụng với bất kì hình thức và công trình nghiên 

cứu nào, đặc biệt vấn đề này càng có ý nghĩa với việc thu thập dữ liệu sơ cấp bằng bảng hỏi vì 

nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, đây là hình thức thu thập dữ liệu được sử dụng khá phổ biến trong 

nghiên cứu với nhiều đối tượng sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn: sinh viên, giảng viên, 

nhà nghiên cứu độc lập, các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường… Hơn thế nữa, phương pháp 

thu thập dữ liệu này có thể tác động đến nhiều chủ thể hơn so với các phương pháp thu thập dữ 

liệu khác. Nếu so với phỏng vấn, số lượng người tham gia vào các khảo sát sử dụng bảng hỏi 

nhiều hơn rất nhiều. Vì thế, nếu có những rủi ro xảy ra về mặt đạo đức nghiên cứu thì sẽ có 

nhiều chủ thể bị ảnh hưởng hơn. Bên cạnh đó, nội dung thông tin được thu thập bởi bảng hỏi có 
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thể bao gồm nhiều vấn đề mang tính chất nhạy cảmmvới khả năng gây những ảnh hưởng tiêu 

cực đến các đối tượng tham gia nghiên cứu. Chính vì thế, các vấn đề liên quan đến đạo đức 

nghiên cứu khi thu thập dữ liệu sơ cấp bằng bảng hỏi là thật sự cần thiết và có ý nghĩa quan 

trọng trong việc bảo vệ những giá trị cốt lõi của con người như khái niệm đạo đức đã được đề 

cập ở trên.   

Như đã trình bày ở trên, đạo đức trong nghiên cứu điều chỉnh hành vi và mối quan hệ 

giữa các chủ thể trong quá trình thực hiện công trình nghiên cứu cụ thể. Trong một công trình 

nghiên cứu khoa học, nhà nghiên cứu có thể có nhiều mối quan hệ với các chủ thể có liên quan 

ví dụ như nhà tài trợ cho dự án nghiên cứu, bên quản lý nguồn dự liệu, những người tham gia 

khảo sát… Mối quan hệ của nhà nghiên cứu với từng chủ thể có những đặc điểm rất khác biệt và 

vì thế có nhiều vấn đề khác nhau về mặt đạo đức cần được phân tích và làm rõ. Trong phạm vi 

của tham luận, tác giả chỉ đề cập và tập trung phân tích chủ yếu mối quan hệ giữa nhà nghiên 

cứu và các chủ thể tham gia vào nghiên cứu hay nói cách khác đó là các chủ thể tham gia trả lời 

các câu hỏi trong bảng hỏi của công trình nghiên cứu. Đây là nhóm chủ thể yếu thế hơn so với 

nhà nghiên cứu và dễ bị tổn thương so với các nhóm chủ thể còn lại. Đặc biệt, số lượng chủ thể 

tham gia vào nghiên cứu thường lớn hơn rất nhiều chính vì thế mức độ thiệt hại về mặt đạo đức 

trong nghiên cứu có thể lớn hơn nhiều lần.  

2. Những chuẩn mực trong đạo đức nghiên cứu 

Bộ quy tắc đạo đức (Code of Conduct) của Hội Nghiên cứu Thị trường tại Anh (The 

Market Research Society) và Bộ quy tắc đạo đức của Học viện Quản lý Hoa Kì (American 

Academy of Management) đề ra những chuẩn mực đạo đức khi thực hiện một bài nghiên cứu. 

Hai bộ quy tắc này đề cập đến nhiều vấn đề trong nghiên cứu như mối quan hệ với người tham 

gia nghiên cứu, bảo mật thông tin, điều khoản công khai, xuất bản… Trong đó, có 03 nhóm vấn 

đề quan trọng liên quan đến việc thu thập dữ liệu bằng bảng hỏi mà những nhà nghiên cứu cần 

lưu ý bao gồm đảm bảo các nghiên cứu không gây tổn hại, quyền đồng ý sau khi được giải thích, 

quyền riêng tư và bí mật thông tin.   

2.1 Đảm bảo nghiên cứu không gây tổn hại 

Theo nguyên tắc về đạo đức, những công trình nghiên cứu không được gây tổn thất hay 

thiệt hại cho người tham gia và xã hội (Bryman và Bell, 2011; Phạm Văn Quyết, 2019). Những 

tổn hại hay thiệt hại ở đây có thể bao gồm nhưng không giới hạn như thiệt hại về thể chất, ảnh 

hưởng đến sự phát triển và niềm tin vào năng lực bản thân, tạo ra áp lực, ảnh hưởng đến công 

việc hiện tại hoặc tương lai…. (Bryman và Bell, 2011). Những nhà nghiên cứu cần phải đánh giá 

tác động của nghiên cứu đối với đối tượng nghiên cứu một cách kỹ lưỡng hay nói cách khác họ 

phải trân trọng người tham gia nghiên cứu (Trần Văn Đạt và cộng sự, 2016). Trong trường hợp 

có thể có những rủi ro xảy ra với những người tham gia, những rủi ro này phải được giảm thiểu ở 

mức tối đa (ASS, 2015; Bryman và Bell, 2011). Như vậy, trong nghiên cứu kinh tế, quan điểm 

về tuân thủ tương đối được áp dụng khá phổ biến. Ngoài những người trực tiếp tham gia vào 

công trình nghiên cứu, những chủ thể không trực tiếp tham gia vào nghiên cứu cũng phải được 

đảm bảo rằng họ không bị bất kì thiệt hại hay tổn thất nào từ công trình nghiên cứu (Bryman và 
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Bell, 2011). Đây là cách hiểu mở rộng của khái niệm không gây tổn hại bởi vì trong thực tế, một 

công trình nghiên cứu có khả năng ảnh hưởng đến nhiều đối tượng kể cả những người không 

tham gia nghiên cứu. Chuẩn mực này cũng bảo vệ chính những nhà nghiên cứu bởi vì ở một khía 

cạnh nào đó họ cũng có thể là người trực tiếp tham gia vào công trình nghiên cứu. Như vậy, 

chuẩn mực này đặt ra góp phần bảo vệ tất cả các chủ thể tránh khỏi những tổn thất từ việc thực 

hiện một công trình nghiên cứu. Đối với trường hợp có tồn tại khả năng gây thiệt hại cho tất cả 

các đối tượng kể trên, nhà nghiên cứu phải có trách nhiệm thông báo cho người tham gia biết để 

họ quyết định có tham gia hay không hay, nói cách khác, họ phải được đảm bảo quyền đồng ý 

sau khi được giải thích. 

2.2 Đảm bảo quyền đồng ý sau khi được giải thích 

Quyền đồng ý sau khi được giải thích (informed consent) được hiểu là quyền mà những 

người tham gia khảo sát tiềm năng được thông báo về những gì mà họ sẽ thực hiện và mức độ 

thực hiện trong nghiên cứu khảo sát nhằm giúp cho họ quyết định liệu có thực hiện hay không 

thực hiện khảo sát (Bradburn và cộng sự, 2004; Bryman và Bell, 2011; Crano và cộng sự, 2015; 

Phạm Văn Quyết, 2019; Trần Văn Đạt và cộng sự, 2016). Nguyên tắc này dựa trên giả thuyết 

rằng, những người tham gia nghiên cứu chỉ trả lời một cách thông minh khi và chỉ khi họ được 

thông tin đầy đủ về dự án (Bradburn và cộng sự, 2004). Việc quyết định có tham gia hay không 

của đối tượng nghiên cứu tiềm năng sẽ do họ tự nguyện xác định. Nếu theo quan điểm tuân thủ 

tuyệt đối, nhà nghiên cứu bắt buộc phải công bố tất cả các thông tin cần thiết để những người 

tham gia quyết định mà không được phép che giấu bất kì thông tin gì. Tuy nhiên, trên thực tế, 

nếu nhà nghiên cứu tuân thủ hoàn toàn nguyên tắc trên sẽ có nhiều trường hợp họ không thu 

được đủ lượng dữ liệu cần thiết do những rủi ro có thể mang lại cho người tham gia. Vì thế, việc 

tuân thủ một cách tương đối là cần thiết dựa vào những giá trị mang lại của dự án đặt trong mối 

tương quan với những thiệt hại có thể gây ra. Trong trường hợp một người tham gia không thể 

nhận thức hoàn toàn ý nghĩa của dự án vì bất cứ lý do gì, cơ sở để họ quyết định tham gia vào dự 

án là hoàn toàn dựa vào niềm tin với năng lực của nhà nghiên cứu và tính minh bạch của tổ chức 

thực hiện việc khảo sát (Crano và cộng sự, 2015). Tuy nhiên, sau khi đối tượng khảo sát hoàn 

thành nghiên cứu nhà nghiên cứu phải công bố đầy đủ những thông tin về nghiên cứu này 

(debriefing). Việc thực hiện công bố thông tin đầy đủ sau khi khảo sát được hoàn tất được áp 

dụng phổ biến trong các nghiên cứu về tâm lý. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với nghiên cứu 

hành vi của các chủ thể trong nền kinh tế.  

2.3 Đảm bảo quyền riêng tư và bí mật thông tin  

Hội Nghiên cứu Thị trường tại Anh (MRS) cho rằng việc thực hiện công trình nghiên cứu 

không đồng nghĩa với việc những nhà nghiên cứu có quyền năng gây tổn hại hoặc hạ thấp quyền 

riêng tư của cá nhân. Quyền riêng tư và bí mật thông tin yêu cầu những nhà nghiên cứu phải đảm 

bảo những quyền riêng tư của cá nhân sẽ không bị xâm hại khi họ đồng ý tham gia vào một công 

trình nghiên cứu và những thông tin mà họ cung cấp sẽ được bảo mật (Phạm Văn Quyết, 2019). 

Quyền riêng tư và bí mật thông tin này có liên hệ mật thiết với quyền đồng ý sau khi được giải 

thích bởi vì mức độ được cung cấp thông tin của nhà nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của 
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người tham gia nghiên cứu về mức độ bị ảnh hưởng của quyền riêng tư và khả năng bảo mật 

thông tin của mình (Bryman và Bell, 2011). Điều đương nhiên rằng một người đồng ý tham gia 

vào một công trình nghiên cứu không đồng nghĩa với việc họ cho phép quyền riêng tư và bảo 

mật thông tin của mình bị xâm phạm. Người tham gia nghiên cứu hoàn toàn có thể từ chối trả lời 

câu hỏi nào trong trường hợp họ cảm thấy không thoải mái vì chúng là những câu hỏi quá riêng 

tư hay đơn giản đó là những chủ đề nhạy cảm mà họ không muốn đề cập (Bradburn và cộng sự, 

2004). Điều này đặt ra một câu hỏi rằng tại sao các bộ hướng dẫn về đạo đức không quy định cụ 

thể nhóm vấn đề nào là chủ đề nhạy cảm. Nếu các quy tắc quy định những vấn đề nào được xem 

là riêng tư và nhạy cảm thì sẽ bảo vệ tốt hơn các đối tượng tham gia vào nghiên cứu. Tuy nhiên, 

việc xác định nhóm chủ đề nào là nhạy cảm rất khó và mang tính định tính cao bởi vì mỗi chủ 

thể sẽ có những cảm nhận và đánh giá khác nhau (Bryman và Bell, 2011). Vì thế, những nhà 

nghiên cứu phải nghiên cứu và có giải pháp cho từng trường hợp cụ thể một cách thích hợp. 

Thông thường để đảm bảo quyền này, các nhà nghiên cứu phải đảm bảo quyền được từ chối trả 

lời hoặc thiết kế các câu hỏi có phương án từ chối trả lời, đảm bảo tính ẩn danh cho những người 

tham gia nghiên cứu và bảo mật thông tin được cung cấp trong mọi trường hợp (Bradburn và 

cộng sự, 2004)
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3. Những khía cạnh về đạo đức cần lưu ý khi thu thập dữ liệu sơ cấp bằng bảng hỏi trong 

các giai đoạn của quá trình nghiên cứu 

Quá trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản bao gồm các giai đoạn chủ 

yếu như sau: hình thành và xác định chủ đề nghiên cứu; thiết kế và tiếp cận đối tượng nghiên 

cứu; thu thập dữ liệu; xử lý và lưu trữ thông tin; phân tích và công bố kết quả nghiên cứu. Các 

chuẩn mực về đạo đức trong nghiên cứu cần phải được tuân thủ trong tất cả các giai đoạn của 

quá trình này. 

Sơ đồ 1: Những vấn đề về đạo đức ở những giai đoạn khác nhau của quá trình nghiên cứu 

khoa học (Saunders và cộng sự, 2007, 180) 

Các khía cạnh về 
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quan tâm 

Giai đoạn nghiên 
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Những khía cạnh cụ thể về mặt đạo đức trong từng giai 
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Hình thành và xác 

định chủ đề nghiên 

cứu 

- Quyền từ chối thực hiện công trình nghiên cứu của nhà 

nghiên cứu. 

- Quyền của nhà tài trợ với nghiên cứu hữu ích. 

- Quyền được đảm bảo về chất lượng của công trình nghiên 

cứu của các bên liên quan. 

  

Thiết kế và tiếp 

cận đối tượng 

nghiên cứu 

- Quyền từ chối thực hiện công trình nghiên cứu của nhà 

nghiên cứu. 

- Quyền của các bên liên quan về việc được cung cấp thông 

tin xác thực. 

- Quyền riêng tư của cá nhân. 

- Quyền được đảm bảo về chất lượng của công trình nghiên 

cứu của các bên liên quan. 

Thu thập dữ liệu 
- Quyền từ chối thực hiện công trình nghiên cứu của nhà 

nghiên cứu. 

- Quyền được bảo đảm an toàn của nhà nghiên cứu. 

- Quyền đồng ý sau khi được giải thích (informed consent). 

- Quyền không không tham gia nghiên cứu. 

- Những ngoại lệ đối với người tham gia nghiên cứu. 

- Bảo mật thông tin, quyền riêng tư của cá nhân, tổ chức 

tham gia nghiên cứu. 

 

- Quyền được đảm bảo về chất lượng của công trình nghiên 

cứu của các bên liên quan. 

 

Xử lý và lưu trữ 

thông tin 

Quyền của người tham gia nghiên cứu trong quy trình xử lý 

và lưu trữ thông tin. 

 

Phân tích và công bố 

kết quả nghiên cứu 

- Quyền từ chối thực hiện đề tài của nhà nghiên cứu.  

- Quyền về bảo mật thông tin và quyền riêng tư của tổ chức, 

cá nhân tham gia vào nghiên cứu.  

- Quyền được đảm bảo về chất lượng của công trình nghiên 

cứu của các bên liên quan. 
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3.1 Giai đoạn hình thành và xác định chủ đề nghiên cứu 

Hình thành và xác định chủ đề nghiên cứu là giai đoạn đầu tiên trong bất kì công trình 

nghiên cứu khoa học nào và đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với tính khả thi và sự thành 

công của dự án. Việc xác định chủ đề nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố như năng lực chuyên môn 

của nhà nghiên cứu, tình hình nghiên cứu của lĩnh vực, khả năng tiếp cận dữ liệu, nguồn tài 

chính… Sơ đồ 1 chỉ ra 03 nhóm vấn đề đạo đức liên quan đến quyền từ chối thực hiện đề tài, 

quyền của nhà tài trợ về đảm bảo tính hữu ích của nghiên cứu và quyền được đảm bảo về chất 

lượng nghiên cứu của các bên liên quan (Saunders và cộng sự, 2007). Trong đó nổi bật là việc 

những nhà nghiên cứu phải đảm bảo công trình nghiên cứu của mình là hữu ích và có chất lượng. 

Những công trình nghiên cứu cần chỉ ra được tính mới và tính hữu ích để tránh các nghiên cứu 

“nửa vời” và không giúp ích cho xã hội (Phạm Văn Quyết, 2019). Như vậy, trước khi xây dựng 

bảng hỏi và tiến hành khảo sát, những nhà nghiên cứu cần xem xét và đánh giá một cách kỹ 

lưỡng đối tượng nghiên cứu, mục đích nghiên cứu và những đóng góp về mặt khoa học của đề 

tài. Điều này góp phần tránh lãng phí công sức, thời gian và nguồn lực của những người tham gia 

nghiên cứu, nhà tài trợ và của chính những người thực hiện công trình nghiên cứu. Bên cạnh đó, 

việc xác định rõ chủ đề nghiên cứu cũng giúp những nhà nghiên cứu xác định những nội dung 

thông tin nào cần được thu thập, tránh việc thu thập quá nhiều thông tin không cần thiết qua đó 

cũng bảo đảm quyền riêng tư của người tham gia.  

3.2 Giai đoạn xây dựng bảng hỏi và tiếp cận đối tượng nghiên cứu 

Vấn đề về đạo đức cần được lưu ý và đảm bảo tuân thủ một cách nghiêm ngặt trong giai 

đoạn này. Những nhà nghiên cứu cần phải có kế hoạch thực hiện công trình nghiên cứu bám sát 

yêu cầu về chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu bằng việc lựa chọn chiến lược nghiên cứu hoặc 

phương pháp nghiên cứu thích hợp (Saunders và cộng sự, 2007). Ở giai đoạn này, các nhà 

nghiên cứu cần xem xét tất cả những vấn đề đạo đức kể trên phát sinh từ việc tiếp cận những 

người tham gia dự án tiềm năng. Những vấn đề mà nhà nghiên cứu cần xem xét bao gồm: đối 

tượng nghiên cứu tiềm năng, quyền riêng tư của người tham gia, quyền dừng tham gia, quyền 

đồng ý sau khi được giải thích và những ngoại lệ (nếu có), cơ chế duy trì bảo mật thông tin, phản 

ứng của người tham gia khi được thu thập thông tin, ảnh hưởng có thể có từ phương pháp thu 

thập thông tin, hành vi và mục đích của nhà nghiên cứu (Saunders và cộng sự, 2007). Tác giả 

Phạm Văn Quyết (2019) nhận định rằng, những đối tượng nghiên cứu tiềm năng nên là những 

người mà họ có thể được hưởng lợi từ nghiên cứu. Đương nhiên, đây chỉ là nhóm đối tượng ưu 

tiên mà nhà nghiên cứu nên tập trung khai thác chứ không bắt buộc chỉ những nhóm đối tượng 

này được tham gia khảo sát.    

Trong giai đoạn xây dựng bảng hỏi, nhà nghiên cứu tiếp tục đứng trước câu hỏi là loại 

thông tin nào mà họ cần thu thập và mức độ chi tiết của câu hỏi như thế nào. Saunders và cộng 

sự (2007) đưa ra các bước mà các nhà nghiên cứu cần thực hiện để xác định câu hỏi nghiên cứu, 

cụ thể: 

 

Bảng 1: Quy trình xây dựng bảng hỏi (Saunders và cộng sự, 2007, 362) 
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Để đảm bảo những thông tin cần thiết được thu thập, nhà nghiên cứu cần thực hiện các 

bước sau: 

Bước 1: Nhà nghiên cứu làm rõ kết quả nghiên cứu của đề tài mang tính khám phá hay mang 

tính mô tả? 

Bước 2: Sau khi xác định các câu hỏi hoặc mục tiêu của nghiên cứu, nhà nghiên cứu phải cụ 

thể hoá các câu hỏi/mục tiêu chính thành các câu hỏi nhỏ hơn.  

Bước 3: Lặp lại bước 2 nếu cảm thấy rằng các câu hỏi nghiên cứu vẫn chưa chính xác và làm 

rõ được các câu hỏi nghiên cứu. 

Bước 4: Xác định các biến và dữ liệu cần phải thu thập để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu. 

Bước 5: Xác định mức độ chi tiết của dữ liệu cần thiết cho mỗi biến. 

Bước 6: Hình thành cách thức để đo lường các biến để trả lời câu hỏi nghiên cứu.  

Để đảm bảo tính liên kết, logic và giá trị của bảng hỏi, những nhà nghiên cứu nên lập 

bảng thống kê các câu hỏi được sử dụng trong bảng hỏi với mẫu như bảng 2 dưới đây.  

Bảng 2: Bảng thống kê câu hỏi nghiên cứu và biến khảo sát  

(Saunders và cộng sự, 2007, 364). 

Câu hỏi nghiên cứu/Mục tiêu nghiên cứu: 

Loại nghiên cứu: 

Câu hỏi  Biến khảo sát Cách thức biến khảo 

sát được đo lường 

Kiểm tra xem những 

câu hỏi liệu đã được 

đưa vào bảng hỏi hay 

chưa  

 

Mặt khác, một trong những yêu cầu quan trọng về mặt đạo đức khi xây dựng bảng hỏi là 

các câu hỏi không được bao hàm các nội dung mang tính thiên vị, xúc phạm và gây sức ép lên 

người tham gia khảo sát (Phạm Văn Quyết, 2019). Tính trung lập trong việc xây dựng câu hỏi và 

lựa chọn loại câu hỏi phù hợp cho từng mục tiêu nghiên cứu là cần thiết. Đặc biệt để đảm bảo 

quyền riêng tư của cá nhân, những nhà nghiên cứu nên cho phép người tham gia có quyền từ 

chối một số câu hỏi cụ thể nếu bản thân họ không cảm thấy thoải mái khi trả lời. Trên thực tế, 

nhiều bảng hỏi không đáp ứng yêu cầu này khi không cho phép người tham gia từ chối hoặc bỏ 

trống câu hỏi. Điều này vô tình vi phạm các chuẩn mực về đạo đức trong nghiên cứu khoa học.  

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cần đảm bảo rằng không có bất kì áp lực nào ảnh hưởng 

đến quyết định tham gia của đối tượng nghiên cứu tiềm năng. Những nhà nghiên cứu phải chấp 

nhận bất kì sự từ chối nào từ những người tham gia tiềm năng đối công trình nghiên cứu. Dưới 

đây là danh sách những vấn đề cần được kiểm tra để đảm bảo không tạo ra bất kì ảnh hưởng nào 

đến quyết định tham gia công trình nghiên cứu. 
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Bảng 3: Đánh giá sự tự nguyện và đảm bảo quyền của đối tượng tham gia nghiên cứu 

(Saunders và cộng sự, 2007, 183) 

Đánh giá công trình nghiên cứu để đảm bảo rằng không có áp lực cá nhân nào đối với 

người tham gia nghiên cứu 

 Bạn có đảm bảo rằng không có bất kì hình thức tác động nào đến những người tham gia ví 

dụ như đề nghị một khoản tiền, chi phí đi lại? 

 Bạn có kiểm tra liệu rằng những rủi ro trong quá trình tham gia nghiên cứu đã được chấp 

nhận bởi những người tham gia dự án tiềm năng? 

 Người tham gia có quyền dừng việc tham gia dự án ở bất kì thời điểm nào hay không và 

bạn đã thông báo cho họ biết về điều này? 

Vấn đề về quyền đồng ý sau khi được giải thích phải được chú trọng trong giai đoạn này 

bởi vì những nhà nghiên cứu đang thực hiện việc tiếp cận để thu thập thông tin từ các đối tượng 

nghiên cứu tiềm năng. Các thông tin cần được cung cấp cho những người tham gia tiềm năng 

bao gồm: bản chất của công trình nghiên cứu, yêu cầu đối với người tham gia, quyền của người 

tham gia, việc sử dụng dữ liệu và thông tin liên hệ khi có câu hỏi về công trình nghiên cứu 

(Saunders và cộng sự, 2007). Nhiều tác giả đã đưa ra các nội dung cần được thông tin đến người 

tham gia nghiên cứu để đảm bảo quyền đồng ý sau khi được giải thích bao gồm: Dawson (2009), 

Saunders và cộng sự (2007), Sekaran và Bougie (2016)… Dưới đây là các câu hỏi cần được nhà 

nghiên cứu làm rõ cho người tham gia nghiên cứu tiềm năng trước khi họ quyết định có tham gia 

thực hiện khảo sát hay không:  

Bảng 4: Các nhóm vấn đề cần được nêu rõ về công trình nghiên cứu (Dawson, 2009; 

Saunders và cộng sự, 2007; Sekaran và Bougie, 2016). 

Bản chất của công trình nghiên cứu 

 Mục đích của nghiên cứu là gì? 

 Ai sẽ thực hiện công trình nghiên cứu? 

 Cơ quan hay đơn vị mà người nghiên cứu làm việc hay học tập? 

 Công trình nghiên cứu này được tài trợ bởi ai và tại sao? 

 Đối tượng tham gia vào dự án? 

 Công trình nghiên cứu sẽ mang đến giá trị gì cho người tham gia và xã hội? 

Những yêu cầu đối với người tham gia 

 Loại dữ liệu nào sẽ được thu thập từ những người tham gia? 

 Dữ liệu được cung cấp sẽ được thu thập như thế nào? 

 Thời gian cần thiết cho bảng hỏi là bao nhiêu và có thể thực hiện bao nhiêu lần? 

 Thời hạn để thực hiện việc trả lời là bao lâu? 

Những quyền của người tham gia 
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 Người tham gia nhận thức rằng việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện 

 Người tham gia có quyền từ chối việc trả lời một hoặc một nhóm câu hỏi 

 Người tham gia có quyền dừng việc thực hiện khảo sát ở bất kì thời điểm nào 

 Những hệ quả nào từ việc trở thành đối tượng tham gia nghiên cứu 

 Những cam kết của nhà nghiên cứu về đảm bảo tính ẩn danh và tính bảo mật của thông tin 

được cung cấp 

Cách thức dữ liệu được sử dụng 

 Ai sẽ tiếp cận những thông tin được thu thập? 

 Kết quả nghiên cứu sẽ được công bố như thế nào? 

 Tính ẩn danh và tính bảo mật của thông tin được cung cấp sẽ được đảm bảo như thế nào? 

 Dữ liệu được thu thập sẽ được xử lý như thế nào sau khi công trình nghiên cứu được hoàn 

thiện? 

 Dữ liệu sẽ được lưu trữ ở đâu và được bảo mật bằng cách nào? 

Thông tin về đối tượng thụ hưởng kết quả nghiên cứu (không bắt buộc) 

 Những nhóm đối tượng nào được hưởng lợi từ việc thực hiện công trình nghiên cứu này.  

Thông tin liên hệ của nhà nghiên cứu 

 Những người tham gia dự án có thể liên hệ với nhà nghiên cứu như thế nào trong trường 

hợp có câu hỏi về dự án (tên, địa chỉ nơi làm việc, email, số điện thoại liên hệ).  

Những thông tin kể trên thường được trình bày ở trang đầu tiên của bảng hỏi với mục tiêu 

đảm bảo người nghiên cứu sẽ đọc kỹ các vấn đề về công trình nghiên cứu và chắc chắn rằng 

quyết định của họ được đưa ra sau khi đã đọc kỹ tất cả các thông tin. Tuy nhiên, trên thực tế 

không nhiều công trình nghiên cứu chú trọng đến điều này. Ngoài ra, nhằm mục tiêu tăng số 

lượng người tham gia nghiên cứu, đặc biệt với các dạng bảng hỏi online, những nhà nghiên cứu 

có thể thiết kế các nội dung này thành hai phần bao gồm thư gửi cho người tham gia nghiên cứu 

tiềm năng và phần giới thiệu về bảng hỏi. Thư gửi đối tượng nghiên cứu tiềm năng cần giải thích 

rõ mục tiêu của công trình nghiên cứu trong khi phần giới thiệu về bảng hỏi cần hàm chứa các 

thông tin giải thích rõ ràng và chính xác vì sao người nghiên cứu mong muốn những người tham 

gia tiềm năng hoàn thành bảng hỏi (Bryman và Bell, 2011). Phần cuối cùng của bảng hỏi nên 

bao hàm lời cảm ơn và cung cấp các thông tin liên hệ và chi tiết về thời hạn hoàn thành và gửi lại 

kết quả của bảng khảo sát. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu cần cân đối lượng thông tin cung cấp cho 

người tham gia nghiên cứu bởi vì không nhiều người nghiên cứu cảm thấy thích thú với một 

bảng hỏi quá dài (Dawson, 2009). Chính vì thế, tác giả Dawson (2009) đề nghị những nhà 

nghiên cứu nên thiết kế thành hai phiên bản dài và ngắn của các thông tin cần cung cấp. Đối với 

phần thông tin cô đọng và khái quát nhất cần được trình bày ở ngay trang đầu tiên của bảng hỏi, 

phần chi tiết sẽ được trình bày riêng nếu người tham gia có mong muốn được tìm hiểu thêm. 

Cách thức này sẽ dễ dàng được thực hiện với bảng hỏi được thiết kế online chỉ cần chèn một 
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đường link chứa đựng các thông tin đầy đủ về nghiên cứu. Điều này giúp cho bảng hỏi không 

quá dài mà vẫn đảm bảo các chuẩn mực về đạo đức.  

Ngoài ra, trước khi tiến hành việc thu thập thông tin chính thức, các nhà nghiên cứu 

phải thực hiện việc kiểm định bảng hỏi với mẫu thử nhỏ (pilot testing). Mục đích của quá trình 

này nhằm đảm bảo rằng không có bất kì vấn đề nào trong việc trả lời và ghi lại kết quả khảo sát 

(Bryman và Bell, 2011). Bên cạnh đó, việc kiểm định bảng hỏi với mẫu nhỏ còn giúp các nhà 

nghiên cứu tiếp nhận các phản hồi về bảng hỏi bao gồm các vấn đề như bảng hỏi có dễ hiểu, rõ 

ràng, đảm bảo các chuẩn mực về đạo đức hay có bất kì vấn đề nào làm giảm chất lượng của bảng 

hỏi.   

3.3 Giai đoạn thu thập dữ liệu 

Trong giai đoạn này, nhà nghiên cứu phải lưu ý các vấn đề liên quan đến phương pháp 

thu thập dữ liệu và cách thức bảo mật thông tin cần lưu giữ (Saunders và cộng sự, 2007). Ở đây, 

việc sử dụng bảng hỏi để thu thập dữ liệu sơ cấp cần lưu tâm hơn cả là quy trình bảo mật thông 

tin được cung cấp bởi đối tượng nghiên cứu. Ở giai đoạn xây dựng và tiếp cận đối tượng nghiên 

cứu tiềm năng, nhà nghiên cứu phải cung cấp các thông tin về quyền bảo mật và cam kết về 

quyền bảo mật thông tin của người tham gia. Chính vì vậy, xuyên suốt quá trình thu thập dữ liệu, 

nhà nghiên cứu phải tuyệt đối tuân thủ những cam kết mà mình đã đưa ra. Ở đây, tác giả tập 

trung vào việc đảm bảo tính bảo mật của thông tin trong việc thực hiện những bảng khảo sát 

online bởi vì việc sử dụng mạng internet và email hiện nay khá phổ biến ẩn chứa nhiều rủi ro đến 

việc đảm bảo những chuẩn mực nghiên cứu (Saunders và cộng sự, 2007). Ví dụ, một nhà nghiên 

cứu hoàn toàn có thể chuyển tiếp email kết quả thực hiện khảo sát của đối tượng A sang cho đối 

tượng B để yêu cầu họ đánh giá, nhận xét về những vấn đề trong kết quả khảo sát của A. Việc 

thu thập dữ liệu bằng các bảng hỏi online có thể giúp cho những nhà nghiên cứu tiếp cận được 

nhiều hơn đối tượng nghiên cứu nhưng khó đảm bảo độ tin cậy của kết quả khảo sát bởi vì có 

một số người tham gia không thể hoặc đơn giản họ không muốn dành quá nhiều thời gian cho 

việc hoàn thành một bảng hỏi thông qua việc phải đánh máy quá nhiều trên internet. Điều này 

đặt ra vấn đề về việc xây dựng bảng hỏi có chất lượng với các câu hỏi được tiêu chuẩn hoá phù 

hợp với đối tượng nghiên cứu. Saunders và cộng sự (2007) nhận định rằng so với phỏng vấn trực 

tiếp, thu thập dữ liệu sơ cấp sử dụng bảng hỏi giảm được sự xâm hại về quyền riêng tư và bảo 

mật thông tin của cá nhân bởi vì các câu hỏi được đặt ra để khám phá đối tượng nghiên cứu chứ 

không có khả năng khai thác các thông tin chuyên sâu.  

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu cần xem xét đến sự cân đối trong cung cấp thông tin đến cho 

những người tham gia nghiên cứu. Khi sử dụng bảng hỏi, người tham gia phải đọc và trả lời 

hàng loạt câu hỏi đặt ra trong bảng hỏi. Thế nhưng, khả năng tập trung vào nội dung câu hỏi và 

sự kiên nhẫn của người tham gia có giới hạn nên việc cung cấp quá nhiều thông tin ngay từ ban 

đầu có thể dẫn đến sự quá tải thông tin của đối tượng nghiên cứu. Vì vậy, những thông tin nào 

nên được cung cấp và cung cấp như thế nào để đảm bảo chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu 

cần phải được xem xét và đánh giá kĩ lưỡng để đảm bảo độ tin cậy của kết quả khảo sát.  

3.4 Giai đoạn xử lý và quản lý dữ liệu 
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Các thông tin cá nhân được hiểu là các thông tin mang tính chất định danh hoặc có khả 

năng định danh. Đây là những thông tin cần phải được bảo vệ xuyên suốt quá trình xử lý và quản 

lý dữ liệu. Các dữ liệu này cần được sử dụng hợp pháp, tuân theo những cam kết với người tham 

gia; phải được xử lý chính xác và mang tính cập nhật (nếu có thể); không nên được lưu trữ khi 

không còn cần thiết; và phải đảm bảo tính bí mật (Saunders và cộng sự, 2007). Những thông tin 

khá nhạy cảm và được thu thập khá phổ biến trong các khảo sát bằng bảng hỏi trong lĩnh vực 

kinh tế bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về dân tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo, 

hoạt động kinh tế chính…  cần phải được thận trọng trong quá trình xử lý và quản lý dữ liệu. 

Chính vì vậy, trong quá trình xử lý các dữ liệu thu thập được phục vụ cho công tác nghiên cứu, 

việc mã hoá thông tin này là cần thiết. Sau khi mã hoá thông tin, dữ liệu liên quan đến việc mã 

hoá cần được bảo mật một cách cẩn thận. Quyền tiếp cận những thông tin này chỉ nên được giới 

hạn với những chủ thể được phép sử dụng thông tin như cam kết với người tham gia nghiên cứu.  

3.5 Giai đoạn phân tích và công bố kết quả nghiên cứu 

Những nhà nghiên cứu cần tập trung vào mục tiêu nghiên cứu của công trình trong suốt 

quá trình phân tích dữ liệu để đảm bảo rằng các thông tin được xử lý và phân tích phù hợp. Đây 

là yêu cầu về tính trung thực khi phân tích và công bố thông kết quả nghiên cứu (Phạm Văn 

Quyết, 2019). Trong quá trình phân tích dữ liệu, nhà nghiên cứu cần đảm bảo không thay đổi hay 

chỉnh sửa thông tin có chủ đích nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu để đảm bảo tính 

đúng đắn của dữ liệu thu thập cũng như quyền được đảm bảo chất lượng nghiên cứu được tất cả 

các chủ thể có liên quan đặt ra. Bất kì những thay đổi hay chỉnh sửa gây sai lệch kết quả nghiên 

cứu nào cũng được xem là phi đạo đức. Bên cạnh đó, tính bảo mật và tính ẩn danh của được tiếp 

tục quan tâm và tuân thủ bởi đây vẫn là giai đoạn mà nhà nghiên cứu sử dụng và dựa trên các 

thông tin được cung cấp để phân tích và đánh giá các giả thiết mà mình đặt ra. Trong quá trình 

phân tích các dữ liệu thu thập được, nhà nghiên cứu cần tránh cá nhân hoá hoặc đưa ra các đặc 

điểm có thể nhận dạng cá nhân đối tượng nghiên cứu (Bryman và Bell, 2011). Việc tiết lộ thông 

tin cá nhân của đối tượng nghiên cứu có thể gây thiệt hại với nhóm đối tượng này.  

Vấn đề khác đặt ra trong giai đoạn này là nếu kết quả nghiên cứu gây ảnh hưởng tiêu 

cực đến đối tượng nghiên cứu thì những nhà nghiên cứu nên giải quyết như thế nào. Nhà nghiên 

cứu khi đặt ra các giả thiết nghiên cứu cần lưu tâm đến vấn đề này để có những dự báo và công 

khai thông tin thích hợp đến người nghiên cứu. Trên thực tế, có một số chủ thể hoàn toàn sử 

dụng kết quả nghiên cứu để đưa ra các quyết định bất lợi với những người tham gia nghiên cứu. 

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu cần tránh rơi vào trường hợp này trong quá trình lựa chọn chủ để 

nghiên cứu. Chính vì thế, giai đoạn xác định chủ đề và mục tiêu nghiên cứu cần được thực hiện 

kỹ lưỡng.  

 

4. Kết luận 

Đạo đức trong nghiên cứu là vấn đề cần được quan tâm và tuân thủ đúng mực để đảm 

bảo việc thực hiện một công trình nghiên cứu bất kì không gây ảnh hưởng đến xã hội. Việc sử 

dụng bảng hỏi trong thu thập thông tin sơ cấp với đặc điểm là một trong những phương pháp thu 
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thập thông tin được sử dụng phổ biến nhất, có đối tượng tác động lớn cần phải tuân thủ chặt chẽ 

những chuẩn mực về đạo đức. Hiện nay, đạo đức trong nghiên cứu là vấn đề rất rộng tuy nhiên 

những nhà nghiên cứu khi thu thập dữ liệu sơ cấp bằng bảng hỏi cần đảm bảo ba chuẩn mực cơ 

bản bao gồm đảm bảo nghiên cứu không gây tổn hại; đảm bảo quyền đồng ý sau khi được giải 

thích; và đảm bảo quyền riêng tư và tính bảo mật của thông tin. Những chuẩn mực này cần được 

tuân thủ xuyên suốt các quá trình thực hiện công trình nghiên cứu bao gồm: hình thành và xác 

định chủ đề nghiên cứu; thiết kể và tiếp cận đối tượng nghiên cứu; thu thập dữ liệu; xử lý và lưu 

trữ thông tin; phân tích và công bố kết quả nghiên cứu. Ở mỗi giai đoạn trong quá trình thu thập 

dữ liệu sơ cấp bằng bảng hỏi, nhà nghiên cứu phải luôn đảm bảo tôn trọng và thực hiện nghiêm 

túc các chuẩn mực về mặt đạo đức.  
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PHÂN TÍCH TRẮC LƯỢNG THƯ MỤC (BIBLIOMETRICS) 

TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

TS.Lương Công Nguyên & NCS.ThS.Nguyễn Quốc Phong 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Phân tích trắc lượng thư mục (Bibliometrics) đã trở thành một công cụ thiết yếu để đánh 

giá và phân tích kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, sự hợp tác giữa các trường đại 

học, ảnh hưởng của ngân sách dành cho khoa học công nghệ đối với việc phát triển nghiên 

cứu khoa học và nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, việc sử dụng phân tích trắc lượng 

thư mục để hệ thống hóa kết quả nghiên cứu một vấn đề theo thời gian, thể loại và khu vực 

công bố, đồng thời xác định được xu hướng và vấn đề nghiên cứu mới để tiến hành dự án 

nghiên cứu khoa học nhằm bổ sung tri thức mới vào bức tranh tổng thể của lĩnh vực nghiên 

cứu. Bài viết này nhằm trình bày phương pháp phân tích trắc lượng thư mục trong việc hệ 

thống hóa kết quả nghiên cứu, xác định xu hướng và vấn đề nghiên cứu mới, đồng thời giới 

thiệu các công cụ phần mềm thực hiện phân tích trắc lượng thư mục. 

 

 

1. Giới thiệu 

Đánh giá tổng quan kết quả nghiên cứu của một vấn đề là việc quan trọng và cần thiết để 

người nghiên cứu có một góc nhìn tổng thể nhằm xác định rõ xu hướng nghiên cứu theo quá 

trình và vấn đề đủ mới để lập dự án thực hiện nghiên cứu. Việc thực hiện hệ thống hóa kết quả 

nghiên cứu theo phương pháp thống kê cổ điển có thể sẽ mất nhiều thời gian và có thể bỏ sót 

các công bố có liên quan mà điều này có thể làm cho dự án nghiên cứu không còn tính mới hay 

nói cách khác là làm mất giá trị của quá trình nghiên cứu, gây lãng phí nguồn lực.  

Do đó, việc sử dụng phương pháp phân tích trắc lượng thư mục lập hồ sơ nghiên cứu 

bằng cách khai thác vô số thông tin có thể truy cập được trong cơ sở dữ liệu điện tử như Web 

of Science (WoS), Scopus, Google Scholar (GS), Microsoft Academic (MA) và Dimensions có 

thể mở rộng phạm vi khoa học bằng cách tạo liên kết tốt hơn giữa các lĩnh vực nghiên cứu, có 

thể phát hiện ra các mối quan hệ chuyên đề, xu hướng nghiên cứu và khả năng bổ sung cho 

nhau, từ đó tạo điều kiện cho các dự án nghiên cứu hệ thống hóa kết quả nghiên cứu và xác 

định vấn đề nghiên cứu đủ mới, giảm lãng phí nguồn lực.  

2. Phương pháp phân tích trắc lượng thư mục 

2.1. Tổng quan về phân tích trắc lượng thư mục 

Bảng chú giải thuật ngữ thống kê của OECD định nghĩa Bibliometric (phân tích trắc 

lượng thư mục) là: “phân tích thống kê sách, bài báo hoặc các ấn phẩm khác, trong bối cảnh: 

Ban đầu, công việc chỉ giới hạn trong việc thu thập dữ liệu về số lượng bài báo và ấn phẩm 

khoa học, tác giả của các tổ chức và / hoặc tổ chức, lĩnh vực khoa học, quốc gia, v.v., nhằm 
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xây dựng các chỉ số "năng suất" đơn giản cho nghiên cứu học thuật. Sau đó, các kỹ thuật đa 

chiều và phức tạp hơn dựa trên các trích dẫn trong các bài báo (và gần đây là bằng sáng chế) đã 

được phát triển. Các chỉ số trích dẫn kết quả và bộ phân tích đồng trích dẫn được sử dụng để có 

được các thước đo nhạy hơn về chất lượng nghiên cứu và để theo dõi sự phát triển của các lĩnh 

vực và mạng lưới khoa học. Phân tích trắc lượng thư mục sử dụng dữ liệu về số lượng và tác 

giả của các ấn phẩm khoa học, trên các bài báo và các trích dẫn (và trong các bằng sáng chế) để 

đo lường “đầu ra” của các cá nhân / nhóm nghiên cứu, tổ chức và quốc gia, để xác định các 

mạng lưới quốc gia và quốc tế, và lập bản đồ sự phát triển của các lĩnh vực khoa học và công 

nghệ mới (đa ngành).” 

Ana và Manuel (2020, 13-43) định nghĩa: “Bibliometric là việc sử dụng các phương pháp 

thống kê để phân tích dữ liệu của ấn phẩm như các bài báo trên tạp chí được bình duyệt, sách, 

kỷ yếu hội nghị, tạp chí định kỳ, đánh giá, báo cáo và các tài liệu liên quan. Nó đã được sử 

dụng rộng rãi để trình bày các mối quan hệ của các lĩnh vực nghiên cứu bằng các phương pháp 

định lượng.”  

Luís và cộng sự (2015, 372-392) định nghĩa: “Một phương pháp định lượng được sử 

dụng để kiểm tra cấu trúc kiến thức và sự phát triển của các lĩnh vực nghiên cứu dựa trên phân 

tích các ấn phẩm liên quan.”  

Các nhà nghiên cứu gặp phải áp lực ngày càng tăng trong việc cung cấp bằng chứng định 

lượng cho công trình nghiên cứu, phân tích trắc lượng thư mục được sử dụng để hỗ trợ tính 

khách quan của việc hệ thống hóa kết quả nghiên cứu. Phân tích trắc lượng thư mục là một 

phương pháp được sử dụng rộng rãi để vẽ ra bức tranh lớn của vấn đề cần nghiên cứu (Porter 

và cộng sự 2002). Nó là một phương pháp định lượng để xác định xu hướng của lĩnh vực 

nghiên cứu bằng cách tính tần suất xuất hiện của các từ khóa nhất định trong các công bố trên 

các tạp chí uy tín hoặc bằng sáng chế... Ngoài ra, dựa trên kết quả dự đoán khách quan có thể 

xác định được các chủ đề nghiên cứu mới nổi trong vài năm tới. Phân tích trắc lượng thư mục 

giúp các nhà nghiên cứu tiết kiệm thời gian thu thập dữ liệu và thực hiện nghiên cứu theo chiều 

dọc bằng cách tổng hợp một số lượng lớn các bài báo đã xuất bản trong một khung thời gian tự 

xác định (Güttel và Vogel 2013, 21). Phân tích nội dung cốt lõi của các ấn phẩm công bố, kết 

quả phân tích trắc lượng thư mục cung cấp tổng quan nghiên cứu và minh họa mối quan hệ 

giữa các khái niệm nghiên cứu, mang lại nguồn cảm hứng mới cho các ý tưởng nghiên cứu và 

vấn đề nghiên cứu. Nó hỗ trợ các nhà nghiên cứu hiểu được kiến thức cốt lõi của một lĩnh vực 

nghiên cứu, các lĩnh vực phụ của chúng và các lĩnh vực liên quan. Dựa trên đó, các xu hướng 

nghiên cứu được phân tích để đưa ra các chương trình nghiên cứu hoặc các cấu trúc nghiên cứu 

mới (Small 2006, 16).  

Phân tích trắc lượng thư mục bắt đầu với các câu hỏi cần được trả lời, bao gồm một số 

câu hỏi như Ai, Cái gì, Ở đâu, Khi nào, Với Ai (Börner và Polley, 2014). Kết quả phân tích đề 

cập đến các nội dung cụ thể của một công bố khoa học một vấn đề nghiên cứu: Ai là tác giả 

công bố?, Từ khóa là gì?, Công bố trên tạp chí nào?, Hợp tác nghiên cứu với quốc gia/ trường 

đại học nào? , Thời điểm công bố là khi nào?. 
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Do vậy, những lợi ích của phân tích trắc lượng thư mục đối với các nhà nghiên cứu: 

 Xác định được quá trình từ lịch sử đến hiện tại các công bố liên quan đến vấn đề 

hoặc lĩnh vực nghiên cứu. Phân tích được xu hướng nghiên cứu của một vấn đề 

hoặc lĩnh vực khoa học. 

 Cung cấp bằng chứng về mức độ quan trọng và các tác động của vấn đề nghiên cứu 

hoặc lĩnh vực nghiên cứu đang tiến hành thực hiện. 

 Phát hiện điểm mạnh và khoảng trống của các nghiên cứu hiện tại, đồng thời tìm ra 

các lĩnh vực nghiên cứu mới và đang phát triển 

 Xác định được những công bố có tầm quan trọng và mức độ tác động lớn trong vấn 

đề cần nghiên cứu 

 Xác định các cộng tác viên/ tổ chức nghiên cứu tiềm năng để có thể hợp tác thông 

qua phân tích được hiệu suất công bố của các cá nhân/ tổ chức. 

 Xác định các nguồn tạp chí phù hợp để xuất bản công bố kết quả nghiên cứu 

2.2. Cơ sở dữ liệu cho phân tích trắc lượng thư mục 

Để thực hiện phân tích trắc lượng thư mục, giai đoạn đầu tiên là quyết định nguồn dữ liệu 

tốt nhất phù hợp với phạm vi khoa học của lĩnh vực nghiên cứu của nhà nghiên cứu. Số lượng 

cơ sở dữ liệu thư mục rất nhiều (ví dụ: PubMed, EMbase, SpringerLink, v.v.), nhưng không 

phải tất cả đều cung cấp thông tin dễ dàng để thực hiện các phân tích trắc lượng thư mục. Hiện 

nay, các cơ sở dữ liệu chính thường được sử dụng trong phân tích trắc lượng thư mục lĩnh vực 

kinh tế là: Web of Science (WoS), Scopus, Google Scholar (GS), Microsoft Academic (MA) 

và Dimensions với các đặc điểm chính: 

Bảng 1: Đặc tính của các nguồn cơ sở dữ liệu 

Database  Đăng ký tài khoản  Tải dữ liệu 

WoS  Có  Có  

Scopus  Có  Có  

GS  Miễn phí  Không  

MA  Miễn phí Sử dụng thư viện API  

Dimensions  Miễn phí/ Đăng ký  Có  

Web of Science (WoS): là trang web cung cấp quyền truy cập vào nhiều cơ sở dữ liệu và 

dữ liệu trích dẫn cho 256 ngành (khoa học, khoa học xã hội, nghệ thuật và nhân văn). Quyền 

truy cập được cấp dưới dạng đăng ký tài khoản. Viện Thông tin Khoa học (ISI) là tiền thân của 

cơ sở dữ liệu này, sau đó, được chuyển giao cho Thomson Reuters và hiện tại do Clarivate 

Analytics sở hữu. Nó bao gồm các định dạng khác nhau, chẳng hạn như các bài báo toàn văn, 

bài đánh giá, bài xã luận, niên đại, tóm tắt, kỷ yếu (tạp chí và dựa trên sách) và các bài báo kỹ 

thuật. Cơ sở dữ liệu này có hơn 90 triệu tài liệu từ năm 1900 đến nay. 

Scopus: là trang web cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu và dữ liệu trích dẫn trong 

lĩnh vực khoa học đời sống, khoa học xã hội, khoa học vật lý và khoa học sức khỏe. Elsevier 

cung cấp quyền truy cập vào Scopus và cần đăng ký tài khoản. Cơ sở dữ liệu này bao gồm: 

sách, tạp chí và tạp chí thương mại. Hơn nữa, các tìm kiếm được thực hiện trong Scopus cũng 
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thực hiện trong cơ sở dữ liệu bằng sáng chế. Số lượng tài liệu khoảng 69 triệu từ năm 2004 đến 

nay. 

Google Scholar (GS): là một trang web có sẵn miễn phí, ra mắt vào năm 2004, lập chỉ 

mục toàn bộ văn bản hoặc siêu dữ liệu của tài liệu khoa học từ các tạp chí học thuật trực tuyến 

được bình duyệt nhiều nhất, sách, bài báo hội nghị, luận án, bản in trước, bản tóm tắt, báo cáo 

kỹ thuật, án lệ và bằng sáng chế. Google không cung cấp số lượng tài liệu, nhưng (Gusenbauer  

2019, 38) đã ước tính có khoảng 389 triệu tài liệu vào năm 2018. 

Microsoft Academic (MA): Trước đây nó được gọi là Microsoft Academic Search, 

nhưng nó đã được khởi chạy lại như một dịch vụ mới vào năm 2016, với tên gọi MA. 

Microsoft cung cấp dịch vụ như một công cụ tìm kiếm web công cộng miễn phí. Cơ sở dữ liệu 

này hiện có hơn 230 triệu ấn phẩm trong đó 88 triệu tài liệu là các bài báo của các tạp chí. 

Dimensions: là một cơ sở dữ liệu mới, ra mắt vào năm 2018, mục tiêu là cung cấp “một 

cơ sở dữ liệu mở và toàn diện hơn, cho phép người dùng khám phá các kết nối giữa nhiều loại 

dữ liệu nghiên cứu”. Dimensions được hỗ trợ bởi Digital Science & Research Solutions Inc. và 

được xem là một giải pháp thay thế cho WoS và Scopus (Thelwall 2018, 6). Có tùy chọn phiên 

bản miễn phí. Nó cung cấp quyền truy cập vào các loại tài liệu truyền thống (bài báo, bài báo 

hội nghị, sách, v.v.), nhưng cũng bao gồm các liên kết đến tài trợ, bằng sáng chế, thử nghiệm 

lâm sàng, bộ dữ liệu và giấy tờ chính sách. Số lượng bản ghi có chứa Thứ nguyên cao hơn 102 

triệu ấn bản vào năm 2019. Nó được đưa ra vào năm 2018. 

2.3. Các phần mềm thực hiện phân tích trắc lượng thư mục 

Để đo lường kết quả nghiên cứu của các các công bố hiện có, Cadavid và cộng sự (2012, 

24) xác định ba loại chỉ số: số lượng, chất lượng và cơ cấu. Chỉ số đầu tiên đo lường năng suất 

về số lượng xuất bản, trong khi chỉ số thứ hai đo lường tác động của một ấn phẩm liên quan 

đến số lượng trích dẫn. Bên cạnh đó, chỉ số cấu trúc đo lường mối liên hệ hiện có giữa ấn phẩm 

và các công bố khác của các tác giả khác nhau. 

Các công cụ phần mềm được sử dụng để trực quan hóa kết quả của các tìm kiếm được 

thực hiện trong các cơ sở dữ liệu, cho phép phân tích và sắp xếp các kết quả để có được cấu 

trúc, lịch sử và các mối quan hệ với chủ đề nghiên cứu. 

Bên cạnh việc sử dụng các công cụ phân tích được cung cấp bởi các nguồn cơ sở dữ liệu, 

Moral và cộng sự (2020) đã cập nhật các phần mềm chính thực hiện phân tích trắc lượng thư 

mục, với các đặc điểm được tổng hợp như sau: 

Bảng 2: Đặc tính của các phần mềm phân tích hiệu suất và trắc lượng thư mục tổng quát 

Phần mềm Nhà phát triển Hệ điều hành Nguồn dữ liệu Giao diện 

CRExplorer  
Hochschule für Telekommu 

nikation Leipzig (HfTL)  
Java  WoS, Scopus Desktop 

Publish or Perish  
Melbourne-based Tarma 

Research Software Pty Ltd.  

Win, Mac, 

Linux  

WoS, Scopus, 

MA, GS 
Desktop 

ScientoPyUI  University of Cauca  Python  WoS, Scopus  Web 
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Bảng 3: Đặc tính của các phần mềm phân tích bản đồ khoa học 

Phần mềm Nhà phát triển 
Hệ điều 

hành 

Nguồn dữ liệu 
Giao diện 

Bibexcel  University of Umeå (Sweden)  Win  WoS, Scopus Desktop 

Biblioshiny  
University of Naples Federico 

II (Italy) 
R 

WoS, Scopus, 

Dimensions 
Web 

BiblioMaps  University of Lyon (France)  Python  WoS, Scopus Web 

CiteSpace  Drexel University (USA)  Win  
WoS, Scopus, 

Dimensions, MA 
Desktop 

CitNetExplorer  
Leiden University (The 

Netherlands)  

Win, OSX, 

Linux  

WoS, Scopus 
Desktop 

SciMAT  
University of Granada 

(Spain)  

Win, OSX, 

Linux  

WoS, Scopus 
Desktop 

Sci2 Tool  

Cyberinfrastructure for 

Network Science 

Center (USA)  

Win, OSX, 

Linux  

WoS, Scopus, GS 

Desktop 

VOSviewer  
Leiden University (The 

Netherlands)  

Win, OSX, 

Linux  

WoS, Scopus, 

Dimensions, MA 
Desktop 

 

2.4. Các kết quả phân tích trắc lượng thư mục điển hình 

Trong nghiên cứu trắc lượng thư mục về dữ liệu lớn trong nghiên cứu kinh doanh, Y. 

Zhang và cộng sự (2020) dựa trên cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS) và sử dụng phần mềm 

CiteSpace tiến hành phân tích để trả lời các câu hỏi: (1) Tình hình phát triển hiện tại của dữ 

liệu lớn trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu kinh doanh là gì? (2) Hiện trạng tác giả, tài liệu 

tham khảo và mạng lưới tạp chí liên quan đến công bố dữ liệu lớn trong nghiên cứu kinh doanh 

như thế nào? (3) Hiện trạng mạng lưới quốc gia và viện nghiên cứu lĩnh vực dữ liệu lớn trong 
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kinh doanh như thế nào?. Kết quả nghiên cứu được minh họa một cách định lượng và trực quan 

như dưới đây: 

Hình 1. Kết quả phân tích xu hướng nghiên cứu. Nguồn: Zhang và cộng sự (2020) 

Hình 2. Kết quả phân tích lĩnh vực nghiên cứu. Nguồn: Zhang và cộng sự (2020) 

 

Hình 3. Kết quả phân tích mạng lưới đồng trích dẫn tài liệu tham khảo. Nguồn: Zhang và 

cộng sự (2020) 
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Hình 4. Kết quả phân tích top 25 tác giả được trích dẫn nhiều nhất. Nguồn: Zhang và cộng 

sự (2020) 

 
Hình 5. Kết quả phân tích mạng lưới đồng trích dẫn tạp chí. Nguồn: Zhang và cộng sự 

(2020) 
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Hình 6. Kết quả phân tích mạng lưới đồng tác giả tại các viện nghiên cứu. Nguồn: Zhang 

và cộng sự (2020) 

 

 
 

Hình 7. Kết quả phân tích mạng lưới đồng tác giả tại các quốc gia. Nguồn: Zhang và cộng 

sự (2020) 
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Hình 8. Kết quả phân tích từ khóa cùng liên kết. Nguồn: Zhang và cộng sự (2020) 
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Hình 9. Kết quả phân tích top 40 từ khóa theo 6 danh mục. Nguồn: Zhang và cộng 

sự (2020) 

Dựa trên kết quả phân tích, Y. Zhang và cộng sự (2020) đưa ra năm hướng đầy hứa hẹn 

cho các nghiên cứu trong tương lai: (i) khuyến khích các học giả tăng cường hợp tác liên ngành 

để thúc đẩy và cân bằng sự phát triển của các nghiên cứu liên quan đến dữ liệu lớn trong lĩnh 

vực kinh doanh, (ii) khuyến khích các nhà nghiên cứu trong tương lai củng cố các cơ sở lý 

thuyết, thiết lập một mô hình được xác định rõ ràng và vượt qua các rào cản của việc thu thập 

dữ liệu, quản lý và phân tích dữ liệu để tiến hành nghiên cứu chất lượng cao, (iii) khuyến khích 

các nhà nghiên cứu trong tương lai tận dụng kinh nghiệm từ lĩnh vực quản lý thông tin và cộng 

tác nhiều hơn với các nhà quản trị để thúc đẩy sự phát triển của nghiên cứu và ứng dụng dữ 

liệu lớn, (iv) khuyến khích sự hợp tác nghiên cứu liên quốc gia. Ví dụ: so sánh để chỉ ra sự 

khác biệt giữa các cơ chế quản lý dữ liệu lớn của các quốc gia khác nhau là một chủ đề quan 

trọng cần được giải quyết, (v) các từ khóa “dữ liệu lớn”, “phân tích” và “quản lý” duy trì xu 

hướng ổn định nhưng ngày càng tăng theo thời gian và một số chủ đề nghiên cứu mới nổi trong 

những năm gần đây, chẳng hạn như “ra quyết định”, “lựa chọn” và “học máy”, phản ánh xu 

hướng phát triển mới và tiềm năng của dữ liệu lớn trong lĩnh vực kinh doanh. 

Trên cơ sở nghiên cứu của Y. Zhang và cộng sự (2020), phân tích trắc lượng thư mục là 

phương pháp có giá trị trong việc định hướng không những về vấn đề nghiên cứu mà còn về 

vấn đề hợp tác đa ngành, đa lĩnh vực, đa quốc gia trong nghiên cứu khoa học. 

3. Thảo luận và kết luận 

Kết quả phân tích trắc lượng thư mục và việc dự báo xu hướng nghiên cứu hay xác định 
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khoảng trống nghiên cứu có thể giảm giá trị do phân tích trắc lượng thư mục mặc dù dựa trên 

những nguồn cơ sở dữ liệu tốt, tuy nhiên vẫn còn các nguồn dữ liệu thay thế khác có thể có 

một số lượng lớn các công bố mà chúng chưa được sử dụng trong phân tích. 

Các phân tích về lượng trích dẫn có thể có sai lệch về mức độ tác động của một công bố 

do liên quan đến việc trích dẫn và được trích dẫn là một quá trình phức tạp và chưa có cơ chế 

giám sát độc lập và vấn đề công bố có thể được trích dẫn nhưng ở dạng không tích cực, hoặc 

trong tình trạng đang bị xem xét nhưng lượng trích dẫn vẫn được tính. 

Nghiên cứu khoa học cần được đầu tư đúng và đủ, đầu tiên từ việc nhà nghiên cứu được 

cung cấp quyền truy cập các nguồn cơ sở dữ liệu uy tín để phân tích, tìm kiếm và xác định 

được vấn đề và xu hướng nghiên cứu đủ mới để tiến hành dự án nghiên cứu có giá trị, cho đến 

việc tạo động lực nghiên cứu do quá trình nghiên cứu và công bố cần sử dụng nhiều nguồn lực. 

Trong bối cảnh hiện đại, phân tích trắc lượng thư mục đã trở thành một công cụ thiết yếu 

để đánh giá và phân tích công bố nghiên cứu của các nhà nghiên cứu (Ellegaard và Wallin 

2015), sự hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các tổ chức (Skute và cộng sự 2019), tác động của 

đầu tư cho khoa học đối với năng suất R&D của quốc gia (Fabregat-Aibar và cộng sự 2019) và 

chất lượng học thuật (Van-Raan, 1999).  
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:  

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG VÀ HỖN HỢP 

ThS.Vũ Đức Nghĩa Hưng 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là hoạt động quan trọng hàng đầu trong những ngành 

khoa học bởi kết quả của công trình NCKH là sự phát hiện mới về kiến thức, thay đổi cách 

nhìn nhận về bản chất sự vật hay là sự sáng tạo trong phương pháp và phương tiện có tính 

ứng dụng cao. Vì vậy để mang lại sự thành công và đạt được kết quả như mong đời từ công 

trình NCKH đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải hiểu và sử dụng linh hoạt các phương pháp 

nghiên cứu phổ biến hiện nay. Bài tham luận tập trung vào việc so sánh và đánh giá quy trình 

thiết kế nghiên cứu của các phương pháp NCKH cụ thể là phương pháp định tính, phương 

pháp định lượng và phương pháp hỗn hợp. Từ đó tác giả cơ bản phân loại những nhóm đề tài 

phù hợp với từng phương pháp và đưa ra một số nhận xét về việc chọn lựa các phương pháp 

NCKH. 

 

1. Giới thiệu 

Nghiên cứu là quá trình cần thiết trong quy trình phát triển của nhân loại, bởi nó hướng 

đến sự cải thiện, sự đột phát mới. Một công trình nghiên cứu khoa học được hiểu một cánh 

đúng nghĩa, thực hiện thông qua những phương pháp và công cụ phù hợp sẽ càng mang lại kết 

quả có giá trị cao. Theo John W.Best, bí mật của sự phát triển nhân loại chính là quá trình 

nghiên cứu, nó làm sáng tỏ những phạm trù, lĩnh vực mà con người chưa hiểu hết hay chưa 

nhận thức đủ bằng cách đưa ra những học thuyết và cách tiếp cận mới để từ đó tạo ra hướng 

phát triển tốt hơn, phù hợp hơn. 

Nghiên cứu khoa học hướng đến sự tiến bộ, sự thay đổi của nhiều lĩnh vực trong cuộc 

sống. Các sản phẩm mới, nhận thức mới, quy trình hoạt động mới ngày càng được sáng tạo và 

khám phá nhằm thúc đẩy sự phát triển vượt bậc về cả tri thức và khoa học kỹ thuật của nhân 

loại. Chính vì vậy việc tìm hiểu về các phương pháp và công cụ được áp dụng trong nghiên 

cứu khoa học là điều kiện tiên quyết mà bất cứ nhà nghiên cứu nào cũng cần trang bị tốt để 

nâng cao tính hiệu quả trong công việc. 

2. Cơ sở lý thuyết 

Cụm từ “nghiên cứu khoa học” thường có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng lại được 

hiểu và chấp nhận theo những cách tiếp cận tương tự nhau. Điều này dẫn đến sự nhận thức 

thiếu chính xác về quan niệm nghiên cứu là gì. Một trong những sai lầm phổ biến thường bắt 

gặp nhất là khi sinh viên được giao nhiệm vụ nghiên cứu một đề tài khoa học. Các sinh viên 

thường bắt đầu bằng việc tìm kiếm các nguồn tài liệu liên quan từ thư viện sách và trực tuyến, 



133 

 

sau đó sao chép các số liệu, thông tin, kết quả từ các nguồn tài liệu được chọn lọc để viết thành 

báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học. Những công việc sinh viên đã làm thường chỉ dừng ở bước 

thu thập và tổ chức các nguồn thông tin. Mặc dù những hoạt động này đều trong quy trình 

nghiên cứu nhưng sự truyền tải thông tin chưa phải là kết quả cuối cùng của một công trình 

nghiên cứu khoa học đúng nghĩa. Một trong những quan niệm sai lầm khác về hoạt động 

nghiên cứu là sự đòi hỏi tính thực nghiệm và các hoạt động nghiên cứu cần được thử nghiệm 

trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên điều này chỉ phù hợp với các nghiên cứu liên quan đến sinh 

– hóa học hay trong lĩnh vực đặc thù. Nghiên cứu khoa học nhìn chung không giới hạn lĩnh 

vực, phương pháp nghiên cứu và kết quả của một công trình nghiên cứu khoa học sẽ có giá trị 

tại thời điểm công bố khi nó mang lại sự khác biệt và chờ đợi sự thay đổi mới trong tương lai. 

2.1. Nghiên cứu khoa học 

Nghiên cứu khoa học là việc tìm ra các kiến thức mới và phát triển sự nhận thức từ các 

nền tảng hệ thống kiến thức, nguyên lý khoa học và quy trình áp dụng sẵn có (Babbie,2011). 

Công việc nghiên cứu khoa học sẽ giúp chúng ta có được sự nhìn nhận khác về bản chất của sự 

vật, sự việc xảy ra xung quanh, cách thức mà xã hội và thế giới tự nhiên đang vận hành đề từ 

đó kiến tạo ra những xu hướng mới trong xã hội, giải thích được bản chất và tính chất thay đổi 

liên tục, sáng tạo ra cách thức mà con người có thể thích ứng được với sự đổi mới đó 

(Armstrong và Sperry, 1994). 

“Nghiên cứu khoa học là sự tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết; hoặc phát hiện 

bản chất của sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới; hoặc là sáng tạo phương pháp 

mới và phương tiện kỹ thuật mới để làm biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động của 

con người (Vũ Cao Đàm,2005). Nhà nghiên cứu muốn làm công việc nghiên cứu khoa học cần 

trang bị đủ các kiến thức về lĩnh vực nghiên cứu cũng như các công cụ và kỹ năng phục vụ cho 

công việc. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Phương pháp nghiên cứu là việc cung cấp định hướng và phương pháp cụ thể để thực 

hiện quy trình nghiên cứu một vấn đề nào đó, từ đó nhà nghiên cứu có thể nhận biết làm thế 

nào để bắt đầu, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu của mình. Có thể hiểu phương 

pháp nghiên cứu tập trung vào việc thu thập thông tin bằng nhiều cách và nhiều nguồn khác 

nhau như là: tạp chí chuyên ngành, hội thảo khoa học, khảo sát, phỏng vấn… 

Theo Creswell,2003 các nhà nghiên cứu nên tập trung vào 3 phương pháp khi thực hiện 

các công trình nghiên cứu kinh tế đó là: phương pháp định tính, phương pháp định lượng và 

phương pháp hỗn hợp. Phương pháp định lượng là phương pháp được thực hiện với những con 

số, những dữ liệu được thu thập và phân tích hệ thống để giải thích một hiện tượng đang diễn 

ra hoặc kiểm định một lý thuyết nào đó (Ehrenberg,1994; Daniel Muijs,2004). Một cách tiếp 

cận khác trong phương pháp nghiên cứu cho phép nhà nghiên cứu sử dụng các nguồn tài liệu, 

sự nhận thức và cac kỹ thuật chuyên môn để tìm hiểu về hành vi của con người và các yếu tố 

tác động (Marshall và Rossman, 2006). Kết quả của nghiên cứu định tính mang tính bao quát 
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nhằm mô tả hiện tượng, hướng đến một lý thuyết, khái niệm. Cuối cùng là phương pháp hỗn 

hợp, như tên gọi của nó, đây là phương pháp bao gồm việc kết hợp phân tích, đánh giá các số 

liệu được thu thập của phương pháp định lượng và áp dụng các nghiên cứu lý thuyết nền, 

nghiên cứu tình huống, so sánh, chuyên gia của phương pháp định tính. Với sự phát triển 

không ngừng của kinh tế, chính trị xã hội các vấn đề và hiện tượng cần được nghiên cứu cũng 

càng trở nên phức tạp. Vì vậy để có thể giải quyết và nhìn nhận vấn đề một cách tổng quát và 

cụ thể đòi hỏi các nhà nghiên cứu cần kết hợp và sử dụng cân bằng cả 2 phương pháp định tính 

và định lượng trong các nghiên cứu hiện nay. 

3. Quy trình thiết kế nghiên cứu phương pháp nghiên cứu khoa học 

3.1. Phương pháp định lượng 

 3.1.1. Mẫu nghiên cứu 

Việc chọn mẫu nghiên cứu có thể giúp cho nhà nghiên cứu thực hiện việc thu thập thông 

tin khảo sát trong những quy mô khác nhau nhưng vẫn có thể mang lại kết quả có tính khái 

quát và giá trị nhất định. Theo Schumacher và McMilan (1993), giá trị của các kích thước mẫu 

được chọn sẽ phụ thuộc vào các yêu tố như: loại hình nghiên cứu, số lượng biết cần khảo sát, 

yêu cầu về tính chính xác của đề tài và năng lực tài chính của nhà nghiên cứu…Một số cách 

thức chọn mẫu phổ biến đang được sử dụng là: 

 Chọn ngẫu nhiên: theo cách thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm để chọn ngẫu nhiên 

số lượng mẫu được quy định.  

 Chọn ngẫu nhiên có hệ thống: chọn ngẫu nhiên mẫu đầu tiên và từ mẫu thứ hai sẽ chọn 

theo khoảng cách được xác định, điều này đòi hỏi các đối tượng cần được liệt kê theo 

thứ tự trước khi chọn. 

 Chọn ngẫu nhiên phân tầng: phân thành nhiều tập hợp con theo những đặc điểm chung 

và chọn ngẫu nhiên với số lượng được quy định cho các nhóm. 

 Chọn ngẫu nhiên tập hợp con: tương tự ngẫu nhiên phân tầng về việc chọn mẫu nhưng 

khác nhau là chỉ một số tập hợp con được chọn trước khi chọn mẫu. 

3.1.2. Mô hình nghiên cứu 

 Mô hình 1 nhóm hậu kiểm: đối tượng tham gia nghiên cứu sẽ trải qua kỳ kiểm tra (hậu 

kiểm) sau khi tiếp nhận tác động nào đó. 

 Mô hình 1 nhóm tiền kiểm – hậu kiểm: tương tự mô hình 1 nhóm hậu kiểm nhưng đối 

tượng sẽ thực hiện kiểm tra trước khi tiếp nhận tác động (tiền kiểm). 

 Mô hình 2 nhóm hậu kiểm: để thực hiện mô hình này cần thiết chọn 2 đối tượng ở cùng 

một tập hợp và cả 2 sẽ cùng trải qua kỳ kiểm tra sau khoảng thời gian nghiên cứu (hậu 

kiểm). Chỉ một trong hai đối tượng sẽ tiếp nhận sự tác động. 

 Mô hình 2 nhóm tiền kiểm – hậu kiểm: tương tự như mô hình một nhóm tiền kiểm – 

hậu kiểm và sẽ có thêm một nhóm tham gia vào nghiên cứu tiền kiểm – hậu kiểm giống 

như nhóm trước nhưng không chịu sự tác động nào. 
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 Mô hình đa nhóm tiền kiểm – hậu kiểm: được phát triển từ mô hình 2 nhóm tiền kiểm – 

hậu kiểm, giờ đây sẽ có nhiều hơn 2 nhóm tham gia vào việc nghiên cứu với bài kiểm 

tra tiền kiểm, hậu kiểm như nhau nhưng mỗi nhóm sẽ chịu sự tác động khác nhau và 

nhóm cuối cùng được dùng để đối chứng nên không chịu sự tác động nào. 

3.1.3. Thu thập số liệu 

 Phương pháp khảo sát: là phương pháp sử dụng bảng câu hỏi (phiếu khảo sát) để thu 

thập dữ liệu và được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu quản lý. 

a. Xác định thông tin cần thu thập: dựa vào tên đề tài, nhu cầu thông tin và khung 

lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu. 

b. Xác định phương pháp tiếp cận: có nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau như 

là: phỏng vấn trực tiếp, thông qua điện thoại, email, thư… vì vậy đòi hỏi nhà 

nghiên cứu phải xây dụng bảng câu hỏi phù hợp cho từng dạng . 

c. Xác định nội dung câu hỏi: nội dung câu hỏi phải rõ ràng, hướng về vấn đề 

nghiên cứu và phù hợp với nhận thức, thái độ của đối tượng được hỏi. 

d. Xác định hình thức câu hỏi: dựa trên nhu cầu và định hướng nghiên cứu mà 

chọn lựa giữa dạng câu hỏi đóng với việc chọn lựa các đáp án hoặc những dạng 

câu hỏi mở mang tính chất thăm dò. 

e. Xác định các dùng từ ngữ: nhà nghiên cứu cần xem xét việc sử dụng từ ngữ 

trong khi thực hiện việc khảo sát dựa trên các tiêu chí như là: chuẩn từ ngữ và 

văn phong tiếng Việt, chọn lọc từ ngữ địa phương khi khảo sát theo từng vùng 

miền, từ ngữ đơn giản và câu hỏi ngắn gọn sẽ giúp cho việc tiếp cận các đối 

tượng dễ dàng hơn. 

f. Xác định trình tự và hình thức bảng câu hỏi: bảng hỏi cần được đầu tư về mặt 

nội dung mà còn cần cả về hình thức như là: màu sắc, đánh số thứ tự, mã hóa, 

phông chữ, cách thức ngắt trang…để việc tiếp nhận câu hỏi và thu thập dữ liệu 

thuận tiện hơn. 

g. Hoàn thiện bảng câu hỏi: bảng câu hỏi được xem là hoàn thiện khi đã được xem 

xét, đánh giá và thử nghiệm nhiều lần trước khi thực hiện khảo sát diện rộng. 

 Phương pháp thử nghiệm: là phương pháp kiểm định mối quan hệ nhân quả, với 

phương pháp này nhà nghiên cứu sẽ chủ động thay đổi một biến số (biến độc lập) và 

quan sát sự ảnh hưởng của việc thay đổi đó lên các biến số khác (biến phụ thuộc). 

a. Phân nhóm ngẫu nhiên: phải đảm bảo việc chọn lựa, phân nhóm các đối tượng 

là ngẫu nhiên và tương đồng cho cả nhóm thử nghiệm và nhóm đối chứng. 

b. Chọn biến độc lập: biến độc lập cần được chọn lựa đủ mạnh để các đối tượng 

cảm nhận được sự khác biệt giữa việc đón nhận tác động và không nhận tác 

động khi nhà nghiên cứu chủ động thay đổi giá trị. 

c. Mô hình thử nghiệm: sử dụng mô hình hậu kiểm hoặc mô hình tiền kiểm – hậu 

kiểm. 
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3.2. Phương pháp định tính 

3.2.1. Chọn mẫu nghiên cứu: việc chọn mẫu ở phương pháp định tính mang tính chất đại diện 

và không cần theo quy tắc ngẫu nhiên mà nhà nghiên cứu sẽ quan tâm đến các đối tượng 

có thể cung cấp nhiều thông tin cho việc nghiên cứu. 

 Chọn mẫu theo địa bàn: việc chọn đối tượng phụ thuộc vào địa điểm phù hợp với mục 

tiêu nghiên cứu. 

 Chọn mẫu đại trà: chọn các đối tượng có tính đặc trưng từ nhiều nhóm khác nhau 

 Chọn mẫu dây chuyền: đối tượng sau được tiến cử hoặc liên quan đến đối tượng khảo 

sát trước đó. 

3.2.2. Mô hình nghiên cứu 

 Phân tích nhân chủng: phương pháp áp dụng cách thức phỏng vấn sâu, quan sát và thảo 

luận nhóm để phân tích các yếu tố về quan niệm, hành vi, thái độ…của đối tượng được 

khảo sát. 

 Phân tích theo tài liệu và minh chứng: phương pháp sử dụng các tài liệu có sẵn hoặc tìm 

kiếm từ nhiều nguồn khác nhau như: thư từ, văn bản, vật dụng…để đưa ra các phân 

tích, nhận định về đối tượng được khảo sát. 

 3.2.3. Thu thập số liệu 

 Phỏng vấn sâu: được thiết kế tương tự phương pháp định lượng nhưng định hướng của 

phương pháp phỏng vấn sâu có tính chất linh hoạt và năng động nhằm khai thác về 

quan điểm, kinh nghiệm của từng cá nhân. Phỏng vấn sâu thường có 3 hình thức là: 

phỏng vấn không câu trúc (chủ đề, câu hỏi không cần xác định trước) ; phỏng vấn bán 

câu trúc (chủ đề được xác định trước) và phỏng vấn cấu trúc (chủ đề, câu hỏi được xác 

định và áp dụng đồng loạt các đối tượng). 

 Quan sát: là cách thức ghi nhận lại sự vật, sự việc, hiện tượng, hành vi…thông qua 

hành động quan sát mà không cần giao tiếp. Nhà nghiên cứu có thể áp dụng nhiều cách 

thức quan sát khác nhau tùy vào điều kiện hoàn cảnh và nhu cầu thông tin như là: quan 

sát công khai/bí mật, 1 lần/lặp lại, 1 hành vi/tổng thể…Tuy nhiên thông tin từ việc áp 

dụng phương pháp quan sát chỉ nên được sử dụng để bổ trợ cho các phương pháp khảo 

sát khác vì lượng thông tin thu thập được ít, thông tin thu thập không có tính định 

hướng cao và phụ thuộc vào năng lực quan sát của người thực hiện. 

 Thảo luận nhóm: đối tượng được khảo sát sẽ được chia thành từng nhóm có sự tương 

đồng về nghề nghiệp, quan điểm, tri thức…cùng với các chủ đề, tình huống được chuẩn 

bị kỹ để dẫn dắt và khuyến khích các đối tượng tham gia chia sẽ quan điểm riêng của 

mình. Với phương pháp này vấn đề có thể được làm sáng tỏ hơn, tìm hiểu được xu 

hướng các quan điểm ở những tầng lớp khác nhau.  

3.3. Phương pháp hỗn hợp 
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3.3.1. Mô hình nghiên cứu 

 Mô hình định hướng nghiên cứu bổ sung 

o Nghiên cứu định tính ở quy mô nhỏ để định hướng cho việc thu thập số liệu và 

xây dựng nội dung bảng câu hỏi. 

o Nghiên cứu định lượng ở quy mô nhỏ để hỗ trợ việc chọn mẫu đúng mục đích 

và đưa ra kết quả số liệu sơ bộ phục vụ cho các nghiên cứu định tính chuyên 

sâu. 

 Mô hình định hướng nghiên cứu tiếp theo 

o Nghiên cứu định tính ở quy mô nhỏ nhằm lý giải các dữ liệu chưa hiểu rõ được 

thu thập trong nghiên cứu định lượng. 

o Nghiên cứu định lượng ở quy mô nhỏ nhằm để kiểm định các yếu tố mới phát 

sinh và đánh giá các dữ kiện thu thập trong nghiên cứu định tính. 

3.4. Đánh giá các phương pháp nghiên cứu 

3.4.1. So sánh nghiên cứu định tính và định lượng 

STT Nội dung Định tính Định lượng 

1 Chọn mẫu, cỡ mẫu - Phi xác suất, có mục đích 

- Cỡ mẫu nhỏ (tùy khả năng khai 

thác và khả năng cung cấp) 

- Xác suất 

- Cỡ mẫu lớn (đáp ứng yêu 

cầu thống kê) 

2 Đối tượng nghiên 

cứu 

- Tính đa dạng của cá thể - Sự liên hệ và tương quan 

giữa các biến số 

3 Thông tin công bố - Dưới dạng chữ - Dưới dạng số 

4 Giả định nghiên 

cứu 

- Sự kiện, hiện tượng bắt nguồn 

từ cá nhân và các quan niệm 

chung 

- Sự kiện, hiện tượng không 

phụ thuộc quan điểm, cảm 

xúc hay niềm tin cá nhân 

5 Mục đích nghiên 

cứu 

- Hiểu sâu sắt và xây dựng khung 

lý thuyết 

- Mô tả, dự báo hoặc kiểm 

định lý thuyết 

6 Thiết kế nghiên 

cứu 

- Có thể điều chỉnh trong quá 

trình nghiên cứu và thường kết 

hợp nhiều phương pháp 

- Được xác định rõ ngay từ 

đầu 

7 Phân tích dữ liệu - Phân tích bằng con người - Phân tích bằng máy móc, 

thuật toán và thống kê 

8 Vai trò của người 

nghiên cứu và môi 

trường 

- Tiếp nhận và quan tâm đến các 

tác động 

- Độc lập và không được tác 

động đến kết quả 

3.4.2. So sánh quy trình các phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định lượng Nghiên cứu hỗn hợp 
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- Các câu hỏi mở 

- Dữ liệu thu thập từ phỏng 

vấn, quan sát, văn bản, nghe 

nhìn. 

- Câu hỏi dựa vào một công 

cụ xác định trước. 

- Dữ liệu về kết quả hoạt 

động, thái độ, quan sát, tổng 

hợp và phân tích thống kê 

- Câu hỏi mở và đóng 

- Nhiều hình thức thu thập dữ 

nhiều từ mọi khả năng 

3.4.3. Nhận xét 

Phương pháp nghiên cứu định lượng có thể chuyển đổi các thông tin thu thập được (chủ 

yếu là số liệu) thành hệ thống có tính định hướng để từ đó đánh giá, kiểm định, định lượng thái 

độ hay hành vi nào đó thông qua việc lý giải các thuật toán, các số liệu từ mô hình. Lợi ích của 

phương pháp này là nhà nghiên cứu có thể mở rộng việc nghiên cứu với những kết quả chính 

xác và công việc so sánh kết quả cũng dễ dàng hơn…Tuy nhiên số liệu tuyệt đối không thể 

phơi bày hết tất cả các khía cạnh của vấn đề và kết quả nghiên cứu cũng có thể không được 

đồng tình ở một số lĩnh vực đặc thù. Bên cạnh đó, việc thu thập dữ liệu của phương pháp định 

lượng đòi hỏi việc tiếp cận với số lượng mẫu lớn sẽ làm phát sinh nhiều chi phí và thời gian xử 

lý thông tin. 

Phương pháp nghiên cứu định tính tập trung vào việc tìm hiểu lý do, động cơ, quan niệm 

bằng việc cung cấp thông tin chuyên sâu về một vấn đề nào đó hoặc phát triển các ý tưởng và 

khung lý thuyết cho các nghiên cứu định lượng. Bởi vì không sử dụng số liệu trong phân tích 

mà chất lượng của phương pháp này phụ thuộc vào kiến thức và kỹ năng của nhà nghiên cứu 

cũng như việc đánh giá kết quả thu được có thể khó khăn hơn. Mặt khác, kết quả từ phương 

pháp này đôi lúc không được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng khoa học ngay cả khi nó 

cung cấp những thông tin chi tiết, cụ thể cho những chủ đề chuyên sâu và các dữ liệu được tạo 

ra từ những kinh nghiệm của các chuyên gia. 

Mỗi nghiên cứu được thực hiện để trả lời những câu hỏi nhất định, do đó việc hiểu rõ 

mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu là điều quan trọng để lựa chọn được phương pháp 

nghiên cứu phù hợp. Điều này rất cần thiết bởi mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn 

chế riêng, do đó người nghiên cứu cần xem xét đâu là phương pháp phù hợp nhất 

Ví dụ, phương pháp định lượng có ưu điểm là giải thích được mối quan hệ giữa các đại 

lượng, yếu tố bằng toán học, do đó kết quả nghiên cứu sẽ dễ thuyết phục hơn. Tuy nhiên cũng 

có hạn chế là kết quả nghiên cứu có thể không đúng với thực tế nếu số liệu đầu vào có vấn đề 

hay nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát có ưu điểm là số liệu sơ cấp và cập nhật thực tế 

nên kết quả nghiên cứu có thể chính xác hơn, nhưng lại gặp khó khăn trong hoạt động tổ chức 

thu thập số liệu (tốn thời gian, mất nhiều chi phí, …) 

Do đó, người nghiên cứu cần thực sự hiểu về mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của mình 

để đánh giá được tính khả thi trong từng phương pháp, nhằm tìm ra phương pháp nghiên cứu 

thích hợp nhất. Ví dụ, một nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu tìm ra các yếu tố ảnh hưởng 

tới quyết định sử dụng dịch vụ Mobile Banking của người dùng Việt Nam thì nghiên cứu định 

lượng có thể thích hợp hơn bởi khi sử dụng phương pháp này có thể giải thích mối quan hệ 
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giữa các yếu tố bằng toán học. Trong khi đó, ví dụ với nghiên cứu “Giải pháp giảm thiểu tình 

trạng cử nhân Việt Nam thất nghiệp trong giai đoạn 2015 – 2025” thì phương pháp nghiên cứu 

định tính có thể thích hợp hơn bởi nghiên cứu này cần làm rõ về thực trạng, nguyên nhân, đưa 

ra bình luận, … do đó việc sử dụng các phương pháp cụ thể như khảo sát, mô tả thống kê hay 

phỏng vấn sâu lại phù hợp hơn 

Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp cung cấp cách tiếp cận toàn diện hơn khi kết hợp lợi 

thế của 2 phương pháp trên nhưng việc thiết kế các nghiên cứu này sẽ rất phức tạp bởi sẽ 

không dễ dàng để lập kế hoạch và thực hiện một phương pháp bằng cách lấy kết quả được ghi 

nhận từ một công trình nghiên cứu khác. Vì vậy, không phải vấn đề nghiên cứu nào cũng có 

thể áp dụng phương pháp hỗn hợp và sẽ không thể cho ra kết quả có giá trị khi không xác định 

được đủ nguồn lực đầu tư cho dự án nghiên cứu. Phương pháp này chỉ được đề xuất khi nhà 

nghiên cứu có nhận thức sâu sắc về vấn đề cần nghiên cứu và năng lực của nhà nghiên cứu đủ 

để xử lý các tình huống phát sinh, phân biệt các nguồn gốc dữ liệu khác nhau khi áp dụng đồng 

thời 2 phương pháp định lượng và định tính. 

4. Kết luận 

Bài tham luận đưa ra một vài nhận xét về cách thức thiết kế nghiên cứu của phương pháp 

nghiên cứu định tính, định lượng và hỗn hợp. Khi cả 2 phương pháp nghiên cứu định tính và 

định lượng đều có những ưu/khuyết điểm của riêng mình thì phương pháp nghiên cứu hỗn hợp 

sẽ đóng một vai trò quan trọng trong công việc nghiên cứu. Mặt khác với sự phát triển mạnh 

mẽ của việc liên kết ngành và yêu cầu ngày càng tăng của chất lượng thông tin từ kết quả 

nghiên cứu đã buộc các nhà nghiên cứu phải linh hoạt phối hợp nhiều phương pháp để có thể 

trả lời cho các loại câu hỏi mang tính chất khác nhau. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng một công 

trình nghiên cứu không nhất thiết chỉ dựa vào một phương pháp mà nó sẽ thay đổi tùy theo vấn 

đề nghiên cứu và nhà nghiên cứu. Khi nhà nghiên cứu có đủ ngân sách thực hiện việc thu thập 

thông tin thì nên chọn phương pháp hỗn hợp vì nó cung cấp thông tin với nhiều góc độ khác 

nhau. Nhận thức về các phương pháp nghiên cứu càng đa dạng và càng sâu sẽ là cơ sở giúp các 

nhà nghiên cứu lựa chọn phương pháp phù hợp với từng điều kiện khác nhau. 
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TRÌNH BÀY BÀI BÁO KHOA HỌC THEO HƯỚNG ĐỊNH LƯỢNG  

TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ 

NCS.ThS.Nguyễn Bá Hoàng 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Trên thực tế, các tạp chí chuyên ngành thường có quy định về thể lệ đăng bài, cũng như 

đã có nhiều tài liệu hướng dẫn viết và trình bày bài báo khoa học (sau đây gọi tắt là bài báo) 

được dễ dàng tìm thấy trên mạng internet. Bên cạnh đó, đa số người viết bài báo là thạc sỹ, 

nghiên cứu sinh hoặc tiến sỹ, nên đã có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, hiểu biết về thể 

thức, yêu cầu viết một bài báo nói chung. Do đó, trong khuôn khổ một bài tham luận, bài viết 

này giới hạn ở mức độ trao đổi và chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc trình bày bài báo tiếp 

cận theo hướng định lượng nhằm đáp ứng các yêu cầu cơ bản để gửi đăng trên các tạp chí 

chuyên ngành trong nước thuộc lĩnh vực kinh tế. 

 

1. Giới thiệu 

Trên thực tế, các tạp chí chuyên ngành thường có quy định về thể lệ đăng bài, cũng như 

đã có nhiều tài liệu hướng dẫn viết và trình bày bài báo khoa học (sau đây gọi tắt là bài báo) 

được dễ dàng tìm thấy trên mạng internet. Bên cạnh đó, đa số người viết bài báo là thạc sỹ, 

nghiên cứu sinh hoặc tiến sỹ, nên đã có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, hiểu biết về thể 

thức, yêu cầu viết một bài báo nói chung. Do đó, trong khuôn khổ một bài tham luận, bài viết 

này giới hạn ở mức độ trao đổi và chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc trình bày bài báo tiếp 

cận theo hướng định lượng nhằm đáp ứng các yêu cầu cơ bản để gửi đăng trên các tạp chí 

chuyên ngành trong nước thuộc lĩnh vực kinh tế. 

2. Cấu trúc bài báo khoa học trong lĩnh vực kinh tế (hướng định lượng) 

Phần lớn các tạp chí khoa học uy tín thuộc lĩnh vực kinh tế đều áp dụng một dạng thức 

chuẩn cho các bài báo bao gồm những mục chính sau: (1) Tiêu đề bài báo; (2) Tóm tắt và từ 

khóa; (3) Giới thiệu; (4) Cơ sở lý thuyết; (5) Phương pháp nghiên cứu; (6) Kết quả nghiên cứu; 

(7) Kết luận và gợi ý chính sách; (8) Tài liệu tham khảo. 

Mỗi mục được trình bày trong bài báo đều có chủ đích và đòi hỏi người viết phải đáp ứng 

yêu cầu nhất định. Trên cơ sở tham khảo yêu cầu về thể lệ trình bày của một số các tạp chí 

(thuộc danh mục tính điểm GSNN) có uy tín trong lĩnh vực kinh tế, phần tiếp theo tác giả sẽ 

khái quát một số nội dung cơ bản cần đạt được tương ứng với các mục trong cấu trúc bài báo 

đã nêu ở trên. Cụ thể: 

(1) Tiêu đề bài báo 

Tiêu đề bài báo phải nói lên được nội dung chính của bài viết. Tiêu đề không chỉ dừng lại 

ở mục đích lôi cuốn hấp dẫn người đọc mà còn để nêu bật vấn đề muốn giải quyết. Nhà nghiên 
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cứu nên quan tâm đến những vẫn đề cần tránh: (1) Không nên đặt tựa đề một cách mơ hồ; (2) 

Không bao giờ sử dụng chữ viết tắt; (3) Không đặt tựa đề quá dài; (4) Không nên đặt tựa đề 

như một bài phát biểu; (5) Tựa đề bài báo nên có yếu tố mới. 

(2) Tóm tắt và Từ khoá 

Mục đích của phần tóm tắt là giúp người đọc nhận biết bài báo có phù hợp với đề tài mà 

họ đang quan tâm hay không. Phần này được thể hiện thành một đoạn văn duy nhất tóm tắt 

công trình nghiên cứu của bài báo, ngắn gọn khoảng 150-200 từ. Nên viết về những vấn đề 

quan trọng nhất của bài báo, có sử dụng từ khóa quan trọng trong nội dung bài viết, không nên 

viết quá chung chung, và hạn chế viết tắt hay chú thích trong phần này. Có thể có thêm phần 

tóm tắt tiếng Anh, tùy vào yêu cầu của mỗi tạp chí. 

Nội dung của phần tóm tắt nên thể hiện đầy đủ các mặt: (1) Tầm quan trọng và mục đích 

nghiên cứu; (2) Phương pháp nghiên cứu sử dụng; (3) Những kết quả chính của nghiên cứu. 

Bên cạnh đó, mỗi bài báo nên có từ 3-5 từ khóa (keywords); đây là điều cần thiết để 

người đọc dễ theo dõi, nhận biết nội dung chính của bài viết, cũng như thuận lợi cho việc tìm 

kiếm, tra cứu nội dung liên quan đến từ khóa trong cơ sở dữ liệu những bài viết đã được xuất 

bản.  

(3) Giới thiệu  

Phần giới thiệu của bài báo phải trả lời được câu hỏi: Tại sao làm nghiên cứu này?. Việc 

quan trọng trong phần này là phải thuyết phục được người đọc quan tâm đến bài báo và kết quả 

của nghiên cứu, xác định được tầm quan trọng của đề tài. Phần giới thiệu hợp lý khi thể hiện 

được: (1) Tầm quan trọng của chủ đề nghiên cứu; (2) Xác định vấn đề nghiên cứu, đặc biệt làm 

rõ cái mới của nghiên cứu; (3) Nội dung chính mà bài báo sẽ tập trung giải quyết. Bên cạnh đó, 

trong phần giới thiệu cũng cần lưu ý: 

- Cuối của phần này nên trình bày cấu trúc của bài báo. Nhằm tóm lược lại những nội 

dung chính trong các mục. 

- Không nên quá ngắn, cũng đừng quá dài; tối đa 1 trang A4. 

- Điều quan trọng nhất là sau khi đọc xong phần này, người đọc biết được tầm quan trọng 

của nghiên cứu, và tại sao có nghiên cứu này từ đó mới đọc phần kế tiếp. 

(4) Cơ sở lý thuyết 

Phần này cần được mô tả chi tiết và mang tính hệ thống nhằm chỉ ra những lý thuyết nào 

sẽ được nói đến và sử dụng trong đề tài nghiên cứu của mình. Bên cạnh đó, thể hiện sự uyên 

bác, thấu hiểu của tác giả về lĩnh vực nghiên cứu thông qua lược khảo các nghiên cứu trong và 

ngoài nước liên quan đến đề tài trong thời gian gần đây. Như vậy, có thể khái quát mục đích 

của phần cơ sở lý thuyết là tóm lược các kiến thức và sự hiểu biết của cộng đồng khoa học 

trong và ngoài nước đã công bố liên quan đến đề tài của nhà nghiên cứu. 

Việc hệ thống những lý thuyết khoa học kinh tế và lược khảo những công trình nghiên 

cứu thực nghiệm là cơ sở nền tảng quan trọng giúp cho nhà nghiên cứu định hướng được vấn 
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đề mình cần giải quyết trong phạm vi nghiên cứu của mình, kết hợp sử dụng các công cụ 

nghiên cứu thích hợp để khám phá những kết quả cụ thể. Nội dung phần cơ sở lý thuyết này 

nên: (1) Trình bày rõ nguồn gốc lý thuyết liên quan, nhất là tên tác giả, năm công bố, và luận 

điểm của lý thuyết; (2) Lược khảo các công trình nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến đề tài 

nghiên cứu, qua đó tác giả phát triển khung phân tích phục vụ cho nghiên cứu của mình.  

(5) Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu cần phải gắn chặt với câu hỏi nghiên cứu và khung phân tích. 

Đối với cách tiếp cận định lượng, nội dung của mục phương pháp nghiên cứu cần thể hiện 

được ba khía cạnh chính, bao gồm: 

Thứ nhất: Mô hình định lượng sử dụng trong nghiên cứu 

Dựa trên nền tảng cơ sở khung phân tích đã phát triển ở mục cơ sở lý thuyết về mối quan 

hệ nhân quả giữa các biến số, kết hợp lược khảo phương pháp nghiên cứu được vận dụng ở các 

nghiên cứu trước, từ đó nhà nghiên cứu phát triển mô hình định lượng để giải quyết các mục 

tiêu nghiên cứu của bài báo. 

Thứ hai: Phương pháp thu thập dữ liệu 

Đối với phương pháp thu thập dữ liệu, nhà nghiên cứu nên thể hiện rõ ràng phạm vi 

nghiên cứu và cách thức thu thập dữ liệu. 

Thứ ba: Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu 

Trong nghiên cứu định lượng, phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu sẽ phụ thuộc vào 

mô hình định lượng mà nhà nghiên cứu xây dựng, phương pháp nghiên cứu tiếp cận, và dữ liệu 

nghiên cứu có sẵn tại thời điểm thực hiện nghiên cứu. 

(6) Kết quả nghiên cứu 

Nội dung của kết quả nghiên cứu nên được trình bày gồm hai phần chính: 

Thứ nhất: Kết quả nghiên cứu  

Mục này chỉ tập trung tóm tắt những kết quả nghiên cứu dựa trên kết quả hồi quy mô 

hình định lượng, và không nên đề cập đến ý nghĩa của chúng. Kết quả nên được trình bày theo 

dạng bảng biểu.  

Thứ hai: Thảo luận kết quả  

Nội dung của phần thảo luận cần so sánh kết quả của bài báo với các phát hiện của những 

nghiên cứu trước đó. Những sự tương đồng hay khác biệt về kết quả nghiên cứu của bài báo 

cũng cần được diễn giải và làm rõ. Đây là phần thể hiện sự đóng góp của nhà nghiên cứu bổ 

sung cho lý thuyết và các nghiên cứu trước. 

(7) Gợi ý chính sách 

Nội dung chính của phần này chỉ nên tập trung trình bày những gợi ý chính sách từ kết 

quả nghiên cứu đã trình bày ở mục 6 của bài báo. Các gợi ý chính sách cần phải nhất quán và 

gắn kết với các bằng chứng từ kết quả nghiên cứu được thể hiện trong bài báo.  
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3. Quy định về thể lệ trình bày bài báo khoa học của một số Tạp chí chuyên ngành 

kinh tế trong nước 

Phần tiếp theo, tác giả giới thiệu quy định về thể lệ trình bày của một số Tạp chí chuyên 

ngành lĩnh vực kinh tế (thuộc danh mục Tạp chí tính điểm GSNN).  

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh châu Á 

Bài báo cần tuân thủ theo thứ tự sau: trang tiêu đề; tóm tắt; từ khóa; Abstract và 

Keywords bằng tiếng Anh, mã phân loại JEL, nội dung chính; tài liệu tham khảo; phụ lục (nếu 

có); bảng biểu (nếu có); hình (nếu có). Các bản biểu và hình cần được đánh số và thể hiện rõ vị 

trí trong bài viết. 

Không có yêu cầu khắt khe cho việc định dạng nội dung chính; tuy nhiên, tất cả các bản 

thảo nên có các phần quan trọng như: 

- Giới thiệu 

- Cơ sở lý thuyết 

- Phương pháp nghiên cứu 

- Kết quả nghiên cứu 

- Kết luận 

Bài báo phải được gửi theo mẫu phù hợp để gửi phản biện mà không đính kèm tên tác giả 

(bắt buộc). Bài báo có tối thiểu là 5,000 từ và không vượt quá 10,000 từ, không kể Tài liệu 

tham khảo, Ghi chú, Hình và Bảng… 

Bài báo tổng hợp lý thuyết có thể dài từ 8,000 đến 15,000 từ. Những dạng bài báo này 

chỉ được xem xét khi nhận được lời mời từ Ban biên tập Tạp chí. 

Phần tóm tắt dao động từ 150-250 từ và bắt buộc phải có khi gửi bài. 

Mỗi bản thảo không liệt kê nhiều hơn 6 từ khóa (mỗi từ khóa không quá 6 chữ) và phải 

đính kèm mã phân loại JEL. 

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á 

Tên bài viết (tiếng Việt và tiếng Anh) không quá 20 từ; nói lên được nội dung chính của 

nghiên cứu hoặc vấn đề mà nghiên cứu muốn giải quyết; 

Tóm tắt và Từ khóa (tiếng Việt và tiếng Anh) – mỗi phần Tóm tắt không quá 250 từ, Từ 

khóa trình bày theo thứ tự alphabet; 

Nội dung bài báo bao gồm các phần:  

- Giới thiệu 

- Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

- Kết quả và thảo luận 

- Kết luận và gợi ý chính sách / kiến nghị giải pháp  

- Trích dẫn và Tài liệu tham khảo trình bày thống nhất theo chuẩn định dạng APA 
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(American Psychological Association); liệt kê tài liệu đã sử dụng, trích dẫn trong bài viết. 

Tạp chí Phát triển và Hội nhập 

Bài báo có nội dung không quá 8.000 từ và được trình bày theo bố cục sau: 

- Tựa bài (Title): từ 10 đến 15 chữ (âm tiết-words). 

- Sau tựa bài là tên và thông tin của mỗi tác giả (Tg) theo thứ tự: Tg chính, Tg phụ, Tg 

liên hệ, và Đồng Tg. 

- Tóm lược (Summary or Abstract): từ 100 đến 200 words, bao gồm: (1) Tầm quan 

trọng và mục đích của nghiên cứu; (2 ) Phương pháp nghiên cứu sử dụng; và (3) 

Những kết quả chính của nghiên cứu. 

- Từ khóa (Key words) 

- Giới thiệu (Introduction): Xác định đối tượng và nội dung nghiên cứu; phương pháp 

nghiên cứu (methods) (thích ứng với đối tượng nghiên cứu) 

- Luận cứ khoa học của đối tượng nghiên cứu (Khung lý thuyết) 

- Đúc kết thực tiễn, thông qua phân tích các dữ liệu “thứ cấp” hoặc “sơ cấp” hoặc các 

sự kiện hữu quan, rút ra những căn cứ cho các đề xuất (gợi mở) 

- Các giải pháp và khuyến nghị 

- Kết luận 

- Trích dẫn Tài liệu tham khảo (References). Danh sách tài liệu tham khảo được đặt 

cuối bài viết, xếp theo thứ tự A, B, C của họ tác giả (trong và ngoài nước), hay tên cơ 

quan ban hành tài liệu, báo cáo hay ấn phẩm. Mỗi trích dẫn trong bài viết phải tương 

ứng với danh mục nguồn tài liệu được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo. Tạp 

chí áp dụng định dạng trích dẫn APA. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Nguyễn Đình Thọ (2011). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. NXB Lao 

động - Xã hội. 

Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Phát triển và Hội nhập. Truy cập ngày 20/04/2021 tại 

https://www.uef.edu.vn/tap-chi-uef 

Quy định về bài báo khoa học gửi bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh 

châu Á. Truy cập ngày 20/04/2021 tại 

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=Distribution_vi 

Chính sách đăng bài báo khoa học của Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á. Truy cập ngày 

20/04/2021 tại https://ajeb.buh.edu.vn/vi/chinh-sach-tap-chi 
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QUY TRÌNH QUẢN LÝ, BÌNH DUYỆT BÀI VIẾT 

CỦA CÁC TẠP CHÍ UY TÍN QUỐC TẾ & LƯU Ý QUAN TRỌNG CHO TÁC GIẢ 

NCS.ThS.Lê Hoàng Phong1 

1Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

TS.Bùi Quốc Việt2,3 

2Trường Quản lý và Kinh tế, Học viện Công nghệ Bắc Kinh, Trung Quốc 

3Trung tâm Phát triển bền vững và Quyết định thông minh, Học viện Công nghệ Bắc Kinh, 

Trung Quốc 

 

TÓM TẮT 

Hiểu rõ sự vận hành trong quy trình quản lý và bình duyệt bài viết của các tạp chí uy 

tín quốc tế cũng như những chiến thuật để làm hài lòng biên tập viên (Editor) và người phản 

biện (Reviewers) sẽ giúp ích cho các tác giả trong việc tìm kiếm giải pháp gia tăng khả năng 

bài viết được chấp nhận. Bài viết này giới thiệu một cách cơ bản về quy trình quản lý bài 

viết và xử lý bài viết của các tạp chí uy tín quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus, đồng thời đề 

cập một số lưu ý quan trọng cho các tác giả trong việc tuân thủ và đáp ứng những yêu cầu 

nghiêm ngặt từ phía tạp chí và các bên liên quan của tạp chí. Bài viết này được hình thành 

trên quan điểm cá nhân các tác giả dựa trên kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu với tư 

cách là độc giả, tác giả, nhà phản biện trên một số tạp chí uy tín quốc tế thuộc danh mục 

ISI/Scopus của các nhà xuất bản lớn như Elsevier, Springer, Taylor & Francis. Những thông 

tin được đề cập trong bài viết chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực kinh tế tài chính, kinh tế 

năng lượng và kinh tế môi trường. Đầu tiên, bài viết này sẽ giới thiệu quy trình quản lý bài 

của tạp chí nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn về trạng thái của một bài viết cũng như thời gian 

quản lý theo các giai đoạn trong quy trình quản lý của các tạp chí. Tiếp theo, bài viết này sẽ 

trình bày các mô hình đánh giá bài viết của các tạp chí nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn về 

các loại hình đánh giá trong quy trình phản biện. Cuối cùng, bài viết sẽ nêu ra một số lưu ý 

quan trọng đối với các tác giả như đảm bảo tuân thủ các yêu cầu được hướng dẫn của tạp 

chí, hiểu rõ quy trình quản lý bài và việc xem xét đề nghị can thiệp, nắm rõ nguyên tắc và áp 

lực làm việc của biên tập viên và người phản biện, giải pháp làm hài lòng biên tập viên và 

người phản biện. Những vấn đề được trình bày trong bài viết có thể chưa hoàn thiện, tuy 

nhiên, hy vọng bài viết sẽ góp thêm thông tin bổ ích cho độc giả trong quá trình làm việc với 

các tạp chí uy tín quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus 
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1. Quy trình quản lý bài viết của tạp chí 

Các tạp chí uy tín quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus hầu hết thuộc các nhà xuất bản lớn, 

có uy tín hàng đầu thế giới như: Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis, Sage, … Tỷ lệ 

phân bố cụ thể như sau: 

 

 

Nguồn: https://blog.scopus.com/file/1941. 

 

Theo sự hiểu biết của các tác giả trong quá trình làm việc với các tạp chí thuộc danh mục 

ISI/Scopus của các nhà xuất bản hàng đầu thế giới như Elsevier, Springer, Taylor & Francis 

trong vai trò là tác giả và người phản biện, trạng thái bài viết trong quy trình của các tạp chí 

này như sau: 
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 Trạng thái của 1 bài viết gửi mới (New submission): 

 

 

 

Ghi chú: Về thời gian thông thường của các giai đoạn như sau: 1. Submitted to 

Journal (1-2 tuần); 2. Editor Invited (1 tuần); 3. With Editor (1-4 tuần); 4. Reviewer Invited (1 

tuần); 5. Under Review (4-26 tuần hoặc hơn, tùy tạp chí và kết quả review); 6. Required 

Reviews Completed (1-4 tuần); Các bước còn lại trong quy trình quyết định của editor diễn ra 

khá nhanh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Submitted to Journal 1 

Editor Invited 2 

With Editor 3 

Reviewer Invited 4 

Under Review 5 

Required Reviews Completed/ 

Ready for Decision 
6 

Decision in Progress 7 

Decision Pending 8 

Decision 9 

1. Reject 

2. Major Revision 

3. Minor  Revision 

4. Accept 

Desk Reject 
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 Trạng thái của 1 bài viết sửa đổi/đánh giá lại (Revision): 

 

 

 

 

 Trạng thái của 1 bài viết đã hoàn thành quá trình (completed): 

 

 

 

Submitted to Journal 1 

With Editor 2 

Reviewer Invited 3 

Under Review 4 

Required Reviews 

Completed/ 

Ready for Decision 

5 

Decision in Progress 6 

Decision Pending 7 

Decision 8 

1. Reject 

2. Major Revision 

3. Minor  Revision 

4. Accept 

1. Reject 

2. Accept 
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2. Các mô hình đánh giá bài viết 

Có một số mô hình đánh giá bài viết như sau: 

Mô hình Giải thích 

Single blind 
Reviewers biết thông tin của tác giả, nhưng tác giả không biết 

thông tin của reviewers. 

Double blind 
Reviewers không biết thông tin của tác giả, và tác giả cũng không 

biết thông tin của reviewers. 

Open Peer review 
Trong quá trình phản biện và cả sau đó, thông tin của tác giả và 

reviewers được biết bởi tất cả các bên tham gia. 

Transparent Peer 

review 

Báo cáo phản biện được posted khi bài báo được xuất bản. 

Reviewers có thể chọn nếu họ muốn chia sẻ thông tin này. 

Collaborative 

2 hoặc nhiều hơn reviewers làm việc cùng nhau để ra báo cáo phản 

biện HOẶC tác giả sửa bản thảo dưới sự giám sát của các 

reviewers. 

Post publication Xuất bản bản thảo và có thể review trong quá trình này. 

Nguồn: Tham khảo của tác giả từ https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-

reviewers/what-is-peer-review/types-of-peer-review.html 

Thông thường, các tạp chí của các nhà xuất bản lớn như Springer/ Elsevier/ Taylor & 

Francis/ Wiley và đa số các nhà xuất bản khác áp dụng mô hình phản biện “Single blind” và 

“Double blind”. Chi tiết ưu nhược điểm của 02 loại mô hình này có thể diễn giải như sau: 

 “Single blind” có ưu điểm là tác giả không biết thông tin của reviewers, vì vậy 

reviewers sẽ tự tin đánh giá mà không sợ bị tác giả chỉ trích. Ngoài ra, việc biết thông 

tin tác giả có thể giúp reviewers tra cứu chuyên môn cũng như các nghiên cứu trước 

của tác giả. Mặc dù vậy, đây cũng có thể trở thành nhược điểm của mô hình này. Cụ 

thể, danh tiếng cũng như thành tích xuất bản của tác giả có thể tác động đến kết quả 

phản biện. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề nhạy cảm khác như sự phân biệt giới tính, dân 

tộc, quốc tịch,….có thể xảy ra. 

 “Double blind” có ưu điểm là tác giả không biết thông tin của reviewers và ngược lại, 

vì vậy, tương tự “Single blind”, reviewers sẽ tự tin đánh giá mà không sợ bị tác giả chỉ 

trích. Mặc khác, tác giả cũng được bảo vệ thông tin khi có bản thảo bị chỉ trích và các 

vấn đề nhạy cảm khác. Hơn nữa, bài báo sẽ được đánh giá khách quan, không thiên vị. 

Tuy nhiên, nhược điểm của nó là reviewers không biết tác giả và không thể tra cứu 

chuyên môn và các nghiên cứu trước của tác giả, điều này làm cho reviewers khó đưa 

ra nhận định hơn. Trong thực tế, mặc dù ẩn danh tác giả nhưng không loại trừ 

reviewers vẫn có thể suy đoán ra tác giả dựa trên tài liệu tham khảo, style viết hoặc 

lĩnh vực nghiên cứu. 

Tác giả cần biết rõ tạp chí áp dụng mô hình đánh giá ngang hàng nào để chuẩn bị bản 

thảo với các thông tin cho phù hợp trong quá trình gửi bài viết. 

https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/what-is-peer-review/types-of-peer-review.html
https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/what-is-peer-review/types-of-peer-review.html
https://publons.com/publisher/24/taylor-francis
https://publons.com/publisher/24/taylor-francis
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3. Những lưu ý quan trọng cho tác giả 

3.1. Tuân thủ các yêu cầu được hướng dẫn của tạp chí 

Trước khi gửi bài cho tạp chí, các tác giả cần đọc kỹ bản Hướng dẫn dành cho các tác giả 

(Guide for authors) trên trang web của tạp chí. Thông thường, mỗi tạp chí, mỗi nhà xuất bản lại 

có các yêu cầu khác nhau về hình thức của bài báo (cỡ chữ, giãn dòng, tài liệu tham khảo, định 

dạng,…) cũng như các thủ tục kèm theo khi gửi bài. Các tác giả cần tuân thủ hướng dẫn của 

tạp chí để chuẩn bị hình thức bài viết cũng như chuẩn bị các file cần thiết (như highlights, 

cover letter…) để gửi bài. Phần này chúng tôi không trình bày chi tiết, độc giả có thể đọc các 

bài viết khác liên quan. Mặc dù vậy, cần phải nhấn mạnh rằng, việc làm này là hết sức quan 

trọng và mang lại lợi ích rất lớn cho các tác giả. Thứ nhất, nó giúp tạo thiện cảm ban đầu đối 

với biên tập cũng như phản biện, và thể hiện một điều rằng các tác giả thực sự mong muốn 

xuất bản trên tạp chí đã gửi và đã nghiên cứu rất kỹ các yêu cầu như trong bản hướng dẫn của 

tạp chí. Và thứ hai, quan trọng hơn, nếu tác giả không tuân thủ các yêu cầu của tạp chí, rất có 

khả năng quản lý tạp chí sẽ trả lại bài viết cho tác giả đến khi nào tác giả đáp ứng các yêu cầu 

được nêu ra. Vì vậy, sẽ rất mất thời gian cho tác giả nếu không tuân thủ ngay từ đầu những quy 

định của tạp chí. 

Một ví dụ cụ thể, khi tác giả gửi mới bài viết cho tạp chí, trên hệ thống sẽ thể hiện trạng 

thái bài viết là “Submitted to journal”, quản lý tạp chí sẽ xem xét trong khoảng 7-14 ngày. Nếu 

trong bài viết của tác giả có phần trích dẫn không đúng yêu cầu của tạp chí hoặc tác giả có 

footnote (trong khi tạp chí không cho footnote trong bài viết), quản lý tạp chí sẽ trả lại bài cho 

tác giả, trên hệ thống sẽ thể hiện trạng thái bài viết là “Submissions Sent Back to Author”. Tác 

giả cần phải sửa lại cho đúng hướng dẫn của tạp chí và gửi lại bài viết. Quy trình sẽ bắt đầu lại 

với sự xem xét của quản lý tạp chí, và đương nhiên, thời gian xem xét vẫn là trong khoảng 7-

14 ngày. 

Một ví dụ khác, phần lời cảm ơn (Acknowledgments), tạp chí yêu cầu như sau: 

“Acknowledgments of people, grants, funds, etc. should be placed in a separate section on the 

title page. The names of funding organizations should be written in full”. Mục đích là tạp chí 

không muốn thông tin này làm ảnh hưởng đến quá trình phản biện. Nhưng thông thường, tác 

giả sẽ thấy thông tin Acknowledgments xuất hiện ở cuối bài viết (sau phần kết conclusion và 

trước phần References). Nếu tác giả không để ý kỹ và để phần này như các bài báo đã đăng (vì 

quen thuộc), quản lý tạp chí sẽ trả lại bài cho tác giả, và như ví dụ trên, tác giả mất thời gian 

xem xét 14-28 ngày trước khi bài viết của tác giả tới tay của editor. 

Tương tự, quá trình gửi lại bài viết ở các vòng phản biện, tác giả cũng lưu ý các hướng 

dẫn của tạp chí. Một số tạp chí cho tác giả được tự do trình bày bài viết khi mới gửi lần đầu (để 

tiết kiệm thời gian cho tác giả khi phải chuẩn bị lại bài viết theo đúng hướng dẫn của tạp chí), 

nhưng tác giả phải chuẩn bị đúng form của tạp chí khi gửi lại bản sửa đổi. Bên cạnh đó, tác giả 

cần cân nhắc và báo cho editor sự thay đổi khác với vòng gửi đầu tiên (mà không có sự yêu cầu 

từ editor, reviewers) như tựa đề bài báo, thông tin tác giả, …, nếu cần thiết. Nói chung, tác giả 
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cần nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn của tạp chí để tiết kiệm thời gian cho mình. 

3.2. Hiểu rõ quy trình quản lý bài viết của tạp chí và việc xem xét đề nghị can thiệp 

Tác giả cần hiểu rõ quy trình và thời gian xử lý ở các bước trong toàn bộ quy trình quản 

lý bài viết của tạp chí. Hiểu rõ sự vận hành trong hệ thống quản lý của tạp chí, tác giả sẽ hiểu 

được tình trạng bài viết của mình như thế nào, và sẽ xem xét khi nào nên hay cần hỏi tạp chí về 

tình trạng bài viết của mình. 

Tác giả có thể gửi email hỏi quản lý tạp chí hoặc trung tâm hỗ trợ tác giả của nhà xuất 

bản về tình trạng bài viết nếu bài viết của mình ở một giai đoạn nào đó quá lâu so với quy trình 

thông thường. Tuy nhiên, theo chúng tôi, tác giả nên hạn chế làm điều này. Bởi lẽ, tạp chí vận 

hành theo quy trình chuyên nghiệp, sự yêu cầu của tác giả có thể tác động đến tâm lý của người 

quản lý bài viết (như quản lý tạp chí, biên tập viên, người phản biện,…). Ví dụ như trường hợp 

đã từng xảy ra với một trong các bài báo của chúng tôi, tình trạng  trên hệ thống là “With 

editor” đã hơn 4 tháng, trong khi quy trình thông thường này mất khoảng 1-4 tuần, nhưng khi 

tác giả liên hệ của bài viết (corresponding author) gửi email hỏi quản lý tạp chí thì ý kiến của 

họ là nếu tác giả gấp, vội vì những lý do gì đó thì khuyến nghị tác giả nên rút bài viết, vì họ 

không cam kết xử lý nhanh quyết định đầu tiên (first decision) được. Và quyết định cuối cùng 

của chúng tôi là vẫn không rút bài mà để tạp chí xử lý theo quy trình, còn hơn là 1 quyết định 

“desk rejection” vội vã từ editor. 

3.3. Nguyên tắc, áp lực làm việc của biên tập viên và người phản biện 

Quy tắc ngầm: (1) Editor toàn quyền quyết định “số phận” 1 bài viết gửi vào tạp chí; (2) 

Reviewers có quyền rất lớn về chuyên môn của 1 bài viết; (3) Editor tôn trọng Reviewers. 

Một điều lưu ý là editor và các reviewers của các tạp chí quốc tế đều là những người làm 

việc vì cộng đồng học thuật, họ không được nhận lợi ích tài chính nào từ tạp chí hay nhà xuất 

bản. Bản thân editor và reviewers là những người làm việc kiêm nhiệm, họ là các giảng viên, 

nhà nghiên cứu, những chuyên gia trong ngành. Vì thế, áp lực công việc, quản lý, và áp lực từ 

các công việc cho tạp chí là khá cao, trong khi phải đảm bảo chất lượng bài viết mà họ tham 

gia với tư cách là editor hay reviewers.  

Đối với các tạp chí càng tốt, hệ số ảnh hưởng càng lớn thì số lượng bài viết gửi vào là rất 

lớn. Với tỷ lệ chấp nhận rất thấp, khoảng vài phần trăm tới chỉ khoảng 10-15%, editor và 

reviewers càng dễ từ chối bài viết của tác giả nếu như bài viết đó không có sự nổi bật về tính 

mới, phương pháp, hoặc đôi khi rất ngớ ngẩn là bài viết bị reject do không được chuẩn bị chỉn 

chu về hình thức. Trong quá trình làm phản biện cho các tạp chí và cũng là tác giả, tôi thấy tạp 

chí càng uy tín cao, mức độ chuyên nghiệp càng cao, và vì thế, các reviewers chú ý rất kỹ đến 

form trình bày bài viết theo chuẩn hình thức, chú ý từng chi tiết nhỏ khác về viết lách, lập luận, 

phương pháp, và sẵn sàng reject ngay (hoặc rất gay gắt) đối bất cứ bài viết nào kém chuyên 

nghiệp kể cả hình thức và/hoặc nội dung. Các tạp chí ISI/Scopus thường mời từ 2-10 

reviewers, và một số tạp chí rất khắc nghiệt ở chỗ là chỉ cần nhận được báo cáo reject hợp lý 

của 1 reviewer, editor sẽ ra quyết định reject ngay và không cần đợi thêm các kết quả phản 
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biện từ những reviewers khác. 

3.4. Làm sao để làm hài lòng biên tập viên và người phản biện? 

a. Tuân thủ các yêu cầu được đề cập bởi biên tập viên 

Tác giả cần tuân thủ các yêu cầu liên quan được đề cập bởi editor. Trong decision letter, 

editor thường sẽ yêu cầu rằng “We ask that you respond to each reviewer comment by either 

outlining how the criticism was addressed in the revised manuscript or by providing a rebuttal 

to the criticism”. Vì vậy, phản hồi của tác giả phải đầy đủ tất cả các ý được nêu ra bởi cả editor 

và reviewers. Tác giả cần có thư phản hồi/ trả lời editor và reviewers, trong đó liệt kê tất cả các 

ý được nêu ra bởi editor và tất cả các reviewers và câu trả lời tương ứng của tác giả cho mỗi ý 

đó. Sẽ là một phản hồi thất vọng nếu tác giả không phản hồi đầy đủ những gì editor và tất cả 

các yêu cầu mà reviewers đề cập. Ngoài ra, hình thức trình bày thư phản hồi cũng là một vấn 

đề cần lưu ý. Với vai trò là phản biện, chúng tôi đã từng gặp những bản phản hồi được trình 

bày dài hơn hai chục trang giấy và không phân tách rõ ràng giữa các phần cũng như các ý hỏi 

của phản biện. Điều nay gây cho phản biện rất nhiều khó khăn trong việc theo dõi ý kiến phản 

hồi của tác giả.  

Xin lưu ý rằng trong decision Letter, editor cũng nêu “To allow the editors and reviewers 

to easily assess your revised manuscript, we also ask that you upload a version of your 

manuscript highlighting any revisions made”. Vì vậy, tác giả cần thể hiện highlighting ở bất kỳ 

chỗ sửa đổi nào, để editor và các reviewers dễ dàng xem xét các thay đổi được thực hiện trong 

phiên bản sửa đổi so với bản gốc trước đó. 

b. Trả lời phản biện 

Nguyên tắc chung khi trả lời phản biện là tác giả cần thể hiện sự lịch sự và trân trọng 

editor và các reviewers. Bởi vì editor và các reviewers cũng là con người và họ sẽ cảm nhận 

được những ý kiến đóng góp (cho dù ở khía cạnh tích cực hay tiêu cực), thời gian và công sức 

mình bỏ ra được tác giả ghi nhận, tiếp thu nghiêm túc. 

Một số lưu ý cho tác giả đứng trên quan điểm cá nhân của chúng tôi: 

 Đầu thư trả lời, tác giả nên cảm ơn editor và tất cả các reviewers đã xem xét và đưa ra 

những nhận xét, lời khuyên, nêu ra vấn đề vô cùng bổ ích / vô giá cho tác giả để có thể 

cải thiện chất lượng bài viết. 

 Nếu editor có nêu quan điểm / ý kiến của họ, tác giả nên cảm ơn, đánh giá cao ý kiến 

của họ và giải đáp / giải trình / trả lời editor. 

 Đối với từng reviewer, tác giả nên cảm ơn ngay từ đầu những nhận xét chung của họ. 

Sau đó, đối với từng nhận xét / ý kiến của họ, tác giả cần cảm ơn, thể hiện sự đồng 

tình, tiếp thu và giải trình rõ ràng, cụ thể và chi tiết. Lưu ý: nên ghi rõ tác giả đã sửa ở 

đâu trong bài viết (dòng nào, trang nào, mục nào). Đương nhiên, bài viết phiên bản 

sửa đổi phải thể hiện highlight chỗ tác giả sửa. Ngoài ra, cần lưu ý rằng khi các 

reviewers có cùng quan điểm hoặc nhận xét giống nhau (điều này sẽ thường xảy ra), 

tác giả cũng nên trả lời riêng cho từng nhận xét của từng người (không nên nói rằng 
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hãy xem tôi trả lời comment của reviewers khác ra sao). 

 Không nên tranh luận với editor và reviewers, mặc dù đôi khi vẫn xảy ra tình huống 

editor hoặc reviewers đưa ra những nhận định sai, thậm chí có thể “dìm hàng” tác giả 

hoặc đưa ra các nhận xét tiêu cực. Chúng ta nên bình tĩnh, cảm ơn ý kiến của phản 

biện và sau đó có thể giải thích, bổ sung hoặc phản biện thuyết phục. Tranh luận nảy 

lửa có thể làm cho tình huống xấu đi. 

c. Nỗ lực cải thiện bài viết 

Trong bất cứ công việc gì cũng vậy chứ không chỉ là trong nghiên cứu, chúng ta đều sẽ 

được người khác nhìn nhận, đánh giá tốt dựa trên thái độ tích cực của chúng ta đối với công 

việc. Vì thế, hãy thể hiện cho editor và reviewers thấy sự chuyên nghiệp của chúng ta thông 

qua thái độ nghiêm túc, chỉn chu, cẩn thận trong việc tiếp thu, sửa đổi bài viết của mình. Rõ 

ràng, kết quả đánh giá bài viết của chúng ta là sửa lớn (major revisions), chúng ta không thể trả 

lại một kết quả với việc chỉ sửa nhỏ (minor revisions) hoặc chỉ toàn là tranh luận, khả năng bài 

viết bị từ chối ở vòng sau sẽ rất cao. 

4. Kết luận 

Bài viết này nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn về quy trình quản lý và bình duyệt bài viết 

của các tạp chí uy tín quốc tế cũng như vai trò của editor và reviewers trong quy trình này. Thứ 

nhất, quy trình quản lý bài viết của các tạp chí uy tín quốc tế được chia ra nhiều giai đoạn (giai 

đoạn gửi mới bài viết, giai đoạn đánh giá lại bản sửa đổi (nhiều lần) và giai đoạn quyết định-

xuất bản) và mỗi giai đoạn sẽ có nhiều bước với sự tham gia (nếu có) của các bên liên quan của 

tạp chí (quản lý tạp chí, editor, reviewers, nhà xuất bản). Quy trình này rất nghiêm ngặt và 

chuyên nghiệp, tác giả cần hiểu rõ để quản lý thời gian liên quan đến bài viết của mình cũng 

như cân nhắc việc liệu rằng có nên đưa ra yêu cầu, câu hỏi về quá trình xử lý này hay không. 

Thứ hai, tác giả cần biết rõ tạp chí áp dụng mô hình đánh giá ngang hàng nào để chuẩn bị bản 

thảo và các thông tin cho phù hợp trong quá trình gửi bài viết. Thứ ba, tác giả nên hiểu những 

nguyên tắc ngầm định, cách thức làm việc và áp lực công việc của editor và reviewers trên các 

tạp chí uy tín quốc tế để đáp ứng tuân thủ và làm hài lòng họ. Thứ tư, tác giả nên có chiến thuật 

và giải pháp làm hài lòng editor và reviewers nhằm gia tăng khả năng chấp nhận của bài viết. 

Một số vấn đề mà bài viết đề cập theo quan điểm của chúng tôi là cơ bản nhưng có tầm 

quan trọng đối với các tác giả bởi vì khi hiểu rõ về sự vận hành trong quy trình quản lý và bình 

duyệt của các tạp chí sẽ giúp gia tăng sự tuân thủ và đáp ứng. Bên cạnh đó, để tiến đến quá 

trình xuất bản trên các tạp chí quốc tế uy tín cao thuộc danh mục ISI/Scopus là con đường khá 

gian nan, ngoài sự hiểu biết về sự yêu cầu của các tạp chí, chất lượng nghiên cứu, sự chỉn chu 

và chuyên nghiệp là yêu cầu không thể thiếu trong bất kỳ bản thảo nào. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

https://blog.scopus.com/file/1941. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2021. 

https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/what-is-peer-review/types-of-

peer-review.html. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2021. 

https://blog.scopus.com/file/1941
https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/what-is-peer-review/types-of-peer-review.html
https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/what-is-peer-review/types-of-peer-review.html
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VIẾT VÀ TRÌNH BÀY BÀI BÁO KHOA HỌC 

ĐỂ XUẤT BẢN TRÊN CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ UY TÍN 

NCS.ThS.Lê Hoàng Phong & NCS.ThS.Hồ Hoàng Gia Bảo 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Để viết bài báo khoa học xuất bản trên các tạp chí quốc tế có uy tín như ISI/Scopus, 

bên cạnh các yếu tố như phương pháp nghiên cứu phù hợp, cơ sở lý thuyết vững chắc, dữ 

liệu đáng tin cậy và kết quả ấn tượng, việc tuân thủ bố cục chung của một bài báo và nắm rõ 

những gì cần được trình bày trong từng phần khác nhau đóng vai trò rất quan trọng. Nhìn 

chung, cấu trúc của một bài báo trong lĩnh vực kinh tế của các tạp chí quốc tế uy tín bao 

gồm các phần: tiêu đề (title), tóm tắt (abstract), từ khóa (keywords), giới thiệu 

(introduction), tổng quan tình hình nghiên cứu (literature review), phương pháp nghiên cứu 

và dữ liệu (methodology and data), kết quả và thảo luận (results and discussion), kết luận 

(conclusion) và tài liệu tham khảo (references). Bài viết này cung cấp một số kinh nghiệm 

viết và trình bày các phần nói trên của một bài báo khoa học ISI/Scopus với sự minh họa 

một số nhận xét phản biện và phân tích hai bài báo cụ thể của giảng viên Khoa Quản trị, 

trường Đại học Luật TP.HCM đã được xuất bản trong năm 2020 trên tạp chí Energy 

Reports [NXB Elsevier; ISI (SCIE, IF=6.870); Scopus (Q1)] và Environmental Science and 

Pollution Research [NXB Springer; ISI (SCIE, IF=4.223); Scopus (Q1)] để cung cấp một số 

thông tin hữu ích mà các nhà nghiên cứu có thể áp dụng trong quá trình viết và công bố bài 

báo quốc tế. 

 

1. Giới thiệu 

Trong lĩnh vực kinh tế, một số điều kiện quan trọng để xuất bản bài báo trên các tạp chí 

quốc tế có uy tín là sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp dựa trên cơ sở lý thuyết 

vững chắc kết hợp với dữ liệu đáng tin cậy để giải quyết có hiệu quả các mục tiêu nghiên cứu, 

đề tài có tính mới và kết quả của bài báo có đóng góp đáng kể cho kiến thức thuộc lĩnh vực 

nghiên cứu về mặt lý thuyết hoặc thực nghiệm. Tuy nhiên, những yếu tố liệt kê ở trên vẫn chưa 

đủ nếu các tác giả chưa thật sự quan tâm đến cách trình bày bài viết theo thể thức một bài báo 

khoa học một cách chuyên nghiệp, chỉn chu từ bố cục, cách viết, cách trình bày nội dung của 

các phần khác nhau trong bài báo khoa học.  

Đầu tiên, hình thức của một bài báo là một phần rất quan trọng mà bất kỳ một bài viết 

nào cũng không nên xem nhẹ. Bởi vì một hình thức đẹp của bài báo giúp thu hút người đọc, 

ngoài việc làm cho người đọc có thể nhìn bao quát câu chuyện mà tác giả kể cho họ, nó còn thể 

hiện sự chỉn chu, sự chuyên nghiệp của người viết và sự tôn trọng của người viết đối với đọc 

giả. Các tạp chí quốc tế uy tín thường không chấp nhận một bài viết có hình thức “kém sang”, 

chẳng hạn như có vấn đề về format không ngay hàng thẳng lối, khoảng cách dòng, font chữ, 

https://healthprofessions.udmercy.edu/academics/na/agm/htresult.htm
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hình vẽ, bảng biểu, tài liệu tham khảo,….  

Đối với các tạp chí quốc tế uy tín, họ yêu cầu bài viết phải tuân thủ theo format và hình 

thức chung của tạp chí đó. Vì vậy, thông thường, một bài báo gửi vào tạp chí phải trải qua sự 

kiểm duyệt về hình thức. Và tất nhiên, bài viết không chuẩn bị theo hình thức yêu cầu sẽ bị 

reject ngay lập tức hoặc được gửi lại cho tác giả (việc này làm mất cơ hội và/hoặc thời gian của 

tác giả). Vì thế, các tác giả cần tìm hiểu kỹ chỉ dẫn của các tạp chí về bố cục, cách trình bày, 

cách trích dẫn,.… Quá trình làm reviewer cho một số tạp chí, chúng tôi đã từng gặp phải 

trường hợp bài báo nhận được quyết định reject từ reviewer với lý do hình vẽ không rõ (“I 

have seen that the figures are not clear and easy to understand therefore sorry for 

inconvenience and harsh decision from my side. Improve your manuscript and submit it to 

other journal”). Rõ ràng, đây là trường hợp rất đáng tiếc, bởi vì đã vào được vòng review là 

một bước rất gian nan sau khi phải trải qua sự kiểm duyệt nghiêm ngặt cả hình thức lẫn nội 

dung từ quản lý tạp chí và editor. Bên cạnh hình thức, một trong những nguyên nhân làm cho 

bài báo bị từ chối xuất bản trong quá trình bình duyệt là chưa thể hiện rõ những thông tin quan 

trọng, làm cho câu chuyện mà tác giả kể cho người đọc rất mơ hồ, khó hiểu, thiếu chuyên 

nghiệp hoặc nhiều “sạn”. Vì thế, các tác giả cần tìm hiểu kỹ chỉ dẫn của các tạp chí về bố cục, 

cách trình bày, cách trích dẫn, … cũng như quan tâm đến cách viết các nội dung bài báo theo 

phong cách học thuật.  

Chúng tôi vẫn chưa đủ trình độ để có thể cung cấp những sự hiểu biết sâu sắc liên quan 

đến việc viết và trình bày một bài báo khoa học để xuất bản trên các tạp chí uy tín, và những 

thông tin mà chúng tôi chia sẻ sau đây chỉ là những thông tin cơ bản liên quan đến việc viết và 

trình bày một bài báo khoa học trong lĩnh vực kinh tế nói chung và các lĩnh vực tài chính công, 

tài chính quốc tế, kinh tế quốc tế, kinh tế năng lượng, kinh tế môi trường, kinh tế lượng, kinh tế 

phát triển, v.v. nói riêng. Một số kinh nghiệm từ bản thân mà chúng tôi có được dựa trên quá 

trình làm việc với một số tạp chí trên vai trò là tác giả (author)/người phản biện (reviewer)/biên 

tập viên (editor) của một số tạp chí ISI/Scopus: 

No. Journal Publisher 

ISI (Web of Science) Scopus 

Core 

Collection 

Impact 

Factor  

(IF) 

Qi 

1 
Renewable and Sustainable Energy 

Reviews 
Elsevier SCIE IF=14.982 Q1 

2 Journal of Cleaner Production Elsevier SCIE IF=9.297 Q1 

3 Science of the Total Environment  Elsevier SCIE IF=7.963 Q1 

4 Energy Elsevier SCIE IF=7.147 Q1 

5 Energy Reports Elsevier SCIE IF=6.870 Q1 

6 Energy Strategy Reviews Elsevier SCIE IF=6.425 Q1 

7 Resources Policy Elsevier SSCI IF=5.634 Q1 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-cleaner-production
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Mặc dù các tạp chí trong lĩnh vực kinh tế rất đa dạng và có những yêu cầu khác nhau về cách 

trình bày nhưng hầu hết các bài báo khoa học đều có cấu trúc như sau: 

- Tiêu đề (Title) 

- Tóm tắt (Abstract) 

- Giới thiệu (Introduction) 

- Tổng quan tình hình nghiên cứu (Literature review) 

- Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu (Methodology and Data) 

- Kết quả và thảo luận (Results and Discussion) 

- Kết luận (Conclusion)  

- Tài liệu tham khảo (References) 

Bài viết này trình bày cơ bản các mục quan trọng trong một bài báo khoa học với cấu trúc 

được đề cập ở trên, bài viết sử dụng hai bài báo khoa học được xuất bản trên các tạp chí quốc 

tế có uy tín cao thuộc các nhà xuất bản hàng đầu thế giới và hệ số tác động lớn sau: 

Le, H. P., & Ozturk, I. (2020). The impacts of globalization, financial development, 

8 
Environmental Impact Assessment 

Review 
Elsevier SSCI IF=4.549 Q1 

9 
Environmental Science and Pollution 

Research 
Springer SCIE IF=4.223 Q1 

10 
Environment, Development and 

Sustainability 
Springer SCIE IF=3.219 Q1 

11 
Journal of Environmental Planning 

and Management 

Taylor & 

Francis 
SSCI IF=2.735 Q1 

12 Economic Change and Restructuring Springer SSCI IF=2.472 Q2 

13 
Environmental Modeling & 

Assessment 
Springer SCIE IF=2.333 Q2 

14 Heliyon Elsevier ESCI 
  

  
Q1 

15 Asia-Pacific Financial Markets Springer ESCI  Q4 

16 Studies in Computational Intelligence Springer 
    

  
Q4 

17 
International Journal of Energy 

Economics and Policy 
Econjournal   Q1 

18 International Energy Journal 

RERIC, 

Asian 

Institute of 

Technology 

(AIT) 

ESCI  Q3 

19 
Journal of Asian Finance, Economics 

and Business 
KDSA ESCI   

20 
Journal of Asian Business and 

Economic Studies 

Emerald 

Group 

Publishing 

ESCI   

https://healthprofessions.udmercy.edu/academics/na/agm/htresult.htm
https://publons.com/publisher/195/emerald-group-publishing
https://publons.com/publisher/195/emerald-group-publishing
https://publons.com/publisher/195/emerald-group-publishing
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government expenditures, and institutional quality on CO2 emissions in the presence of 

environmental Kuznets curve. Environmental Science and Pollution Research, 27, 

22680–22697.  [NXB Springer; ISI (SCIE, IF=4.223); Scopus (Q1)]. 

Le, H. P., & Sarkodie, S. A. (2020). Dynamic linkage between renewable and 

conventional energy use, environmental quality and economic growth: Evidence from 

Emerging Market and Developing Economies. Energy Reports, 6, 965–973. [NXB 

Elsevier; ISI (SCIE, IF=6.870); Scopus (Q1)]. 

Ngoài ra, để cung cấp thêm ví dụ, một số đoạn trích từ các báo cáo phản biện của một số 

các tạp chí ở trên và những bài báo khoa học khác cũng sẽ được đề cập. 

2. Một số lưu ý khi viết các phần quan trọng của một bài báo 

a) Tiêu đề (Title) 

Tiêu đề sẽ là phần đầu tiên của bài báo mà người đọc nhìn thấy và có ấn tượng đầu tiên 

của họ đối với bài báo. Trước khi xuất bản, bài báo đầu tiên qua ánh mắt của editor và 

reviewers (nếu có). Tác giả bài báo phải thể hiện tên gọi của câu chuyện mình kể sao cho ấn 

tượng. Tiêu đề phải thể hiện thông điệp mà tác giả muốn truyền tải, có thể bao gồm đối tượng 

nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hoặc kết quả dự kiến/ hàm ý chính 

sách. Có khá nhiều cách đặt tên tiêu đề, nhưng tiêu đề của bạn nên ngắn gọn, dễ hiểu, làm sao 

để đến được với rộng rãi người đọc (cả chuyên ngành lẫn không chuyên ngành) một cách dễ 

hiểu. Có một thực tiễn khá thú vị mà bạn có thể chưa biết: trong quá trình bài báo của bạn vào 

trong tay editor và reviewers, tiêu đề bài báo của bạn đôi khi được họ giúp sửa/đặt lại tên. Tuy 

nhiên, nếu tiêu đề của bạn thú vị ngay từ đầu thì sẽ là ấn tượng đầu tiên tuyệt vời giúp cho bài 

báo của bạn gây ấn tượng tốt với editor và reviewers. Hãy nhìn bức tranh sau để hình dung 

rằng bạn muốn bài báo của bạn được tiếp cận ở mức nào: 
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Nguồn: Springer. 

Ví dụ một nhận xét của reviewer cho phần này: “The title is too long. My suggestion is to 

revise the title of this manuscript.” 

b) Phần tóm tắt (abstract) 

Phần tóm tắt cung cấp những mô tả ngắn gọn về lĩnh vực nghiên cứu, phương pháp 

nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, dữ liệu được sử dụng, kết quả nghiên cứu và đóng góp của 

bài báo. Đây là phần được những người phản biện và những người đọc quan tâm trước tiên bên 

cạnh tiêu đề của bài báo. Vì thế, nếu các tác giả không viết tốt phần tóm tắt thì chất lượng và 

khả năng được chấp nhận xuất bản của bài báo có thể bị ảnh hưởng.  

Ví dụ một nhận xét của reviewers cho phần này:  

−  “The abstract needs improvement. For example, authors should include a background 

to the field of research, what's the current knowledge gap, how this gap is addressed, 

discussing the results and drawing broader and more general conclusions and take home 

message to readers.” 

−  “The abstract is good but it seems like something is missing here. My suggestion is to 

include a conclusion/contribution of the study at the end of this part.” 

−  “The abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and 

major conclusions.” 

Ví dụ trong bài báo của Le và Sarkodie (2020), chủ đề nghiên cứu và bối cảnh của nó đã 

được mô tả cụ thể. Bên cạnh đó, phạm vi nghiên cứu (45 Emerging Market and Developing 
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Economies trong giai đoạn 1990–2014) cũng được thể hiện. Đặc biệt, phương pháp nghiên cứu 

được trình bày cụ thể và làm nổi bật được những ưu điểm của những kỹ thuật ước lượng mới 

để giải quyết các vấn đề phụ thuộc chéo và hệ số không đồng nhất trong dữ liệu bảng. Các biến 

được sử dụng trong bài báo cũng được liệt kê chi tiết. Kết quả của bài báo và tầm quan trọng 

của nó trong việc hỗ trợ thiết kế và thực thi các chính sách cũng được đề cập. Tương tự, phần 

tóm tắt của Le và Ozturk (2020) cũng trình bày rõ ràng, mạch lạc những thông tin cần thiết.  

Trong một bài báo khác có tựa đề “Minimum Wages and Racial Inequality” đăng trên tạp 

chí Quarterly Journal of Economics (Scopus Q1, SSCI IF = 11.375), Derenoncourt và 

Montialoux (2021) bắt đầu phần tóm tắt bằng cách mô tả bối cảnh của chủ đề nghiên cứu: “The 

earnings difference between white and black workers fell dramatically in the United States in 

the late 1960s and early 1970s.” Họ cũng cung cấp các thông tin về phạm vi, phương pháp và 

kết quả nghiên cứu. Cuối cùng, họ cũng thể hiện rõ đóng góp của bài báo và kiến nghị rằng 

chính sách lương tối thiểu có thể làm giảm sự bất bình đẳng kinh tế giữa các chủng tộc ở Mỹ: 

“Our findings shed new light on the dynamics of labor market inequality in the United States 

and suggest that minimum wage policy can play a critical role in reducing racial economic 

disparities.”   

Trong quá trình viết phần tóm tắt của bài báo, các tác giả cần cân bằng giữa việc cung 

cấp đầy đủ thông tin và số lượng từ giới hạn của mỗi tạp chí. Thông thường, phần tóm tắt 

không nên vượt quá 250 từ. Bên cạnh đó, sau phần tóm tắt, rất nhiều tạp chí còn yêu cầu tác giả 

phân loại chủ đề nghiên cứu dựa theo mã JEL của Hiệp hội Kinh tế Mỹ (American Economic 

Association) và cung cấp các từ khóa (key words) nổi bật liên quan đến bài báo. Đây là những 

thông tin mà các tác giả cũng cần quan tâm trong quá trình hoàn thiện bản thảo trước khi gửi 

tạp chí.    

Cấu trúc Abstract gợi ý:  

Abstract giải quyết 5 câu hỏi sau: 

• Why did you do it?  

• What did you do?  

• How did you do it?  

• What did you find out?  

• What does that mean? 

c) Phần giới thiệu (introduction) 

Phần giới thiệu mô tả bối cảnh và tầm quan trọng của chủ đề nghiên cứu, mục đích 

nghiên cứu, đóng góp của nghiên cứu,.... Phần giới thiệu giúp người đọc có thể hiểu được bài 

báo cũng như mục đích, động lực hoặc lý do của tác giả khi thực hiện nghiên cứu. Thông 

thường, trong phần giới thiệu, người viết cần làm nổi bật những điểm mới hoặc điểm nổi trội 

của bài báo so với các nghiên cứu trước đây.  
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Ví dụ một số nhận xét của reviewers cho phần này:  

− “The introduction misses significant information, such as: What makes the applied 

methodology suitable and superior in comparison to existing studies? What is the expected new 

insight gained by applying the methodology? What is the contribution of this study to the 

existing literature? These questions should be answered in the last paragraph of introduction 

section.” 

− “What is the importance of the findings? Furthermore, in the introduction, the reader 

also needs to know how the paper empirically answers the research question, and what the 

main findings are”. 

− “In the introduction, I would have also liked to have seen the first paragraph of the 

introduction explicitly stating the research problem and then followed by the second 

paragraph that explicitly states the research question”. 

− “I am still unable to describe the goal of your research”. 

− “In general, your document is lacking a clear justification and motivation”. 

− “Motivation is weak. What is the gap being filled in the literature?”. 

− “It is not clear what your contribution to the literature is --not only with respect to 

previous literature but more importantly with respect to your own previous work”. 

− “The paper demonstrates no new contribution to the existing literature”. 

−  “The necessity and innovation of the article should be presented to the introduction.” 

− “The manuscript is a report with limited research hypotheses and scientific explanation 

of the findings”. 

− “It is suggested to present the structure of the article at the end of the introduction.” 

Ví dụ, Le và Ozturk (2020) trình bày: “… to avoid model specification bias, besides 

traditional factors such as energy consumption and income level, this study emphasizes the 

role of several independent variables including globalization, financial development, 

institution, and government expenditure as important influential factors of CO2 emissions in 

the framework of EKC model.” Một ví dụ khác, Le và Sarkodie (2020) thể hiện rõ sự đóng góp 

của bài báo vào khối lượng kiến thức hiện có trong lĩnh vực kinh tế năng lượng và kinh tế môi 

trường cũng như ưu điểm nổi bật của bài báo so với các nghiên cứu trước đó: “… this study 

contributes to the available knowledge of energy and environmental economics. First, previous 

studies focused on the impact of energy consumption but omitted the structure of energy 

utilization … Second, we enlarge the production function by employing the structure of energy 

consumption, government expenditure, capital, and trade openness as regressors … Third, 

contrary to the widely applied first-generational econometric approaches that cannot perform 

well in heterogeneous and cross-sectional dependence panel data setting, we employ second-

generational econometric techniques that can capture cross-sectional dependence in the 

heterogeneous panel and guarantee a high level of robustness.” 
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Thông thường, cần tránh thực hiện việc lược khảo các nghiên cứu trong phần giới thiệu 

nếu tạp chí yêu cầu tách riêng phần giới thiệu (introduction) và tổng quan tình hình nghiên cứu 

(literature review). Ví dụ, Le và Ozturk (2020) tách riêng 2 phần giới thiệu và tổng quan tình 

hình nghiên cứu. Cụ thể, trong phần giới thiệu, họ chỉ trích dẫn những nghiên cứu nổi bật để 

mô tả về bối cảnh của chủ đề và làm cơ sở cho các lập luận. Công việc lược khảo các nghiên 

cứu trước được thực hiện ở phần tổng quan tình hình nghiên cứu. Tuy nhiên, trong bài báo Le 

và Sarkodie (2020), không có phần tổng quan tình hình nghiên cứu, và việc lược khảo được 

thực hiện ngắn gọn trong phần giới thiệu khi họ trình bày 4 giả thuyết giải thích mối quan hệ 

giữa tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế và đồng thời trích dẫn các nghiên cứu có liên 

quan đến từng giả thuyết.  

Cấu trúc Introduction gợi ý: 

• Nêu vấn đề nghiên cứu 

• Nêu câu hỏi nghiên cứu 

• Mục tiêu nghiên cứu 

• Giả thuyết nghiên cứu 

• Phương pháp nghiên cứu 

• Các đóng góp của nghiên cứu 

• Các kết quả chính của nghiên cứu (option) 

• Nêu cấu trúc còn lại của bài báo 

d) Phần tổng quan tình hình nghiên cứu (literature review)   

Phần tổng quan tình hình nghiên cứu cung cấp cho người đọc những gì đã được nghiên 

cứu và đặc biệt là những gì chưa được nghiên cứu trong một lĩnh vực cụ thể (Lingard, 2018). 

Do đó, các nhà nghiên cứu có thể so sánh, phân tích và phát hiện các khe hỡ trong nghiên cứu 

để làm nổi bật sự đóng góp về mặt khoa học của bài báo họ đang viết. Tùy thuộc vào yêu cầu 

của từng tạp chí mà việc trích dẫn, trình bày, phân tích các công trình nghiên cứu có liên quan 

đến chủ đề của bài báo có thể được thực hiện dưới dạng đoạn văn hoặc dạng bảng. Ví dụ, Le và 

Ozturk (2020) trình bày các công trình nghiên cứu nổi bật dưới dạng đoạn văn và sau đó sử 

dụng bảng để tóm tắt các bài nghiên cứu khác trong phần phụ lục. Shahbaz và cộng sự (2014) 

sử dụng kết hợp giữa đoạn văn và bảng trong phần tổng quan tình hình nghiên cứu của họ. 

Trong khi đó, Odhiambo (2009) trình bày phần tổng quan tình hình nghiên cứu hoàn toàn dưới 

dạng đoạn văn. 

Khi viết tổng quan tình hình nghiên cứu, ngoài kết quả, có thể trình bày và phân tích 

thêm về các phương pháp, số liệu và phạm vi nghiên cứu của các công trình nghiên cứu có liên 

quan. Lưu ý là literature cần gắn kết với mục tiêu nghiên cứu và đóng góp của nghiên cứu 

(trong cùng chủ đề, lĩnh vực). Nhóm theo chủ đề gắn với các giả thuyết nghiên cứu & phương 

pháp nghiên cứu. 
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Ví dụ một số nhận xét của reviewers cho phần này:  

− “In the literature review section, I think that it is vital to keep linking or referring to the 

research objective so that the reader can get a sense of where this research fits and, ultimately, 

where it contributes to the field”. 

− “Nevertheless, the paper is very short (only 9 pages of text) but has a surprisingly high 

number of references (5 pages). The literature review is overblown - on merely 1 page there 

are references of more than 30 sources. Are all of them relevant? There should be a proper 

discussion putting each source into the context. Perhaps, a table that would least these sources 

and link them to the hypotheses and empirical methods would be appropriate?”. 

Có thể cung cấp các thông tin trên trong cùng một câu, ví dụ như cách viết của Le và 

Ozturk (2020): “Salahuddin et al. (2018) documented, from the results of ARDL and VECM 

Granger causality analysis, that the environmental degradation in Kuwait between 1980 and 

2013 was facilitated by economic growth, foreign direct investment, financial development, 

and electricity consumption.” Cũng có thể dùng nhiều câu để trình bày các đặc điểm của những 

công trình nghiên cứu như ví dụ sau đây trích từ Le và Bao (2020): “Kumar and Kumar (2013) 

scrutinized the long-run effects of energy consumption per capita embodying gross fixed 

capital formation per capita on the GDP per capita of Kenya in the period 1978–2009 and 

South Africa in the period 1971–2009. The empirical results estimated by ARDL approach 

demonstrated that in the short run and long run energy consumption and capital ameliorated 

the growth of the two countries.”  

Một lưu ý khi viết phần tổng quan tình hình nghiên cứu là nên ưu tiên trích dẫn các bài 

báo đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín và có thứ hạng cao trong các danh mục như Scopus 

và Web of Science (ví dụ: SSCI, SCI, SCIE). Thứ hạng và hệ số tác động (impact factor) của 

tạp chí càng cao thì các bài báo đăng trên các tạp chí đó càng có uy tín và sự tin cậy về mặt 

khoa học. Vì vậy, khi viết phần tổng quan tình hình nghiên cứu, người viết cần phải lựa chọn 

các công trình nghiên cứu một cách cẩn thận để vừa đảm bảo chất lượng học thuật vừa bao 

quát chủ đề nghiên cứu và tiết kiệm số lượng từ sử dụng trong bài báo (vì các tạp chí khác nhau 

có giới hạn khác nhau về số lượng từ tối đa của bài báo).  

Cấu trúc Literature review gợi ý: 

• Review các tài liệu gắn với mục tiêu nghiên cứu 

• Review các tài liệu gắn với đóng góp của nghiên cứu 

• Hoặc review các tài liệu gắn với các giả thuyết & phương pháp (lập bảng hoặc 

nhóm theo bối cảnh, chủ đề) 

e) Phần phương pháp nghiên cứu và dữ liệu (methodology and data)    

Trong lĩnh vực kinh tế, phương pháp nghiên cứu đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong 

việc làm nên chất lượng học thuật của bài báo và các tạp chí đều yêu cầu trình bày phương 

pháp nghiên cứu rõ ràng, logic, có cơ sở và phải phù hợp để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu 
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một cách hiệu quả. Vì thế, các tác giả đang có dự định công bố bài báo trên các tạp chí quốc tế 

có uy tín cần tập trung sự chú ý vào phương pháp nghiên cứu. Bên cạnh đó, chất lượng của dữ 

liệu cũng ảnh hưởng đáng kể đến tính chính xác của kết quả nghiên cứu. Việc áp dụng phương 

pháp tốt trên dữ liệu không đáng tin cậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính khoa học của bài 

báo. Do đó, các nhà nghiên cứu cần đảm bảo sự tin cậy của cả phương pháp nghiên cứu và dữ 

liệu, vì nếu làm không tốt điều này sẽ đối mặt với nguy cơ rất cao là bài báo bị từ chối xuất bản 

trong quá trình bình duyệt.  

Ví dụ nhận xét của reviewer cho phần này: “Econometric methodologies are not shown 

in detail. The authors need to provide thorough information”.  

Việc đề xuất mô hình thực nghiệm phải mang tính khoa học và cần tránh những sự lựa 

chọn hoặc suy nghĩ chủ quan, cảm tính. Các tác giả cần cung cấp cơ sở lý thuyết và thực 

nghiệm cho mô hình được sử dụng trong bài báo.  

Ví dụ một số nhận xét của reviewers cho phần này:  

− “Methodology: Is the paper's argument should be built on appropriate theory, 

concepts. Further expansion and model specification is required”. 

− “The selection of variables is arbitrary rather than theoretical consideration. The 

authors need to clarify the theoretical and empirical bases for the variables chosen in their 

model”.  

Ví dụ, Le và Sarkodie (2020) đã cung cấp cơ sở lý thuyết và thực nghiệm vững chắc cho 

nghiên cứu của họ: “The model is built on the Cobb–Douglas production framework extended 

by Shahbaz (2012), Shahbaz et al. (2013), and Kumar et al. (2014).” Ở một ví dụ khác, Le và 

Ozturk (2020) đã cho thấy mô hình thực nghiệm mà họ sử dụng là rất đáng tin cậy: “Based on 

the review of literature, especially recent studies of Shah et al. (2019), Yuelan et al. (2019) and 

Zafar et al. (2019), this article includes globalization, financial development, government 

expenditure, and institution to examine the Environmental Kuznets Curve (EKC) in EMDEs 

…” 

Rất nhiều chủ đề nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế đòi hỏi việc sử dụng các phương pháp 

kinh tế lượng, và các nhà nghiên cứu cần trình bày, giải thích và làm rõ những ưu điểm cũng 

như nhược điểm của các phương pháp này. Vì thế, các nhà nghiên cứu phải am hiểu về những 

phương pháp ước lượng được sử dụng trong các bài báo của họ để có thể mô tả chính xác và 

cung cấp cơ sở khoa học của các bước trong quá trình phân tích. Ví dụ, Le và Sarkodie (2020) 

trước tiên mô tả quá trình phân tích gồm 6 bước và cung cấp cơ sở khoa học cho các kiểm định 

và phương pháp ước lượng: “The estimation procedure consists of six steps. First, we 

conducted the cross-sectional dependence (CD) test (Pesaran, 2004). Second, we applied the 

slope homogeneity test provided by Pesaran and Yamagata (2008). Third, … Finally, to 

analyze the dynamic linkages among the variables, we carried out Dumitrescu and Hurlin’s 

tests (Dumitrescu and Hurlin, 2012).” Sau đó, họ mô tả, giải thích nội dung và ý nghĩa của 

từng bước trong quá trình phân tích bằng cách cung cấp chi tiết các công thức toán học và trích 
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dẫn các công trình nghiên cứu nền tảng. Điều này đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác, tránh các 

nhầm lẫn và sai sót. 

Việc mô tả dữ liệu, nguồn dữ liệu và ý nghĩa của các biến cần phải thực hiện rõ ràng để 

những người phản biện và đọc giả sau này dễ dàng hiểu được nội dung cũng như đánh giá tính 

tin cậy và khoa học của bài báo. Nếu cần thiết, có thể thêm các bảng hoặc ghi chú ở phần phụ 

lục để thuyết minh thêm về ý nghĩa và cách tính toán hoặc biến đổi các biến hoặc liệt kê danh 

sách các quốc gia trong phạm vi nghiên cứu. Ví dụ, Le và Ozturk (2020) sử dụng bảng ở phần 

phụ lục để liệt kê tên của 47 quốc gia trong phạm vi nghiên cứu, và họ cũng sử dụng bảng để 

mô tả các biến và nguồn dữ liệu. Trong khi đó, Le và Bao (2020) sử dụng cách viết đoạn văn 

để mô tả nguồn dữ liệu: “The data for the variables GDP, GCF, GC, FD and TO are collected 

and calculated from the World Development Indicators database provided by the World Bank. 

The data concerning RE and NRE are obtained from Energy Information Administration. The 

data of INS is retrieved from The Quality of Government Institute, University of Gothenburg, 

Sweden.” Việc lựa chọn sử dụng đoạn văn hay bảng để thuyết minh về các biến và nguồn dữ 

liệu phụ thuộc vào yêu cầu của tạp chí và quyết định của mỗi nhà nghiên cứu.   

Cấu trúc methodology and data gợi ý: 

• Trình bày rõ ràng và chi tiết phương pháp nghiên cứu 

• Trình bày và giải thích rõ ràng dữ liệu nghiên cứu 

• Trình bày mô hình nghiên cứu thực nghiệm dựa trên khung phân tích thuyết 

phục 

f) Phần kết quả và thảo luận (Results and Discussion) 

Trong phần này, kết quả nghiên cứu sẽ được trình bày. Việc sử dụng các bảng thể hiện 

kết quả ước lượng là rất phổ biến và gần như bắt buộc. Nhà nghiên cứu cần xem hướng dẫn của 

tạp chí để định dạng các bảng cho phù hợp. Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu cần viết những đoạn 

văn để mô tả, phân tích, giải thích và thảo luận các kết quả của bài báo. Cần tránh việc chỉ liệt 

kê kết quả của bài báo mà thiếu đi sự so sánh với các nghiên cứu khác. Ví dụ, Le và Sarkodie 

(2020) đã so sánh kết quả nghiên cứu của họ với các công trình nghiên cứu có liên quan: 

“Finally, our fourth research hypothesis is validated by the evidence of a feedback mechanism 

between CO2 and GDP growth. This result is not different from Bekun et al. (2019a) and Samu 

et al. (2019), thus signifying that industrial activities foster the development of the economy 

while its structural dynamics rapidly stimulate the amount of CO2 released to the 

environment.” 

Cấu trúc Results and Discussion gợi ý: 

• Trình bày rõ ràng và chi tiết các kết quả chính của nghiên cứu 

• Cung cấp các kết quả kiểm định 

• Xác nhận các giả thuyết, gắn kết với phương pháp,… 

https://healthprofessions.udmercy.edu/academics/na/agm/htresult.htm
https://healthprofessions.udmercy.edu/academics/na/agm/htresult.htm
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• Thảo luận, so sánh kết quả nghiên cứu 

g) Phần kết luận (conclusion)  

Phần kết luận tổng kết các điểm chính (chủ đề, mục đích, phương pháp, dữ liệu, kết quả, 

điểm mới, đóng góp, v.v.) của một bài báo. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu có thể cung cấp thêm 

một số hàm ý chính sách, và cần đảm bảo rằng các kiến nghị dựa trên cơ sở kết quả của bài báo 

kết hợp với các lập luận chặt chẽ và hợp lý, không dựa trên suy nghĩ chủ quan, cảm tính. Độ 

dài ngắn của các gợi ý chính sách phụ thuộc vào cách viết của các nhà nghiên cứu và số lượng 

từ tối đa của toàn bộ bài báo mà tạp chí cho phép. Các nhà nghiên cứu cần cân nhắc số lượng 

từ của các phần sao cho có thể chuyển tải nội dung bài báo một cách hiệu quả nhất. Trong lĩnh 

vực kinh tế, có thể nói phương pháp nghiên cứu đóng vai trò cực kỳ quan trọng và nó luôn luôn 

có mặt trong bất kỳ bài báo nào. Nhiều nghiên cứu dành dung lượng đáng kể cho việc mô tả, 

trình bày và phân tích phương pháp nghiên cứu và chỉ cung cấp gợi ý chính sách một cách 

ngắn gọn. Ví dụ, trong bài báo của Le và Bao (2020), các gợi ý chính sách được đưa ra dựa 

trên các kết quả đã được phân tích trước đó và gói gọn trong 2 câu: “From the aforesaid 

results, we recommend that the policy-makers of the EMDEs in Latin America and the 

Caribbean should consider fiscal policies for macroeconomic stabilization, improve 

institutional quality and implement suitable finance-led and trad-led strategies. It is also 

important to develop energy policies in order to foster the shift from non-renewable energy 

consumption to the renewable one.” Trong khi đó, Le và Ozturk (2020) và Le và Sarkodie 

(2020) dành nhiều dung lượng hơn để đưa ra hàm ý chính sách kết hợp với một số thảo luận về 

chủ đề nghiên cứu.     

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng có thể bàn luận về điểm yếu của bài báo và đưa ra 

gợi ý về hướng nghiên cứu trong tương lai. Điều này là không bắt buộc và tùy thuộc vào cách 

viết của các nhà nghiên cứu khác nhau hoặc yêu cầu của người phản biện. 

Cấu trúc Conclusion gợi ý: 

• Trình bày tóm tắt nghiên cứu và các kết quả chính 

• Đề xuất các hàm ý chính sách 

• Nêu giới hạn của nghiên cứu 

h) Phần tài liệu tham khảo (references) 

Các tạp chí khác nhau đều có những yêu cầu khác nhau về trích dẫn, và các nhà nghiên 

cứu cần tìm hiểu và tuân thủ quy tắc trích dẫn của tạp chí. Nhìn chung, các thông tin về tên tác 

giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, số trang phải được cung cấp trong phần tài liệu tham 

khảo. Các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu về kiểu trích dẫn APA được sử dụng phổ biến trong 

các lĩnh vực khoa học xã hội trong đó có kinh tế vì phần lớn tạp chí cũng yêu cầu cách thức 

trích dẫn tương tự. Trước khi nộp bản thảo vào tạp chí, nhà nghiên cứu cần kiểm tra để chắc 

rằng các tài liệu được sử dụng trong bài báo đã được liệt kê đầy đủ ở phần tài liệu tham khảo. 
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Ngoài ra, nếu sử dụng tài liệu nào đó mà không trích dẫn sẽ dẫn đến nguy cơ mắc phải lỗi đạo 

văn - một lỗi rất nghiêm trọng trong nghiên cứu khoa học.  

Các bài báo trong lĩnh vực kinh tế không sử dụng footnote để trích dẫn vì các tài liệu đã 

được trích dẫn trong bài (in-text citation) và trong phần tài liệu tham khảo (references). 

Footnote chỉ được sử dụng để giải thích ngắn gọn hoặc cung cấp thêm thông tin về một vấn đề 

nào đó mà tác giả không muốn đưa vào bài vì sẽ làm phá vỡ mạch viết và sự liên kết giữa các ý 

với nhau. Ví dụ, để chú thích cho việc đã thực hiện các kiểm định, Zhang (2011) sử dụng 

footnote để cung cấp thêm thông tin: “The detailed estimation results can be obtained upon 

request.” Trong khi đó, Odhiambo (2009), Shahbaz và cộng sự (2014), Le và Bao (2020), Le 

và Ozturk (2020), Le và Sarkodie (2020), v.v. đều không sử dụng footnote trong các bài báo 

của họ.   

3. Kết luận 

Bài viết này cung cấp một số phân tích, ví dụ và gợi ý để các nhà nghiên cứu có thể áp 

dụng trong quá trình viết bài báo và công bố quốc tế. Bên cạnh việc am hiểu chủ đề nghiên cứu 

và phương pháp nghiên cứu, cách viết và trình bày đóng vai trò quan trọng trong sự thành công 

của một bài báo. Trong lĩnh vực kinh tế, các nhà nghiên cứu cần quan tâm đến cấu trúc của một 

bài báo khoa học bao gồm các phần chính: tóm tắt (abstract), giới thiệu (introduction), tổng 

quan tình hình nghiên cứu (literature review), phương pháp nghiên cứu và dữ liệu 

(methodology and data), kết quả thực nghiệm (empirical results), kết luận (conclusion) và tài 

liệu tham khảo (references). Nếu các nhà nghiên cứu không viết tốt các phần kể trên, khả năng 

xuất bản của bài báo trên các tạp chí quốc tế có uy tín sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Vì thế, kỹ năng 

viết và trình bày bài báo nên được xem là một yếu tố quan trọng trong kỹ năng nghiên cứu của 

các nhà nghiên cứu.  
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CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ: 

KHÁI NIỆM LUẬN VÀ PHÂN LOẠI 

ThS.Trần Thùy Nhung & Lê Thị Xuân Thu 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Bài viết được xây dựng dựa trên khuôn mẫu của một nghiên cứu khái niệm luận nhằm 

đưa ra một cái nhìn khái quát về các cách thức phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong lĩnh vực kinh tế, tập trung vào sự khác biệt giữa các phương pháp luận. Một số nghiên 

cứu liên quan đến khoa học nghiên cứu và thống kê được sử dụng để làm cơ sở lý thuyết cho 

việc phân tích, đánh giá khung phân loại. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến phương thức phân 

loại phương pháp nghiên cứu gồm loại hình nghiên cứu, tính chất nghiên cứu, thiết kế nghiên 

cứu và đặc điểm dữ liệu… Trong đó, bài viết đi sâu vào trình bày các phương pháp nghiên cứu 

thuộc phương pháp luận bộ môn kinh tế dưới góc nhìn hẹp. Hệ thống quan điểm và ứng dụng 

thuộc phương pháp luận chung chỉ được đề cập dưới hình thức tổng quan. 

 

1. Giới thiệu 

Về mặt lý thuyết nghiên cứu khoa học, kinh tế là một bộ môn khoa học xã hội, đòi hỏi 

phải có những nghiên cứu mang tính hệ thống quan điểm và tri thức kinh nghiệm, đồng thời 

phải bám sát và phản ánh vấn đề thực tiễn. Vì vậy, việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu 

thích hợp là một yêu cầu cơ bản của mọi nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế. Mặc dù 

trong thực tế, phương pháp phân loại theo dữ liệu đang chiếm ưu thế, đặc biệt trong các nghiên 

cứu thực nghiệm, nhưng các phương pháp tiếp cận khác đều có đóng góp hữu ích vào việc 

nâng cao kiến thức và cải thiện chất lượng nghiên cứu (Jemna, 2016). Theo đó, phương pháp 

nghiên cứu (Research Methods) là toàn bộ các công cụ hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu khoa 

học, bao gồm việc thu thập dữ liệu hoặc bằng chứng để phân tích nhằm khám phá thông tin 

mới hoặc tạo ra sự hiểu biết tốt hơn về một vấn đề đang được nghiên cứu. Có nhiều loại 

phương pháp nghiên cứu khoa học. Các phương pháp khác nhau được sử dụng tùy thuộc vào 

hình thái của nghiên cứu khoa học (Palmatier & Houston, 2018) và góc độ mà nhà nghiên cứu 

muốn thực hiện (Buckley, 1976). Đồng thời, phương pháp nghiên cứu khoa học là hệ thống các 

nguyên lý, quan điểm liên quan đến thế giới quan (Žukauskas và đồng sự, 2018), là khung lý 

luận cơ sở của nghiên cứu. Do đó, phân loại dựa trên phương pháp luận là cách thức cơ sở và 

cần thiết trù bị cho hoạt động lựa chọn phương pháp nghiên cứu thích hợp.  

Mặt khác, là một công cụ chủ chốt có thể khái quát và xây dựng lý thuyết, các nghiên 

cứu khái niệm luận đang là một xu thế tất yếu của hoạt động nghiên cứu kinh tế, đặc biệt là 

nghiên cứu marketing (Jaakkola, 2020). Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thường gặp rủi ro trong 

việc đề xuất khuôn mẫu và thiết kế nghiên cứu cơ sở vì tính chính thống của tổng quan nghiên 

cứu tham khảo. Vì vậy, mặc dù vấn đề phân loại phương pháp nghiên cứu khá phổ biến trong 
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các nghiên cứu khoa học thực nghiệm nhưng thường tập trung vào phương pháp thu thập dữ 

liệu. Mục đích của bài viết này là làm nổi bật việc phân chia căn cứ theo phương pháp luận với 

lập luận rằng hệ thống quan điểm, đánh giá về nhân sinh quan, thế giới quan không chỉ phụ 

thuộc vào tri thức kinh nghiệm mà còn có sự khác biệt giữa các lĩnh vực khoa học khác nhau 

(tri thức khoa học). Bài viết dựa trên khuôn mẫu của bài báo khái niệm luận dưới dạng Tổng 

hợp lý thuyết và giải thích, phân loại mô hình. Vì vậy, kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng 

làm nền tảng để thiết kế nghiên cứu khác trong tương lai, đồng thời, cung cấp một cái nhìn 

khái quát về những cách thức triển khai nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế.  

2. Cơ sở luận và tổng quan nghiên cứu liên quan 

2.1. Cơ sở luận về nghiên cứu khoa học  

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động thuộc về xã hội, nhằm khám phá và tích lũy 

những hiểu biết về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã 

hội và tư duy một cách có hệ thống. Nghiên cứu khoa học cũng có thể là những quá trình áp 

dụng các ý tưởng, nguyên lý để tìm ra tri thức (Babbie, 1986).  Hệ thống tri thức này hình 

thành trong lịch sử và không ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội, được phân biệt thành 

2 hệ thống tri thức gồm: tri thức kinh nghiệm và tri thức khoa học. Nghiên cứu khoa học được 

triển khai thông qua một quy trình cụ thể gồm xác định đề tài nghiên cứu, đối tượng và phạm 

vi, xem xét tính khả thi, tìm kiếm cách thức thu thập và xử lý dữ liệu thích hợp, … Theo đó, 

phương pháp nghiên cứu là lý luận mang tính thực tiễn của nghiên cứu (Slick, 2002), là cách 

thức thu thập lý thuyết để kiểm định lý thuyết của nghiên cứu (Bernstein, 1983), là một trong 

những bước cần thiết và bắt buộc trong một nghiên cứu khoa học. Vì vậy, phương pháp nghiên 

cứu khoa học nói chung và trong lĩnh vực kinh tế nói riêng, không chỉ là một hệ thống kỹ thuật 

(Bauer, 1992) mà còn mang hình thái của các phương pháp điều tra, thực nghiệm (Beveridge, 

1950). 

2.2. Tổng quan nghiên cứu liên quan 

Phương pháp nghiên cứu khoa học là hệ thống các nguyên lý, quan điểm liên quan đến 

thế giới quan (Žukauskas và đồng sự, 2018), là khung lý luận cơ sở của nghiên cứu, vì vậy nó 

phải đảm bảo khai thác và sử dụng được hai loại tri thức của hệ thống tri thức, đồng thời phải 

bao hàm các nguyên tắc để giải quyết vấn đề nghiên cứu. Về mặt lý thuyết, phân loại phương 

pháp nghiên cứu phải phụ thuộc vào phân loại khoa học, mà phân loại khoa học lại phải tuân 

theo sự sắp xếp các bộ môn khoa học trong một hệ thống thứ bậc mang những dấu hiệu đặc 

trưng, phản ánh bản chất của chúng, như khoa học là một chỉnh thể và có thể chia khoa học tự 

nhiên thành vật lý hữu cơ và vật lý vô cơ, khoa học xã hội là một bộ phận của khoa học tự 

nhiên gọi là vật lý xã hội (Saint-Simon, 1825), hoặc chia khoa học tự nhiên thành: ngành Cơ 

học, ngành Hóa học và ngành Cơ thể học (Hegel, 2010), cộng đồng quốc tế hiện nay phân khoa 

học thành 5 lĩnh vực: khoa học Tự nhiên & khoa học chính xác; khoa học kỹ thuật; khoa học 

nông nghiệp; khoa học về sức khỏe; khoa học xã hội & nhân văn (UNESCO, 2013). Từ đó, các 

phương pháp nghiên cứu ở từng lĩnh vực khoa học khác nhau lại có sự khác biệt trong phân 

loại và quy trình thực hiện.   
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Về mặt thực tiễn, đa số các nghiên cứu về phương pháp nghiên cứu được chia thành hai 

nhóm chính, một là dựa trên dữ liệu, hai là căn cứ theo tổng quan nghiên cứu. Theo đó, phương 

pháp thu thập dữ liệu (Connaway & Powell, 2003) và đặc điểm dữ liệu là các yếu tố chủ chốt 

để phân loại phương pháp nghiên cứu theo dữ liệu, gồm phương pháp nghiên cứu cho dữ liệu 

sơ cấp và thứ cấp (Clarke, 2005), phân tích meta-analysis (Wanous và đồng sự, 1989)… 

thường được sử dụng trong hoạt động nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội (Baral, 2017). 

Mặt khác, phân loại theo tổng quan nghiên cứu dựa trên khung lý luận (Snyder, 2019), lĩnh vực 

nghiên cứu (Palmatier & Houston, 2018), chiến lược nghiên cứu (Scandura & Williams, 

2017)… lại được sử dụng phổ biến trong các ngành y sinh (Hall, 1955), tâm lý (Cuttler, 

Jhangiani & Leighton, 2019).  

Trong lĩnh vực kinh tế, dựa trên tổng quan phương pháp luận có thể là một cách thức 

phân loại phương pháp nghiên cứu thích hợp và phổ biến (Tranfiel, 2003), đặc biệt là những 

vấn đề quản trị nhân sự (Torraco, 2005). Cụ thể, phương pháp nghiên cứu được chia theo vấn 

đề nghiên cứu thành 2 nhóm chính: nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng (Dissanayake, 

2016). Việc phân loại khoa học và phương pháp nghiên cứu phải dựa trên các nguyên tắc nhất 

định, gồm: Nguyên tắc khách quan (Dựa vào đối tượng mà nó nghiên cứu) và nguyên tắc phối 

thuộc (tri thức có sau xuất phát từ tri thức có trước và bao hàm tri thức có trước) 

(Bhattacherjee, 2012). Vì vậy, nếu chỉ căn cứ theo phương pháp luận chung, việc phân loại 

phương pháp khoa học sẽ chưa đủ bám sát theo các khía cạnh và góc độ nghiên cứu. Ở bài viết 

này, tham luận sẽ tập trung trình bày về các cách thức phân chia phương pháp nghiên cứu trong 

lĩnh vực kinh tế dưới hình thái phương pháp luận bộ môn để bổ sung cho các nghiên cứu trước 

đây.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong tham luận là phương pháp nghiên 

cứu lịch sử và phương pháp nghiên cứu lý thuyết, trong đó phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

gồm các phương pháp tổng hợp và mô hình hóa lý thuyết. 

Cụ thể, bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp nghiên cứu được thực hiện bằng cách 

sử dụng các đánh giá và nội dung tường thuật tóm tắt. Các bài báo nghiên cứu được tham khảo, 

trích dẫn và tổng hợp từ bốn cơ sở dữ liệu điện tử gồm Tạp chí điện tử Emerald Management 

và Science Direct, Google Scholar và MDPI. 

Bảng 1. Các tiêu chí bao gồm và loại trừ để lựa chọn khung lý thuyết 

Tiêu chí bao gồm Tiêu chí loại trừ 

Ngôn ngữ trình bày: Anh / Việt Không liên quan đến phương pháp nghiên cứu 

Xuất bản điện tử, mã nguồn mở Nghiên cứu không hoàn chỉnh 

Sau đó, tiến hành sàng lọc thứ cấp bằng cách đánh giá nội dung phần tóm tắt và tiêu đề các bài 

viết được chọn để cung cấp câu trả lời cho mục tiêu nghiên cứu. Từ đó, hình thành nên các cơ 

sở phân loại phương pháp thông qua việc diễn giải khung lý thuyết. Ở tham luận này, có 10 bài 

nghiên cứu được sử dụng làm nền tảng phân tích. Ngoài ra, một số tài liệu liên quan đến 
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nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khoa học và sách về phương pháp nghiên cứu khoa học cũng 

được tham khảo. 

4. Kết quả nghiên cứu 

Các nghiên cứu liên quan cho thấy cơ sở để phân loại phương pháp nghiên cứu trong 

lĩnh vực kinh tế thường được chia thành 2 nhóm chính: nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng 

dụng (Dissanayake, 2016). Theo đó, nghiên cứu cơ bản tập trung vào khái quát hệ thống quan 

điểm liên quan đến đến thế giới quan và nhân sinh quan, được xem là các phương pháp luận 

chung, trong khi phương pháp luận bộ môn thuộc nghiên cứu ứng dụng trình bày các nguyên 

tắc để giải quyết vấn đề nghiên cứu (Ryan, Scapens & Theobold, 2002).  

 

Căn cứ vào lược đồ phương pháp nghiên cứu theo góc độ phương pháp luận bộ môn, 

tham luận chia các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế thành 5 nhóm chính, gồm: 

4.1. Phân loại theo mức độ chuyên sâu 
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Phương pháp 
luận chung 

Phân loại theo chức 
năng nghiên cứu 

Nghiên cứu mô tả 

Nghiên cứu giải thích 

Nghiên cứu dự báo 

Nghiên cứu sáng tạo 

Phân loại theo loại 
hình nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ bản 

Nghiên cứu ứng dụng 

Nghiên cứu triển khai 

Phương pháp 
luận bộ môn 

Phân loại theo mức độ 
chuyên sâu 

Phân loại theo mô hình 
nghiên cứu 

Phân loại theo tính 
chất nghiên cứu 

Phân loại theo địa 
điểm thực hiện 

Phân loại theo tính liên tục và cách 
thức thực hiện của nhà nghiên cứu 
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Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp 

4.2. Phân loại theo mô hình nghiên cứu 

 Thuật ngữ mô hình có nhiều định nghĩa khác nhau t y vào trường hơp sử dụng và ngữ 

cảnh, tuy nhiên, trong phạm vi ngành nghiên cứu khoa học kinh tế, khái niệm này được hiểu là 

những mô tả cụ thể về dự án nghiên cứu, bao gồm kế hoạch và tất cả hoạt động diễn ra khi thực 

hiện nghiên cứu. Thiết kế mô hình (thiết kế nghiên cứu) là việc hoạch định chi tiết các phương 

pháp nghiên cứu, quy trình và yêu cầu về thông tin cần thu thập để giải quyết mục tiêu nghiên 

cứu. Mặc d  có nhiều phương thức phân loại theo mô hình nghiên cứu nhưng phổ biến nhất là 

dựa trên mục tiêu mà nghiên cứu định hướng giải quyết, cụ thể, có thể chia thành 3 dạng: mô 

hình nghiên cứu khám phá, mô tả và nhân quả (thực nghiệm). 

Yếu tố 
Nghiên cứu              

khám phá 
Nghiên cứu mô tả 

Nghiên cứu nhân quả 

(thực nghiệm) 

  nghĩa 

Làm r  hơn các ý 

tưởng và suy nghĩ 

thông qua việc nhận 

diện các biến liên hệ, 

thu thập dữ liệu để 

xây dựng bảng hỏi, 

từ đó thiết lập các giả 

thuyết nghiên cứu. 

Mô tả thị trưởng mà không 

cần thiết lập một sự liên hệ 

giữa các yếu tố; đánh giá 

và mô tả không cần chứng 

minh mối quan hệ giữa các 

biến số 

Chủ động thực nghiệm  

nhiều lần, riêng biệt các 

hiện tượng nghiên cứu 

với sự biến thiên của 

từng nhân tố tác động 

trong những điều kiện 

khống chế để tìm hiểu 

mối quan hệ nhân quả 

giữa các biến của thị 

trường và đo lường 

chính xác ảnh hưởng đó 

Yếu 

tố 

Các loại hình nghiên cứu theo mức độ chuyên sâu 

Nghiên cứu      

khám phá 

Nghiên cứu sơ bộ 

(Mahner và Alvin, 

1988) 

Nghiên cứu   

   thăm dò 

  (John Dudovskiy, 

2016) 

Nghiên cứu      

chính thức 

((John Dudovskiy, 

2016) 

Đặc 

điểm 

Thu thập thông tin 

phản hồi của khách 

hàng và các quan 

sát trên thị trường 

– dữ liệu sơ cấp 

Nghiên cứu trong 

thời gian ngắn một 

ý tưởng thuộc một 

chủ đề nhất định 

vốn đ  có nhiều 

thông tin nhưng có 

độ tin cậy không 

cao. 

Sử dụng thông tin thứ 

cấp từ thu thập và 

thăm dò, yêu cầu tư 

vấn từ chuyên gia, đại 

lý. Chủ yếu là phân 

tích định tính, có thể 

bao gồm các nhận 

định chủ quan. 

Sử dụng thông tin thứ 

cấp độ tin cậy cao. 

Quy trình nghiên cứu 

theo hệ thống r  ràng. 

Kích c  mẫu lớn. 

Chủ yếu là phân tích 

định lượng. 

Mục 

tiêu 

Đánh giá mức độ 

ảnh hưởng và hậu 

quả của vấn đề để 

tìm kiếm giải pháp 

đối phó tạm thời 

Nhận dạng vấn đề 

hay tín hiệu của các 

cơ hội thị trường. 

Không đưa ra kết 

luận cụ thể 

Giải thích làm sáng tỏ 

thêm bản chất của vấn 

đề. Xây dựng nền tảng 

cho nghiên cứu chính 

thức. Không đưa ra 

giải pháp, kết luận cụ 

thể 

Đưa ra kết luận r  

ràng về vấn đề nghiên 

cứu và các biện pháp 

cụ thể. Chủ yếu để 

kiểm định giả thuyết 

và mối tương quan. 
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Thiết kế   

tổng thể 
Linh hoạt Cố định Cố định 

Quy trình 

nghiên cứu 
Không theo cấu trúc Cấu trúc nhất định Cấu trúc nhất định 

Mẫu Mẫu không xác suất Mẫu có xác suất Mẫu có xác suất 

Thiết kế 

 thống kê 

Không sử dụng mô 

hình thống kê cho 

phân tích 

Có sử dụng mô hình cho 

phân tích 

Hoàn toàn sử dụng mô 

hình thống kê để phân 

tích 

Phương 

pháp nghiên 

cứu 

- Nghiên cứu tại bàn 
thông qua thu thập 

thông tin (dữ liệu 

thứ cấp)  

- Nghiên cứu định 
tính bằng phỏng vấn 

trực tiếp, thảo 

luận… (dữ liệu sơ 

cấp) 

- Nghiên cứu tại hiện 
trường.  

- Nghiên cứu định lượng 
thông qua phỏng vấn 

bằng  bảng hỏi (mô hình 

mô tả toàn diện).  

- Nghiên cứu định tính 
(mô hình nhóm tập 

trung) 

- Nghiên cứu định 

lượng thông qua việc 

xây dựng các biến độc 

lập, phụ thuộc và ngoại 

lai rồi tiến hành đo 

lường mức độ tác động 

của biến độc lập đến 

biến phụ thuộc.  

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp 

4.3. Phân loại theo tính chất của nghiên cứu 

 Dựa theo tính chất của dữ liệu và các phương pháp xử lý thông tin có thể chia hoạt 

động nghiên cứu thành 2 nhóm cơ bản là định tính và định lượng. 

 Nghiên cứu định tính là phương pháp tiếp cận đối tượng thông qua việc khảo sát, thăm 

dò, mô tả và giải thích các phản ứng từ trong suy nghĩ, tình cảm của con người nhằm xác định 

bản chất và tìm kiếm các đánh giá khác biệt về đối tượng nghiên cứu. Đây là một công cụ phát 

triển điển hình chuyên d ng để khám phá và kiến thiết các ý tưởng mới đồng thời tạo dựng nên 

nền tảng giả thuyết, dữ liệu cho phương pháp định lượng khi điều kiện tiến hành phân tích định 

lượng chưa thể thực hiện. Quy trình của nghiên cứu định tính chủ yếu là những hoạt động diễn 

dịch, mô tả, tiếp cận quy nạp, tương tác và phản hồi mang tính linh hoạt, gắn liền với một 

nhóm quy mô nhỏ các đối tượng nghiên cứu thuộc nhiều tầng lớp cơ bản ( Mary Debus, 1992) 

Có ba phương pháp kỹ thuật cơ bản của nghiên cứu định tính bao gồm: 

 Phỏng vấn nhóm tập trung (Focus Group Interviews): tiến hành lựa chọn khảo sát 

với quy mô mẫu thu nhỏ bao gồm một vài nhóm khoảng ~10 người trong khuôn 

khổ một cuộc tọa đàm với sự dẫn dắt của điều phối viên. Các thành viên trong 

nhóm điển hình sẽ lần lượt cho biết ý kiến của mình hoặc trao đổi, tranh luận với 

nhau về đề tài do người điều phối viên đưa ra. Hình thức nghiên cứu này thường áp 

dụng trong việc thăm dò ý kiến khách hàng về sản phẩm mới, chương trình quảng 

cáo, khuyến m i. 

 Phỏng vấn chuyên sâu (Depth - interview):  tiến hành phỏng vấn trực tiếp không 

giới hạn về thời gian và số lượng câu hỏi các đối tượng có sự am hiểu nhất định về 

lĩnh vực được khảo sát, bao gồm các chuyên gia, các khách hàng lớn hoặc khách 
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hàng đặc biệt. Hoạt động này nhằm khai thác tối đa hiểu biết của đối tượng được 

phỏng vấn về vấn đề nghiên cứu, đồng thời đảm bảo độ tin cậy cho thông tin thu 

thập. 

 Nghiên cứu nhóm cố định (Panels): là dạng nghiên cứu được tiến hành lặp đi lặp lại 

nhiều lần trong một khoảng thời gian dài với đối tượng không đổi gồm một hay 

nhiều nhóm cố định như người tiêu d ng, hộ gia đình, các doanh nghiệp nhằm phát 

hiện ra những thay đổi trong các động thái tiêu d ng thường xuyên. Phương pháp 

này có ưu điểm về tính ổn định đối tượng, nhờ đó, có khả năng cập nhật thông tin 

tốt hơn phương pháp chọn phỏng vấn bất kỳ ngẫu nhiên.  

 Nghiên cứu định lượng là phương pháp sử dụng nhiều công cụ khác nhau để lượng hóa 

các biến liên quan đến đối tượng nghiên cứu rồi tiến hành đo lường, phản ảnh và diễn giải các 

mối quan hệ giữa một số nhân tố với nhau, từ đó kết luận về tính đại diện cho tổng thể đối 

tượng được nghiên cứu. Đây là phương pháp hay được sử dụng để nghiên cứu mối quan hệ 

giữa các khái niệm và biến số, tổng quát hóa kết quả nghiên cứu thông qua phân tích toàn diện 

và cung cấp dữ liệu để mô tả sự phân bố của các đặc điểm, tính chất của tổng thể nghiên cứu 

đồng thời khảo sát, xác định mối quan hệ nhân quả giữa chúng. Có 5 phương pháp định lượng 

chính bao gồm (Neill, 2007):  

Nguồn: Neil, 2007 

Mặc d  cả hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng đều có thể kết hợp với 

nhau trong c ng một nghiên cứu nhưng về bản chất, chúng vẫn có những đặc điểm khác nhau 

được trình bày theo bảng bên dưới: 

Yếu tố so sánh Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định lượng 

Mục tiêu phân tích 
Mô tả biến 

Mô tả, giải thích mối tương quan 

Mô tả trải nghiệm cá nhân 

Định lượng biến 

Dự báo mối tương quan ngẫu 

nhiên 

Case Study 

Những nỗ lực để làm sáng tỏ một hiện tượng bằng cách nghiên cứu sâu 

sắc một ví dụ trường hợp duy nhất của hiện tượng. Trường hợp có thể 

là một cá nhân, một sự kiện, một nhóm hay một tổ chức. 

Lý thuyết nền tảng 

(Grounded Theory) 

Để hiểu được quá trình xã hội và tâm lý đặc trưng cho một sự kiện hoặc 

tình huống. 

Hiện tượng 

(Phenomenology) 

Mô tả cấu trúc của kinh nghiệm khi họ tự nhận thức được vấn đề mà 

không cần đến lý thuyết, kết luận hoặc giả định từ  môn học khác 

Nhân chủng học 

(Ethnography) 

Tập trung vào ý nghĩa của các hoạt động xã hội học thông qua việc 

quan sát thực địa các hiện tượng văn hóa x  hội. Thông thường, nhà 

nghiên cứu thường tập trung vào một cộng đồng nhất định. 

Lịch sử 

(History) 

Tập hợp có hệ thống các dữ liệu và một số đánh giá khách quan về các 

sự kiện lịch sử có liên quan, nhằm kiểm tra giả thuyết về nguyên nhân, 

tác động, hoặc các xu hướng của những sự kiện này có thể giúp giải 

thích các sự kiện hiện tại và dự đoán các sự kiện trong tương lai. 

http://wilderdom.com/OEcourses/PROFLIT/JamesNeill.htm
http://www.misq.org/misqd961/isworld/case.htm
http://www.analytictech.com/mb870/introtoGT.htm
http://www.connect.net/ron/phenom.html
http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/ethno.htm
http://www.mnstate.edu/wasson/ed603/ed603lesson9.htm
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Mô tả quan niệm nhóm Mô tả đặc điểm của nhóm dân số 

Định hướng Định hướng thăm dò quá trình  

Kết quả được định hướng dựa 

trên việc suy diễn, kiểm định giả 

thuyết  

Đặc điểm 

Nhấn mạnh vào sự hiểu biết từ 

quan điểm của người cung cấp  

Cách tiếp cận thông qua lý lẽ và 

giải thích 

Nhấn mạnh vào kiểm tra bằng 

chứng dựa trên cơ sở lập luận 

hoặc các nguyên nhân của các sự 

kiện 

Cách tiếp cận logic và phê phán 

Định dạng câu hỏi Kết thúc mở Kết thúc đóng 

Định dạng dữ liệu 
Số liệu (thu được bằng cách gán 

giá trị số để ước lượng) 

Văn bản (thu được từ băng ghi 

âm, băng ghi hình và ghi chép 

hiện trường) 

Tính linh hoạt trong 

thiết kế nghiên cứu 

Vài khía cạnh của nghiên cứu có 

thể điều chỉnh linh hoạt 

Phản ứng của người tham gia ảnh 

hưởng đến cách thức đặt vấn đề 

và thứ tự câu hỏi 

Thiết kế nghiên cứu lặp đi lặp lại, 

tạo điều kiện để điều chỉnh câu 

hỏi thu thập dữ liệu theo những gì 

được ghi nhận  

Thiết kế nghiên cứu là ổn định từ 

đầu đến cuối 

Phản ứng của người tham gia 

không ảnh hưởng đến cách thức 

đặt vấn đề và thứ tự câu hỏi 

Thiết kế nghiên cứu là t y thuộc 

vào các giả định và điều kiện 

thống kê 

4.4. Phân loại theo địa điểm thực hiện 

 Dựa vào địa điểm tiến hành hoạt động nghiên cứu, có thể phân loại nghiên cứu thành 3 

dạng nghiên cứu chính gồm: nghiên cứu tại bàn, tại hiện trường và tại phòng thí nghiệm. 

 Nghiên cứu tại bàn (Desk research): là kỹ thuật thu thập dữ liệu thứ cấp dựa trên nguồn 

thông tin có sẵn được thực hiện chủ yếu tại bàn giấy hoặc tận dụng linh hoạt hệ thống mạng 

lưới internet, không cần trực tiếp đến hiện trường. Nghiên cứu tại bàn rất hiệu quả trong giai 

đoạn bắt đầu của nghiên cứu thị trường khi hầu hết các thông tin cơ bản có thể dễ dàng thu thập 

và trở thành chuẩn mực trong quá trình nghiên cứu, đồng thời quá trình nghiên cứu cũng trở 

nên nhanh chóng và ít tốn kém.  

 

 Nghiên cứu tại hiện trư ng (Field research): là phương pháp nghiên cứu được thực hiện 

ngay tại địa điểm mà có thể tiếp cận trực tiếp với các đối tượng cần nghiên cứu và tiến hành 

thu thập thông tin thông qua quan sát, kiểm đếm, ghi hình, ghi âm hay phỏng vấn. Chất lượng 

của các kết quả thu được từ nghiên cứu này phụ thuộc vào sự am hiểu về lĩnh vực và địa điểm 

Nghiên cứu tại bàn 

Nghiên cứu tại bàn nội bộ 

Nghiên cứu tại bàn ngoại vi 

Nghiên cứu tại bàn trực tuyến 

Chính phủ công bố thông tin 

Nghiên cứu tại bàn khách hàng 
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thực hiện của người nghiên cứu cũng như trình độ, khả năng nhận thức của các đối tượng tham 

gia. Khi tiến hành nghiên cứu tại hiện trường, việc trình bày, lưu giữ một bản ghi chép các số 

liệu và thông tin khảo sát là điều hết sức cần thiết. Quá trình ghi chép hiện trường bắt đầu ngay 

khi nhà nghiên cứu tiếp cận thực địa và tiến hành quan sát đối tượng. Mọi hành vi, thái độ của 

đối tượng trước cuộc khảo sát cũng cần được nhận định nhằm kịp thời nắm bắt những yếu tố có 

thể ảnh hưởng đến việc tương tác với họ. 

 Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm (Research in laboratory): Là phương pháp thực 

nghiệm được tiến hành để nghiên cứu các đối tượng – sự vật, hiện tượng, quá trình của tự 

nhiên và x  hội cũng như các hoạt động của con người bằng cách giả lập hoặc thực hiện bằng 

thiết bị chuyên môn, phương tiện kỹ thuật đặc biệt chỉ có trong các phòng thí nghiệm. Có 2 

dạng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm bao gồm: 

 Thực nghiệm xác nhận: có hay không có hiện tượng nào khác ảnh hưởng đến đối tượng 

và quá trình nghiên cứu. 

 Thực nghiệm hình thành: nghiên cứu các hiện tượng trực tiếp xảy ra trong quá trình 

hình thành những đặc điểm của đối tượng và quá trình nghiên cứu. 

4.5. Phân loại theo tính liên tục và cách thức thực hiện của nhà nghiên cứu 

Nghiên cứu đặc biệt ( d-hoc Research) (Bernard, 2006): Ad hoc (tiếng Latin nghĩa là 

cho “mục đích đặc biệt ) là dạng nghiên cứu được tiến hành trên cơ sở duy nhất một lần với 

thiết kế linh hoạt và sử dụng quy mô mẫu phân tầng nhằm cung cấp những phản ánh tức thời 

về một vấn đề cụ thể hoặc để làm sáng tỏ một vấn đề đột xuất xuất hiện tại một thời điểm nhất 

định.  Nghiên cứu đặc biệt  bao gồm các loại hình nghiên cứu (Jim Riley, 2012): 

 Khảo sát việc sử dụng sản phẩm 

 Kiểm tra quá trình thử nghiệm sản phẩm mới  

 Xây dựng và phát triển chiến dịch quảng cáo (thu thập thông tin của người 

tiêu d ng về một chiến dịch quảng cáo cụ thể) 

 Khảo sát thương hiệu doanh nghiệp  

 Khảo sát sự hài lòng của khách hàng (có thể XD thành nghiên cứu liên tục) 

Nghiên cứu liên tục (Continuous Research) (Jim Riley, 2012): là dạng nghiên cứu được 

thực hiện trên cơ sở liên tục hoặc định kỳ để theo d i những thay đổi theo thời gian của một 

đối tượng cụ thể. Cách phổ biến nhất để tiến hành nghiên cứu liên tục là sử dụng một nhóm cố 

định người tham gia, có tính chất đại diện cho quy mô dân số, khả năng thu thập thông tin đều 

đặn, ổn định. Dữ liệu liên tục cũng có thể được thu thập với quy mô mẫu c a toàn bộ dân số 

một quốc gia, mẫu đó sẽ được cập nhật sau mỗi lần khảo sát thực địa.  

Các nghiên cứu kết hợp (Omnibus Studies): là dạng nghiên cứu tổng hợp do cơ quan 

nghiên cứu chuyên nghiệp thực hiện định kỳ cho nhiều khách hàng c ng một lúc. Mỗi khách 

hàng (người muốn có được thông tin) sẽ đặt ra những yêu cầu cơ bản về dữ liệu mà mình cần 

có. Cơ quan nghiên cứu sẽ kết hợp các câu hỏi có c ng mục đích của nhiều khách hàng lại với 
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nhau và tiến hành khảo sát ở nhiều địa điểm khác nhau, quy mô khác nhau c ng một lúc. 

Phương pháp này có thể tiết kiệm được chi phí vì thông tin có thể chia s  cho nhiều đối tượng 

c ng sử dụng, đồng thời với lợi thế đó, cơ quan nghiên cứu cũng dễ dàng tổ chức được một 

cuộc điều tra qui mô lớn hơn và có tính cách chuyên nghiệp cao hơn so với từng doanh nghiệp 

thực hiện riêng l . 

5. Kết luận 

Việc phân loại phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế theo phương pháp luận 

cho phép nhà nghiên cứu có thể lựa chọn thiết kế nghiên cứu và khuôn mẫu trình bày thích 

hợp. Theo đó, các phương pháp nghiên cứu thuộc phương pháp luận chung có thể được triển 

khai dưới dạng nghiên cứu khái niệm luận kết hợp phân tích meta-analysis, trong khi phương 

pháp luận bộ môn hỗ trợ nhà nghiên cứu đi sâu vào tìm hiểu từng khía cạnh của vấn đề nghiên 

cứu. Đồng thời, khi sử dụng phương pháp nghiên cứu phân loại theo phương pháp luận bộ 

môn, khả năng ứng dụng liên ngành cũng dễ dàng hơn khi sự kết hợp nghiên cứu hai khái niệm 

thuộc hai lĩnh vực khác nhau nhưng có phạm vi và tương quan tiệm cận nhau. Tuy nhiên, bài 

viết chỉ tập trung trình bày các phương pháp nghiên cứu theo phương pháp luận bộ môn, chưa 

giải thích về sự khác biệt rõ ràng giữa hai phương pháp phân loại này. Đây cũng là hướng 

nghiên cứu có thể mở rộng trong tương lai.  
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ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG CÁC NGHIÊN CỨU KINH TẾ 

ThS.Hoàng Thị Thuý & Lê Thị Xuân Thu 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

      TÓM TẮT 

      Bài tham luận cung cấp đánh giá toàn diện về những tiến bộ gần đây của Học máy trong 

các ứng dụng đặc biệt là các lĩnh vực mới nổi. Đầu tiên các tác giả giới thiệu các khái niệm 

về học máy và phân loại chúng theo giải thuật. Tiếp theo, dựa vào những nghiên cứu trước 

đây, các tác giả tổng hợp, phân tích những đóng góp ban đầu của Học máy đối với ngành 

kinh tế học. Kết quả cho thấy, các công cụ và mô hình của học máy kết hợp đã thể hiện những 

ưu điểm vượt trội hơn tiêu biểu là đối với các ứng dụng dự báo giá cổ phiếu, xu hướng giá 

tiền điện tử, dự báo nhu cầu sử dụng năng lượng, chiến lược giao dịch, phân tích xu hướng 

năng lượng, các vấn đề về chính sách, chiến lược. Cuối cùng thông qua bài viết, các tác giả 

đưa ra những nhìn nhận về hạn chế của Học máy và từ đó đề xuất những hướng nghiên cứu 

mở rộng của nó trong tương lai. 

    Từ khóa: Học máy, mô hình, ứng dụng, kinh tế năng lượng, tài chính, chính sách, dự báo, 

đề xuất 

      

    ABSTRACT 

The paper provides a comprehensive review of the recent advances in Machine Learning 

especially emerging applications. Firstly, the authors introduce the concepts of machine 

learning and classify them by algorithm. Next, based on previous studies, we synthesize and 

analyze the machine learning's early contributions to economics. The results show that the 

tools and models of combined machine learning have shown outstanding advantages, 

typically in the applications of stock price forecasting, cryptocurrency price trends, energy 

demand forecasting, energy trend analysis, policy and strategy issues. Finally, through the 

article, we give their views on the limitations of Machine Learning and then propose its 

further research directions in the future. 

    Keywords: Machine learning, model, application, energy economics, finance, policy, 

forecasting, proposal 

 

 

1. Tổng quan nghiên cứu 
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Học máy (Machine Learning, ML) đề cập đến một lớp mô hình khoa học có thể học hỏi 

từ dữ liệu và cải thiện hiệu suất của chúng theo thời gian. Nguồn gốc của ML bắt nguồn từ 

sự quan tâm của cộng đồng khoa học vào những năm 1950 và 1960 trong việc tái tạo lại 

việc học của con người thông qua các chương trình máy tính. Từ quan điểm này, ML trích 

xuất kiến thức từ dữ liệu, sau đó có thể được sử dụng để dự đoán và tạo ra thông tin mới. 

Thông tin này làm giảm sự không chắc chắn vì nó chỉ ra cách giải quyết các vấn đề cụ thể.  

ML đặc biệt hữu ích trong việc xử lý các tác vụ mà giải pháp phân tích không thể 

hướng dẫn rõ ràng, chẳng hạn như xử lý hình ảnh và giọng nói, nhận dạng mẫu hoặc các tác 

vụ phân loại phức tạp. Hiệu suất vượt trội của các mô hình ML trong việc xử lý, phân loại 

và dự báo bằng cách sử dụng dữ liệu phức tạp và quy mô lớn, đã làm cho chúng trở nên phổ 

biến trong nhiều lĩnh vực của ngành năng lượng. Một danh sách các ứng dụng trong ngành 

năng lượng bao gồm thăm dò mỏ dầu và khí đốt (Anifowose và cộng sự, 2017), quy trình 

dầu và khí (Zendehboudi và cộng sự, 2018), dự báo bức xạ mặt trời (Voyant và cộng sự, 

2017), tối ưu hóa các lò phản ứng (Zeng và cộng sự, 2018), dự báo năng lượng gió 

(Heinermann và Kramer, 2016), hệ thống năng lượng gió (Marugán và cộng sự, 2018), dự 

đoán sự cố (Gupta và cộng sự, 2015), dự báo phụ tải điện (Jurado và cộng sự, 2015), và mối 

quan hệ giữa năng lượng và nước (Zaidi và cộng sự, 2018).  

ML cũng đã được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng liên quan đến phân tích kinh tế 

và tài chính, chẳng hạn như dự đoán giá và quản lý rủi ro. So sánh giữa các đặc điểm của 

ML với các mô hình kinh tế lượng truyền thống (ví dụ, mô hình tự hội quy tích hợp trung 

bình trượt ARIMA hoặc mô hình tự hồi quy phương sai không đồng nhất tổng quát 

GARCH) giải thích lý do cho sự phổ biến ngày càng tăng của ML trong kinh tế năng lượng. 

Ưu điểm của phương pháp ML so với các phương pháp được đề xuất bởi thống kê hay kinh 

tế lượng cổ điển là các thuật toán ML có thể quản lý một lượng lớn dữ liệu có cấu trúc và 

phi cấu trúc và đưa ra quyết định hoặc dự báo nhanh chóng. Hiệu suất vượt trội như vậy bởi 

vì các mô hình ML không đưa ra bất kỳ giả định nào được chỉ định trước về dạng hàm của 

phương trình, sự tương tác giữa các biến và phân phối thống kê của các tham số. Thay vào 

đó, các phương pháp ML tập trung vào việc đưa ra các dự đoán chính xác cho các biến kết 

quả. 

 Các nhà nghiên cứu sử dụng mô hình học máy để giải quyết các vấn đề khác nhau liên 

quan đến kinh tế học. Học sâu (Deep Learning, DL), như một lĩnh vực máy học mới nổi, 

hiện đang được ứng dụng trong nhiều khía cạnh của xã hội ngày nay, từ xe tự lái đến nhận 

dạng hình ảnh, dự đoán nguy cơ, tin học, và tin sinh học (Casalino và cộng sự, 2017 hoặc 

182Ardabil và cộng sự, 2019). Một số nghiên cứu so sánh đã đánh giá hiệu suất của các mô 
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hình DL với các mô hình ML tiêu chuẩn, ví dụ: máy vectơ hỗ trợ (SVM), K-láng giềng gần 

nhất (KNN) và mạng nơ-ron hồi quy tổng quát (GRNN) trong các ứng dụng kinh tế. Mặt 

khác, mô hình học máy kết hợp bao gồm hai hoặc nhiều thuật toán đơn lẻ và được sử dụng 

để tăng độ chính xác của các mô hình khác (Nosratabadi và cộng sự, 2020). Mô hình kết 

hợp có thể được hình thành bằng cách kết hợp hai thuật toán học máy dự đoán hoặc một 

thuật toán học máy và một phương pháp tối ưu hóa để tối đa hóa chức năng dự đoán (Torabi 

và cộng sự, 2019). Người ta đã chứng minh rằng các mô hình học máy kết hợp hoạt động tốt 

hơn các thuật toán đơn lẻ và cách tiếp cận như vậy đã cải thiện độ chính xác của dự đoán 

(Mosavi và cộng sự, 2018). Thuật toán học máy Ensemble là một trong những thuật toán 

Học có giám sát sử dụng nhiều thuật toán học máy để cải thiện quy trình học tập và tăng độ 

chính xác của dự đoán (Mosavi và cộng sự, 2019). Các mô hình Ensemble áp dụng các thuật 

toán đào tạo khác nhau để tăng cường đào tạo và học hỏi từ dữ liệu (Torabi và cộng sự, 

2018). 

 Mặc dù sử dụng rộng rãi ML trong kinh tế, theo hiểu biết tốt nhất của các tác giả, 

không có tài liệu tổng quan nào đánh giá một cách có hệ thống các tài liệu hiện có. Với 

những lợi ích của một nghiên cứu như vậy, bài báo này nhằm mục đích cung cấp một đánh 

giá về các bài báo được xuất bản gần đây trên các tạp chí liên quan đến kinh tế khác nhau. 

Bài đánh giá của chúng tôi tập trung vào các mục tiêu như sau: 

1) Khái niệm Học máy và phân loại dựa trên các thuật toán. Các tác giả cung cấp những 

kiến thức chung nhất và sơ lược để người đọc có thể tiếp cận lĩnh vực này dễ dàng. 

2) Các lĩnh vực ứng dụng của Học máy, các thuật toán thường được sử dụng trong các 

lĩnh vực đó thông qua việc đánh giá và tổng hợp những nghiên cứu trước đây. 

 3) Các lĩnh vực ứng dụng phổ biến và chưa được khám phá trong phân tích chính sách, 

chiến lược. 

 4) Đánh giá những hạn chế của Học máy và từ đó đề xuất những hướng nghiên cứu 

trong tương lai. 

2. Khái niệm Học Máy 

Học máy (Machine Learning, ML) là một phương tiện trong Trí Tuệ nhân tạo, sử 

dụng các thuật toán cho phép máy tính có thể tự học từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề 

cụ thể như làm cho máy tính có khả năng nhận thức cơ bản của con người (nghe, nhìn, hiểu, 

giải toán,..) và hỗ trợ cho con người xử lý một lượng thông tin khổng lồ phải đối diện hằng 

ngày (Vũ Hữu Tiệp, 2018). ML đóng một vai trò quan trọng trong nhiều ngành khoa học và 

các ứng dụng của nó là một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. ML được sử 
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dụng để lọc thứ rác (email spam), để dự đoán thời tiết, trong chẩn đoán y tế, khuyến cáo sản 

phẩm, nhận diện khuôn mặt, phát hiện gian lận thẻ tín dụng, v.v. 

ML có 2 nhánh thuật toán cơ bản dựa vào cách chúng ta cấp dữ liệu huấn luyện cho 

mô hình, cách sử dụng và loại vấn đề cần xử lý đó là: học có giám sát (Supervised Learning) 

và học không giám sát (Unsupervised Learning). Học có giám sát bao gồm các thuật toán 

đưa các dữ liệu đầu vào (input) thành các kết quả đầu ra (label) tương ứng. Đầu vào phải 

biết trước giá trị label của chúng và được dùng để dự đoán giá trị biến đầu ra hay còn gọi là 

biến trả lời. Tùy thuộc vào biến đầu ra là rời rạc hay liên tục mà chúng ta có thể phân biệt 

hai nhiệm vụ được giám sát: phân loại (Classification) hay hồi quy (Regression) và đây 

cũng là hai thuật toán điển hình thuộc nhóm này. 

 Dữ liệu trong các thuật toán thuộc nhánh Học không giám sát chỉ có đầu vào mà 

không cần đầu ra. Nó được sử dụng chủ yếu để khám phá cấu trúc và mối quan hệ dữ liệu. 

Các thuật toán thuộc nhóm này có thể không dự đoán được đầu ra những vẫn trích xuất 

được các thông tin quan trọng dựa vào mối liên hệ giữa các điểm dữ liệu. Ứng dụng của 

Học không giám sát là giải quyết các bài toán phân cụm hay giảm chiều dữ liệu. Phân cụm 

sẽ phân tích các đặc trưng của dữ liệu thành các nhóm khác nhau, đưa dữ liệu đầu vào có 

những đặc tính gần giống nhau thành từng nhóm. Không phải tất cả các phương pháp giảm 

kích thước đều liên quan đến việc tạo các cụm; Các phương pháp cũ hơn như phân tích các 

thành phần chính có thể được sử dụng để giảm số chiều, trong khi các phương pháp hiện đại 

bao gồm thừa số hóa ma trận (tìm hai ma trận chiều thấp mà tích của nó gần đúng với ma 

trận lớn hơn), chính quy hóa trên chuẩn của ma trận, thừa số hóa Poisson phân cấp và mạng 

nơ-ron. 

 Những công cụ này rất hữu ích như một bước trung gian thực nghiệm trong kinh tế 

học. Chúng cung cấp một cách thức theo hướng dữ liệu để tìm các bài báo tương tự, các bài 

đánh giá về nhà hàng, v.v. và do đó tạo ra các biến số có thể được sử dụng trong các phân 

tích kinh tế. Các biến này có thể là một phần của việc xây dựng các biến kết quả hoặc biến 

giải thích, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ví dụ, nếu một nhà phân tích muốn ước tính một mô 

hình nhu cầu của người tiêu dùng đối với các mặt hàng khác nhau, thì thông thường người 

ta sẽ mô hình hóa sở thích của người tiêu dùng dựa trên đặc điểm của các mặt hàng đó. 

Nhiều mục được liên kết với mô tả văn bản cũng như các bài đánh giá trực tuyến. Học 

không giám sát có thể được sử dụng để khám phá các mặt hàng có mô tả sản phẩm tương tự 

trong giai đoạn đầu của việc tìm kiếm. Học không giám sát còn có thể được sử dụng thêm 

để phân loại các bài đánh giá. Một chỉ số cho nhóm soát xét có thể được sử dụng trong các 

phân tích tiếp theo mà nhà phân tích không cần phải sử dụng đến các đánh giá; Dữ liệu sẽ 
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tiết lộ liệu một loại đánh giá nhất định có liên quan đến chất lượng cảm nhận của người tiêu 

dùng hay không. Một lợi thế của việc sử dụng phương pháp học không giám sát để tạo hiệp 

biến là dữ liệu kết quả hoàn toàn không được sử dụng. Do đó, mối quan tâm về tương quan 

giả giữa các hiệp biến được xây dựng và kết quả quan sát được ít có vấn đề hơn. 

Ngoài ra, còn có hai nhóm thuật toán là Học bán giám sát (Semi-supervised Learning) 

và Học tăng cường (Reinforcement Learning). Có những trường hợp khi mà ranh giới giữa 

Học giám sát và Học không giám sát không rõ ràng, tập huấn luyện bao gồm những cặp đầu 

ra, đầu vào và những dữ liệu chỉ có đầu vào. Khi đó ta phải sử dụng thuật toán của Học bán 

giám sát. Và có những bài toán không yêu cầu về dữ liệu huấn luyện, nhưng các mô hình 

phải học cách đưa ra quyết định bằng cách giao tiếp với môi trường xung quanh, nhận phản 

hồi từ môi trưởng để tự củng cố hành vi. Những thuật toán như vậy thuộc nhóm Học tăng 

cường. 

3. Ứng dụng Học Máy trong nghiên cứu kinh tế 

Trong bài đánh giá gần đây về ứng dụng của Học máy của tác giả (Saeed Nosratabadi 

và cộng sự, 2020) đã dùng cơ sở dữ liệu 57 bài báo (bình duyệt đăng trên Thomson Reuters 

Web-of-Science (WoS) và Elsevier Scopus). Cơ sở dữ liệu của nghiên cứu này bao gồm đã 

được phân tích và phân loại theo hai tiêu chí:  lĩnh vực nghiên cứu / ứng dụng và loại 

phương pháp. Dựa trên việc xem xét các bài báo theo ứng dụng, người ta thấy rằng các bài 

báo này được thiết kế để giải quyết các vấn đề về năm ứng dụng khác nhau, đó là Thị 

trường chứng khoán (37 bài), Tiếp thị (6 bài), Thương mại điện tử (8 bài), Phá sản doanh 

nghiệp (3 bài) và Tiền điện tử (3 bài). Ngoài ra, các bài báo được phân tích theo loại phương 

pháp, chỉ ra rằng 42 thuật toán học máy đã được sử dụng trong số 57 bài báo được đánh giá. 

Nghiên cứu thêm cho thấy rằng 9 bài báo đã sử dụng 9 mô hình học sâu đơn lẻ, 18 mô hình 

học sâu kết hợp, 7 mô hình máy học kết hợp và 8 mô hình tổng hợp.  

3.1 Ứng dụng Học Máy trong Thị trường chứng khoán 

Việc áp dụng học máy, cụ thể là Học sâu (Deep Learning) vào thị trường chứng khoán 

đã trở nên phổ biến hơn so với các lĩnh vực kinh tế học, có đến 37 bài trên tổng số 57 bài 

báo được đánh giá thuộc nhóm này. Đầu tư vào thị trường chứng khoán có lãi, trong khi lợi 

nhuận càng cao thì rủi ro càng cao. Vì vậy, các nhà đầu tư luôn cố gắng xác định và ước tính 

giá trị cổ phiếu trước khi có bất kỳ hành động nào. Giá trị cổ phiếu thường bị ảnh hưởng bởi 

các yếu tố kinh tế và chính trị không thể kiểm soát được khiến việc xác định xu hướng thị 

trường chứng khoán trong tương lai khá là khó khăn. Không chỉ bản chất của thị trường 

chứng khoán rất dễ biến động và phức tạp, mà dữ liệu chuỗi thời gian tài chính cũng không 

cố định. Do đó, các mô hình dự báo truyền thống không đủ tin cậy để dự đoán giá trị cổ 
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phiếu. Các nhà nghiên cứu liên tục tìm kiếm các phương pháp luận mới dựa trên các thuật 

toán Học máy để nâng cao độ chính xác của các dự đoán đó.  

Dự báo giá cổ phiếu là mục tiêu của 29 trong số 37 bài báo. Các nghiên cứu khác  ứng 

dụng Học máy trong phân tích bối cảnh của văn bản để trích xuất thông tin chủ quan, nhằm 

xác định xu hướng thay đổi trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, quản lý danh mục đầu tư, 

giao dịch theo thuật toán (tức là sử dụng hệ thống tự động được lập trình sẵn để giao dịch), 

giao dịch chứng khoán tự động, danh mục đầu tư có trách nhiệm với xã hội, dự đoán xu 

hướng chỉ số S&P 500 và dự đoán giá quyền chọn trao đổi-thương mại (EFT) là mục tiêu 

của các bài báo khác sử dụng phương pháp Học máy. Chuỗi thời gian tài chính đóng vai trò 

là nguồn dữ liệu của tất cả các nghiên cứu này, ngoại trừ các nghiên cứu nhằm phân tích 

quan điểm, sử dụng các nguồn dữ liệu khác nhau chẳng hạn như từ phương tiện truyền 

thông xã hội và tin tức tài chính. 

Các thuật toán được dùng chủ yếu để dự báo cổ phiếu ở đây là mạng bộ nhớ ngắn dài 

(Long Short-Term Memory, LSTM), Mạng nơ ron sâu (Deep Neural Network, DNN), Mạng 

nơ ron tích chập (Convolutional Neural Network, CNN), hoặc sử dụng dữ liệu chuỗi thời 

gian...Tamura và cộng sự (2018) đã đưa ra phương pháp tiếp cận hai chiều để dự đoán giá 

trị cổ phiếu trong đó các chỉ số tài chính kỹ thuật của thị trường chứng khoán Nhật Bản 

được nhập làm dữ liệu đầu vào cho LSTM để dự đoán, sau đó dữ liệu về báo cáo tài chính 

của các công ty liên quan được truy xuất và được thêm vào cơ sở dữ liệu. Wang và cộng sự 

(2020) đã cố gắng tìm ra mô hình tốt nhất để dự đoán chuỗi thời gian tài chính của quản lý 

danh mục đầu tư nhằm tối ưu hóa việc hình thành danh mục đầu tư. Họ so sánh kết quả của 

LSTM với SVM, RF (Rừng ngẫu nhiên, Random Forest), DNN và mô hình trung bình động 

tích hợp tự động hồi quy (ARIMA) và nhận ra rằng LSTM phù hợp hơn với dự báo chuỗi 

thời gian tài chính. Sử dụng LSTM, Fister và cộng sự (2019) đã thiết kế một mô hình để 

giao dịch chứng khoán tự động. Họ cho rằng hiệu suất của LSTM cao hơn đáng kể so với 

các chiến lược giao dịch truyền thống, chẳng hạn như chiến lược giao dịch thụ động và dựa 

trên quy tắc cũ. 

Bên cạnh đó, Go và Hong (2019) đã sử dụng phương pháp DNN để dự đoán giá trị cổ 

phiếu. Đầu tiên, họ đào tạo phương pháp này bằng dữ liệu chuỗi thời gian, sau đó kiểm tra 

và xác nhận khả năng dự đoán của mô hình của họ. Song và cộng sự (2019) đã phát triển 

DNN sử dụng 715 tính năng đầu vào mới để dự báo biến động giá cổ phiếu. Họ cũng so 

sánh hiệu suất của mô hình của họ với các mô hình khác bao gồm các tính năng đầu vào dựa 

trên giá đơn giản. Để dự đoán hành vi thị trường chứng khoán, Chong, Han và Park (2017) 

đã kiểm tra hoạt động của DNN. Họ coi lợi nhuận cổ phiếu trong ngày với tần suất cao là 
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đầu vào trong mô hình của họ. Họ đã phân tích khả năng dự đoán bằng phân tích thành phần 

chính (PCA), tự động mã hóa. Kết quả từ nghiên cứu này cho thấy, DNN có khả năng dự 

đoán tốt với thông tin nhận được từ phần dư của chế độ tự động hồi quy. 

 Ngoài ra, Sim và cộng sự (2019) đã phát triển một mô hình dự đoán giá cổ phiếu bằng 

cách điều chỉnh CNN. Hiệu suất dự đoán của CNN cho thấy dự báo giá cổ phiếu tốt hơn 

ANN (Mạng nơ ron nhân tạo, Artificial Neural Network) và SVM. Dingli và Fournier 

(2017) đã áp dụng CNN để dự đoán chuyển động trong tương lai của giá cổ phiếu và nhận 

thấy rằng độ chính xác dự đoán của mô hình của họ là 65% khi dự đoán giá của tháng tiếp 

theo và là 60% đối với giá của tuần tiếp theo. 

3.2 Ứng dụng Học Máy trong Tiếp Thị 

Mục đích nghiên cứu của các bài báo thuộc nhóm tiếp thị cho thấy rằng các thuật toán 

học máy chủ yếu được sử dụng để nghiên cứu hành vi của khách hàng và các hoạt động 

khuyến mại, đó là lý do tại sao những bài báo này được xếp vào nhóm tiếp thị có nhãn. Như 

đã thấy trong bảng dưới, hai nghiên cứu áp dụng một phương pháp học sâu đơn và ba 

nghiên cứu sử dụng phương pháp học sâu kết hợp. Ngoài ra, những nghiên cứu này sử dụng 

nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như dữ liệu chuỗi thời gian của khách hàng, các 

trường hợp nghiên cứu điển hình và phương tiện truyền thông xã hội (xem bảng 1). Ví dụ, 

Paolanti và cộng sự (2019) đã sử dụng mạng nơ-ron phức hợp sâu (Deep Convolutional 

Neural Network, DCNN) để phát triển một rô-bốt di động, được gọi là ROCKy, để phân 

tích bản đồ nhiệt theo thời gian thực của các cửa hàng bán lẻ để phát hiện tình trạng hết 

hàng (SOOS) và các hoạt động khuyến mãi. Dingli, Marmara, và Fournier (2017) đã nghiên 

cứu các giải pháp để xác định các mô hình và đặc điểm giữa dữ liệu giao dịch để dự đoán 

tình hình chuyển đổi của khách hàng trong ngành bán lẻ. Để làm như vậy, họ đã so sánh 

hiệu suất của CNN và máy Boltzmann bị hạn chế (RBM), nhận ra RBM hoạt động tốt hơn 

trong dự đoán "Churn Customer". 

Bảng 1: Phương pháp Học máy sử dụng trong tiếp thị 

 

Nguồn: (Saeed Nosratabadi và cộng sự, 2020) 
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3.3 Ứng dụng Học máy trong tiền điện tử 

Quá trình ra quyết định liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử tương tự như đầu tư vào thị 

trường chứng khoán, nơi mà dự đoán về giá trị tương lai là yếu tố quyết định và hiệu quả đối 

với các quyết định đầu tư. Áp dụng mô hình học máy để dự đoán xu hướng giá tiền điện tử là 

một vấn đề nghiên cứu hấp dẫn đang nổi lên trong các tài liệu gần đây (xem Bảng 2). Ví dụ: 

Lahmiri và Bekiros (2019) đã áp dụng các phương pháp học sâu để dự đoán giá của các loại 

tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Digital Cash và Ripple, đồng thời so sánh hiệu suất dự đoán của 

LSTM và GRNN. Phát hiện của họ cho thấy rằng mô hình LSTM có hiệu suất tốt hơn so với 

GRNN (Mạng lưới nơ ron hồi quy tổng quát, Generalized Regression Neural Networks). Altan, 

Karasu và Bekiros (2019) tuyên bố rằng việc tích hợp LSTM và biến đổi wavelet (EWT) cải 

thiện hiệu suất của LSTM trong việc dự báo giá tiền điện tử khi thử nghiệm mô hình sử dụng 

dữ liệu chuỗi thời gian Bitcoin, Ripple, Digital Cash và Litecoin. Jiang và Liang (2017) đã phát 

triển một mô hình CNN để dự đoán giá của Bitcoin như một ví dụ về tiền điện tử. Họ đào tạo 

mô hình bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử về giá tài sản tài chính và sử dụng trọng số danh 

mục đầu tư làm đầu ra của mô hình. 

Bảng 2: Phương pháp Học Máy sử dụng trong tiền điện tử 

 

 

Nguồn : (Saeed Nosratabadi và cộng sự, 2020) 

3.4 Ứng dụng Học máy trong Kinh tế năng lượng 

Trong những năm gần đây, nhiều nhà nghiên cứu đã ứng dụng Học máy trong các bài 

viết về lĩnh vực kinh tế năng lượng như dự báo giá dầu thô, khí đốt tự nhiên, điện, dự báo 

nhu cầu sử dụng năng lượng, chiến lược giao dịch, phân tích xu hướng năng lượng,...Hamed 

Ghoddusi và cộng sự (2019) đã đánh giá một cách nghiêm túc 130 bài báo ứng dụng Học 

máy trong lĩnh vực này được xuất bản từ năm 2005 đến 2018 trên các tạp chí liên quan đến 

năng lượng và kinh tế hàng đầu Xếp hạng Tạp chí SCImago (SJR), Chỉ số trích dẫn Khoa 

học mở rộng (SCIE), Chỉ số trích dẫn Khoa học xã hội (SSCI) và Chỉ số trích dẫn Nghệ 

thuật & Nhân văn (A & HCI). Kết quả cho thấy Dự báo giá các loại năng lượng là phổ biến 

nhất chiếm 43 %, theo sau là dự báo/ mô hình nhu cầu sử dụng năng lượng với 39 %, các 

bài nghiên cứu về cấu trúc năng lượng chiếm 7%, Phân tích chính sách 6% (xem Hình 1). 

Hình 1: Tần suất tương đối của các ứng dụng sử dụng Học máy trong kinh tế năng 

lượng 
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Nguồn: (Hamed Ghoddusi và cộng sự, 2019) 

Dựa theo nghiên cứu của Hamed Ghoddusi và cộng sự (2019), ta cũng dễ dàng thấy 

được: Số lượng các bài báo sử dụng các thuật toán Học máy để ứng dụng trong Kinh tế năng 

lượng đăng trên các tạp chí cũng tăng dần từ năm 2005 đến 2018 (Xem Hình 2) 

Hình 2: Số bài báo ứng dụng học máy trong kinh tế năng lượng theo năm 

 

 

Nguồn: (Hamed Ghoddusi và cộng sự, 2019) 

Giá hàng hóa năng lượng thường thể hiện các đặc điểm phức tạp như phi tuyến tính, 

phụ thuộc vào độ trễ, không ổn định và phân cụm khiến việc sử dụng các mô hình truyền 

thống đơn giản trở nên khó khăn (Cheng và cộng sự, 2018). Các phương pháp ML có thể 

cung cấp hiệu suất dự báo cao hơn vì chúng có tính linh hoạt cao hơn trong việc xử lý các 
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động lực phức tạp bên trong. Phần lớn các bài báo tập trung vào dự đoán giá cả đều xem xét 

dự đoán giá dầu thô hoặc giá điện. Dự đoán giá khí đốt tự nhiên ít thường xuyên hơn nhiều. 

Các giải thuật dự báo giá dầu thô chủ yếu dựa trên phiên bản mạng nơ ron thần kinh cải tiến 

và lai, máy véc tơ hỗ trợ. Ngoài ra, việc kết hợp nhiều phương pháp tiếp cận tổng hợp đã trở 

nên phổ biến gần đây. Ví dụ như Yu và cộng sự (2008) sử dụng dạng phân tích thực nghiệm 

(Empirical Mode Decomposition, EMD) dưa trên Học mạng lưới thần kinh tổng hợp 

(Neural Network Ensemble Learning, NNEL) và Ding (2018) mở rộng cách tiếp cận này để 

dự đoán giá dầu. Yu và cộng sự (2017) đề xuất một cách tiếp cận dự báo tổng hợp, phương 

pháp dữ liệu thưa (Sparse Representation, SR) và Mạng lưới thần kinh truyền thẳng 

(Feedforward Neural Network, FNN) để cải thiện khả năng dự báo giá dầu. Các mô hình 

Học sâu như một phiên bản nâng cao hơn của mạng thần kinh nhân tạo, vẫn chưa được áp 

dụng rộng rãi để dự báo giá dầu thô. Một ngoại lệ là Zhao và cộng sự (2017) sử dụng thuật 

toán DL cho dự báo này. Bài báo kết hợp Bộ tự mã hóa khử nhiễu xếp chồng (Stacked 

Denoising Autoencoders, SDAE) - một kỹ thuật Học sâu - với tập hợp bootstrap (Bagging). 

Quy trình Bagging tạo ra nhiều tập dữ liệu để đào tạo một tập hợp các mô hình cơ sở SDAE. 

3.5 Ứng dụng Học Máy trong Phân tích các chính sách, chiến lược 

Đã có một số ứng dụng thành công các phương pháp dự báo vào các vấn đề chính sách. 

Kleinberg và cộng sự (2015) cho rằng các phương pháp ML để dự báo đóng góp quan trọng 

vào việc phân tích chính sách và đưa ra các quyết định. Ví dụ như quyết định xem có nên 

thực hiện phẫu thuật thay khớp háng cho một bệnh nhân lớn tuổi hay không. Nếu bạn có thể 

dự đoán dựa trên đặc điểm cá nhân rằng bênh nhân sẽ chết trong vòng một năm, thì bạn 

không nên thực hiện phẫu thuật. Nhiều người Mỹ bị giam giữ trong khi chờ xét xử. Nếu bạn 

có thể dự đoán ai sẽ ra hầu tòa, bạn có thể cho tại ngoại nhiều hơn. Các thuật toán học máy 

hiện đang được sử dụng cho quyết định này ở một số lĩnh vực pháp lý. Một ví dụ tự nhiên 

khác là tính điểm tín dụng; một bài báo kinh tế của Bjorkegren và Grissen (2017) sử dụng 

phương pháp ML để dự đoán việc hoàn trả khoản vay bằng cách sử dụng dữ liệu điện thoại 

di động.  

Trong các ứng dụng khác, Goel, Rao và Shroff  (2016) sử dụng phương pháp ML để 

kiểm tra luật ―stop and frisk‖, sử dụng những gì có thể quan sát được về một vụ việc của 

cảnh sát để dự đoán xác suất kẻ tình nghi có vũ khí và họ chỉ ra rằng người da đen ít có khả 

năng hơn người da trắng sở hữu vũ khí. Glaeser và cộng sự (2016) đã giúp các thành phố 

thiết kế một cuộc thi xây dựng mô hình dự báo vi phạm quy định về sức khỏe trong các nhà 

hàng nhằm phân bổ nguồn lực thanh tra tốt hơn. Số lượng các bài nghiên cứu sử dụng ML 

cùng với hình ảnh từ vệ tinh và bản đồ đường phố để dự đoán nghèo đói, an toàn…ngày 
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càng tăng (Naik và cộng sự, 2017). Glaeser, Kominers và cộng sự (2015) cho rằng có nhiều 

ứng dụng loại phương pháp dự đoán này. Nó được sử dụng để so sánh kết quả theo thời gian 

rất chi tiết, do đó có thể đánh giá tác động của nhiều chính sách và kéo theo sự thay đổi, 

chẳng hạn như sự tái sinh của các khu phố. Nói rộng hơn, các cơ hội mới được tạo ra bởi 

hình ảnh và cảm biến quy mô lớn có thể dẫn đến các loại phân tích mới về năng suất và 

phúc lợi. 

Dự đoán giúp cho việc đưa ra quyết định phù hợp hơn ví dụ những người gần như chắc 

chắn sẽ chết sớm không nên phẫu thuật thay khớp háng và người giàu không nên nhận viện 

trợ nghèo. Athey và cộng sự (2017) thảo luận về cách xác định những yếu tố có nguy cơ cao 

và những tác nhân cần can thiệp để có lợi nhất. Việc xác định những tác nhân như vậy là 

một câu hỏi suy luận nhân quả và việc trả lời nó đòi hỏi nhiều mục tiêu hơn là chỉ dự đoán. 

Có thể cần các thí nghiệm ngẫu nhiên hoặc thí nghiệm tự nhiên để ước tính những yếu tố 

không đồng nhất và chỉ định các chính sách tối ưu. 

Mặc dù, ML có rất nhiều ứng dụng trong phân tích chính sách, chiến lược nhưng theo 

nghiên cứu của các tác giả vẫn còn rất nhiều vấn hạn chế, cần mở rộng, khai thác đối với 

lĩnh vực này.  

Vấn đề đầu tiên, tính cân bằng trong mô hình ML, chẳng hạn như liệu các thuật toán có 

thúc đẩy phân biệt đối xử theo giới tính hoặc chủng tộc khi được sử dụng trong các cơ sở 

như tuyển dụng, quyết định tư pháp hay cho vay hay không. Có một số câu hỏi thú vị có thể 

được xem xét, làm thế nào các ràng buộc không cân bằng được loại bỏ? Loại cân bằng nào 

được mong muốn? Ví dụ, nếu một mô hình dự đoán được sử dụng để phân bổ các cuộc 

phỏng vấn việc làm dựa trên sơ yếu lý lịch, sẽ có hai loại lỗi, Loại I và Loại II. Đơn giản là 

chỉ ra rằng nói chung không thể cân bằng cả lỗi Loại I và Loại II trên hai nhóm người khác 

nhau (ví dụ: nam và nữ), vì vậy nhà phân tích phải chọn cái nào để cân bằng (hoặc cả hai). 

Xem Kleinberg, Mullainathan và Raghaven (2016) để phân tích thêm và phát triển tính công 

bằng vốn có trong thuật toán dự đoán. Nhìn chung, tài liệu về chủ đề này đã phát triển 

nhanh chóng trong hai năm qua và các tác giả hy vọng rằng khi các thuật toán ML được 

triển khai trong ngày càng nhiều ngữ cảnh, chủ đề sẽ tiếp tục phát triển. Các mô hình ML sẽ 

giúp phân bổ nguồn lực tốt hơn; các thuật toán có thể sử dụng nhiều thông tin hơn con 

người, và do đó giảm khả năng sai sót khi con người chỉ dựa vào các khuôn mẫu. Trong 

phạm vi mà các thuật toán không bị ràng buộc gây ra các hậu quả phân phối không mong 

muốn, thì có thể hạn chế các thuật toán. Tóm lại, các thuật toán có thể được đào tạo để tối 

ưu hóa các mục tiêu theo các ràng buộc, và do đó, việc áp đặt các mục tiêu xã hội lên các 

thuật toán có thể dễ dàng hơn so với các quyết định chủ quan của con người. 
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Vấn đề thứ hai, nảy sinh là tính ổn định của mô hình, ví dụ, để đáp ứng với sự thay đổi 

của mẫu hoặc sự thay đổi đến từ môi trường. Có rất nhiều ý tưởng liên quan trong học máy, 

bao gồm cả việc điều chỉnh miền (cách bạn làm cho một mô hình được đào tạo trong một 

môi trường hoạt động tốt trong môi trường khác), ―chuyển giao học tập‖ và những thứ khác. 

Mối quan tâm cơ bản là các thuật toán ML thực hiện các tìm kiếm toàn diện trên một số 

lượng rất lớn các biến quan sát đầu vào nhằm tìm kiếm mô hình tốt nhất dự đoán Y dựa trên 

X. Các mô hình sẽ tìm ra các mối quan hệ tinh tế giữa X và Y, một trong số đó có thể không 

ổn định xuyên thời gian hoặc trên các môi trường. Ví dụ: trong vài năm gần đây, có thể có 

nhiều video về mèo với đàn piano hơn là những video về chó với đàn piano. Do đó, sự hiện 

diện của cây đàn piano trong video có thể dự đoán mèo. Tuy nhiên, đàn piano không phải là 

đặc điểm cơ bản của loài mèo có khả năng giữ trong các môi trường, và vì vậy nếu xuất hiện 

hiện tượng khi chó chơi đàn piano, thì hiệu suất của thuật toán ML có thể bị ảnh hưởng. Đây 

có thể không phải là vấn đề đối với một công ty công nghệ sử dụng lại các mô hình của 

mình với dữ liệu mới hàng ngày, nhưng các mô hình dự đoán thường được sử dụng trong 

khoảng thời gian dài. Ví dụ, các mô hình chấm điểm tín dụng có thể được giữ cố định, vì 

việc thay đổi chúng khiến khó đánh giá rủi ro của nhóm người tiêu dùng chấp nhận tín 

dụng. Các mô hình tính điểm được sử dụng trong y học có thể được giữ cố định trong nhiều 

năm.  

Vấn đề thứ ba, khả năng thao túng. Trong ứng dụng sử dụng dữ liệu di động để chấm 

điểm tín dụng, một mối lo ngại là người tiêu dùng có thể lấy dữ liệu từ nhà cung cấp khoản 

vay (Bjorkegren và Grissen, 2017). Ví dụ, nếu một số kiểu hành vi nhất định giúp người tiêu 

dùng vay được khoản vay, thì họ sẽ tìm cách thay đổi để đạt được kiểu hành vi đó, chẳng 

hạn, nếu tiền trợ cấp được phân bổ cho các ngôi nhà trông nghèo nàn qua hình ảnh vệ tinh, 

các ngôi nhà hoặc làng mạc có thể sửa đổi diện mạo trên không của ngôi nhà đó để làm cho 

chúng trông kém hơn. Một lĩnh vực mở cho nghiên cứu trong tương lai liên quan đến cách 

hạn chế các mô hình ML để làm cho chúng ít bị thao túng hơn. Athey và Wager (2017) thảo 

luận về một số ví dụ khác điều này. Ngoài ra còn có những cân nhắc khác có thể được đưa 

vào ML bao gồm thời gian tính toán, chi phí thu thập và duy trì ―các tính năng‖ được sử 

dụng trong một mô hình, v.v. Ví dụ, các hãng công nghệ đôi khi sử dụng các mô hình đơn 

giản để giảm thời gian phản hồi cho các yêu cầu thông tin của người dùng theo thời gian 

thực. 

Nhìn chung, dự đoán của các tác giả là các nhà khoa học xã hội, đặc biệt là các nhà kinh 

tế sẽ đóng góp rất nhiều vào việc xác định các loại vấn đề, các hạn chế trong các nghiên cứu 
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hiện tại và đề xuất giải pháp cho chúng. Điều này không chỉ giúp việc ứng dụng ML trong 

chính sách tốt hơn mà còn tạo ra nguồn phong phú cho các nghiên cứu tiếp theo. 

4 Những đề xuất về nghiên cứu Học máy 

Mặc dù Học máy với những công cụ và giải thuật có ứng dụng rất lớn trong nghiên cứu 

kinh tế trên nhiều lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, tiếp thị, thương mại, du lịch, phân tích 

chính sách, chiến lược…nhưng vẫn tồn tại những hạn chế khi áp dụng. Dưới đây chúng tôi 

đưa ra những hạn chế và đề xuất cách khắc phục cũng như hướng nghiên cứu mới trong 

tương lai nhằm cải thiện hiệu quả và tận dụng được tối ưu các mô hình Học máy.  

Các mô hình Học máy thường đòi hỏi số lượng quan sát đủ lớn để huấn luyện và làm 

tập kiểm tra. Đây là một rào cản lớn đối với việc áp dụng ML trong các lĩnh vực như kinh tế 

vĩ mô, bởi vì chỉ có một số quan sát hạn chế tồn tại (ví dụ, 50-100). (Dietterich, 2000) lập 

luận rằng việc áp dụng một phương pháp học máy kết hợp có thể giảm thiểu rủi ro liên quan 

đến việc thiếu dữ liệu. Nếu không có đủ dữ liệu, nhiều giả thuyết có cùng độ chính xác về 

huấn luyện có thể được chọn làm thuật toán. Do đó, các phương pháp kết hợp có thể giảm 

nguy cơ chọn sai mô hình bằng cách tổng hợp tất cả các mô hình như vậy. Hơn nữa, một 

biện pháp khắc phục khác được đề xuất là sử dụng lý thuyết kinh tế như một hướng dẫn để 

lựa chọn biến số phù hợp. Cách tiếp cận này đã được áp dụng để dự báo các biến số kinh tế 

vĩ mô như lạm phát và thất nghiệp, ví dụ Moshiri và cộng sự (1999), Moshiri và Cameron 

(2000), và Moshiri và Brown (2004) và cũng có thể được sử dụng trong các trường hợp như 

năng lượng tiêu thụ khi tần số dữ liệu thấp. Kết hợp một mô hình lý thuyết với các kỹ thuật 

ML là hướng đi cho nghiên cứu ML nói chung. Ví dụ, Gu và cộng sự (2018) đánh giá một 

số thuật toán ML và kết luận rằng chúng có thể cải thiện mô tả hành vi giá tài sản, đặc biệt 

là đo lường rủi ro so với các phương pháp kinh tế lượng truyền thống. Trong một số lĩnh 

vực kinh tế năng lượng (ví dụ, thị trường điện, nhu cầu phục hồi, đầu tư tối ưu), lý thuyết 

đưa ra hướng dẫn rõ ràng cho phân tích thực nghiệm. Các tác giả không tìm thấy bất kỳ bài 

báo lớn nào có chứa cả mô hình lý thuyết vi mô và mô hình ML. Do đó, đây là một câu hỏi 

mở và là cơ hội để mở rộng hướng phân tích trong tương lai theo hướng đạt được dữ liệu 

minh bạch và ứng dụng mạnh mẽ hơn. 

Bên cạnh đó, về mặt giải thuật các tiến bộ gần đây trong các kỷ thuật của Học sâu đang 

thực sự cách mạng hóa toàn bộ không gian ML. Nhờ cấu trúc nhiều lớp của chúng, các 

phương pháp DL cho phép thuật toán xử lý số lượng đầu vào lớn với độ chính xác cao. Các 

phương pháp DL rất có lợi khi xử lý một tập hợp lớn các quan sát ví dụ dữ liệu giao dịch 

trong ngày hay dữ liệu hình ảnh dựa trên GIS. 
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Một điều đáng chú ý là các học giả và nhà nghiên cứu doanh nghiệp thường xuyên sử 

dụng các kỹ thuật ML để hình thành các phương pháp dự đoán thị trường kinh tế trong 

tương lai và đưa ra một hệ thống giao dịch hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận (Choudhury và 

cộng sự, 2014). Đặc biệt, trong vài năm gần đây, ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu khai 

thác các phương pháp ML trong biến động giá cả và biến động của các loại công cụ tài 

chính khác nhau (Cavalcante và cộng sự, 2016). Tuy nhiên, các bài báo, tài liệu về việc sử 

dụng các kỹ thuật ML để dự báo và thực hiện chiến lược giao dịch trên thị trường kinh tế 

năng lượng vẫn còn rất hạn chế. Và đây cũng là vấn đề mở cho các hướng nghiên cứu ứng 

dụng ML trong tương lai.  

Một hạn chế quan trọng của các tài liệu hiện tại về sử dụng ML trong kinh tế là một số 

bài báo nhấn mạnh quan điểm khoa học máy tính, tối ưu hóa các tham số tính toán trong khi 

quan điểm kinh tế hoặc tài chính có thể bị bỏ qua. Trong khi đó một số tài liệu khác tập 

trung vào ý nghĩa kinh tế hoặc tài chính mà không khám phá hết khả năng của các thuật toán 

để giải thích vấn đề đang nghiên cứu. Vì vậy những nghiên cứu vừa tận dụng được cả hai ý 

nghĩa kinh tế và phân tích thuật toán để giải quyết bài toán nên là xu hướng để phát triển. 

Một khía cạnh nữa là hầu hết các bài báo được đánh giá đều sử dụng các thuật toán học 

có giám sát trong khi việc áp dụng các phương pháp học không giám sát vào các lĩnh vực 

khác nhau như tiếp thị và quản lý rủi ro là rất hạn chế. Các vấn đề liên quan đến tiếp thị và 

quản lý khách hàng có thể được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật phân nhóm như 

K-means để phân khúc khách hàng theo các đặc điểm nhân khẩu học hoặc hành vi khác 

nhau và khả năng họ vỡ nợ hoặc chuyển đổi công ty. Trong lĩnh vực quản lý rủi ro năng 

lượng, có thể xác định các sự kiện không mong muốn và hạn chế chúng bằng cách sử dụng 

các thuật toán xếp hạng hoặc phân tích thành phần chính của ML. 

5 Kết luận 

Việc sử dụng Học máy để giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế đang gia tăng 

đáng kể. ML đã cho thấy những đóng góp lớn vào sự tiến bộ của các mô hình kinh tế mới và 

các giải pháp dựa trên dữ liệu. Cung cấp các phương pháp khoa học tiên tiến mô tả một hình 

ảnh rõ ràng về dữ liệu trong các lĩnh vực liên quan đến kinh tế. Do đó, mục tiêu chính của 

nghiên cứu này là đánh giá, tổng hợp những ứng dụng trong kinh tế học trong rất nhiều lĩnh 

vực từ thị trường chứng khoán, tiếp thị, tiền điện tử, đến các ngành mới nổi gần đây như 

kinh tế năng lượng, phân tích chính sách, chiến lược. Bài tham luận của các tác giả cung cấp 

cái nhìn khái quát về Học máy cũng như những ứng dụng của nó dựa trên các tài liệu nghiên 

cứu trước đây. Nó góp phần cung cấp những hiểu biết về lĩnh vực theo chính các tác giả đó 

là những giải thuật và phương pháp hữu ích cho nghiên cứu kinh tế. Các tác giả thông qua 
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bài viết cũng đề cập đến các phương pháp Học máy đơn cũng như các phương pháp học 

máy kết hợp để đa dạng hóa các giải thuật giải quyết các bài toán thực tế hiệu quả hơn. 

Đồng thời, những hạn chế của Học máy và những ý tưởng đề xuất của các tác giả là cơ sở 

cho những nghiên cứu mở rộng đối với việc ứng dụng Học máy trong tương lai. 
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TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ DẦU, GIÁ VÀNG VÀ COVID-19 ĐẾN CHỈ SỐ VN-INDEX 

VÀ HNX-INDEX CỦA VIỆT NAM 

NCS.ThS.Hồ Hoàng Gia Bảo & NCS.ThS.Nguyễn Quốc Phong 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Bài viết nghiên cứu tác động của giá dầu và giá vàng đến các chỉ số VN-Index và HNX-

Index của Việt Nam từ ngày 04/01/2010 đến ngày 10/11/2020, trong đó có phân tích ảnh 

hưởng của dịch COVID-19. Tất cả các chuỗi logarit tự nhiên của các biến đều là I(1) và 

không có đồng liên kết, đồng thời tồn tại hiệu ứng ARCH trong mô hình hồi quy OLS của các 

chuỗi sai phân, do đó, bài viết sử dụng mô hình GARCH(1,1) để phân tích tác động của tỷ suất 

sinh lợi của giá dầu, giá vàng trước và trong dịch COVID-19 đến tỷ suất sinh lợi của VN-

Index và HNX-Index. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ suất sinh lợi của giá dầu ảnh hưởng cùng 

chiều đến tỷ suất sinh lợi của VN-Index và HNX-Index trước và trong dịch COVID-19. Tuy 

nhiên, tỷ suất sinh lợi của giá vàng không ảnh hưởng đến các chỉ số chứng khoán của Việt 

Nam. Do đó, bài viết đã tìm thấy bằng chứng vàng là tài sản phòng vệ yếu và tài sản trú ẩn 

yếu (Baur & McDermott, 2010). Kết quả nghiên cứu còn cho thấy dịch COVID-19 không ảnh 

hưởng đến tỷ suất sinh lợi trung bình của VN-Index trong giai đoạn 2010–2020 nhưng có ảnh 

hưởng tích cực đến chỉ số HNX-Index. Bênh cạnh đó, dịch COVID-19 làm tăng tác động của 

tỷ suất sinh lợi giá dầu đến các chỉ số VN-Index và HNX-Index của Việt Nam. Hơn nữa, có sự 

khác nhau giữa tác động tức thời và tác động trễ của tỷ suất sinh lợi giá dầu và giá vàng đến 

các chỉ số VN-Index và HNX-Index. 

 

1. Giới thiệu 

Dầu, vàng và chứng khoán từ lâu đã luôn nhận được sự quan tâm rộng rãi ở nhiều quốc 

gia trên thế giới. Tác động của giá dầu và giá vàng đến thị trường chứng khoán là một trong 

những đề tài truyền thống trong lĩnh vực tài chính và được phân tích bởi nhiều công trình 

nghiên cứu. Ví dụ, Miller và Ratti (2009) cho thấy thị trường chứng khoán của 6 nước thuộc 

khối OECD chịu ảnh hưởng tiêu cực từ giá dầu. Oberndorfer (2009) cũng cho ra kết quả tương 

tự đối với thị trường chứng khoán ở các nước châu Âu. Một số nghiên cứu khác ủng hộ tác 

động âm của giá dầu đến giá chứng khoán bao gồm: Raza và cộng sự (2016), Arfaoui và Rejeb 

(2017), Trinh và Đan (2018). Arfaoui và Rejeb (2017) kết luận, từ năm 1995 đến 2015, chỉ số 

chứng khoán thế giới MSCI tăng khi giá vàng tăng. Ở một số quốc gia như Việt Nam, Trung 

Quốc, Ấn Độ, Nga, Nam Phi và Brazil, giá vàng có ảnh hưởng tích cực đến thị trường chứng 

khoán (Raza và cộng sự, 2016; Khoa, 2018). Ở một số nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Chile, Mexico, 

Thái Lan, Indonesia và Malaysia thì giá vàng có tác động âm đến thị trường chứng khoán 

(Raza và cộng sự, 2016; Tursoy & Faisal, 2018).  
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 Một trong những đặc điểm nổi bật trong nghiên cứu về giá vàng là khả năng vàng trở 

thành tài sản phòng vệ và tài sản trú ẩn. Baur và McDermott (2010) cung cấp định nghĩa về tài 

sản phòng vệ (hedge) và tài sản trú ẩn (safe haven). Cụ thể, tài sản phòng vệ mạnh là tài sản có 

tương quan âm đối với các tài sản và danh mục khác ở mọi thời điểm. Tài sản phòng vệ yếu là 

là tài sản không có tương quan đối với các tài sản và danh mục khác ở mọi thời điểm. Tài sản 

trú ẩn mạnh là tài sản có tương quan âm với các tài sản và danh mục khác trong một khoảng 

thời gian nào đó như khủng hoảng tài chính hay thị trường chứng khoán đi xuống. Tài sản trú 

ẩn yếu là tài sản không có tương quan với các tài sản và danh mục khác trong một khoảng thời 

gian nào đó như khủng hoảng tài chính hay thị trường chứng khoán đi xuống. Bên cạnh đó, 

Baur và McDermott (2010) phân tích dữ liệu từ 1979 đến 2009 và phát hiện vàng là tài sản trú 

ẩn yếu ở các nước Úc, Brazil, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật, Nga, Thụy Sĩ, Anh 

trong thời điểm thị trường chứng khoán đi xuống năm 1987. Trong khi đó, vàng là tài sản trú 

ẩn mạnh ở Canada và Mỹ. Hơn nữa, nhìn chung, vàng vừa là tài sản phòng vệ, vừa là tài sản 

trú ẩn ở các nước châu Âu và Mỹ (Baur & McDermott, 2010). 

Dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc đến nền kinh tế và tài chính toàn cầu. Anh và Gan 

(2020) phân tích mẫu gồm 723 công ty niêm yết ở Việt Nam từ ngày 30/01/2020 đến 

30/05/2020. Họ tìm thấy tác động tiêu cực của số ca nhiễm COVID-19 đến tỷ suất sinh lợi của 

cổ phiếu các công ty. Ashraf (2020) nghiên cứu dữ liệu bảng của 64 quốc gia từ ngày 

22/01/2020 đến ngày 17/04/2020 và tìm thấy tác động âm của số ca nhiễm COVID-19 đến tỷ 

suất sinh lợi của thị trường chứng khoán. He và cộng sự (2020) xem xét 2.895 công ty niêm yết 

trên thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến của Trung Quốc trong giai đoạn 

03/06/2019–13/03/2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy dịch COVID-19 có tác động âm đến các 

công ty trong các ngành vận tải, khai khoáng, điện lực và môi trường. Tuy nhiên, dịch COVID-

19 có tác động tích cực đến các ngành sản xuất, công nghệ thông tin, giáo dục và y tế. 

2. Mô hình, dữ liệu và phương pháp ước lượng 

Mô hình GARCH(1,1) được sử dụng để đánh giá tác động của giá dầu và giá vàng đến 

chỉ số VN-Index và HNX-Index. Lý do mô hình GARCH(1,1) được chọn bởi vì tính đơn giản, 

tính ổn định và tính hiệu quả của nó vượt trội hơn so với các mô hình GARCH có độ trễ khác 

(Engle, 2001; Hansen & Lunde, 2005). Mô hình GARCH(1,1) cho VN-Index được biểu diễn 

như sau: 

                                                                               

                                   
                        

  
           

        
                                                              

Theo Bollerslev (1986) và Engle (2001), điều kiện của mô hình GARCH(1,1) là các hệ 

số          trong phương trình 2 phải lớn hơn 0 và         . Trong phương trình 1, vnit, 

oilt và goldt lần lượt là chỉ số VN-Index, giá dầu và giá vàng ở ngày t với t=1 đại diện cho ngày 
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đầu tiên trong mẫu quan sát (04/01/2010) và t=2562 đại diện cho ngày cuối cùng (10/11/2020). 

Các ký hiệu ln và d lần lượt là phép toán lấy logarit tự nhiên và sai phân bậc 1. Do đó, dlnvnit 

được hiểu là: 

                           (
    

      
)                    

với rvnit là tỷ suất sinh hợi của chỉ số VN-Index ở ngày t. Vì thế, dlnvnit là thước đo cho tỷ suất 

sinh lợi của chỉ số VN-Index và trong bài nghiên cứu này, tác giả xem dlnvnit như là tỷ suất 

sinh lợi của chỉ số VN-Index. Tương tự, dlnoilt và dlngoldt lần lượt được xem như là tỷ suất 

sinh lợi của giá dầu và giá vàng ở ngày t. Bên cạnh đó, việc sử dụng sai phân bậc 1 cũng sẽ 

đảm bảo tính từng của các biến trong mô hình. Biến giả covid nhận giá trị 0 nếu t < 2373 (tức 

là trước ngày 23/01/2020: ngày mà ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam) 

và nhận giá trị 1 nếu t  2373. Các biến covid.dlnoilt và covid.dlngoldt trong mô hình 1 là các 

biến tương tác nhằm đo lường ảnh hưởng của giá dầu và giá vàng đến chỉ số VN-Index trước 

và trong dịch COVID-19.    

Mô hình GARCH(1,1) cho HNX-Index được trình bày ở phương trình 4 và 5: 

                                                                  

                                       
                  

   
 
            

         
                                                                

Giống như trường hợp của chỉ số VN-Index đã đề cập ở trên, ta cũng có điều kiện ràng buộc 

của mô hình GARCH(1,1) là các hệ số                   và           . Trong 

phương trình 4, hnxt là chỉ số HNX-Index ở ngày t, và tất cả các ký hiệu và các biến cũng như 

ý nghĩa của các hệ số hồi quy đều tương tự với phương trình 1.  

Bài viết sử dụng dữ liệu theo ngày của chỉ số VN-Index, HNX-Index (nguồn: 

VNDIRECT), giá dầu West Texas Intermediate (WTI) và giá vàng lúc 3 giờ chiều trên thị 

trường London (nguồn: Fred) trong giai đoạn 04/01/2010–10/11/2020. Thống kê mô tả và đồ 

thị của các biến được trình bày trong bảng 1 và hình 1.   

Bảng 1: Thống kê mô tả của các biến 

Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Min Max 

lnvni 2,562 6.435567  0.3108071 5.819282 7.093678 

lnhnx 2,562 4.501682  0.2687626 3.925137 5.232285 
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lnoil 2,562 4.182576  0.3642694 2.187174 4.721886 

lngold 2,562 7.219295  0.1450352 6.955974 7.633926 

dlnvni 2,561 0.0002383  0.0117692 -0.0696421 0.0586901 

dlnhnx 2,561 -0.000094  0.0134492 -0.0693002 0.0820956 

dlnoil 2,561 -0.0002667  0.0336245 -0.720273 0.4258323 

dlngold 2,561 0.0002014  0.0104128 -0.0959616 0.0513344 

covid 2,562 0.0741608  0.2620836 0 1 

covid.dlnoil 2,561 -0.0001253  0.0265076 -0.720273 0.4258323 

covid.dlngold 2,561 0.0000734  0.0037387 -0.0526457 0.0513344 

Hình 1: Đồ thị của các biến 
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3. Kết quả thực nghiệm 

Dựa vào hình 1, có thể suy đoán các biến dlnvni, dlnhnx, dlnoil, dlngold là các biến dừng 

và có hiện tượng volatility clustering. Điều này có thể cho thấy sự phù hợp của mô hình ARCH 

hoặc GARCH cho các biến này. Tuy nhiên, trước tiên cần thực hiện kiểm định tính dừng của 

các biến. Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị được cho trong bảng 2. 

Bảng 2: Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị 

Kiểm định Dickey-Fuller (độ trễ 1, không có yếu tố xu thế) 

 Giá trị thống kê Z(t) p-value 

lnvni -0.570 0.8777 

lnhnx -2.019 0.2785 

lnoil -2.201 0.2058 

lngold -1.405 0.5799 

dlnvni -45.298*** 0.0000 

dlnhnx -49.984*** 0.0000 

dlnoil -57.054*** 0.0000 

dlngold -51.487*** 0.0000 

Kiểm định Phillips-Perron (độ trễ 1, không có yếu tố xu thế) 

 Giá trị thống kê Z(t) p-value 

lnvni -0.786 0.8233 

lnhnx -2.072 0.2561 

lnoil -2.001   0.2863 

lngold -1.330 0.6153 

dlnvni -45.649*** 0.0000 

dlnhnx -50.179*** 0.0000 
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dlnoil -56.980*** 0.0000 

dlngold -51.522*** 0.0000 

Ghi chú: Ký hiệu d là toán tử sai phân bậc 1. Ký hiệu ***, **, * thể hiện ý nghĩa thống kê ở mức 

1%, 5 và 10%.  

Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị cho thấy các biến lnvni, lnhnx, lnoil, lngold đều là các 

biến I(1) và sai phân bậc một của chúng (dlnvni, dlnhnx, dlnoil, dlngold) đều là các biến I(0). 

Như vậy, khi các biến đều là I(1) thì cần phải xem xét sự tồn tại của đồng liên kết, và một trong 

các kiểm định phù hợp là phương pháp của Johansen (Johansen, 1988; Johansen & Juselius, 

1990). Trước tiên, để kiểm tra đồng liên kết giữa lnvni, lnoil và lngold, tác giả tìm độ trễ tối ưu 

dựa trên tiêu chí AIC và SBIC. Theo tiêu chí AIC, độ trễ tối ưu là 14 và theo tiêu chí SBIC, độ 

trễ tối ưu là 2. Sau đó, kiểm định đồng liên kết của Johansen ở các độ trễ này cho thấy không 

tồn tại vector đồng liên kết. Ngoài ra, tác giả thực hiện kiểm định Johansen cho tất cả các độ trễ 

từ 1 đến 16
a
 và cũng không phát hiện đồng liên kết giữa các biến lnvni, lnoil và lngold. Đối với 

các biến lnhnx, lnoil và lngold, độ trễ tối ưu theo tiêu chí AIC là 14 và độ trễ tối ưu theo tiêu 

chí SBIC là 1, và kiểm định Johansen ở các độ trễ trên không phát hiện vector đồng liên kết. 

Bên cạnh đó, tác giả cũng thực hiện kiểm định Johansen cho tất cả các độ trễ từ 1 đến 16
a
 và 

cũng không thể phát hiện đồng liên kết giữa các biến lnhnx, lnoil và lngold. Vì vậy, mô hình 

VECM không thể sử dụng vì các biến I(1) không có đồng liên kết. Do đó, cần phải lấy sai phân 

của các biến lnvni, lnhnx, lnoil và lngold để có những phân tích hồi quy đáng tin cậy.

                                                 
a
 Vì kết quả chọn độ trễ tối ưu và kiểm định đồng liên kết ở tất cả các độ trễ từ 1 đến 16 khá dài nên tác 

giả không trình bày trong bài viết. 
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Khi các biến dlnvni, dlnhnx, dlnoil và dlngold đều dừng, hồi quy bằng ước lượng OLS có 

thể được thực hiện mà không gặp phải vấn đề hồi quy giả mạo. Bảng 3 và bảng 4 lần lượt thể 

hiện kết quả hồi quy OLS và kết quả kiểm định hiệu ứng ARCH đối với mô hình của VN-

Index và HNX-Index. Vì p-value của kiểm định hiệu ứng ARCH ở cả 2 mô hình của VN-Index 

và HNX-Index đều rất nhỏ nên có thể khẳng định sự tồn tại của hiệu ứng ARCH, và do đó, có 

cơ sở thể sử dụng mô hình GARCH(1,1) để phân tích tác động của lợi suất giá dầu và giá vàng 

đến chỉ số VN-Index và HNX-Index.  

 Kết quả ước lượng mô hình GARCH(1,1) cho VN-Index và HNX-Index lần lượt được 

trình bày trong bảng 5 và 6. Ở mô hình VN-Index, các thành phần 0, 1 và 1 đều dương và 

có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, đồng thời 1 + 1 < 1 thỏa điều kiện của mô hình 

GARCH(1,1). Do đó, mô hình GARCH(1,1) là phù hợp để ước lượng tác động của tỷ suất sinh 

lợi của giá dầu và giá vàng đến tỷ suất sinh lợi của chỉ số VN-Index. Tỷ suất sinh lợi của giá 

dầu ở ngày t có tác động cùng chiều đến tỷ suất sinh lợi của chỉ số VN-Index. Cụ thể, khi tỷ 

suất sinh lợi của giá dầu ở ngày t tăng 1% thì tỷ suất sinh lợi của chỉ số VN-Index tăng khoảng 

0.02%. Tỷ suất sinh lợi của giá vàng ở thời điểm t không ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index. Vì 

hệ số của biến covid không có ý nghĩa thống kê nên bản thân dịch COVID-19 không ảnh 

hưởng trực tiếp đến tỷ suất sinh lợi của VN-Index. Tuy nhiên, dịch COVID-19 có ảnh hưởng 

đến mối liên hệ giữa giá dầu và chỉ số VN-Index vì hệ số của biến covid.dlnoillt có ý nghĩa 

thống kê ở mức 1%. Như vậy, 1% tăng của tỷ suất sinh lợi giá dầu làm tăng tỷ suất sinh lợi của 

chỉ số VN-Index ở cùng ngày lên khoảng 0.02% trước dịch COVID-19 và 0.07% trong dịch 

COVID-19. 

Bảng 3: Kết quả hồi quy OLS và kiểm định hiệu ứng ARCH cho VN-Index  

Source SS df MS 
Number of observations = 2,561 

F(2, 2558) = 10.63 

Model 0.002924 2 0.00146182 Prob > F = 0.0000 

Residual 0.351673 2,558 0.00013748 R-squared = 0.0082 

Total 0.354597 2,560 0.00013851 
Adj R-squared = 0.0075 

Root MSE = 0.01173 

 
Coefficient Std. Err. t p-value 95% Confidence Interval 

dlnoilt 0.028461 0.0069124 4.12 0.000 0.0149064 0.042015 

dlngoldt 0.039156 0.0223213 1.75 0.080 -0.0046134 0.082926 

constant 0.000238 0.0002317 1.03 0.304 -0.0002164 0.000692 

LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) 

H0: no ARCH effects 

lags(p) 

1 

chi2 

58.625 

df 

1 

Prob > chi2 

0.0000 

 

 

Bảng 4: Kết quả hồi quy OLS và kiểm định hiệu ứng ARCH cho HNX-Index 

Source SS df MS 
Number of observations = 2,561 

F(2, 2558) = 7.48 

Model 0.00269283   2 0.00134641 Prob > F = 0.0006 
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Residual 0.46036006 2,558 0.00017996 R-squared = 0.0058 

Total 0.46305290 2,560 0.00018088 
Adj R-squared = 0.0050 

Root MSE = 0.01342 

 
Coefficient Std. Err. t p-value 95% Confidence Interval 

dlnoilt 0.0294213   0.0079088   3.72 0.000 0.013913 0.0449296 

dlngoldt 0.0196898    0.0255387 0.77 0.441 -0.0303889 0.0697685 

constant -0.0000901 0.0002652   -0.34 0.734 -0.0006101 0.0004298 

LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) 

H0: no ARCH effects 

lags(p) 

1 

chi2 

83.471 

df 

1 

Prob > chi2 

0.0000 

 

Bảng 5: Mô hình GARCH(1,1) cho VN-Index 

 
Coefficient OPG Std. Err. z P>z 95% Confidence Interval 

dlnoilt 0.020712** 0.0081501 2.54 0.011 0.0047386 0.0366862 

dlngoldt -0.0137926 0.0178027 -0.77 0.438 -0.0486853 0.0211001 

covid 0.0000815 0.0009048 0.09 0.928 -0.001692 0.0018549 

covid.dlnoilt 0.05353*** 0.0111065 4.82 0.000 0.0317638 0.0753006 

covid.dlngoldt -0.0574632 0.0566383 -1.01 0.310 -0.1684723 0.0535459 

constant 0.00048*** 0.000185 2.60 0.009 0.0001184 0.0008438 

 ARCH 
      

arch(1) 0.13958*** 0.0119401 11.69 0.000 0.1161826 0.162987 

garch(1) 0.83365*** 0.0125459 66.45 0.000 0.8090682 0.8582474 

constant 4.69e-06*** 6.60e-07 7.10 0.000 3.39e-06 5.98e-06 

Ghi chú: các ký hiệu ***, **, * lần lượt biểu thị ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10%. 

Bảng 6: Mô hình GARCH(1,1) cho HNX-Index 

 
Coefficient OPG Std. Err. z P>z 95% Confidence Interval 

dlnoilt 0.0143909** 0.007297 1.97 0.049 0.000089 0.028693 

dlngoldt -0.0157446 0.0180989 -0.87 0.384 -0.0512178 0.019729 

covid 0.0018986** 0.0008953 2.12 0.034 0.0001439 0.003653 

covid.dlnoilt 0.045031*** 0.0136367 3.30 0.001 0.0183039 0.071759 

covid.dlngoldt -0.0900631 0.0730807 -1.23 0.218 -0.2332987 0.053173 

constant 0.000317 0.0001964 1.61 0.107 -0.000068 0.000702 

 ARCH 
      

arch(1) 0.133769*** 0.0097136 13.77 0.000 0.1147309 0.1528074 

garch(1) 0.857929*** 0.0088826 96.59 0.000 0.8405197 0.8753388 

constant 3.00e-06*** 4.36e-07 6.87 0.000 2.14e-06 3.85e-06 

Ghi chú: các ký hiệu ***, **, * lần lượt biểu thị ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10%. 
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Kết quả của mô hình GARCH(1,1) cho chỉ số HNX-Index nhìn chung giống với kết quả 

của trường hợp chỉ số VN-Index. Các điều kiện về mô hình GARCH(1,1) được đảm bảo khi 

’0 >0, ’1 > 0, ’1 > 0 và ’1 + ’1 < 1. Hơn nữa, hệ số ’1 và ’1 của thành phần arch(1) và 

garch(1) đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, cho thấy mô hình GARCH(1,1) là phù hợp. Tỷ 

suất sinh lợi của giá dầu có tác động tích đến tỷ suất sinh lợi của chỉ số HNX-Index trong cùng 

ngày với mức độ tác động rơi vào khoảng 0.014% ứng với mức tăng 1%. Tỷ suất sinh lợi của 

giá vàng cũng không có tác động đến tỷ suất sinh lợi của chỉ số HNX-Index trước và trong dịch 

COVID-19, giống như trường hợp của VN-Index. Vì vậy, vàng thế giới có thể được xem là tài 

sản phòng vệ yếu và tài sản trú ẩn yếu đối với thị trường chứng khoán Việt Nam theo định 

nghĩa của Baur và McDermott (2010). Trong khi dịch COVID-19 không có tác động trực tiếp 

đến tỷ suất sinh lợi của chỉ số VN-Index thì nó lại có ảnh hưởng tích cực đến chỉ số HNX-

Index. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 làm tăng tác động của tỷ suất sinh lợi giá dầu đến tỷ suất 

sinh lợi của chỉ số HNX-Index. Cụ thể, trước dịch COVID-19, 1% tăng của tỷ suất sinh lợi giá 

dầu làm tỷ suất sinh lợi chỉ số HNX tăng khoảng 0.014%, và sau dịch COVID-19, mức độ tác 

động là 0.059%.  

Kết quả ước lượng mô hình GARCH(1,1) ở bảng 5 và 6 cho thấy mối quan hệ cùng chiều 

giữa tỷ suất sinh lợi giá dầu trong ngày t và tỷ suất sinh lợi của 2 chỉ số chứng khoán quan 

trọng ở Việt Nam là VN-Index và HNX-Index, trái ngược với cơ chế truyền dẫn tác động âm 

của giá dầu đến thị trường chứng khoán được đề cập bởi Tang và cộng sự (2010) và 

Degiannakis và cộng sự (2017). Điều này có thể được lý giải vì tác động của giá dầu thế giới 

(giá dầu thô WTI) đến thị trường chứng khoán Việt Nam không nhất thiết phải tức thời mà cần 

trải qua một độ trễ nào đó. Ví dụ, kết quả ước lượng ở bảng 7 cho thấy trong khi tỷ suất sinh 

lợi của giá dầu ở ngày t tác động tích cực đến chỉ số VN-Index ở cùng ngày thì tỷ suất sinh lợi 

của giá dầu ở ngày t – 19 lại có ảnh hưởng âm. Các kết quả còn lại trong bảng 7 gần như tương 

tự với kết quả trong bảng 5, do đó, độ vững của mô hình GARCH(1,1) cho VN-Index được 

đảm bảo.  

Độ trễ của tỷ suất sinh lợi giá dầu cũng có tác động âm đến tỷ suất sinh lợi của chỉ số 

HNX-Index. Cụ thể, ở bảng 8, tỷ suất sinh lợi của giá dầu ở ngày t – 6 ảnh hưởng tiêu cực đến 

tỷ suất sinh lợi của chỉ số HNX-Index. Như vậy, tác động tức thời và tác động trễ của giá dầu 

có ảnh hưởng khác nhau đến các chỉ số VN-Index và HNX-Index của Việt Nam. Điều này là 

phù hợp với lý thuyết vì giá dầu cần một khoảng thời gian nào đó mới có tác động âm đến thị 

trường chứng khoán. Các kết quả còn lại trong bảng 8 gần như hoàn toàn tương đồng với kết 
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quả trong bảng 6, và do đó, độ vững của mô hình GARCH(1,1) cho HNX-Index cũng được 

đảm bảo.  

Bảng 7: Mô hình GARCH(1,1) cho VN-Index khi có độ trễ của tỷ suất sinh lợi giá 

dầu  

 
Coefficient OPG Std. Err. z P>z 95% Confidence Interval 

dlnoilt 0.0201279** 0.0081591 2.47 0.014 0.0041364 0.0361193 

dlnoil19t -0.0137969* 0.0077049 -1.79 0.073 -0.0288982 0.0013043 

dlngoldt -0.015324 0.0178618 -0.86 0.391 -0.0503324 0.0196845 

covid 0.0000996 0.0008976 0.11 0.912 -0.0016596 0.0018589 

covid.dlnoilt 0.051199*** 0.0110434 4.64 0.000 0.0295546 0.072844 

covid.dlngoldt -0.0566729 0.056463 -1.00 0.316 -0.1673384 0.0539925 

constant 0.000492*** 0.0001845 2.67 0.008 0.0001308 0.0008539 

 ARCH 
      

arch(1) 0.141782*** 0.0123176 11.51 0.000 0.1176401 0.1659243 

garch(1) 0.829751*** 0.0129928 63.86 0.000 0.8042858 0.8552168 

constant 4.90e-06*** 6.80e-07 7.20 0.000 3.57e-06 6.23e-06 

Ghi chú: biến dlnoil19t là tỷ suất sinh lợi của giá dầu ở ngày t – 19. Các ký hiệu ***, **, * lần lượt biểu 

thị ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10%. 

Bảng 8: Mô hình GARCH(1,1) cho HNX-Index khi có độ trễ của tỷ suất sinh lợi giá 

dầu  

 
Coefficient OPG Std. Err. z P>z 95% Confidence Interval 

dlnoilt 0.0139244* 0.0072733 1.91 0.056 -0.000331 0.0281798 

dlnoil6t -0.0116042* 0.0069339 -1.67 0.094 -0.0251943 0.0019859 

dlngoldt -0.0161145 0.0180606 -0.89 0.372 -0.0515125 0.0192835 

covid 0.0018719** 0.0009006 2.08 0.038 0.0001067 0.0036371 

covid.dlnoilt 0.046671*** 0.0140185 3.33 0.001 0.0191959 0.0741472 

covid.dlngoldt -0.0979032 0.0737854 -1.33 0.185 -0.24252 0.0467136 

constant 0.0003264* 0.0001964 1.66 0.097 -0.0000586 0.0007114 

 ARCH       

arch(1) 0.134792*** 0.0097096 13.88 0.000 0.1157621 0.1538229 

garch(1) 0.856802*** 0.0088802 96.48 0.000 0.8393978 0.8742076 

constant 3.02e-06*** 4.37e-07 6.91 0.000 2.16e-06 3.88e-06 

Ghi chú: biến dlnoil6t là tỷ suất sinh lợi của giá dầu ở ngày t – 6. Các ký hiệu ***, **, * lần lượt biểu 

thị ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10%. 
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4. Kết luận 

  Bằng cách áp dụng mô hình GARCH(1,1) trên dữ liệu chuỗi thời gian theo ngày từ 

04/01/2010 đến ngày 10/11/2020, kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ suất sinh lợi của giá dầu thế 

giới (giá dầu thô WTI) có tác động dương đến tỷ suất sinh lợi của các chỉ số chứng khoán quan 

trọng ở Việt Nam là VN-Index và HNX-Index trước và trong dịch COVID-19. Đặc biệt, dịch 

COVID-19 làm gia tăng mức độ ảnh hưởng của tỷ suất sinh lợi giá dầu thế giới đến tỷ suất sinh 

lợi của VN-Index và HNX-Index. Trong khi đó, tỷ suất sinh lợi của giá vàng thế giới (giá vàng 

lúc 3 giờ chiều trên thị trường London) không có tác động đến VN-Index và HNX-Index trước 

và trong dịch COVID-19. Vì thế, vàng có thể được xem là tài sản phòng vệ yếu và tài sản trú 

ẩn yếu ở Việt Nam. Trong thời kỳ kinh tế toàn cầu đi xuống vì dịch COVID-19, vàng có thể là 

tài sản trú ẩn cho các nhà đầu tư. Điều này phần nào được thể hiện thông qua sự gia tăng đột 

biến của giá vàng trong năm 2020 khi các quỹ đầu tư và nhà đầu tư tăng cường mua vàng. Bên 

cạnh đó, bản thân dịch COVID-19 không tác động đến tỷ suất sinh lợi của VN-Index nhưng có 

tác động tích cực đến HNX-Index. Kết quả này có thể cho thấy COVID-19 không gây ra những 

cú sốc lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, bài viết cung cấp bằng chứng về 

sự khác nhau giữa tác động tức thời và tác động trễ của giá dầu đến VN-Index và HNX-Index. 

Cụ thể, trong khi tỷ suất sinh lợi của giá dầu ở ngày t có tác động dương đến tỷ suất sinh lợi 

của VN-Index và HNX-Index ở cùng thời điểm thì độ trễ của tỷ suất sinh lợi giá dầu lại có tác 

động âm. Vì thế, tác động âm của giá dầu cần một khoảng thời gian để truyền dẫn đến thị 

trường chứng khoán. Hạn chế của bài viết này là không phân tích các kênh truyền dẫn tác động 

của giá dầu đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Các nghiên cứu trong tương lai có thể phân 

tích các kênh truyền dẫn tác động của giá dầu và giá vàng đến thị trường chứng khoán Việt 

Nam trước và sau dịch COVID-19 để tìm ra những phát hiện mới. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG THỂ CHẾ ĐẾN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP 

NƯỚC NGOÀI TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

ThS.Vũ Thanh An & NCS.ThS.Nguyễn Bá Hoàng 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Mục tiêu chính của bài nghiên cứu là kiểm tra ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về môi trường 

thể chế đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vận dụng 

phương pháp ước lượng mô hình tác động cố định (FEM) và tác động ngẫu nhiên (REM), kết 

quả nghiên cứu đã phát hiện được thu hút vốn đầu tư FDI của các tỉnh khu vực ĐBSCL chịu 

tác động bởi nhiều yếu tố trong đó có các yếu tố môi trường thể chế. Dựa trên kết quả ước 

lượng, nghiên cứu cũng đã đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy việc thu hút vốn 

đầu tư nước ngoài (FDI) vào các tỉnh vùng ĐBSCL trong tương lai. 

 

1. Giới thiệu 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được xem là đầu tàu sản xuất hàng hóa nông 

nghiệp và là vùng chuyên canh nông nghiệp quan trọng nhất của Việt Nam. Vùng có hơn 17 

triệu dân (TCTK, 2019), độ cao trung bình dưới 1,50 m và diện tích khoảng 41.000 km², 

ĐBSCL sản xuất ra hơn 50% lượng lúa gạo và hơn 65% lượng thủy hải sản của Việt Nam (Bộ 

NN&PTNT, 2013). 

ĐBSCL được xem là vùng có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế như: điều kiện tự 

nhiên thuận lợi; cơ sở hạ tầng giao thông đang được quan tâm, nên việc tiếp cận ĐBSCL được 

cải thiện đáng kể; nhiều tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long hiện sở hữu môi trường đầu tư 

hoàn hảo. Theo VCCI (2019), với bình quân điểm PCI của vùng ĐBSCL năm 2018 là 64,31 

điểm, tăng 0,9 điểm so với 63,40 điểm bình quân năm 2017. Nổi bật có 3 tỉnh nằm trong top 5 

đứng đầu (Đồng Tháp, Long An, Bến Tre), 4 tỉnh trong top 10. Trong 10 chỉ số thành phần, 

vùng có 5 tỉnh có điểm số đứng đầu, rất nhiều tỉnh đứng ở top đầu trong nhiều chỉ tiêu PCI. 

Nhưng tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của ĐBSCL hiện đang ở mức 21,5 tỷ USD, chỉ hơn 

được vùng Tây Nguyên và Miền núi phía Bắc. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2013), các doanh 

nghiệp FDI thường tập trung đầu tư vào các thành phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, 

Bình Dương. Trong khi đó,  ĐBSCL chưa thu hút được nhiều vốn FDI như các khu vực Đông 

Nam bộ, Đồng bằng sông Hồng, Thành phố HCM và các vùng khác của Việt Nam (GIZ, 

2015). ĐBSCL chỉ chiếm khoảng 6% tổng các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 5% 

tổng vốn đăng ký. Mặc dù, số lượng dự án FDI thu hút vào vùng ĐBSCL tăng 73% so với năm 

2010, nhưng số lượng số lượng các dự án lớn và tăng số lương các dự án nhỏ (GIZ, 2015).  

Nhiều nghiên cứu trước đây của Hsin-Hong Kang, Wen-Hsiang Wang (2011), Bulent 

Dogru (2012), đã cho rằng môi trường thể chế có tác động đáng kể đến dòng vốn FDI. Việc cải 
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thiện môi trường thể chế là một phần quan trọng trong chiến lược chính sách tương lai để thu 

hút vốn đầu tư vào đất nước (Tajul Ariffin Masron và Hussin Abdullah (2010). Trong khi đó, 

các yếu tố liên quan đến môi trường thể chế được xem là một trong nhóm các yếu tố quan 

trọng để thu hút FDI. Phần lớn các nghiên cứu thường tìm hiểu về ảnh hưởng của các yếu tố vĩ 

mô đến sự thu hút FDI ở Việt Nam hoặc ở các tỉnh. Tuy nhiên, đến nay chưa có bài viết nào 

nghiên cứu đầy đủ về ảnh hưởng của các yếu tố môi trường thể chế đến thu hút nguồn vốn FDI 

tại vùng ĐBSCL trong những năm gần đây. Với những lập luận trên, bài viết của nhóm tác giả 

hướng đến việc xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố môi trường thể chế đến 

thu hút nguồn vốn FDI tại vùng ĐBSCL, từ đó đưa ra những gợi ý chính sách cho những nhà 

hoạch định, lãnh đạo chính quyền địa phương xây dựng môi trường thể chế tốt nhất để tăng 

cường thu hút nguồn vốn FDI nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của vùng trong tương lai. 

2. Khung phân tích 

2.1. Môi trường Thể chế 

Davis & North (1971) khẳng định môi trường thể chế là “tập hợp các mặt cơ bản về 

chính trị, xã hội, pháp lý, các quy tắc thiết lập cho việc sản xuất, trao đổi và phân phối”, cũng 

theo North nội dung và chất lượng của các hệ thống như (luật, qui định và thủ tục) và các thể 

chế phi chính thức (như các quy ước, chỉ tiêu) là cơ chế để xác định sức mạnh của môi trường 

thể chế. 

Theo North (1990), thể chế được định nghĩa là “các ràng buộc do con người tạo ra nhằm 

để cấu trúc các tương tác giữa người với người”. Thể chế bao gồm các thể chế chính thức và 

phi chính thức.  

- Thể chế chính thức là những ràng buộc được chế tài bởi Nhà nước như hiến pháp, luật, 

các qui định. 

- Thể chế phi chính thức là những ràng buộc không thuộc phạm vi chế tài của nhà nước 

như tập quán, qui tắc hành xử, văn hóa,… 

2.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được OECD (1996) và IMF (1993) định nghĩa là một 

khoản đầu tư liên quan đến mối quan hệ lâu dài và phản ánh sự quan tâm và kiểm soát lâu dài 

của một thực thể cư trú trong một nền kinh tế (nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc doanh 

nghiệp mẹ) trong một doanh nghiệp ở một nền kinh tế khác ngoài nhà đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (doanh nghiệp FDI hoặc doanh nghiệp liên kết hoặc chi nhánh nước ngoài). 

Nguồn vốn FDI (trực tiếp hoặc thông qua các doanh nghiệp liên quan khác) của một nhà 

đầu tư trực tiếp nước ngoài đến một doanh nghiệp, hoặc vốn nhận được từ một doanh nghiệp 

đầu tư của một nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài. FDI có ba thành phần gồm vốn chủ sở hữu, thu 

nhập tái đầu tư và cho vay nội bộ công ty (theo UNCTAD, 2007), cụ thể như sau:  

- Vốn chủ sở hữu là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài mua cổ phiếu của một doanh nghiệp 

ở một quốc gia không phải là của mình. 
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- Thu nhập được tái đầu tư bao gồm cổ phần của nhà đầu tư trực tiếp (chia theo tỷ lệ 

tham gia vốn cổ phần trực tiếp) của các khoản thu nhập không được chia theo cổ tức của các 

chi nhánh hoặc thu nhập không được chuyển đến chủ đầu tư trực tiếp. Lợi nhuận giữ lại như 

vậy của các chi nhánh được tái đầu tư.  

- Các khoản vay nội bộ công ty hoặc giao dịch nợ nội bộ công ty đề cập đến việc vay 

ngắn hạn hoặc dài hạn và cho vay giữa các nhà đầu tư trực tiếp (doanh nghiệp mẹ) và doanh 

nghiệp liên kết. 

2.3. Ảnh hưởng của môi trường thể chế đến FDI 

Ảnh hưởng của môi trường thể chế đến FDI có thể được luận giải qua các dòng lý thuyết 

sau: 

Thứ nhất: Lý thuyết tăng trưởng nội sinh  

Tiêu biểu cho trường phái tăng trưởng nội sinh là Romer và Lucas. Theo Barro (1991), 

sự khác biệt tăng trưởng giữa các quốc gia được giải thích rất nhiều bởi sự chênh lệch không 

chỉ về hiệu quả đầu tư mà còn là sự chênh lệch về tri thức và vốn nhân lực. Thập niên 80, nhằm 

khắc phục những hạn chế của việc sử dụng hàm sản xuất đến giải thích sự tăng trưởng kinh tế, 

nhiều nghiên cứu đã tiến hành chuyển đổi một số biến ngoại sinh thành biến nội sinh. Các mô 

hình của Lucas (1988), Romer (1990) và Becker và cộng sự (1990) cho thấy nguồn vốn con 

người có thể tác động đến tăng trưởng kinh tế.  

Lý thuyết bắt kịp công nghệ của Lucas là lý thuyết tăng trưởng ở các nền kinh tế đang 

phát triển mở và phù hợp với bằng chứng thực nghiệm. Bắt kịp công nghệ đạt được nhờ tiếp 

thu công nghệ mới và tốt hơn từ nước ngoài thông qua đầu tư vào máy móc thiết bị nhập khẩu, 

thu hút FDI và đầu tư vào phương pháp quản lý và kinh doanh hiện đại của thế giới. Do đó 

thay đổi công nghệ ở các nước đang phát triển và mở, được quyết định nội sinh bằng đầu tư. 

(trích từ James Riedel, 2015). 

Theo mô hình tăng trưởng kinh tế Solow (1956), Kaldor (1961) và Sung Sang Park dựa 

vào tiến bộ khoa học kỹ thuật và nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ làm tăng sức cạnh tranh của 

nền kinh tế. Theo Kaldor (1961), tiến bộ kỹ thuật quyết định tăng trưởng kinh tế. Nguồn nhân 

lực chất lượng cao bao hàm trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có sức khỏe tốt và tính kỷ luật 

cao. Các máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ sản xuất cao cấp hay phần mềm tiên tiến chỉ có 

thể phát huy hiệu quả tối đa khi được sử dụng bởi nguồn nhân lực chất lượng cao.  

Ngoài ra, lý thuyết tăng trưởng nội sinh còn nhấn mạnh vai trò của tiến bộ công nghệ đối 

với tăng trưởng kinh tế. Tức tăng trưởng kinh tế không thể tách rời đổi mới sản phẩm, đổi mới 

công nghệ sản xuất, và tiến bộ công nghệ được xem là một biến nội sinh trong mô hình. Mô 

hình tăng trưởng nội sinh cũng chứng minh mối quan hệ giữa tiến bộ công nghệ và tăng năng 

suất lao động cũng như sự cần thiết của yếu tố này đối với tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. 

Lý thuyết tăng trưởng nội sinh cho rằng có mối quan hệ mật thiết giữa quá trình đổi mới công 

nghệ và vốn con người. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong lĩnh vực nghiên cứu 

khoa học, đổi mới công nghệ và đầu tư vào vốn con người.    
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Theo Hecksher - Ohlin (H - O) sự dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài được xác định 

thông qua tỷ lệ của các yếu tố đầu vào khác nhau (các yếu tố chính như vốn, công nghệ, lao 

động). Vốn đầu tư quốc tế có xu hướng dịch chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, từ nước có 

năng suất biên về vốn thấp sang nơi có năng suất biên về vốn cao. Các khoản vốn đầu tư quốc 

tế này mang lại lợi ích cho cả 2 quốc gia (trích từ Nguyễn Kim Phước, 2015).  

Thứ hai: Lý thuyết về ảnh hưởng của các yếu tố đến dòng vốn FDI 

Dunning và McQueen (1981) đã xây dựng mô hình lý thuyết chiết trung (Ownership 

Location Internalization - OLI) để giải thích hoạt động và sự hình thành của nguồn vốn FDI. 

Mô hình mà  Dunning và McQueen (1981) đưa ra có 3 yếu tố chính, bao gồm: lợi thế địa điểm 

(Location Advantages), lợi thế sở hữu (Owner Advantages) và lợi thế nội bộ hóa 

(Internalization Advantages). 

Theo Helpman (1984), các công ty đa quốc gia sẽ hưởng lợi nhiều hơn khi sản xuất tại 

quốc gia khác và xuất khẩu hàng hóa ngược trở lại quốc gia của họ. Động cơ đầu tư tại quốc 

gia thứ hai của các công ty đa quốc gia trong trường hợp này là nhằm khai thác lợi thế về chi 

phí, vì thế sẽ có tính chất loại trừ đầu tư của các công ty đa quốc gia vào một quốc gia khác 

Thứ ba: Lý thuyết về ảnh hưởng của môi trường thể chế đến FDI 

Khởi nguồn từ nghiên cứu của Hymer (1960) cho thấy sự mở rộng của một công ty vượt 

ra ngoài ranh giới vào một quốc gia mới dẫn đến sự dịch chuyển dòng tài chính từ các công ty 

mẹ cho công ty con. Các nghiên cứu của Ansoff (1965); Rugman (1979) và  Mintzberg (1987) 

cho rằng đa dạng hóa quốc tế cho các doanh nghiệp là rất quan trọng bởi vì nó được dựa trên 

khai thác cơ hội thị trường nước ngoài và quốc tếđể làm tăng vị thế cạnh tranh của công ty và 

mở rộng phát triển của một công ty vượt ra ngoài ranh giới địa phương của nước mình. 

Ngoài ra, còn có một số nghiên cứu lý thuyết giải thích những yếu tố tác động đến khả 

năng thu hút vốn FDI như: lý thuyết vòng đời sản phẩm của Vernon (1966); Lý thuyết theo 

chiều ngang và theo chiều dọc của Cave (1971); Lý thuyết quốc tế của Buckley & Casson 

(1976); Lý thuyết chiến lược FDI của Graham (1978); Lý thuyết chiết trung của Dunning 

(1993). 

Trong các nghiên cứu của nước ngoài, yếu tố thể chế tác động đến việc thu hút đầu tư 

trực tiếp nước ngoài thường sử dụng tính minh bạch (hay ngược lại với nó là sự quan liêu, 

tham nhũng) làm đại diện. Wei (2000) cho rằng minh bạch là một yếu tố của thể chế chính trị 

quốc gia, sự tồn tại hay không tồn tại của minh bạch sẽ biểu hiện giá trị cốt lõi của môi trường 

đầu tư. Những quốc gia có năng lực lập pháp, hành pháp và tư pháp mạnh sẽ có tính minh bạch 

cao hơn (Holmes et al., 2012). Bên cạnh đó bất cứ điều gì có thể làm thay đổi hành vi của cá 

nhân như giáo dục, văn hóa dân tộc, hệ thống niềm tin xã hội, mức độ xử phạt đối với hành vi 

tham nhũng,... đều có tác động đến sự phổ biến của tính minh bạch trong xã hội (North, 1990). 

Trong nghiên cứu thực nghiệm của mình, Habib & Zurawicki (2002) xem xét tác động của tính 

minh bạch đến FDI từ cả hai góc độ: nước đầu tư FDI và nước tiếp nhận FDI. Sự chênh lệch về 

mức độ tham nhũng tại 2 quốc gia sẽ ảnh hưởng đến quyết định chọn địa điểm đầu tư, nhưng 
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mức độ tham nhũng cao tại nước tiếp nhận FDI sẽ làm nản lòng các nhà đầu tư. Họ cho rằng 

cần tránh buôn bán, đầu tư ở những nước có sự biến đổi tiêu cực về mức độ tham nhũng, bởi 

khi đó các doanh nghiệp FDI sẽ phải đối phó với những cạm bẫy trong lập kế hoạch kinh 

doanh tại những quốc gia mà mức độ tham nhũng không thể dự đoán. Ở Việt Nam, những 

nghiên cứu về tác động của yếu tố thể chế thông qua bộ chỉ số PCI đến thu hút vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài đã được thực hiện. Nguyễn Minh Hà & Lê Công Hướng (2014) tìm ra tác động 

tích cực của thiết chế pháp lý đối với việc thu hút FDI vào các địa phương. Phạm Hoàng 

(2009) xem xét phân bổ FDI theo tỉnh giai đoạn 1988 – 1998, tác giả tìm thấy các yếu tố như 

tiềm năng thị trường, tiền lương (chi phí nhân công), cơ sở hạ tầng, ưu đãi đầu tư, lực lượng 

lao động là các yếu tố tác động tích cực tới thu hút FDI tại các địa phương.  

Những yếu tố khác như cơ sở hạ tầng hay ký kết hợp đều ảnh hưởng bởi các vấn đề như 

độ lớn của thị trường hoặc các tình trạng ban đầu của nền kinh tế. Tại các nước đang phát triên 

đã phát hiện ra những bất ổn trong chính trị ảnh hưởng đến việc thu hút FDI (Agarwal, 1980).  

Bên cạnh đó việc phát sinh chi phí cao trong việc đầu tư của FDI do ảnh hưỏng của sự bất ổn 

trong hệ thống phát luật và chính sách cũng mà một vấn đề cần quan tâm. (Demekas, 2007). 

Nghiên cứu thực nghiệm của Acemoglu và cộng sự (2005) cho thấy việc đưa ra được một 

hệ thống phát luật tốt cũng như các cải cách trong việc duy trì các thể chế có ảnh hưởng đánh 

kể đến hiệu suất nền kinh tế, ảnh hưởng đến tăng trưởng thu hút đầu tư FDI vào nền kinh tế. 

Mặt khác, môi trường thể chế ổn định có thể ảnh hưởng tích cực lên tác động lan tỏa thu hút 

FDI bởi vì nó có ảnh hưởng đến xi hướng đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp Prufer and 

Tondl (2008) khi nghiên cứu thực nghiệm cho các nước Mỹ Latinh. 

2.4. Các nghiên cứu trước về ảnh hưởng của môi trường thể chế đến FDI 

Đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới về ảnh hưởng của thể chế đến FDI. Gần đây, các 

nghiên cứu của Esiyok và Ugur (2015), Hoang và Goujon (2014) đã phát hiện được các yếu tố 

như: Quy mô thị trường, chất lượng lao động, chi phí lao động, hệ thống hạ tầng, quần tụ 

doanh nghiệp, mức độ đô thị hóa có ảnh hưởng đến lượng vốn FDI thu hút được của nước sở 

tại. 

Nghiên cứu của Bulent (2012) kết luận rằng chất lượng thể chế ảnh hưởng đến dòng vốn 

FDI, tuy nhiên tác động của các yếu tố này yếu hơn tác động của các biến kinh tế vĩ mô. Trong 

khi đó, Aye Mengistu Alemu (2012) chỉ ra rằng hiệu quả chính phủ, ổn định chính trị, không 

bạo lực, quy định pháp luật, không tham nhũng là những yếu tố tích cực có ảnh hưởng đến khả 

năng thu hút FDI tại các nước ở châu Á ở giai đoạn từ năm 1996 - 2012.  

Nghiên cứu của Solomon (2011) cho rằng trình độ phát triển kinh tế, nguồn nhân lực và 

chất lượng của các môi trường chính trị ở các nước chủ nhà có tác động tích cực đến tổng vốn 

FDI. Bên cạnh đó, Tajul Ariffin Masron và Hussin Abdullah (2010) áp dụng mô hình FEM để 

đánh giá việc cải thiện chất lượng thể chế là một phần quan trọng trong chiến lược chính sách 

tương lai để thu hút vốn đầu tư vào 8 nước ASEAN giai đoạn 1996- 2008. 

  Nghiên cứu Liu (2008) nhằm tìm ra nguyên nhân dẫn đến các dòng vốn FDI vào các 
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vùng miền của Trung Quốc có sự khác biệt rõ rệt. Nghiên cứu thực hiện tại 31 tỉnh của Trung 

Quốc chia theo 3 khu vực (khu vực ven biển, khu vực trung tâm và khu vực phía tây). Các kết 

quả xác nhận rằng FDI được thu hút bởi các yếu tố khác nhau đặc điểm của từng khu vực có 

tác động mạnh đến thu hút vốn FDI.   

Mối quan hệ giữa chất lượng thể chế và FDI cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các 

học giả trong nước. Gần đây nhất, Lê Văn Thắng và Nguyễn Lưu Bảo Đoan (2017) đã áp dụng 

mô hình kinh tế lượng không gian Durbin để xem xét một cách tổng thể, bao gồm cả những 

yếu tố tương quan trong không gian địa lí giữa những tỉnh thành gần nhau. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy quy mô thị trường, chất lượng lao động và mức độ tập trung các doanh nghiệp tại địa 

phương có tác động đến năng lực thu hút FDI và có tính chất lan tỏa khỏi ranh giới địa phương.  

Vận dụng các biến liên quan đến môi trường thể chế gồm: chi phí gia nhập thị trường, 

Tiếp cận đất đai và Sự ổn định trong sử dụng đất, Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Chi phí 

không chính thức, Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, Dịch vụ hỗ trợ doanh 

nghiệp, Đào tạo lao động, hiết chế pháp lý. Trương Minh Tuấn (2017) cũng đã chỉ ra được các 

biến về môi trường đầu tư có tác động tích cực với dòng vốn FDI. 

Trong khi đó, nghiên cứu của Nguyễn Quốc Việt và cộng sự (2014) đã tiến hành đánh giá 

tác động của môi trường thể chế trong việc thu hút các dòng vốn FDI vào 63 tỉnh thành trên cả 

nước. Nghiên cứu sử dụng 11 biến bao gồm các chỉ số PCI thể hiện chất lượng thực thi thể chế 

như tiếp cận đất đai, chi phí gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí thời gian; chống tham 

nhũng (chi phí không chính thức); thiết chế pháp lý giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong kinh 

doanh khi có phát sinh tranh chấp trong quá trình hoạt động; nhóm cá thể chế nhằm hỗ trợ cho 

hoạt động của thị trường như: tính năng động của lãnh đạo tỉnh, đào tạo lao động. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy rằng môi trường thể chế tác động mạnh mẽ đến việc thu hút vốn FDI của 

các tỉnh thành trên cả nước, nhóm thể chế thực thi bao gồm tính minh bạch, tham nhũng (chi 

phí bôi trơn), tiếp cận đất đai có vai trò chủ chốt trong việc thu hút vốn FDI vào địa phương, 

trong khi đó nhóm thể chế hỗ trợ như đào tạo lao động, tính năng động, hỗ trợ doanh nghiệp lại 

ít tác động. 

Ngoài ra, Nguyễn Trọng Minh (2012) chỉ ra các yếu kém của ĐBSCL khiến việc thu hút 

FDI còn hạn chế, thậm chí nghiều nhà đầu tư chưa hài lòng, thậm chí có dự án còn xin rút vốn 

và ngưng hoặc dừng hoạt động. Đó là các yếu tố hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông, vận tải 

cảng, kho bãi lưu chuyển hàng hóa phụ vụ sản xuất của vùng ĐBSCL còn yếu kém; Đội ngũ 

cán bộ đảm nhiệm công tác quản lý, xúc tiến đầu tư chưa chuyên nghiệp, chuyên môn còn yếu, 

kỹ năng giao tiếp hạn chế;  Chất lượng lao động còn yếu, thiếu lao động có tay nghề cao; Thiếu 

tính minh bạch trong các chính sách và các quy định liên quan đến đầu tư FDI. 

3. Mô hình và phương pháp nghiên cứu 

Dựa trên cơ sở lược khảo lý thuyết và các nghiên cứu trước về ảnh hưởng của môi trường 

thể chế đến FDI, mô hình nghiên cứu đề xuất được thể hiện qua phương trình (1) dưới đây: 

LnFDI = CPTT + MinhBach + CPKCT + LanhDao + HotroDN + DTLD + PhapLy  + 
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SLFDI +  LnSHIP  + LnLabEdu + Port   (1)  

Mô tả cụ thể các biến số trong mô hình nghiên cứu được trình bày ở bảng 1 dưới đây: 

Bảng 1: Danh sách biến trong mô hình và kỳ vọng dấu 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Ký hiệu biến Mô tả Dầu kỳ 

vọng 

Nguồn số liệu Nguồn tham khảo 

Biến phụ thuộc 

LnFDI Số vốn đầu tư 

nước ngoài thu hút 

của địa 

phương  

 Tổng cục thống 

kê  

 

Lã Văn Đoàn và 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Phương (2018);  

Biến độc lập 

CPTT Chi phí gia nhập 

thị trường đại diện 

cho đặc điểm của 

địa phương 

 VCCI Nguyễn Văn Phúc 

và Nguyễn Đại 

Hiệp (2011); 

Nguyễn Kim 

Phước (2015) 

MinhBach Tính minh bạch, 

công khai về thủ 

tục, tài chính, giải 

quyết hồ sơ... 

 

+ Bộ dữ liệu chỉ 

số năng lực 

cạnh tranh cấp 

tỉnh 

Lã Văn Đoàn và 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Phương (2018);  

CPKCT chỉ số đo lường 

các khoản chi phí 

không chính thức 

mà doanh nghiệp 

phải trả và các trở 

ngại do những chi 

phí không chính 

thức này gây ra 

- VCCI Trương Minh Tuấn 

(2017) 

LanhDao Tính năng động 

của đội ngũ lãnh 

đạo Tỉnh 

và bộ phận chức 

năng 

+ VCCI Lã Văn Đoàn và 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Phương (2018);  

HotroDN   đo lường các dịch 

vụ hỗ trợ của tỉnh 

để phát triển khu 

vực tư nhân   

+ VCCI Trương Minh Tuấn 

(2017); Nguyễn 

Kim Phước (2015); 

Nguyễn Văn Phúc 

và Nguyễn Đại 

Hiệp (2011) 

DTLD Đào tạo lao động  VCCI Trương Minh Tuấn 

(2017) 

PhapLy Thiết chế pháp lý: 

Hỗ trợ khu vực 

kinh tế tư nhân và 

hiệu lực của hệ 

thống tòa án/tư 

pháp địa phương 

+ VCCI Lã Văn Đoàn và 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Phương (2018);  
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Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp từ các nguồn gồm: Niên giám thống kê của Tổng 

Cục thống kê Việt Nam để thu thập các dữ liệu có liên quan đến chỉ tiêu FDI, GDP, lao động, 

cơ sở hạ tầng cảng biển, đường bộ từ năm 2010 – 2018. Số liệu về các chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh PCI của 13 tỉnh vùng ĐBSCL từ năm 2010 – 2018 của Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

Phương pháp hồi quy với dữ liệu bảng được vận dụng qua các bước sau: 

- Phân tích hồi quy dữ liệu bảng với mô hình tác động cố định FEM (Fixed Effect Model) 

và mô hình tác động ngẫu nhiên REM (Random Effect Model);  

- Từ kết quả ước lượng của mô hình, đề tài tiến hành kiểm định Hausman, kiểm định 

nhân tử Lagrange để lựa chọn mô hình thích hợp nhất. 

4. Kết quả nghiên cứu  

Việc lựa chọn mô hình phù hợp sẽ giúp cho quá trình hồi quy và phân tích được chính 

xác và hiệu quả hơn. Kết quả kiểm định Hausman có giá trị Prob>chi2 = 0,0124 < 0,05. Do đó 

kết luận lựa chọn mô hình FEM phù hợp hơn mô hình REM. 

Bảng 2: Kết quả hồi quy mô hình FEM (có khắc phục phương sai thay đổi, tự tương quan) 

Biến Hệ số hồi quy t P>t 

CPTTi,t 

 
0,3781 1,7200 0,1110 

CPTTi,t-1 

 
-0,0405 -0,1100 0,9110 

CPTTi,t-2 

 
0,4672 1,4800 0,1640 

MinhBachi,t 0,2552 0,6300 0,5390 

MinhBachi,t-1 1,5691*** 3,1900 0,0080 

MinhBachi,t-2 0,9252** 2,9200 0,0130 

CPKCTi,t _0,2132 0,6200 0,5470 

CPKCTi,t-1 0,9535** 2,8500 0,0150 

CPKCTi,t-2 0,7229* 1,9700 0,0730 

LanhDaoi,t -0,4731 -1,2600 0,2300 

LanhDaoi,t-1 -0,4396** -2,4100 0,0330 

LanhDaoi,t-2 -0,0880 -0,3500 0,7290 

HoTroDNi,t 0,7115* 2,1800 0,0500 

HoTroDNi,t-1 0,6871* 1,8800 0,0840 

HoTroDNi,t-2 0,7141** 2,6300 0,0220 

DTLDi,t 0,0607 0,1300 0,8980 

DTLDi,t-1 -0,6381 -1,7500 0,1050 
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DTLDi,t-2 0,8105* 2,0600 0,0620 

PhapLyi,t 0,3024 1,2500 0,2350 

PhapLyi,t-1 -0,6429** -2,7500 0,0180 

PhapLyi,t-2 0,3947** 3,0400 0,0100 

SLFDI 0,0481** 3,0800 0,0100 

LnSHIP -2,4488 -1,1300 0,2790 

Port 1,4730 1,1700 0,2640 

LnLabEdu -1,3912 -1,2300 0,2430 

_cons -2,9470 -0,1100 0,9130 

R
2
 0,5435   

Prob>F 0,0000   

Ghi chú: (*): có ý nghĩa 10%;  (**): có ý nghĩa 5%; (***): có ý nghĩa 1% 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của nhóm tác giả 

Kết quả hồi quy mô hình FEM ở Bảng 2 cho thấy:  

Biến chi phí gia nhập thị trường (CPTTi,t) của năm hiện hành và biến chi phí gia nhập 

thị trường (CPTTi,t-2) với độ trễ 2 năm tác động tích cực tới việc thu hút vốn đầu tư FDI 

nhưng không có ý nghĩa thống kê. Biến chi phí gia nhập thị trường (CPTTi,t-1) với độ trễ 1 

năm thể hiện tác động tiêu cực tới việc thu hút FDI vùng ĐBSCL và biến này cũng không có ý 

nghĩa về mặt thông kê. Trong kết quả nghiên cứu của Nguyễn Kim Phước (2015) thì biến chi 

phí gia nhập thị trường cũng có tác động dương với việc thu hút vốn đầu tư FDI nhưng biến 

này cũng không có ý nghĩa về mặt thống kê. Và trong nghiên cứu của Trương Minh Tuấn 

(2017), Nguyễn Quốc Việt và cộng sự (2014) thì biến này tác động ngược chiều với việc thu 

hút vốn đầu tư FDI. Điều này cho ta thấy rằng việc tăng chi phí gia nhập thị trường chưa chắc 

chắn là sẽ thúc đẩy việc thu hút vốn đầu tư FDI vào vùng ĐBSCL, thực tế cũng cho thấy rằng 

các thông tin thị trường tại các tỉnh trong khu vực còn thiếu và hầu như các doanh nghiệp phải 

tự tìm kiếm nguồn thông tin  thị trường, các thủ tục hành chính mà doanh nghiệp cần thiết để 

gia nhập thị trường còn rườm rà, phải qua nhiều cơ quan ban ngành để có được giấy phép kinh 

doanh. Do đó, doanh nghiệp phải bỏ ra chi phí nhiều hơn, tốn nhiều thời gian hơn để gia nhập 

thị trường. Điều này cũng là một rào cản cho việc thu hút đầu tư từ nước ngoài. 

Biến tính minh bạch (MinhBachi,t) của năm hiện hành có tác động tích cực tới việc thu 

hút vốn đầu tư FDI nhưng không có ý nghĩa thống kê. Biến tính minh bạch (MinhBachi,t-1) 

với độ trễ 1 năm có tác động tích cực rất lớn tới việc thu hút vốn đầu tư FDI với ý nghĩa thống 

kê 1%. Cũng tương tự biến tính minh bạch ( MinhBachi,t-2) với độ trễ 2 năm cũng tác động 

tích cực tới việc thu hút vốn đầu tư với mức ý nghĩa 5%. Kết quả này tương đồng với kết quả 



 

223 

trong nghiên cứu của Trương Minh Tuấn (2017) và nghiên cứu của Nguyễn Quốc Việt và cộng 

sự (2014). Yếu tố tính minh bạch được xem là một trong các yếu tố quan trọng trong việc đánh 

giá một môi trường thể chế. Điều này cho thấy rằng tính minh bạch có tác động tích cực việc 

thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI vào vùng ĐBSCL, việc hạn chế công khai thông tin ảnh 

hưởng lớn đến khả năng hoạt động của doanh nghiệp do không tận dụng được các chính sách 

cũng như các hỗ trợ mà địa phương đưa ra và một số nhà đầu tư lợi dụng sự thiếu thốn thông 

tin để trục lợi cho mình tức doanh nghiệp dễ dàng sử dụng các khoảng phí bôi trơn nhằm giúp 

cho doanh nghiệp hoạt động tốt hơn nhờ thông tin mà chính quyền mang lại. 

Biến chi phí không chính thức (CPKCTi,t) năm hiện hành có tác động tích cực với việc 

thu hút vốn đầu tư FDI nhưng không có ý nghĩa về mặt thông kê. Tuy nhiên với biến chi phí 

không chính thức (CPKCTi,t-1) với độ trễ 1 năm tác động tích cực tới việc thu hút vốn đầu tư 

FDI với ý nghĩa thống kê là 5%. Ngoài ra, biến chi phí không chính thức (CPKCTi,t-2) với độ 

trễ 2 năm cũng tác động tích cực tới việc thu hút vốn đầu tư FDI với mức ý nghĩa 10%. Trong 

nghiên cứu của Trương Minh Tuấn (2017), Nguyễn Quốc Việt và cộng sự (2014) thì biến này 

tác động ngược chiều tới việc thu hút vốn đầu tư FDI. Điều này cho thấy chi phí bôi trơn hay 

các khoảng phí không chính thức có tác động tích cực đến việc thu hút vốn đầu tư FDI. Tuy 

nhiên chỉ số này giống như con dao hai lưỡi khi doanh nghiệp phải chi trả quá nhiều cho các 

khoản phí không rõ ràng sẽ làm mất lòng tin của doanh nghiệp vào cơ quan quản lý, tăng gánh 

nặng chi phí cho doanh nghiệp từ đó ảnh hưởng xấu đến việc thu hút vốn đầu tư. 

Biến Tính năng động của đội ngũ lãnh đạo (LanhDao) cho thấy biến tính năng động của 

đội ngũ lãnh đạo (LanhDaoi, t) năm hiện hành và biến tính năng động của đội ngũ lãnh đạo 

(LanhDaoi,t-2) với độ trễ 2 năm tác động ngược chiều với việc thu hút vốn đầu tư FDI và 

không có ý nghĩa thống kê. Biến tính năng động của đội ngũ lãnh đạo (LanhDaoi,t-1) với độ trễ 

1 năm cũng tác động ngược chiều với việc thu hút vốn đầu tư FDI với mức ý nghĩa 5%. Kết 

quả này không tương đồng với kết quả trong nghiên cứu của Trương Minh Tuấn (2017), 

Nguyễn Quốc Việt và cộng sự (2014). Như vậy, ciệc tăng tính năng động sáng tạo của lãnh đạo 

địa phương trong quá trình giải quyết các vấn đề sẽ cản trở tăng trưởng của địa phương, theo 

đánh giá của VCCI các chính sách của chính phủ và các văn bản của địa phương ban hành đôi 

lúc không thống nhất dẫn tới khó khăn cho doanh nghiệp, khi chính quyền giải quyết các vụ 

việc họ lợi dụng sự thiếu chặt chẽ, thiếu rõ ràng của các văn bản qui định để gây khó khăn cho 

các doanh nghiệp mới, những doanh nghiệp có nguy cơ tạo sự cạnh tranh với các doanh nghiệp 

tại địa phương. 

Biến hỗ trợ doanh nghiệp (HoTroDNi,t) năm hiện hành và Biến hỗ trợ doanh nghiệp 

(HoTroDNi,t-1) với độ trễ 1 năm có tác động cùng chiều với việc thu hút vốn đầu tư FDI với ý 
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nghĩa thống kê 10%. Và theo kết quả trên với độ trễ 2 năm Biến hỗ trợ doanh nghiệp 

(HoTroDNi,t-2) cũng tác động cùng chiều với việc thu hút vốn đầu tư FDI với mức ý nghĩa 

5%. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Kim Phước (2015) nhưng không 

tương đồng với kết quả trong nghiên cứu của Trương Minh Tuấn (2017) khi biến này tác động 

tiêu cực đến việc thu hút vốn đầu tư FDI. Các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp ở các địa 

phương có ý nghĩa rất lớn, tạo động lực, điều kiện cho doanh nghiệp trong địa bàn phát huy các 

thế mạnh của mình từ đó doanh nghiệp có thể thúc đẩy sản xuất tăng doanh thu, tăng sản lượng 

góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. 

Biến đào tạo lao động (DTLDi,t) năm hiện hành tác động cùng chiều với việc thu hút 

vốn đầu tư FDI nhưng không có ý nghĩa thống kê. Và biến đào tạo lao động (DTLDi,t-1) với 

độ trễ 1 năm lại tác động ngược chiều với việc thu hút vốn đầu tư FDI và không có ý nghĩa 

thống kê. Biến đào tạo lao động (DTLDi,t-2) với độ trễ 2 năm có tác động tích cực rất lớn tới 

việc thu hút vốn đầu tư FDI có ý nghĩa thống kê 10%. Trong nghiên cứu của Trương Minh 

Tuấn (2017) thì đào tạo lao động tác động tiêu cực tới dòng đầu tư FDI. Điều này cho thấy các 

địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long lao động chủ yếu là lao động có trình độ thấp 

chủ yếu lao động phổ thông hoặc các chính sách đào tạo tức thì chưa phát huy được hiệu quả 

của nó nên quá trình đào tạo cần có thời gian. Để người lao động nắm vững hơn và nghiệp vụ 

tay nghề chắc chắn hơn. Nhất là trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao về trình 

độ trong xu hướng cách mạng 4.0 thì cần có thời gian mới phát huy được hiệu quả. 

Biến thể chế Pháp lý (PhapLyi,t) năm hiện hành có tác động tích cực với việc thu hút vốn 

đầu tư FDI nhưng biến này không có ý nghĩa về mặt thống kê. Cũng tương tự biến thể chế 

Pháp lý (PhapLyi,t-2) với độ trễ 2 năm tác động cùng chiều với việc thu hút vốn đầu tư FDI với 

mức ý nghĩa 5%. Tuy nhiên biến thể chế Pháp lý (PhapLyi,t-1) với độ trễ 1 năm lại tác động 

ngược chiều với việc thu hút vốn đầu tư FDI với mức ý nghĩa 5%. Trong nghiên cứu của 

Trương Minh Tuấn (2017), Nguyễn Quốc Việt và cộng sự (2014) thì thể chế pháp lý tác động 

tích cực tới dòng vốn đầu tư FDI. Chứng tỏ, việc tăng cường nền thiết chế pháp lý ở địa 

phương cụ thể là khả năng giải quyết tranh chấp, chính sách thực thi pháp luật tốt ... sẽ thúc 

đẩy việc thu hút vốn đầu tư FDI của địa phương. Việc cơ cấu lại vốn đầu tư, vốn pháp định, 

thay đổi tỷ lệ góp vốn của các bên liên doanh phải được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận. 

Việc chuyển nhượng vốn phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước, các nhà đầu tư được lựa 

chọn một trong các hình thức đầu tư, nhưng việc chuyển đổi phải được sự phê duyệt của cơ 

quan quản lý. Tuy nhiên doanh nghiệp FDI mới chỉ được phép tổ chức dưới hình thức công ty 

trách nhiệm hữu hạn, chưa được thành lập công ty cổ phần, phát hành cổ phiếu, trái phiếu huy 

động vốn tại Việt Nam như hầu hết các nước trong khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, việc tổ 
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chức lại Doanh nghiệp (chia, tách, sát nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức đầu tư) phải được 

cơ quan quản lý nhà nước chấp nhận. Điều này lại làm hạn chế với việc thu hút vốn đầu tư FDI 

ở khu vực ĐBSCL. 

Biến số lượng dự án FDI ở mỗi tỉnh (SLFDI) có tác động cùng chiều tới việc thu hút vốn 

đầu tư FDI vùng ĐBSCL với mức ý nghĩa 5%. Sự xuất hiện của doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài ở mỗi tỉnh có tác động dây chuyền tích cực đến thu hút vốn đầu tư FDI vùng 

ĐBSCL. Và điều đó làm tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường, giúp các nhà quản lý doanh 

nghiệp địa phương tiếp thu cách thức bố trí sản xuất, quản lý, tiếp thu công nghệ….sự liên kết 

giữa các doanh nghiệp địa phương với các doanh nghiệp FDI từng bước gắn bó hơn. Các nhà 

đầu tư nước ngoài sẽ yên tâm đầu tư vào các lĩnh vực mà vùng ĐBSCL có lợi thế như về sản 

xuất hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nông sản, về du lịch… 

5. Hàm ý chính sách 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đã trình bày, phần tiếp theo nhóm tác giả đề xuất một số 

gợi ý về chính sách nhằm tăng cường thu hút đầu tư FDI vào vùng ĐBSCL như sau: 

Thứ nhất, nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư: 

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để các Doanh nghiệp FDI dễ dàng tiếp cận với các 

thông tin xúc tiến đầu tư và các dự án đầu tư của tỉnh. 

- Phát huy vai trò của trung tâm xúc tiến đầu tư các tỉnh để thực hiện xúc tiến đầu tư hiệu 

quả: nâng cao chất lượng cán bộ của các trung tâm, học hỏi, tham quan các tỉnh có hoạt động 

xúc tiến đầu tư mạnh như Bình Dương, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. 

- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính về công tác thực hiện thủ tục đầu tư đối với các 

doanh nghiệp FDI để rút ngắn thời gian đầu tư, chi phí của doanh nghiệp. 

- Cần tăng cường sự minh bạch về môi trường đầu tư:  Các tỉnh trong vùng cần phải nâng 

cao tính minh bạch của các cơ quan quản lý Nhà nước, công khai thủ tục hành chính liên quan 

đến đầu tư FDI để không gây khó dễ cho các doanh nghiệp. Đội ngũ lãnh đạo tỉnh cần có sự 

năng động và quyết liệt trong việc phòng chống tham nhũng, quan liêu để xây dựng môi trường 

đầu tư tốt sẽ giúp tác động tích cực đến khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của 

vùng.   

- Thiết lập thể chế và pháp lý rõ ràng và minh bạch rất cần thiết để thúc đẩy sự đầu tư của 

doanh nghiệp nước ngoài vào vùng ĐBSCL. Khi có một cơ chế pháp lý rõ ràng và minh bạch 

về các chương trình, chính sách ưu đãi của tỉnh trong đối với doanh nghiệp FDI. Sẽ giúp giảm 

thiệu những lợi ích của một nhóm nhà đầu tư, cũng sẽ đồng thời hạn chế được sự tham nhũng 

của một bộ phận cán bộ địa phương. Đây là một trong những biện pháp rất cần thiết để tạo 
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dựng môi trường đầu tư cạnh tranh  nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước 

ngoài vào vùng ĐBSCL và gia tăng năng lực cạnh tranh đối với các vùng khác trong cả nước. 

Thứ hai, cần phải tăng cường sự hỗ trợ doanh nghiệp FDI và cải thiện môi trường đầu 

tư của vùng: 

- Chỉ số thành phần trong năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) phần như: Tính minh bạch, 

thiết chế pháp lý, gia nhập thị trường, dịch vụ hỗ trợ DN, đào tạo nghề… của một số tỉnh như 

An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang còn thấp hơn so với trung bình 

của vùng. Do đó các tỉnh cần phải năng động để cải thiện môi trường đầu tư: phải năng động, 

linh hoạt trong giải quyết, xử lý các vấn đề phù hợp tình hình kinh tế hiện nay, nhất là phải 

tăng cường công khai các tài liệu pháp lý và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh của DN đầu tư 

nước ngoài. Ngoài ra, tỉnh cần quán triệt đồng bộ từ các sở, ngành đến UBND các huyện, thành 

phố  cần có thái độ thật sự đồng hành, thân thiện và cởi mở khi tiếp xúc doanh nghiệp có vốn 

FDI; phấn đấu cải  thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của các tỉnh.  

- Các tỉnh trong vùng (Long An, Trà Vinh, Kiên Giang, Tiền Giang và Bến Tre ) cần duy 

trì và (các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang ) cần tăng 

cường tạo dựng môi trường pháp lý thuận tiện, thông thoáng, cởi mở hơn nữa; tăng cường đào 

tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng tốt tình hình ứng dụng 

công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế, nhất là các lĩnh vực xác định là khâu đột phá như 

năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao... Đây cũng là các yếu tố góp phần 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của các tỉnh vùng ĐBSCL.  

Thứ ba, đẩy mạnh đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, logistics của vùng ĐBSCL: 

- ĐBSCL là một trong những vùng tạo ra giá trị gia tăng cao trong cả nước thì lại được 

đầu tư ít hơn. Điển hình, qua 2 năm triển khai Nghị quyết 120 của Chính phủ về Phát triển bền 

vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu, mặc dù ngân sách 

trung ương đã quan tâm nhiều hơn cho vùng này nhưng chưa đủ. ĐBSCL hiện còn thiếu hạ 

tầng, giao thông, chưa có cảng nước sâu, đường sắt, hệ thống đường thủy chưa phát triển đồng 

bộ. Do đó, nhà nước cần tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nội tỉnh đến các khu, 

cụm công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi chuyên canh. Đặc biệt, các hạ tầng 

giao thông mang tính liên kết vùng, cần sớm đầu tư để tạo động lực và lan tỏa thu hút đầu tư. 

Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 

Kết quả thống kê cho thấy tỷ lệ nguồn lao động đang làm việc được qua đào tạo còn rất 

thấp, dưới 15%. Vì vậy, các doanh nghiệp FDI khó khăn trong tìm kiếm lao động có tay nghề, 

hệ thống đào tạo nghề tại địa phương chưa đáp ứng nhu cầu của DN. Nên các nhà đầu tư nước 

ngoài gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng và đào tạo lao động tại địa phương. Vì vậy, các 
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tỉnh cần có các chính sách thu hút nguồn lao động có năng lực và tăng cường đào tạo nguồn 

nhân lực xu hướng những ngành nghề được các nhà đàu tư nước ngoài ưa chuộng khi đầu tư 

vào ĐBSCL. 
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MỞ RỘNG VIỆC LÀM VÙNG DUYÊN HẢI:  

THỰC NGHIỆM BẰNG MÔ HÌNH TÁC ĐỘNG CỐ ĐỊNH 

ThS. Đinh Nguyệt Bích 

Trường Đại học Văn Hiến 

 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của bài nghiên cứu nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến mở rộng việc làm 

của vùng Duyên hải Việt Nam. Với dữ liệu bao gồm 186 quan sát của 21 tỉnh thành trong vùng 

giai đoạn 2009-2016, kết hợp cách tiếp cận định lượng với mô hình tác động cố định (FEM), 

kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố tác động đến mở rộng việc làm bao gồm: (i) Cơ cấu 

giá trị ngành công nghiệp của tỉnh, thành phố trong tổng giá trị ngành công nghiệp cả nước; 

(ii) Tốc độ tăng trưởng GDP; (iii) Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; (iv) Số tàu đánh bắt 

hải sản xa bờ; (v) Thu nhập bình quân hàng năm của người lao động trong doanh nghiệp; (vi) 

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Kết quả của bài nghiên cứu góp phần định 

hướng và cung cấp một số hàm ý chính sách nhằm mở rộng việc làm cho nguời lao động khu 

vực vùng Duyên hải Việt Nam. 

 

1. Đặt vấn đề 

Nằm trong chuỗi các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế và kinh tế biển được Việt 

Nam hết sức chú trọng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa X đã thông 

qua Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 

Việt Nam có đường bờ biển dài 3.260 km, trên 1 triệu km2 

thềm lục địa với nhiều đảo, quần đảo; nhiều tài nguyên biển như: hải sản, dầu khí; tiềm 

năng kinh tế biển như: du lịch, cảng biển, giao thông biển, sửa chữa tàu, thuyền, dịch vụ hậu 

cần, có thể hình thành vùng phát triển cao, tạo hiệu ứng thúc đẩy các vùng, miền kinh tế khác 

cùng phát triển. 

Tuy nhiên, để phát triển kinh tế biển ngoài việc khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế về 

biển cần chú trọng khai thác tốt nguồn lực lao động, trong đó đáng chú ý là lực lượng lao động 

các tỉnh, thành phố duyên hải. Phát triển kinh tế biển phải gắn liền với ổn định đời sống, việc 

làm và tạo việc làm mới cho người lao động các tỉnh, thành phố duyên hải. 

Với một loạt các hiệp định thương mại tự do được Việt Nam ký kết với các tổ chức, các 

nước, như: Liên minh châu Âu (EU), Khu vực mậu dịch tự do các nước Đông - Nam Á 

(AFTA), Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU), Nhật Bản, Hàn Quốc đang mở ra cho Việt Nam 

những triển vọng phát triển kinh tế nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, trong đó có 

thách thức về việc làm. Vấn đề tranh chấp chủ quyền biển, đảo trên Biển Đông những năm gần 

đây diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều rủi ro đang đe dọa đến việc làm và đời sống của ngư dân và 

người lao động ở nhiều ngành nghề kinh tế biển như: dầu khí, du lịch biển, cảng biển, giao 
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thông biển, khai thác, đánh bắt hải sản. Do đó, mở rộng việc làm là thách thức của phát triển 

kinh tế của vùng Duyên hải. 

Tuy nhiên, thời gian qua, chưa có nhiều nghiên cứu một cách có hệ thống để giải thích 

câu hỏi đặt ra: Yếu tố nào ảnh hưởng đến mở rộng việc làm? Vấn đề đặt ra cũng là thách thức 

đối với các nhà nghiên cứu và những nhà chính sách ở Việt Nam. Bài viết này, tập trung vào 3 

nội dung chính: (1) Cung cấp nền tảng cơ sở lý thuyết về việc làm; (2) Mô hình định lượng xác 

định các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm; Và (3) Gợi ý chính sách nhằm mở rộng việc làm. 

2. Khung phân tích 

Smith (1976) chứng minh rằng nguồn gốc của sự giàu có là lao động; lao động tạo ra giá 

trị, không chỉ lương mà cả lợi nhuận và lợi tức. Giá trị mà người công nhân cộng thêm vào giá 

trị vật chất được chia thành hai phần: một phần trả lương cho công nhân, phần còn lại là lợi 

nhuận của doanh nghiệp. Giới chủ sẽ không thuê công nhân nếu họ thấy không nhận được 

doanh thu từ việc bán sản phẩm do công nhân làm ra cao hơn tổng số vốn mà họ bỏ ra. Marx 

(1887) cho rằng, đầu tư tăng (tăng tư bản) sẽ làm gia tăng năng suất lao động và tăng cầu sức 

lao động; do đó, khả năng có việc làm của người lao động sẽ được gia tăng. 

 Theo Marshall (1920), để bảo đảm việc làm thì vấn đề điều tiết cung và cầu của thị 

trường lao động có ý nghĩa rất quan trọng và sự điều tiết này được thực hiện hoàn toàn tự động 

theo quy luật thị trường. Pigou (1920) cho rằng, thất nghiệp là do tiền lương cao, khi giảm tiền 

lương sẽ tăng việc làm vì sẽ giảm chi phí sản xuất và làm gia tăng khả năng thuê mướn thêm 

lao động. Hơn nữa, giảm chi phí sản xuất sẽ làm giảm giá cả hàng hóa; qua đó làm tăng sức 

mua, kích thích đầu tư mở rộng sản xuất, làm gia tăng cầu lao động; tác động từ cầu lao động 

thực tế sẽ là yếu tố xác định việc làm. 

Keynes (1936) cho rằng, tình trạng việc làm được thể hiện qua mối quan hệ, tác động 

giữa các yếu tố thị trường lao động, tình trạng thất nghiệp, tình trạng sản xuất, khối lượng sản 

phẩm và quy mô thu nhập. Khi thu nhập tăng lên thì tiêu dùng cũng tăng lên. Tuy nhiên, do 

tâm lý của công chúng, tốc độ tăng của tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng của thu nhập, làm cho 

cầu tiêu dùng giảm tương đối so với thu nhập dẫn đến một bộ phận hàng hóa không bán được. 

Đây là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, ảnh hưởng đến sản xuất chu kỳ sau, làm giảm việc 

làm, gia tăng thất nghiệp. Nguyên nhân của khủng hoảng và thất nghiệp là do thiếu hụt hiệu 

quả của cầu; vì vậy, cần thiết phải tăng quy mô hiệu quả của cầu để ngăn ngừa khủng hoảng và 

thất nghiệp. Do đó, để giải quyết việc làm, tăng thu nhập đòi hỏi phải sử dụng các công cụ, 

chính sách kinh tế nhằm khuyến khích đầu tư và giảm tiết kiệm, mở rộng lượng cầu, như vậy 

mới giải quyết được tình trạng khủng hoảng và thất nghiệp. Mỗi sự gia tăng đầu tư đều kéo 

theo sự gia tăng của cầu bổ sung công nhân, cầu về tư liệu sản xuất; do vậy, làm tăng cầu tiêu 

dùng, tăng giá hàng hóa, tăng việc làm cho công nhân. 

Phillips (1958) đã đưa ra lý thuyết đường cong Phillips về mối tương quan tỷ lệ nghịch 

giữa lạm phát và thất nghiệp: tốc độ lạm phát càng cao thì mức độ thất nghiệp càng thấp (việc 

làm được mở rộng), và ngược lại. 
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Lewis (1954) đưa ra lý thuyết nhị nguyên về vấn đề tạo việc làm bằng cách chuyển dịch 

lao động giữa hai khu vực của nền kinh tế. Đất đai ngày càng khan hiếm, trong khi lao động 

ngày càng tăng dẫn đến dư thừa lao động ở khu vực nông nghiệp. Dịch chuyển lao động dư 

thừa từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp sẽ nâng cao tăng trưởng và việc làm 

cho nền kinh tế. 

Oshima (1962) xây dựng mối quan hệ giữa hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp dựa 

trên những đặc điểm khác biệt của các nước đang phát triển châu Á - gió mùa: nền nông nghiệp 

lúa nước có tính thời vụ cao. Nền nông nghiệp lúa nước vẫn thiếu lao động lúc đỉnh cao của 

thời vụ và chỉ dư thừa lao động trong mùa nhàn rỗi. Vì vậy, cần giữ lại lao động nông nghiệp 

và chỉ tạo thêm việc làm trong những tháng nhàn rỗi bằng cách tăng vụ, đa dạng hóa cây trồng 

vật nuôi và sử dụng lao động nhàn rỗi trong nông nghiệp vào các ngành sản xuất công nghiệp 

cần nhiều lao động. Như vậy, lực lượng lao động trong nông nghiệp sẽ được sử dụng hết. 

Do đó, việc làm là vấn đề trung tâm trong phát triển kinh tế. Việc làm được mở rộng trên 

cơ sở cân bằng cung cầu trên thị trường lao động, tăng trưởng kinh tế, tăng đầu tư, dịch chuyển 

lao động theo quy mô, hiệu quả ngành sản xuất và mối quan hệ hợp lý giữa lạm phát và thất 

nghiệp. 

Thông qua các nghiên cứu trong và ngoài nước kể từ những năm 1990 đến nay (Bảng 1), 

có thể nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến mở rộng việc làm bao gồm 3 nhóm yếu tố: (i) 

Nhóm yếu tố kinh tế; (ii) Nhóm yếu tố về môi trường đầu tư; (iii) Nhóm yếu tố về nhân lực. 

 

Hình 1: Khung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm 
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Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

3. Mô hình nghiên cứu 

Dựa trên cơ sở khung phân tích, mô hình nghiên cứu đề xuất bao gồm: 01 biến phụ thuộc 

và 12 biến độc lập được mô tả chi tiết ở Bảng 1. 

Bảng 1: Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu 

STT TÊN BIẾN ĐO LƯỜNG 
Kỳ 

vọng 
NGUỒN 

Biến phụ thuộc 

1 VIECLAM Tỷ lệ lao động từ 15 

tuổi trở lên đang làm 

việc (có việc làm) so 

với tổng dân số. 

 Ian Coxhead & cộng sự (2009); 

Jean-Pierre Cling & cộng sự 

(2010); Gaëlle Pierre (2012); 

Xavier Oudin và cộng sự (2014). 

Biến độc lập 

1 CCCongnghiep Cơ cấu giá trị ngành 

công nghiệp của tỉnh, 

thành phố trong tổng 

giá trị ngành công 

nghiệp cả nước. 

+ Rhys Jenkins (2004a); Hyun 
H. Son (2005) ; Tran Nhuan 

Kien và Yoon Heo (2009); Brian 

Mccaig và Nina Pavcnik (2011); 

Gaëlle Pierre (2012); Xavier 

Oudin et al. (2014), Philip 

Abbott và cộng sự (2015); 

2  

 

 

GDPNongnghiep 

Tỷ trọng GDP của 

ngành nông nghiệp 

trong tổng GDP của 

nền kinh tế. 

 
+ 

Oshima, H. T. (1993); Hyun H. 

Son (2005); Ian Coxhead và cộng 

sự (2009); Jean-Pierre Cling và 

cộng sự (2010); Brian Mccaig và 

Nina Pavcnik (2011); Gaëlle 

Pierre (2012); Xavier Oudin và 

cộng sự (2014); Philip Abbott và 

cộng sự (2015). 

3 TOCDOGRDP Tốc độ tăng trưởng 

GDP theo giá so sánh 

2010. 

+ Philip Ifeakachukwu and Nwosa 

(2014); Ian Coxhead và cộng sự 

(2009); Jean- Pierre Cling và 

cộng sự (2010); Gaëlle và cộng 

sự (2012); Xavier Oudin và cộng 

sự (2014). 

4 DIENTICHThuysan Diện tích mặt nước 

nuôi trồng thủy sản. 

+ Arthur O’Sullivan (2011); Đặng Tú 

Lan (2002). 

5 DIENTICHMuoi Diện tích đất sản 

xuất muối. 

+ Arthur O’Sullivan (2011); Đặng Tú 

Lan (2002). 

6 TAU Số tàu đánh bắt hải 

sản xa bờ 
 
+ 

Arthur O’Sullivan (2011); Đặng Tú 

Lan (2002) 

7 PCI Chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh 

+ Arthur O’Sullivan (2003); 

Kunal Sen (2008). 
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8 CHO Số lượng chợ  
+ 

Balassa (1966); Nguyễn Thế 

Tràm và cộng sự (2005). 

9 TYLEDanso Tỷ lệ gia tăng dân số + Lewis (1954); Đặng Tú Lan 

(2002); Nguyễn Thế Tràm và 

cộng sự (2005); Trần Đình Chín 

(2012). 

10 TYLETotnghiep Tỷ lệ học sinh tốt 

nghiệp THPT. 

 

 

 

+ 

Arthur O’Sullivan (2003)'; 

Nguyen Thi Kim Dung và cộng 

sự (2005); Kunal Sen (2008); Ian 

Coxhead và cộng sự (2009); Chris 

N.Sakellatiou and Harry A. 

Patrinos (2000). 

11 KHAMBENH Số lượng cơ sở 

khám, chữa bệnh. 

 

 
+ 

Đinh Phi Hổ và Nguyễn Văn 

Phương (2015); Phạm Đức 

Thuần và Dương Ngọc Thành 

(2015). 

12 THUNHAP Thu nhập bình quân 

hàng năm của người 

lao động trong doanh 

nghiệp. 

+ Lewis (1954) ; Chris 

N.Sakellariou và Harry A.Parinos 

(2000); Arthur O’Sullivan (2003); 

Tran Nhuan Kien và Yoon Heo 

(2009); Philip Abbott và cộng sự 

(2015); Phạm Đức Thuần và 

Dương Ngọc Thành (2015). 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

(i) Dữ liệu nghiên cứu 

- Thời gian: 8 năm (2009 -2016) 

- Không gian: 21 tỉnh/thành phố của vùng Duyên hải Việt Nam. 

(ii) Nguồn dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của Tổng cục Thống kê (GSO), Cục Thống kê của 21 tỉnh, 

thành phố duyên hải và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

4. Kết quả nghiên cứu 

Bảng 2: Kết quả hồi quy với mô hình tác động cố định 

Sample: 2009 2016 

Periods included: 8 

Cross-sections included: 21 

Total panel (balanced) observations: 168 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 12.939 5.072 2.551 0.012 

CCCONGNGHIEP 1.968 0.464 4.241 0.000 

DTMUOI 0.000 0.000 0.794 0.428 
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DTTHUYSAN 0.077 0.070 1.096 0.275 

GDPNONGNGHIEP -0.039 0.043 -0.919 0.360 

KBENH 0.014 0.016 0.883 
0.379 

PCI 0.096 0.033 2.932 0.004 

TAU 
0.001 

0.001 2.018 0.046 

THUNHAP 0.062 0.012 5.336 0.000 

TLDANSO 0.019 0.381 0.050 0.961 

TLTOTNGHIEP 0.052 0.020 2.619 0.010 

TOCDOGDP 1.095 0.218 5.017 0.000 

R-squared 0.927 Mean dependent var 55.167 

Adjusted R-squared 0.910 S.D. dependent var 4.121 

S.E. of regression 1.233 Akaike info criterion 3.427 

Sum squared resid  206.894 4.022 

Log likelihood -255.874 Hannan-Quinn criter. 3.669 

F-statistic 55.759 Durbin-Watson stat 1.432 

Prob(F-statistic) 0.000  

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Kết quả hồi quy cho thấy các biến CCCONGNGHIEP, PCI, TAU, THUNHAP, 

TLTOTNGHIEP và TOCDOGDP có Prob. ≤ 0,05 (mức tin cậy trên 95%). R2 hiệu chỉnh = 

0.910; 91% thay đổi của VIECLAM được giải thích bởi các biến độc lập của mô hình. Prob(F-

statistic) = 0,000, mô hình hình hồi quy phù hợp với dữ liệu thực tế với mức tin cậy 99%; Về 

tổng thể, các biến độc lập tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc. Giá trị thống kê Durbin – 

Watson: 1 < d=1.432 < 3, mô hình không có hiện tượng tự tương quan của phần dư. 

Như vậy, qua hệ thống các kiểm định, các yếu tố ảnh hưởng đến mở rộng việc làm bao 

gồm: (1) Cơ cấu giá trị ngành công nghiệp của tỉnh, thành phố trong tổng giá trị ngành công 

nghiệp cả nước; (2) Tốc độ tăng trưởng GDP; (3) Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; (4) Số 

tàu đánh bắt hải sản xa bờ; (5) Thu nhập bình quân hàng năm của người lao động trong doanh 

nghiệp; (6) Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT. 

5. Hàm ý chính sách 

Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm với mô hình tác động cố định (FEM), bài viết đề xuất 

một số các giải pháp nhằm mở rộng việc làm cho các tỉnh/thành phố thuộc vùng Duyên hải, cụ 

thể: 

 - Phát triển ngành công nghiệp: Kết quả nghiên cứu và thực tiễn những năm qua đã chỉ 

ra rằng, ngành công nghiệp không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn giải 

quyết được nhiều việc làm cho người lao động. Vì vậy, cần ưu tiên tập trung vào vốn con 

người và các nguồn lực để phát triển ngành công nghiệp theo thế mạnh nguyên liệu tại chỗ và 
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gắn với ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, không ảnh hưởng đến thế mạnh phát triển 

du lịch sinh thái biển. 

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Nhiều năm qua, kinh tế Việt Nam giữ mức tăng trưởng 

khá cao đã tạo ra được nhiều việc làm mới cho người lao động. Thực tiễn đã chứng minh rằng, 

chỉ khi kinh tế phát triển thì việc làm của người lao động mới được ổn định, đời sống mới đảm 

bảo. Vì vậy, cần phải tập trung, huy động vốn con người và mọi nguồn lực nhằm thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân, hộ gia đình và cá thể bỏ vốn đầu tư kinh 

doanh, làm ăn; nuôi dưỡng doanh nghiệp trong nước, huy động cao nhất mọi nguồn lực trong 

dân chúng cho mục tiêu phát triển kinh tế. Cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi, hành lang 

pháp lý rõ ràng, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục để thu hút đầu tư nước ngoài với tinh thần 

doanh nghiệp nước ngoài là một bộ phận quan trọng trong các thành phần kinh tế quốc gia, 

thành công của doanh nghiệp nước ngoài cũng là thành công của Chính phủ Việt Nam. Tranh 

thủ sự ủng hộ của các chính phủ, tổ chức và cá nhân nước ngoài các nguồn lực, nhất là nguồn 

vốn, công nghệ để đầu tư xây dựng cơ cở hạ tầng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế. 

- Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh: Khi năng lực cạnh tranh 

được cải thiện, các tỉnh, thành phố sẽ có nhiều lợi thế để kêu gọi, thu hút đầu tư từ nhiều thành 

phần kinh tế trong và ngoài nước. Quan tâm tới nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh để không 

ngừng cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

- Hỗ trợ ngư dân trang bị phương tiện khai thác, đánh bắt hải sản: Một thực tế là năng lực 

khai thác, đánh bắt hải sản, nhất là đánh bắt hải sản xa bờ của ngư dân đang thiếu và yếu. Mặc 

dù những năm qua đã được tăng cường nhiều nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của ngư 

trường khi ngày càng phải vươn xa với nhiều rủi ro, bất trắc làm thiệt hại về phương tiện và tài 

sản của ngư dân. Công suất bé, trang thiết bị thiếu thốn nên tàu, thuyền của ngư dân khó vươn 

đến biển xa, bám biển lâu ngày, dễ bị hư hại trước những tác động của thiên tai và tấn công của 

tàu, thuyền nước ngoài. Vì vậy, cần đẩy nhanh và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ ngư dân 

trang bị mới tàu, thuyền; bổ sung phương tiện, công cụ khai thác, đánh bắt hải sản, nhất là đánh 

bắt ở ngư trường xa. Hoàn chỉnh hệ thống cảng biển, âu tàu, nơi neo đậu cho ngư dân khi gặp 

mưa bão; dịch vụ cung ứng vật tư, sửa chữa tàu, thuyền hư hỏng; bảo vệ tốt ngư dân trước 

những hành động phá hoại của tàu, thuyền nước ngoài. Tiếp tục chương trình hỗ trợ ngư dân 

lãi suất hợp lý để vay vốn đóng tàu lớn với trang thiết bị hiện đại đủ sức vươn khơi, bám biển. 

 -  Cải thiện thu nhập và điều kiện kinh tế cho người lao động: Khi thu nhập và mức sống 

cao thì người lao động có điều kiện để nâng cao sức khỏe thể lực, tinh thần; học tập, trau dồi 

kiến thức văn hóa, chuyên môn, khoa học kỹ thuật, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực. Nguồn nhân lực có chất lượng cao đồng nghĩa với việc người lao động có nhiều thuận lợi 

để tham gia vào thị trường lao động, gia tăng cơ hội tìm kiếm được việc làm. Vì vậy, cần quan 

tâm đến có biện pháp để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động: (i) Mở 

các trung tâm đào tạo, dạy nghề để người lao động được trang bị các kiến thức chuyên môn kỹ 

thuật cần thiết; khi tham gia lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, qua đó tăng thu 



 

 

236 

 

nhập và cải thiện điều kiện kinh tế; (ii) Đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm để người lao động 

với kiến thức, kinh nghiệm của mình có thể tham gia sâu rộng vào thị trường lao động, tìm 

kiếm cơ hội việc làm, tạo kế sinh nhai bền vững và lâu dài; (iii) Phát huy các lợi thế về tài 

nguyên đất đai, khoáng sản, khí hậu, lao động, môi trường kinh doanh kêu gọi đầu tư, qua đó 

tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động. 

- Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật cho người lao động: Trình độ học vấn 

càng cao, khả năng tiếp thu, nắm bắt, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; khả năng tự đào 

tạo, rèn luyện tay nghề của người lao động càng tốt. Trình độ chuyên môn kỹ thuật càng cao, 

người lao động càng có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm. Vì vậy, cần đầu tư thích đáng cho giáo 

dục, đào tạo: mở rộng hệ thống trường lớp phổ thông, các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề, 

các cơ sở đào tạo nghiệp vụ, kỹ thuật, các trường trung học, cao đẳng, đại học,… phù hợp với 

quy mô của nền kinh tế và điều kiện, đòi hỏi thực tiễn của từng tỉnh, từng thành phố và đất 

nước. Giáo dục, đào tạo phải gắn với thị trường việc làm, với nhu cầu lao động mà xã hội đang 

cần. Tránh đào tạo theo khả năng của nhà trường, hay theo chỉ tiêu mà bộ, ngành chủ quản giao 

mà không hề quan tâm tới nhu cầu của xã hội, dẫn đến thực trạng sinh viên tốt nghiệp không có 

việc làm vì chất lượng không đáp ứng yêu cầu công việc, hay thực trạng “thừa thầy, thiếu thợ” 

như hiện nay. Quan tâm đến liên kết, tranh thủ sự ủng hộ, đầu tư của các chính phủ, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài mở các trường đào tạo, dạy nghề, giáo dục với chất lượng cao. 
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TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM 

NCS.ThS.Nguyễn Bá Hoàng & NCS.ThS.Nguyễn Quốc Phong 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm định tác động của toàn cầu hóa đến đổi mới tại các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Cụ thể nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Probit với 

bộ dữ liệu từ cuộc điều tra các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam giai đoạn 2005-2015 nhằm 

xem xét ảnh hưởng của toàn cầu hóa ở cấp độ vi mô và vĩ mô đến khả năng đổi mới tại các 

doanh nghiệp này. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở cấp độ vĩ mô, toàn cầu hóa có mối quan hệ 

nghịch biến với khả năng đổi mới của doanh nghiệp. Ở cấp độ vi mô, toàn cầu hóa có tương 

quan dương với khả năng đổi mới của doanh nghiệp. 

 

1. Giới thiệu 

Toàn cầu hóa là quá trình trong đó các quốc gia ngày càng trở nên hội nhập thông qua 

các dòng lưu chuyển hàng hóa, vốn và ý tưởng (Bloom, 2002). Một lượng lớn các nghiên cứu 

đã tập trung phân tích nguyên nhân và tác động của toàn cầu hóa. Mặc dù vẫn còn một số tranh 

cãi, các nghiên cứu này cung cấp bằng chứng ủng hộ tác động tích cực của toàn cầu hoá đến 

tăng trưởng kinh tế nói chung và năng suất của doanh nghiệp nói riêng (Hahn và Narjoko, 

2011). Toàn cầu hóa tạo điều kiện cho hàng hóa, dịch vụ và ý tưởng dễ dàng luân chuyển giữa 

các quốc gia với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông. Trong môi trường này, các 

ý tưởng có nhiều khả năng được hiện thực hóa, công nghệ mới được phát triển và thay thế ngày 

càng nhanh. Ngày nay, tri thức đã trở thành một yếu tố chủ chốt quyết định mức độ giàu có của 

các quốc gia (Kuncoro, 2012).  

Theo lý thuyết tăng trưởng nội sinh, đổi mới công nghệ là yếu tố thiết yếu cho sự phát 

triển bền vững của nền kinh tế (Romer, 1986). Vai trò của đổi mới đặc biệt quan trọng đối với 

doanh nghiệp tại các nước đang phát triển, đồng thời trở ngại cho đổi mới cũng chính là trở 

ngại cho tăng trưởng kinh tế (Hahn và Narjoko, 2011). Vấn đề khiến các nhà thiết kế chính 

sách trăn trở là làm thế nào để các doanh nghiệp bản địa có thể tiếp cận các công nghệ mới và 

sản xuất các sản phẩm mới mà trước đây các doanh nghiệp chưa có khả năng thực hiện. Chính 

vì vậy việc xem xét các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến đổi mới của doanh nghiệp là một 

vấn đề nhận được sự quan tâm của giới nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách.  

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò qua trọng trong nền kinh tế, đặc biệt tại các 

quốc gia đang phát triển. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tuy có đổi mới nhưng với mức độ 

không đáng kể so với các doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó các doanh nghiệp này thường ít tham 

gia các dự án hợp tác thúc đẩy đổi mới (OECD, 2010). Để đổi mới các doanh nghiệp nhỏ và 
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vừa gặp không ít thách thức. Các trở ngại chính yếu mà các doanh nghiệp này phải đối mặt là 

hạn chế trong khả năng tiếp cận tài chính và thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao (OECD, 

2010). Một quan điểm phổ biến cho rằng quá trình toàn cầu hóa chỉ mang đến lợi ích cho các 

doanh nghiệp lớn và bất lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do các doanh nghiệp này hạn chế 

về nguồn lực. Vậy đối với hoạt động đổi mới của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, toàn cầu hóa sẽ 

mang đến tác động tích cực hay tiêu cực? Nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm định mối 

quan hệ giữa toàn cầu hóa và đổi mới tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam giai đoạn 

2005-2015. Việc lựa chọn xem xét chủ đề này tại Việt Nam xuất phát từ sự thiếu hụt các bằng 

chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và đổi mới. Theo nhận thức đến thời 

điểm hiện tại của tác giả, Nguyen và cộng sự (2011) là một trong số ít những nghiên cứu phân 

tích vấn đề tương tự cho Việt Nam. Tuy nhiên thay vì phân tích tác động đa chiều của toàn cầu 

hóa, Nguyen và cộng sự (2011) chỉ tập trung phân tích tác động của tự do hóa thương mại tại 

một thời điểm cụ thể (năm 2005 và 2007). Nghiên cứu này mở rộng nghiên cứu của Nguyen và 

cộng sự (2011) ở hai điểm. Thứ nhất, bên cạnh việc xem xét các kênh truyền dẫn vi mô của 

toàn cầu hóa, tác giả còn mở rộng xem xét tác động của toàn cầu hóa ở cấp vĩ mô. Tác giả cho 

rằng việc tập trung vào khía cạnh thương mại và đầu tư như Nguyen và cộng sự (2011) chưa 

giúp mang đến cái nhìn đa chiều về tác động của toàn cầu hóa. Thứ hai, tác giả tận dụng bộ dữ 

liệu về toàn cầu hóa của KOF để có thể đánh giá ảnh hưởng của toàn cầu hóa qua các năm. Với 

thời gian nghiên cứu mở rộng, tác giả hy vọng nghiên cứu có thể nắm bắt một cách đầy đủ tác 

động của toàn cầu hóa. 

2. Khung phân tích 

2.1. Đổi mới 

Khái niệm về đổi mới 

Ở cấp độ quốc gia, đổi mới (innovation) là sự tiến bộ trong năng lực công nghệ nói 

chung (Howitt, 2000). Lý thuyết tăng trưởng nội sinh và mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới 

giới thiệu bởi Romer (1990) và Grossman và Helpman (1991) xem tiến bộ kỹ thuật và đổi mới 

là động lực chính cho phát triển kinh tế và nâng cao năng suất trong dài hạn. Các lý thuyết và 

mô hình tăng trưởng này nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động nghiên cứu – phát triển 

(R&D) và đổi mới đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế (Aghion và Howitt, 1998). 

Về mặt thực nghiệm, vai trò của đổi mới đối với tăng trưởng kinh tế đã được chứng minh rộng 

rãi, đặc biệt tại các quốc gia phát triển (El Elj và Abassi, 2014). Schumpeter (1943) là một 

trong những nghiên cứu đầu tiên xem xét vai trò của đổi mới trong nền kinh tế. Nghiên cứu của 

Schumpeter (1943) cùng với các nghiên cứu của Nelson và Winter (1982), Dosi (1984) và 

Pavitt (1984) đã mở đầu cho dòng nghiên cứu về đổi mới hiện đang tiếp tục phát triển với sự 

chuyển dịch theo hướng tri thức của các nền kinh tế trên thế giới (Chen và cộng sự, 2014; Choi 

và cộng sự, 2012; Rodil và cộng sự, 2015).  

Đổi mới không chỉ được nghiên cứu ở góc độ vĩ mô mà còn được xem xét dưới góc độ vi 

mô. Ở cấp độ doanh nghiệp, định nghĩa phổ biến nhất về đổi mới dựa trên cách tiếp cận của 

OECD (2005). Theo cách tiếp cận này, đổi mới có thể chia thành hai loại: đổi mới sản phẩm 
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(product innovation) và đổi mới tiến trình (process innovation). Đổi mới sản phẩm được định 

nghĩa là việc sản xuất hoặc thương mại hóa một sản phẩm với những tính năng được cải thiện 

chẳng hạn như cung cấp dịch vụ mới hoặc cải thiện cho khách hàng. Đổi mới tiến trình được 

định nghĩa là việc thực hiện hoặc ứng dụng một quy trình sản xuất mới hoặc có cải thiện đáng 

kể. Đổi mới tiến trình có thể bao gồm sự thay đổi trong máy móc – thiết bị, nguồn nhân lực 

và/hoặc cách thức làm việc. Định nghĩa về đổi mới của OECD nhấn mạnh việc tạo ra các sản 

phẩm – dịch vụ mới hoặc việc áp dụng quy trình hoạt động mới.  

Bên cạnh cách phân loại của OECD, đổi mới có thể được phân loại thành đổi mới đầu 

vào (innovation input) và đổi mới đầu ra (innovation output). Đổi mới đầu vào, thường được 

đo lường bằng chi phí nghiên cứu - phát triển, hàm ý các nguồn lực cần thiết để thực hiện đổi 

mới; trong khi đổi mới đầu ra, đại diện bởi số sản phẩm hoặc quy trình mới, hàm ý thành quả 

của việc đổi mới (Coad và cộng sự, 2016; Deschrysvere, 2014 và Rodil và cộng sự, 2015). 

Đo lường đổi mới 

Phần lớn các nghiên cứu về đổi mới đo lường mức độ đổi mới bằng chi phí nghiên cứu – 

phát triển hoặc số lượng bằng sáng chế. Tuy nhiên phương pháp đo lường đổi mới này chưa 

phù hợp với doanh nghiệp tại các quốc gia đang phát triển (Gorodnichenko và cộng sự, 2010). 

Chi phí nghiên cứu là yếu tố đầu vào cần thiết cho quá trình đổi mới, tuy nhiên việc nghiên cứu 

phát triển không đảm bảo sự thành công cho việc đổi mới và thang đo sử dụng chi phí nghiên 

cứu phát triển thường bị sai lệch tại các doanh nghiệp có quy mô nhỏ (Michie, 1998 và 

Archibugi và Sirilli, 2001). Bên cạnh đó, tại các nền kinh tế đang phát triển, các doanh nghiệp 

thường thực hiện chiến lượng mô phỏng/bắt chước (imitation) hoặc ứng dụng các công nghệ đã 

được sáng tạo và kiểm định; thay vì tự mình phát minh công nghệ mới và đầu tư nguồn lực cho 

công tác nghiên cứu – phát triển (Goronidchenko, 2010). 

Thang đo dựa trên số lượng bằng sáng chế cũng có một số nhược điểm. Thứ nhất, số 

lượng bằng sáng chế đo lường khả năng phát minh (invention) của doanh nghiệp hơn là đổi 

mới. Thứ hai, số lượng bằng sáng chế có sự biến động lớn giữa các quốc gia và ngành nghề. 

Thứ ba, doanh nghiệp thường sử dụng những cách thức khác ngoài việc đăng ký bằng sáng chế 

để bảo vệ thành quả đổi mới như: duy trì sự phức tạp về mặt kỹ thuật, bảo vệ bí mật công 

nghiệp hoặc tận dụng thời gian trước các đối thủ cạnh tranh. Trong nghiên cứu này, với mẫu dữ 

liệu gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, tác giả định nghĩa đổi mới theo cách tiếp 

cận của OECD (2005). Theo đó đổi mới là việc phát triển sản phẩm mới, nâng cấp sản phẩm 

hiện tại hoặc ứng dụng công nghệ sản xuất mới.  

2.2. Toàn cầu hóa 

Khái niệm về toàn cầu hoá 

Thuật ngữ “toàn cầu hóa” trở nên thịnh hành trong những năm 1990 và đầu những năm 

2000. Thuật ngữ toàn cầu hóa thường được sử dụng với ý nghĩa sự gia tăng rõ rệt trong các 

dòng luân chuyển kinh tế quốc tế từ những năm 1970 (Perraton, 2011). Theo quan điểm của 

các nhà kinh tế tân tự do (neo-liberal economist), toàn cầu hóa là: (i) sự hội nhập trên thị 
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trường hàng hóa – dịch vụ và thị trường các yếu tố sản suất (Wolf, 2003); (ii) sự hội nhập của 

các nền kinh tế và sự phát triển của các thị trường quốc tế (Bordo và cộng sự, 1999).  

Bên cạnh đó, Hopper và cộng sự (2017) đã định nghĩa toàn cầu hóa theo quan điểm của 

ngành địa lý kinh tế, trong đó toàn cầu hóa là sự gia tăng trong lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, 

yếu tố sản xuất, thông tin, con người và liên lạc giữa các quốc gia.  

Quan điểm tiếp cận tổng quát của Dreher (2006), toàn cầu hóa có ba khía cạnh bao gồm: 

kinh tế, chính trị và văn hóa. Đây chính là cơ sở để các nhà nghiên cứu đo lường mức độ toàn 

cầu hóa. Trong nghiên cứu này tác giả định nghĩa toàn cầu hóa theo cách tiếp cận tổng quát của 

Dreher (2006). Theo đó toàn cầu hóa bao gồm ba khía cạnh: toàn cầu hóa về kinh tế, chính trị 

và xã hội. Toàn cầu hóa về kinh tế được đặc trưng bởi các dòng lưu chuyển hàng hóa – dịch vụ, 

vốn, thông tin và nhận thức về thị trường. Toàn cầu hóa về chính trị mô tả sự truyền bá của các 

chính sách quốc gia. Toàn cầu hóa về xã hội thể hiện sự lan truyền của các ý tưởng, hình ảnh 

và con người.  

Đo lường toàn cầu hóa 

Các thang đo về toàn cầu hóa có thể được chia thành thang đo đơn chiều và thang đo đa 

chiều. Thang đo đơn chiều, thể hiện độ mở của nền kinh tế, thường được thể hiện thông qua tỷ 

lệ giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu trên tổng sản phẩm quốc dân. Tuy nhiên toàn cầu hóa là một 

khái niệm đa chiều (Gygli và cộng sự, 2019). Toàn cầu hóa không chỉ bao gồm sự gia tăng 

trong dòng lưu chuyển hàng hóa và tài chính mà còn bao gồm sự gia tăng trong mối liên hệ 

giữa công dân các nước, trong sự trao đổi thông tin và ý tưởng hoặc trong sự cộng tác giữa các 

chính phủ nhằm giải quyết các vấn đề chính trị có quy mô toàn cầu. Do đó các học giả cần đảm 

bảo tính đa chiều trong đo lường toàn cầu hóa. Trong thực tế các nhà nghiên cứu đã tích cực 

trong việc xây dựng các thang đo tổng hợp về toàn cầu hóa từ đầu những năm 2000 (Gygli và 

cộng sự, 2019). 

Chỉ số KOF Globalisation Index đo lường toàn cầu hóa theo ba khía cạnh chính là kinh 

tế, xã hội và chính trị tại 203 quốc gia và vùng lãnh thổ từ năm 1970. Đây được xem là chỉ số 

toàn cầu hóa được sử dụng rộng rãi nhất trong các nghiên cứu (Potrafke, 2015). KOF 

Globalisation Index được sử dụng phổ biến do mức độ bao phủ về mặt không gian và thời gian 

(Gygli và cộng sự, 2019). Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng chỉ số KOF Globalisation 

Index làm thước đo toàn cầu hóa do sự phổ quát của nó và tính thuận lợi của chỉ số này khi 

cung cấp đủ số quan sát cho dữ liệu Việt Nam trong giai đoạn 2005-2015 để kiểm tra ảnh 

hưởng của toàn cầu hoá đến đổi mới của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn nghiên 

cứu. 

2.3. Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến đổi mới của doanh nghiệp 

Với việc mở cửa biên giới cho hoạt động thương mại và đầu tư nước ngoài, toàn cầu hóa 

mang đến cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển, để 

đổi mới và cải thiện vị thế cạnh tranh trên thị trường (Goronidchenko và cộng sự, 2010). Cơ sở 

lý thuyết về thương mại quốc tế và sự khác biệt giữa các doanh nghiệp (lý thuyết thương mại 
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mới – New Trade Theory) nhận định doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại quốc tế sẽ 

có năng suất cao hơn các doanh nghiệp chỉ sản xuất phục vụ thị trường trong nước (Peters và 

cộng sự, 2018). Trong khi các mô hình lý thuyết ban đầu xem năng suất của doanh nghiệp là 

một biến ngoại sinh (Melitz, 2003 và Helpman và cộng sự, 2004), các nghiên cứu gần đây xét 

đến khả năng năng suất là một biến nội sinh và có thể điều chỉnh thông qua hoạt động đổi mới 

của doanh nghiệp (Yeaple, 2005; Lileeva và Trefer, 2010 và Bustos, 2011). Phần lớn các 

nghiên cứu trước tập trung xem xét tác động của toàn cầu hóa đến năng suất của các doanh 

nghiệp tại các quốc gia đang phát triển (xem Görg và Greenaway, 2004 và Wagner, 2007). Tuy 

nhiên các nghiên cứu này phần nhiều tập trung xem xét mối liên hệ trực tiếp giữa toàn cầu hóa 

và năng suất thay vì phân tích cơ chế tác động của toàn cầu hóa đến năng suất của doanh 

nghiệp (Gorodnichenko và cộng sự, 2010). Đổi mới là một cơ chế qua đó toàn cầu hóa có thể 

ảnh hưởng đến năng suất của doanh nghiệp, tuy vậy số lượng các nghiên cứu xem xét mối quan 

hệ giữa toàn cầu hóa và đổi mới còn rất hạn chế (Gorodnichenko và cộng sự, 2010). 

Mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và đổi mới là một mối quan hệ phức tạp. Một mặt, việc 

gia tăng trong giá trị nhập khẩu và vốn đầu tư trực tiếp (FDI) do việc dỡ bỏ các rào cản thương 

mại có thể tăng cường mức độ cạnh tranh trên thị trường trong nước và làm giảm khả năng 

sinh lợi của doanh nghiệp. Trong hoàn cảnh này, các doanh nghiệp buộc phải cải thiện hiệu quả 

sản xuất để có thể tồn tại trên thị trường (Berthschek, 1995). Đổi mới là một trong những cách 

thức giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động nhằm có thể duy trì khả năng cạnh tranh 

trên thị trường (Kuncoro, 2012). Theo lập luận này, toàn cầu hóa và đổi mới có thể có mối 

quan hệ đồng biến.  

Ngược lại với lập luận trên, một số nghiên cứu đã chứng minh rằng toàn cầu hóa và đổi 

mới có mối quan hệ nghịch chiều nhau (Braga và Wilmore, 1991). Quan điểm này lý giải rằng 

do thường phải tiêu hao nguồn lực đáng kể cho hoạt động nghiên cứu – phát triển nhằm tạo ra 

sản phẩm và quy trình sản xuất mới, trong khi lợi ích từ các hoạt động này có tính bất ổn cao, 

do vậy doanh nghiệp trở nên cẩn trọng đối với các hoạt động đổi mới và chỉ tập trung vào việc 

ứng dụng công nghệ nhập khẩu theo điều kiện cụ thể của doanh nghiệp (Kuncoro, 2012).  

Bên cạnh hai dòng quan điểm trái ngược trên, một dòng quan điểm khác cho rằng toàn 

cầu hóa cho phép các quốc gia đang phát triển có thể đạt được bước tiến trong quá trình học tập 

mà không nhất thiết phải trải qua quá trình khám phá - gây tốn kém về thời gian và tài chính, 

bằng cách tiếp cận các ý tưởng và công nghệ phát triển tại các khu vực khác và áp dụng sau khi 

có sự điều chỉnh phù hợp (Bloom, 2002). 

Để phân tích mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và đổi mới, phần lớn các nghiên cứu hiện 

nay chủ yếu xem xét hai cơ chế mà toàn cầu hoá có khả năng ảnh hưởng đến khả năng đổi mới 

của doanh nghiệp bao gồm: chuyển giao tri thức và cơ chế cạnh tranh xuất phát từ sự tham gia 

của các doanh nghiệp nước ngoài và hoạt động ngoại thương (Goronidchenko và cộng sự, 

2010). Sutton (2007) tập trung xem xét tác động của toàn cầu hóa đến đổi mới thông qua 

chuyển giao tri thức trong khi Schumpeter (1943) và Aghion và cộng sự (2004, 2005) xem xét 

thông qua cạnh tranh. Trong mô hình của Sutton (2007), khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 
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không chỉ phụ thuộc vào năng suất mà còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm. Lúc này năng 

suất và chất lượng quyết định năng lực của doanh nghiệp. Mô hình của Sutton (2007) dự báo 

sau giai đoạn bất ổn ban đầu, doanh nghiệp tại các quốc gia đang phát triển sẽ nỗ lực điều 

chỉnh để nâng cao năng lực. Sutton (2007) gợi ý quá trình điều chỉnh sẽ chịu tác động của sự 

chuyển giao tri thức theo chiều dọc thông qua chuỗi cung ứng của các công ty đa quốc gia. 

Cùng thời điểm với Sutton (2007), một lượng lớn các nghiên cứu khác kiểm định liệu hoạt 

động xuất nhập khẩu có giúp các doanh nghiệp trong nước nâng cao hiệu quả thông qua đổi 

mới phát sinh từ việc tiếp xúc với các công nghệ và thực hành tiên tiến trên thế giới (Wagner, 

2007). 

Bên cạnh cơ chế thông qua chuyển giao công nghệ, các nghiên cứu về mối quan hệ giữa 

toàn cầu hóa và đổi mới cũng phân tích cơ chế thông qua mức độ cạnh tranh trên thị trường. 

Aghion và cộng sự (2004, 2005) cho thấy ảnh hưởng của cạnh tranh đến mức độ sẵn sàng đổi 

mới của doanh nghiệp phụ thuộc vào mức độ hiệu quả về kỹ thuật của doanh nghiệp. Cụ thể 

cạnh tranh được kỳ vọng có thể thúc đẩy đổi mới nếu doanh nghiệp nằm gần giới hạn hiệu quả 

và sẽ cản trở đổi mới trong trường hợp ngược lại. Trái lại, Schumpeter (1943) lập luận doanh 

nghiệp lớn hoạt động trên các thị trường tập trung là động lực lớn nhất cho sự phát triển của 

nền kinh tế và là những doanh nghiệp có khả năng đổi mới nhiều nhất do các doanh nghiệp này 

có thể dễ dàng thu lợi từ các hoạt động đổi mới sáng tạo.  

Tác động của toàn cầu hóa đến đổi mới đồng thời qua hai cơ chế nêu trên được 

Goronidchenko (2010) kiểm định với dữ liệu của các doanh nghiệp tại 27 nền kinh tế chuyển 

đổi (11 nước thuộc Liên Xô cũ và 15 nước Trung và Đông Âu) trong hai năm 2002 và 2005. 

Trong nghiên cứu này, toàn cầu hóa được đại diện bởi sự gia tăng trong áp lực cạnh tranh và 

giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp; đổi mới được đo lường bằng việc giới thiệu 

sản phẩm hoặc công nghệ mới. Kết quả cho thấy áp lực cạnh tranh từ nước ngoài thực sự 

khuyến khích đổi mới của doanh nghiệp tại các quốc gia này. Bên cạnh đó việc chuyển giao tri 

thức theo chiều dọc (thông qua hoạt động xuất nhập khẩu) cũng góp phần nâng cao khả năng 

đổi mới của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và đổi mới có sự tương đồng giữa 

các nhóm doanh nghiệp (phân theo ngành hoặc theo khoảng cách so với đường biên hiệu quả).  

Với cách tiếp cận tương tự Goronidchenko (2010), Nguyen và cộng sự (2011) xem xét 

mối quan hệ giữa tự do hóa thương mại và đổi mới tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt 

Nam trong giai đoạn 2007 – 2009. Tác giả lập luận trong giai đoạn này, tiến trình tự do hóa 

thương mại của Việt Nam diễn ra nhanh chóng làm gia tăng áp lực cạnh tranh cũng như hoạt 

động xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp. Trong nghiên cứu này, tự do hóa thương mại được 

đo lường gián tiếp qua biến cạnh tranh và biến xuất nhập khẩu. Khác với Goronidchenko 

(2010), yếu tố cạnh tranh trong nghiên cứu của Nguyen và cộng sự (2011) căn cứ trên chiến 

lược giá của doanh nghiệp (cụ thể doanh nghiệp có xác định giá bán của sản phẩm theo đối thủ 

cạnh tranh). Kết quả cho thấy việc phải xác định giá theo đối thủ cạnh tranh có mối quan hệ 

đồng biến với khả năng đổi mới của doanh nghiệp. Ngoài ra Nguyen và cộng sự (2011) cũng 

cho thấy việc giao dịch với các doanh nghiệp nước ngoài có thể cải thiện hoạt động đổi mới 
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của doanh nghiệp.  

Tương tự Nguyen và cộng sự (2011), Aldaba (2011) phân tích mối quan hệ giữa việc dỡ 

bỏ hàng rào thương mại và hoạt động đổi mới của các doanh nghiệp sản xuất tại Philippines 

giai đoạn 1996-2006. Kết quả cho thấy tự do hóa thương mại làm gia tăng mức độ cạnh tranh 

và khuyến khích đổi mới tại doanh nghiệp đại diện bởi chi tiêu cho nghiên cứu - phát triển. 

Cũng sử dụng chi phí nghiên cứu – phát triển làm biến đại diện cho đổi mới, Kuncoro (2012) 

xem xét tác động của toàn cầu hóa đến đổi mới của các doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và 

lớn tại Indonesia giai đoạn 1980 - 2007. Kuncoro (2012) xây dựng phương trình kiểm định từ 

dựa trên hàm sản xuất tri thức (knowledge production function) theo Crepon và Duguet (1997) 

và mô hình learning-by-doing theo Romer (1996). Toàn cầu hóa trong nghiên cứu được đại 

diện bởi việc tham gia xuất khẩu, đầu tư nước ngoài và mức độ bảo hộ thương mại của doanh 

nghiệp. Kuncoro (2012) cho thấy việc tham gia xuất khẩu có tương quan dương với chi tiêu 

cho nghiên cứu – phát triển trong khi bảo hộ thương mại có tương quan âm. 

Các nghiên cứu thực nghiệm trên đây đã cung cấp những bằng chứng hữu ích về mối 

quan hệ giữa giữa toàn cầu hóa và đổi mới. Tuy nhiên các nghiên cứu này chỉ tập trung xem 

xét toàn cầu hóa ở khía cạnh thương mại hoặc đầu tư mà chưa quan tâm đến các khía cạnh 

khác của toàn cầu hóa như xã hội hoặc chính trị. Điều này một phần xuất phát từ đặc trưng dữ 

liệu sử dụng trong các nghiên cứu. Các nghiên cứu như Goronidchenko (2010), Nguyen và 

cộng sự (2011), Aldaba (2011) và Kuncoro (2012) đều sử dụng dữ liệu vi mô ở cấp độ doanh 

nghiệp. Hahn và Narjoko (2011) cho rằng việc sử dụng dữ liệu vi mô sẽ giúp chúng ta hiểu sâu 

hơn mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và đổi mới so với khi nghiên cứu bằng dữ liệu vĩ mô. Tác 

giả đồng ý với lập luận của Hahn và Narjoko (2011), tuy nhiên tác giả cho rằng việc chỉ sử 

dụng dữ liệu vi mô trong xem xét mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và đổi mới không thực sự đầy 

đủ. Toàn cầu hóa có tính đa chiều và không phải khía cạnh nào của toàn cầu hóa cũng có thể 

được lượng hóa cụ thể ở từng doanh nghiệp. Các nghiên cứu thực nghiệm về toàn cầu hóa và 

đổi mới ở cấp độ vi mô chỉ phân tích được tác động của việc toàn cầu hóa trong lĩnh vực 

thương mại và đầu tư. Tác giả cho rằng việc kiểm định mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và đổi 

mới cần sử dụng kết hợp đồng thời dữ liệu vi mô và vĩ mô. Dữ liệu toàn cầu hóa ở cấp độ quốc 

gia sẽ giúp chúng ta nắm bắt các khía cạnh của toàn cầu hóa chưa được đo lường tại cấp độ 

doanh nghiệp. 

3. Mô hình nghiên cứu 

Trên cơ sở mô hình đề xuất của Goronidchenko (2010), kết hợp bổ sung biến đo lường 

toàn cầu hóa ở cấp độ vĩ mô theo gợi ý của Kuncoro (2012), tác giả xây dựng mô hình nghiên 

cứu như sau: 

      

                       ∑              

                                                                   ∑                            (1) 
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Trong đó: INV_it là biến đại diện cho đổi mới tại doanh nghiệp i vào năm t. Bao gồm, 03 

biến đại diện như sau:  

 new_product: đại diện cho đổi mới về sản phẩm, là biến nhị phân có giá trị bằng 1 trong 

trường hợp doanh nghiệp có giới thiệu sản phẩm mới trong khoảng thời gian giữa hai lần 

phỏng vấn, ngược lại bằng 0. 

 new_improvement: đại diện cho đổi mới về sản phẩm, là biến nhị phân có giá trị bằng 

trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có cải tiến đáng kể các sản phẩm hiện tại, ngược lại bằng 0. 

 new_tech: đại diện cho đổi mới về quy trình, là biến nhị phân có giá trị bằng 1 trong 

trường hợp doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ mới trong khoảng thời gian giữa hai lần 

phỏng vấn, ngược lại bằng 0. 

Do mong muốn phân tích tác động của toàn cầu hóa ở cả góc độ vi mô và vĩ mô, nghiên 

cứu sử dụng ba nhóm biến đại diện cho toàn cầu hóa bao gồm: Globalization_t, Competition_it 

và KnowledgeTransfer_it.  

Biến Globalization_t đo lường mức độ toàn cầu hoá của Việt Nam ở năm t. Trong nhóm 

biến này, tác giả sẽ xem xét tác động của toàn cầu hóa nói chung (đại diện bởi chỉ số toàn cầu 

hóa KOF – KOFGI).  

Nhóm biến Competition_it đại diện cho mức độ cạnh tranh doanh nghiệp phải đối mặt. 

Dữ liệu từ cuộc khảo sát cho phép tác giả đo lường các khía cạnh khác nhau của cạnh tranh bao 

gồm cạnh tranh từ các doanh nghiệp nước ngoài (com_foreign), cạnh tranh từ các doanh 

nghiệp tư nhân trong nước (com_domestic), cạnh tranh từ các doanh nghiệp nhà nước 

(com_state) và cạnh tranh đến từ các hoạt động thương mại phi chính thức (com_smuggling). 

Các biến cạnh tranh được là các biến nhị phân nhận giá trị bằng 1 trong trường hợp doanh 

nghiệp cho rằng họ phải đối mặt với mức độ cạnh tranh cao và bằng 0 trong trường hợp mức 

độ không đáng kể.  

Nhóm biến KnowledgeTransfer_it đại diện cho hoạt động chuyển giao tri thức từ nước 

ngoài. Trong nghiên cứu, tác giả sử dụng ba biến đại diện cho việc chuyển giao tri thức bao 

gồm: export (biến nhị phân bằng 1 trong trường hợp doanh nghiệp có xuất khẩu sản phẩm trực 

tiếp hoặc gián tiếp), import (biến nhị phân bằng 1 trong trường hợp doanh nghiệp có nhập khẩu 

các yếu tố đầu vào trực tiếp hoặc gián tiếp) và sales_fdi (biến nhị phân có giá trị bằng 1 nếu 

doanh nghiệp có bán sản phẩm cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).  

4. Dữ liệu và phương pháp ước lượng 

Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu khảo sát doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Vietnam 

SME Survey) để xem xét mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và đổi mới của doanh nghiệp. 

Vietnam SME Survey là một cuộc khảo sát được thực hiện mỗi hai năm kể từ năm 2005 do sự 

hợp tác của Viện Phát Triển Kinh Tế Trung Ương, Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội, 

Development Economics Research Group (DERG) tại University of Copenhagen và United 

Nations University. Tính tới thời điểm hiện tại, bộ dữ liệu này được cập nhật đến năm 2015. 

Như vậy dữ liệu nghiên cứu bao gồm dữ liệu của sáu cuộc khảo sát vào các năm 2005, 2007, 
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2009, 2011, 2013 và 2015. Bên cạnh dữ liệu vi mô về các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên 

cứu sử dụng dữ liệu về toàn cầu hóa KOF Globalization Index do Swiss Institute of 

Technology cung cấp. KOF Globalisation Index là một trong những chỉ số tổng hợp đo lường 

toàn cầu hóa được sử dụng phổ biến nhất (Gygli và cộng sự, 2019).  

Phương trình (1) được ước lượng và kiểm định bằng mô hình Probit do biến phụ thuộc 

INV_it là biến nhị phân. Mô hình Probit được sử dụng để ước lượng phương trình (1) với toàn 

bộ quan sát doanh nghiệp theo năm có được từ các cuộc khảo sát (tổng cộng 14,802 quan sát 

cho 5,017 doanh nghiệp trong 06 năm, trung bình một doanh nghiệp có 03 năm quan sát). 

5. Kết quả nghiên cứu  

Phương trình (1) được hồi quy lần lượt với từng biến đại diện cho đổi mới dựa trên 

14,802 quan sát doanh nghiệp – năm.  Kết quả hồi quy của bước này được thể hiện chi tiết 

trong Bảng 1. Trong cả ba mô hình A1, A2 và A3, biến KOFGI đều mang dấu âm và có ý 

nghĩa thống kê. Hệ số hồi quy âm của KOFGI hàm ý trong giai đoạn nghiên cứu toàn cầu hóa 

nói chung có mối quan hệ nghịch biến với khả năng đổi mới của doanh nghiệp. Điều này cho 

thấy toàn cầu hóa có tác động tiêu cực đến sáng tạo và đổi mới đối với trường hợp các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Kết quả này có thể được giải thích theo lập luận của 

Danaeefard và Abbasi (2011), tác động chính yếu của toàn cầu hóa là xu hướng tiến đến sự hội 

tụ (convergence) và hợp nhất (intergration) trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa 

và xã hội. Xu hướng hợp nhất này dẫn đến việc đánh mất tính đa dạng trong các khía cạnh kinh 

tế, chính trị và xã hội. Do tính đa dạng được xem là nguồn gốc của đổi mới, việc đánh mất tính 

đa dạng trong quá trình toàn cầu hóa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đổi mới của quốc gia nói 

chung và của các doanh nghiệp nói riêng. Bên cạnh đó, Sander và Janovsky (2016) thảo luận 

cụ thể một số rủi ro đối với đổi mới của doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa như sự quá 

tải về mặt thông tin, xu hướng chuẩn hóa sản phẩm trên thị trường quốc tế, trở ngại trong giao 

tiếp do thiếu sự tiếp xúc trực diện, tiêu tốn nguồn lực của doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu 

ngày càng tăng trong quá trình toàn cầu hóa và sự gia tăng áp lực thời gian mà các doanh 

nghiệp phải đối mặt. Mối quan hệ nghịch biến này không chỉ tồn tại ở Việt Nam – một nước 

đang phát triển, mà còn hiện diện ở Đức – một quốc gia có trình độ phát triển cao như phân 

tích trong kết quả thực nghiệm của Sander và Janovsky (2016).  

Bảng 1: Kết quả ước lượng mô hình 

Mô hình A1 A2 A3 

Biến new_product new_improve new_tech 

Globalization    

KOFGI -0.035*** -0.100*** -0.082*** 

 [-12.030] [-30.270] [-20.400] 

Competition    

com_foreign 0.0973* 0.128*** 0.0267 

 [1.928] [3.027] [0.557] 

com_domestic 0.135*** 0.278*** 0.0318 

 [3.211] [7.855] [0.754] 

com_state 0.082** -0.013 0.0164 
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Mô hình A1 A2 A3 

Biến new_product new_improve new_tech 

 [2.021] [-0.394] [0.424] 

com_smuggling 0.0341 0.146*** 0.138*** 

 [0.613] [3.191] [2.668] 

Knowledge Transfer    

sales_fdi 0.0204 0.188*** 0.039 

 [0.254] [2.920] [0.574] 

export 0.144** 0.137** 0.0545 

 [2.180] [2.290] [0.916] 

import 0.156* 0.053 0.156** 

 [1.874] [0.692] [2.088] 

Số quan sát 14,802 14,802 14,802 

Số doanh nghiệp 5,017 5,017 5,017 

***, **, * lần lượt thể hiện mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%. 

Nguồn: Tổng hợp kết quả phân tích của tác giả 

Bên cạnh biến KOFGI đo lường toàn cầu hóa ở cấp độ vĩ mô, nghiên cứu cũng xem xét 

tác động của toàn cầu hóa đến đổi mới thông qua các kênh truyền dẫn vi mô bao gồm cạnh 

tranh và chuyển giao tri thức tương tự như các nghiên cứu trước đây như Goronidchenko 

(2010) và Nguyen và cộng sự (2011). Về cạnh tranh, kết quả cho thấy cạnh tranh nói chung có 

ảnh hưởng tích cực đến đổi mới của doanh nghiệp. Cụ thể áp lực cạnh tranh cao từ các doanh 

nghiệp nước ngoài trong quá trình toàn cầu hóa có thể làm tăng khả năng doanh nghiệp đổi 

mới. Kết quả này tương đồng với Gorodnichenko (2010) và Nguyen và cộng sự (2011). Tác 

giả cho rằng quá trình toàn cầu hóa không chỉ làm tăng áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp 

nước ngoài mà còn làm tăng áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước do toàn cầu 

hóa có thể cải thiện năng suất của các doanh nghiệp này. Thậm chí toàn cầu hóa còn mang lại 

môi trường thuận lợi cho các hoạt động thương mại bất hợp pháp (như EMCDDA, 2016 đã 

phân tích), từ đó làm tăng áp lực cạnh tranh từ khu vực này. Kết quả thực nghiệm khẳng định 

dự báo của tác giả khi cho thấy các hình thức cạnh tranh này cũng có khả năng thúc đẩy khả 

năng đổi mới của doanh nghiệp. Goronidchenko (2010) cũng xem xét biến cạnh tranh từ doanh 

nghiệp trong nước mặc dù không xem biến này là biến giải thích chính mà chỉ đóng vai trò 

biến kiểm soát. Goronidchenko (2010) cũng thu được kết quả tương tự như nghiên cứu này. 

Không chỉ như vậy, Goronidchenko (2010) cho thấy áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp 

trong nước còn có ảnh hưởng lớn hơn áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp nước ngoài. Trong 

nghiên cứu này, kết quả trên có thể quan sát gián tiếp thông qua độ lớn của hệ số hồi quy.  

Kênh truyền dẫn thứ hai để toàn cầu hóa tác động đến doanh nghiệp ở cấp độ vi mô là 

việc chuyển giao tri thức từ các doanh nghiệp nước ngoài thông qua hoạt động xuất nhập khẩu 

và giao dịch với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Kết quả cho thấy các biến thuộc 

nhóm này đều mang dấu dương và có ý nghĩa thống kê. Điều này hàm ý doanh nghiệp có mối 

quan hệ mạnh mẽ với các công ty nước ngoài có nhiều khả năng đổi mới hơn các doanh nghiệp 

khác. Nguyen và cộng sự (2011) không tìm thấy bằng chứng ủng hộ tác động tích cực của việc 

xuất khẩu đến đổi mới của doanh nghiệp. Tuy nhiên nghiên cứu của chúng ta cho thấy nhập 
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khẩu có vai trò trong việc khuyến khích đổi mới nhất là trường hợp đổi mới sản phẩm và đổi 

mới quy trình. 

6. Kết luận 

Toàn cầu hóa là một trong những chủ đề được các nhà nghiên cứu quan tâm cả về mặt lý 

thuyết và thực nghiệm. Tuy nhiên các nghiên cứu thường cung cấp những quan điểm trái chiều 

về vai trò và mức độ ảnh hưởng của toàn cầu hóa trong các khía cạnh khác nhau của đời sống 

kinh tế, chính trị và xã hội. Khác với các nghiên cứu trước đây trong cùng lĩnh vực, tác giả xem 

xét tác động của toàn cầu hóa ở cả hai khía cạnh vi mô và vĩ mô. Kết quả nghiên cứu chính cho 

thấy ở cấp độ vĩ mô, toàn cầu hóa có mối quan hệ nghịch biến với khả năng đổi mới của doanh 

nghiệp. Ở cấp độ vi mô, áp lực cạnh tranh và mức độ chuyển giao tri thức gia tăng do toàn cầu 

hóa có tương quan dương với khả năng đổi mới của doanh nghiệp. Một mặt áp lực cạnh tranh 

và việc chuyển giao tri thức bắt nguồn từ toàn cầu hóa góp phần nâng cao khả năng đổi mới. 

Mặt khác toàn cầu hóa khi được đo lường ở cấp độ tổng hợp bằng sự vận động trong các dòng 

lưu chuyển kinh tế, chính trị và xã hội có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng đổi mới. Kết quả 

nghiên cứu này hàm ý chúng ta cần có sự cẩn trọng và kỹ lưỡng trong việc đánh giá tác động 

của toàn cầu hóa. Với vị trí là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam hiện đang nỗ lực hội 

nhập trong tất cả các lĩnh vực để có thể nâng cao trình độ phát triển kinh tế, chính trị và xã hội. 

Tuy nhiên trong quá trình hội nhập chúng ta cần cân nhắc các nguy cơ tiềm ẩn của toàn cầu 

hóa để có các chính sách phù hợp. 
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ỨNG DỤNG STATA TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU KẾ TOÁN  

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

ThS.Nguyễn Thị Ngọc 

Khoa Quản trị, Trường Đại Học Luật TP.HCM 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của bài viết này là giới thiệu việc sử dụng Stata trong việc phân tích và 

thống kê số liệu kế toán phục vụ cho mục đích quản trị trong doanh nghiệp. Bài viết 

sử dụng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giả định trong 5 năm để thực hiện 

việc xứ lý số liệu bằng Stata, từ đó tính toán số liệu dự báo trong tương lai. Bài viết 

cũng chỉ ra những ưu điểm cũng như hạn chế khi sử dụng Stata trong xử lý số liệu 

nội bộ của doanh nghiệp. 

 

1.  Lời nói đầu 

 Số liệu kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin để nhà 

quản trị ra quyết định. Tuy nhiên bản thân số liệu kế toán đơn thuần không có ý nghĩa, 

các con số phải được xử lý có phương pháp thì mới trở thành những con số biết nói. 

Chúng ta có thể lấy một ví dụ đơn giản như sau: doanh thu năm 2019 là 1 tỷ đồng, 

doanh thu năm 2020 là 1,1 tỷ đồng. Bản thân con số 1 tỷ đồng hoặc 1,1 tỷ đồng đơn 

thuần chỉ là dữ liệu thông tin về doanh thu được cung cấp qua từng năm. Nhưng nếu 

như chúng ta sử dụng phương pháp so sánh thì chúng ta sẽ có thông tin như sau: doanh 

thu năm 2020 cao hơn doanh thu năm 2019 là 100 triệu đồng, tương ứng với tốc độ tăng 

lên là 10% (tốc độ tăng thêm được tính bằng doanh thu tăng thêm của năm 2020 so với 

năm 2019 là 100 triệu đồng chia cho số liệu doanh thu năm 2019 là 1 tỷ đồng). Nhìn 

vào số liệu chênh lệch này, nhà quản trị đánh giá được tình hình thực hiện doanh thu 

trong năm 2020 được thực hiện tốt hơn so với năm 2019, từ đó tìm ra cách nhân tố tác 

động đến việc tăng lên này, trên cơ sở đó đưa ra các quyết định nhằm phát huy các nhân 

tố có lợi và hạn chế các nhân tố bất lợi. Đồng thời, đây cũng là cơ sở cho việc lập kế 

hoạch hoạt động kinh doanh cho các kỳ tiếp theo. 

 Trên đây là một ví dụ nhỏ về việc xử lý số liệu kế toán bằng phương pháp so 

sánh. Chúng  ta có thể thực hiện bằng các công cụ quen thuộc như tính tay, tính bằng 

excel. Nhưng nếu một chỉ tiêu kinh tế có nhiều nhân tố tham gia vào thì việc tính toán 

số liệu bằng các công cụ đơn giản sẽ không mang lại hiệu quả cao. Do vậy, chúng ta 

cần các công cụ tốt hơn.  

 Hiện nay các nhà phân tích có thể ứng dụng rất nhiều công cụ để xử lý số liệu kế 
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toán như dùng các phần mềm thống kê như EVIEWS, SPSS, R, STATA... Mỗi công cụ 

đều có đặc điểm và thế mạnh riêng. 

 Trong bài viết này, tôi xin đề xuất việc ứng dụng phần mềm Stata vào việc xử lý 

số liệu kế toán. Bài viết sẽ trình bày quy trình xử lý một tình huống cụ thể trong một 

doanh nghiệp, từ đó rút ra các thông tin nhằm giúp nhà quản trị đưa ra quyết định trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.  

Phần mềm Stata được các doanh nghiệp sử dụng trong việc phân tích số liệu 

nhưng hầu như chỉ được sử dụng ở các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, 

khảo sát thị trường.. Việc sử dụng Stata cho việc xử lý số liệu phục vụ cho mục đích 

quản trị nội bộ doanh nghiệp chưa được phổ biến ở các doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Thông tin này được tác giả rút ra từ quan sát, trao đổi chuyên môn trong các nhóm 

thuộc lĩnh vực Kế toán tài chính, Kiểm toán, Thuế. Đây cũng là lý do bài viết này được 

thực hiện nhằm mục đích đề xuất một công cụ hữu ích cho mục đích quản trị doanh 

nghiệp. 

2. Giới thiệu về phần mềm Stata 

 Stata là một phần mềm thống kê được phát triển từ năm 1985 bởi StataCorp. Tên 

Stata là kết hợp của 2 từ “Statistics” và “data”. Phần mềm có thể chạy trên Windows, 

Mac OS X, Unix, Linus. 
1
 

 Stata là phần mềm quen thuộc của giới nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, 

tài chính kế toán... : Thông qua việc sử dụng các lệnh trực tiếp, Stata cho phép: Quản lý 

dữ liệu với các thao tác lệnh đơn giản; Phân tích thống kê với ưu thế về hồi qui và các 

phương pháp ước lượng mạnh nhưng cũng rất dễ sử dụng; Ngoài ra Stata cũng cho 

phép thực hiện đồ họa; mô phỏng; hiệu chỉnh chức năng. Stata cho phép sử dụng hoặc 

tạo các chương trình được phát triển riêng bởi người dùng như một phần của chương 

trình. 

 Chúng ta có thể cài đặt và tìm hiểu thông tin đầy đủ về phần mềm qua trong web 

http://www.stata.com  

3. Ứng dụng phần mềm Stata trong xử lý số liệu kế toán và dự báo 

3.1 Giới thiệu tình huống 

 Bài viết nhằm mục đích thực hiện việc dùng phần mềm Stata để xử lý dữ liệu và 

cung cấp dữ liệu phục vụ  cho mục đích quản trị. Do vậy, tác giả đưa ra một tình huống 

giả định như sau: 

Doanh nghiệp có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 5 năm, từ năm 

2014 đến 2018 như bảng báo cáo dưới đây: 

                                                           
1
 Theo http://www.stata.com 

http://www.stata.com/
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Doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh cho 3 năm tiếp theo, từ năm 2019 đến 

2021. Kết hợp các thông tin về kinh tế, xã hội và bối cảnh cụ thể của mình, doanh 

nghiệp ước tính và lập chỉ tiêu tăng doanh thu 10% so với doanh thu năm trước kể từ 

năm 2019. 

Doanh nghiệp cần lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho các năm 2019, 

2020, 2021 để có cơ sở dự trù chi phí và dòng tiền cho giai đoạn này. 

3.2 Xử lý số liệu bằng phần mềm Stata 

Từ các thông tin trên, sau khi tạo các biến và nhập dữ liệu vào phần mềm Stata, 

để giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp, tác giả thực hiện các bước theo trình tự như 

sau: 

 Bước 1: Chỉ mối quan hệ giữa doanh thu và giá vốn hàng bán của giai đoạn từ 

năm 2014 đến 2018. 

 Bước 2: Chỉ mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí bán hàng của giai đoạn từ 

năm 2014 đến 2018. 

 Bước 3: Chỉ mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí của lý doanh nghiệp của 

giai đoạn từ năm 2014 đến 2018. 

 Bước 4: Xác định doanh thu kế hoạch các năm 2019, 2020 và 2021. 

 Bước 5: Xác định chi phí giá vốn từ 2019 đến năm 2021 theo công thức hồi 

qui ở bước 1. 

 Bước 6: Xác định chi phí bán hàng từ năm 2019 đến năm 2021 theo công thức 

hồi qui ở bước 2. 

 Bước 7: Xác định chi phí quản lý doanh nghiệp từ năm 2019 đến năm 2021 

theo công thức hồi qui ở bước 3. 

 Bước 8: Lập báo cáo dự toán cho giai đoạn 2019 đến 2021. 

* Bước 1: Mối quan hệ giữa doanh thu và giá vốn 

Thực hiện lệnh sau: 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Doanh thu thuần 20.000        25.000        30.000        35.000        40.000        

Giá vốn hàng bán 16.000        18.000        22.000        26.000        30.000        

Lợi nhuận gộp 4.000          7.000          8.000          9.000          10.000        

Chi phí bán hàng 1.200          2.500          2.500          3.000          3.200          

Chi phí quản lý 1.100          2.000          2.150          2.400          2.600          

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính 1.700          2.500          3.350          3.600          2.600          

BẢNG KẾT QUẢ LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH

Đơn vị tính: triệu đồng



253 

 
Ta có công thức phản ánh mối quan hệ giữa giá vốn hàng bán và doanh thu như sau: 

gia_von = 0.72*dt + 800 

Như vậy, trong các điều kiện khác không đổi, nếu tăng doanh thu lên 1 đồng, thì chi 

phí giá vốn hàng bán sẽ tăng thêm 0.72 đồng x 1 đồng doanh thu. 

 

* Bước 2: Mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí bán hàng 

Thực hiện lệnh sau: 

 

Ta có công thức phản ánh mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí bán hàng: 

dt = 9.27*cp_bh + 7018.122 

Công thức trên phản ánh mối quan hệ cụ thể như sau: trong các điều kiện khác 

không đổi, nếu tăng chi phí bán hàng lên 1 đồng, thì doanh thu tăng lên 9.27 đồng. 

Giả sử chi phí bán hàng là 1 đồng, thì doanh thu trung bình là 7018.122 + 9.27*1 

 

Để thuận lợi cho việc tính dự báo chi phí bán hàng ở bước 6, ta sẽ xem xét mối quan 

hệ giữa chi phí bán hàng và doanh thu bằng lệnh dưới đây: 

reg cp_bh dt 
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Ta có công thức phản ảnh mối quan hệ trên như sau: 

cp_hb = 0.09*dt – 220 

Như vậy, cứ một đồng doanh thu tăng thêm thì chi phí bán hàng cần phải chi ra là 0,09 

x 1 đồng doanh thu. 

 

* Bước 3: Mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí quản lý doanh nghiệp 

 
_________________________ 

 

Ta có công thức phản ánh mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí quản lý doanh 

nghiệp như sau:  

dt = 12.68657*cp_ql + 3992.537 

Tương tự đối với Chi phí bán hàng, để thuận tiện trong việc tính dự toán chi phí 

quản lý doanh nghiệp, ta chạy lại lệnh sau:  
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Mối quan hệ giữa biến động của doanh thu và chi phí quản lý doanh nghiệp được 

thể hiện bằng công thức:  

cp_ql = 0.068*dt + 10  

 iả sử doanh thu là 1 đồng thì doanh nghiệp phải chi ra 0.068 1   10 đồng chi phí 

quản lý.  

 

* Bước 4: Xác định doanh thu kế hoạch các năm 2019, 2020 và 2021 

Tạo vòng lặp các giá trị cho năm 2019, 2020, 2021 (với mức tăng 10% so với năm 

cũ) 

Dòng đầu tiên trong bảng dữ liệu là dòng doanh thu (dt) 

Thực hiện các lệnh sau: 

forvalues i = 18/20 { 

local j = `i' + 1 

gen n_`j' = n_`i'*1.1 

} 

Ta có doanh thu dự toán như sau: 

 n_14 n_15 n_16 n_17 n_18 n_19 n_20 n_21 

Doanh thu 20000 25000 30000 35000 40000 44000 48400 53240 

* Bước 5: Tính giá vốn (dự báo) cho năm 2019, 2020, 2021 

Sử dụng công thức hồi qui ở bước 1: gia_von = 0.72*dt + 800 

Thực hiện các lệnh: 

forvalues i = 19/21 { 

local dt = n_`i'[1] 

di 0.72*`dt' + 800 

} 

Kết quả hiển thị trên cửa sổ kết quả chi phí giá vốn hàng bán của các năm 2019, 

2020 và 2021 tương ứng như sau: 

32480  

35648 
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39132.8 

Bước 6: Tính chi phí bán hàng (dự báo) cho năm 2019, 2020, 2021 

Sử dụng công thức hôi qui ở bước 2: cp_hb = 0.09*dt – 220 

Thực hiện các lệnh: 

forvalues i = 19/21 { 

local dt = n_`i'[1] 

di 0.09*`dt' - 220 

} 

Kết quả hiển thị trên cửa sổ kết quả chi phí bán hàng của các năm 2019, 2020 và 

2021 tương ứng như sau: 

3740 

4136 

4571.6 

* Bước 7: Tính chi phí quản lý doanh nghiệp (dự báo) cho năm 2019, 2020, 

2021 

 

Sử dụng công thức hôi qui ở bước 3: cp_ql = 0.068*dt + 10 

Thực hiện các lệnh: 

forvalues i = 19/21 { 

local dt = n_`i'[1] 

di 0.068*`dt' + 10 

} 

Kết quả hiển thị trên cửa sổ kết quả chi phí quản lý của các năm 2019, 2020 và 2021 

tương ứng như sau: 

3002 

3301.2 

3630.32 

* Bước 8: Lập báo cáo dự toán cho giai đoạn 2019 đến 2021. 

Từ kết quả tính toán được ở các bước trên, ta lập bảng báo cáo dự toán giai đoạn 

2019 – 2021 theo bảng dưới đây: 

 

4. Kết quả dự báo và thảo luận 

Sau khi thực hiện các lệnh để tính toán số liệu theo yêu cầu chúng ta có các kết 

quả theo yêu cầu của ban lãnh đạo doanh nghiệp như sau: 

* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự toán giai đoạn 2019 đến 2021: 

n_14 n_15 n_16 n_17 n_18 n_19 n_20 n_21

Doanh thu 20.000     25.000     30.000     35.000     40.000     44.000     48.400     53.240     

Giá vốn hàng bán 16.000     18.000     22.000     26.000     30.000     32.480     35.648     39.132,8   

Lợi nhuận gộp 4.000       7.000       8.000       9.000       10.000     11.520     12.752     14107.2

Chi phí bán hàng 1.200       2.500       2.500       3.000       3.200       3.740       4.136       4571.6

Chi phí quản lý 1.100       2.000       2.150       2.400       2.600       3.002       3.301,2     3630.32

Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh chính
1.700       2.500       3.350       3.600       2.600       4.778       5314.8 5905.28
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* Các loại chi phí và tổng chi phí dự tính qua các năm 

 

Với báo cáo dự toán kết quả hoạt động kinh doanh trên, nhà quản trị có thể có 

ngay thông tin để đánh giá  i)  ợi nhuận dự toán các năm dương và  ii)  ợi nhuận dự 

toán các năm có xu hướng tăng.  

Đồng thời, mục tiêu chính của nhà quản trị yêu cầu dự toán về chi phí để có kế 

hoạch về dòng tiền. Phần mềm Stata đã đáp ứng yêu cầu về việc phân tích mối quan hệ 

giữa doanh thu và các loại chi phí trong lịch sử để dự báo cho giai đoạn kế tiếp. Từ số 

liệu của từng loại chi phí và số liệu tổng cộng các loại chi phí được tính toán, nhà quản 

trị căn cứ vào các chính sách tín dụng bán hàng cũng như mua hàng để ước tính dòng 

tiền vào, dòng tiền ra. Từ đó, có kế hoạch về nguồn tiền cụ thể để thực hiện kế hoạch 

kinh doanh mà doanh nghiệp đã đặt chỉ tiêu một cách chủ động và tối ưu nhất các 

nguồn lực mà doanh nghiệp hiện có.  

 ua minh họa tình huống cụ thể trên chúng ta có thể thấy việc ứng dụng phần 

mềm Stata trong việc phân tích dữ liệu kế toán có nhiều điểm tích cực như thao tác thực 

hiện dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng; Các chỉ tiêu kinh tế được định lượng r  ràng. 

Phần mềm đáp ứng được việc tính toán dữ liệu với khối lượng quan sát lớn và các nhu 

cầu quản trị phức tạp đòi hỏi phản ánh mối quan hệ của nhiều chỉ tiêu kinh tế cùng một 

lúc. Điều này là rất quan trọng vì để đưa ra các quyết định trong hoạt động kinh doanh 

của một doanh nghiệp một cách hiệu quả, các nhà quản trị cần xem x t và cân nh c dựa 

trên tổng hòa các yếu tố tác động.  

 u thế của việc sử dụng phần mềm Stata trong xử lý dữ liệu kế toán phục vụ cho 

quản trị là không thể phủ nhận. Tuy nhiên để đưa Stata vào sử dụng tại các doanh 

nghiệp còn hạn chế, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn do 

vấn đề về nhân sự và quan điểm. Một mặt nằm ở trình độ nhân sự ở bộ phận kế toán 

quản trị hay bộ phận phân tích tài chính của doanh nghiệp. Mặt khác, lãnh đạo doanh 

nghiệp không đưa ra các yêu cầu quyết liệt về vấn đề phân tích dữ liệu một cách chuyên 

nghiệp và nâng cao.  

n_19 n_20 n_21

Doanh thu 44.000     48.400     53.240     

Giá vốn hàng bán 32.480     35.648     39.133     

Lợi nhuận gộp 11.520     12.752     14107.2

Chi phí bán hàng 3.740       4.136       4571.6

Chi phí quản lý 3.002       3.301       3630.32

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính 4.778       5314.8 5905.28

Chỉ tiêu n_19 n_20 n_21

Giá vốn hàng bán 32.480     35.648     39.133     

Chi phí bán hàng 3.740       4.136       4.572       

Chi phí quản lý 3.002       3.301       3.630       

Tổng cộng chi phí 39.222    43.085    47.335    
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Chính vì vậy, theo tôi đội ngũ nghiên cứu ứng dụng chính là cầu nối của việc kết 

nối các thành tựu nghiên cứu của giới nghiên cứu với các đối tượng sử dụng trong thực 

tiễn hoạt động.  

 

5. Kết luận 

Stata là một chương trình thống kê mạnh, là một công cụ hữu ích không chỉ phục 

vụ cho mục đích nghiên cứu mà rất hữu ích trong việc quản lý và xử lý dữ liệu. Nếu các 

doanh nghiệp có thể khai thác ứng dụng phần mềm này thì đây là một công cụ phục vụ 

rất tốt cho việc phân tích và phục vụ mục đích quản trị kinh doanh. 

Bài viết này chỉ minh họa một nội dung nhỏ trong ứng dụng của Stata. Mong rằng 

bài viết sẽ là một gợi ý hữu ích nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng ứng 

dụng này một cách phổ biến và hiệu quả trong hoạt động của mình. 
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KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG  

CÁC CASE STUDY CHO CÁC MÔN KHOA HỌC THỐNG KÊ 

ThS.Vũ Quang Mạnh 

Khoa Quản Trị, Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Khai thác dữ liệu lớn (Data Mining hay Big Data) là một đặc trưng nổi bật của cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4, vì vậy các môn khoa học thống kê ngày càng thể hiện vai trò 

quan trọng trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội và nghiên cứu khoa học. Kỹ năng phân tích 

thống kê là kỹ năng nhiều nhà tuyển dụng kỳ vọng nhất ở ứng viên trong năm 2014 (Linkedln, 

2015). Việc giảng dạy thống kê trên thế giới đã có bước tiến triển vượt bậc với kinh nghiệm rất 

phong phú và lâu đời, tuy nhiên, hoạt động dạy và học các môn này ở các nước đang phát 

triển như Việt Nam còn nhiều hạn chế. Bài viết chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu phát triển các 

Case Study cho các môn khoa học thống kê như một nỗ lực đặc biệt của tác giả nhằm nâng 

cao lợi thế cạnh tranh của sinh viên khi tham gia vào thị trường lao động ngày càng mang tính 

cạnh tranh toàn cầu. Bài viết bao gồm các phần sau đây: Phần 1, tác giả trình bày nỗ lực cải 

tiến chương trình và phương pháp giảng dạy thống kê của đội ngũ các nhà sư phạm ở Việt 

Nam. Tiếp đó, tác giả nêu bật vai trò của việc quốc tế hoá chương trình và phương pháp giảng 

dạy theo các nghiên cứu thực nghiệm về đào tạo các môn khoa học thống kê trên thế giới. 

Phần 2, bằng thực tiễn giảng dạy của tác giả, phần này sẽ chia sẻ các lợi ích của phương pháp 

giảng dạy  theo Case Study trong bối cảnh các cơ sở đào tạo đại học ngày càng chú trọng 

chuẩn đầu ra về cả Kiến thức – Kỹ năng – Thái độ. Phần 3, tác giả nêu một Case Study nhập 

môn Thống kê kinh doanh và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn sử dụng Case Study trong lớp học. 

Phần 4, tác giả chia sẻ các nguồn học liệu quốc tế có giá trị để phát triển các Case Study 

Thống kê vừa có tính kế thừa các Case Study quốc tế, vừa thể hiện được các lĩnh vực kinh 

doanh phổ biến ở Việt Nam. Cuối cùng, tác giả đề xuất vài gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy 

hoạt động nghiên cứu phát triển các Case Study ở các đại học của Việt Nam. 

 

1. Vai trò và kinh nghiệm quốc tế trong đào tạo các môn khoa học Thống kê 

“Thống kê là nền tảng của khoa học dữ liệu và có lẽ sẽ là một trong những môn học quan 

trọng nhất trong tương lai. Trong các chuyên ngành toán học, xác suất thống kê dạy cho ta cách 

tư duy đúng đắn và mạch lạc nhất trên dữ liệu hay hiện tượng quan sát được trong cuộc sống 

hàng ngày. Thống kê là một trong những ngành khoa học có ứng dụng nhiều nhất hiện nay với 

vai trò lớn trong tất cả các nghiên cứu định lượng. Các ứng dụng, nhất là trong học máy, đem 

lại nhiều phát minh mới như các sản phẩm về AI. Thống kê trong nghiên cứu về gen giúp phát 

hiện những kiến thức mới về di truyền. Thống kê trong y học giúp phát hiện những liên quan 

bất ngờ giữa bệnh và thuốc. Hay thống kê trong kinh tế phát hiện những quy luật mới về tiêu 

dùng. Tư duy thống kê là thứ nên trang bị cho toàn xã hội, giúp cho từng cá nhân có cách đánh 

giá khoa học về các sự kiện diễn ra quanh mình. Tuy nhiên, có một thực tế là học sinh Việt 
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Nam tuy học toán tốt nhưng ít người quan tâm đến thống kê. Tư duy thống kê trong trong 

nghiên cứu cũng chưa mạnh, cơ sở dữ liệu đáng tin cậy rất thiếu thốn” Vũ Hà Văn (2020). 

Nhiều nơi của Việt Nam, nhiều sinh viên cho rằng các môn Khoa học định lượng (Toán 

cao cấp, Lý thuyết Xác suất và thống kê toán; Kinh tế lượng và Thống kê kinh doanh) mang 

tính lý thuyết toán, khô khan, xa dời thực tế và ít có khả năng vận dụng vào thực tiễn. Nhiều 

sinh viên không thành công ở các môn định lượng. Một số học sinh phổ thông đôi khi ngập 

ngừng đăng ký vào ngành Quản trị luật và Quản trị kinh doanh của Đại học Luật TP HCM vì 

chương trình nặng về tính toán và định lượng. Vậy đâu là sự thật? Sự thật là các môn thuộc về 

Khoa học định lượng không nhàm chán và phi thực tế như nhiều sinh viên tưởng. Thậm chí các 

môn học này có thể rất lý thú, thực tiễn cao đối với người học và nếu sinh viên có sự đầu tư 

nghiêm túc thì các môn học này có thể là công cụ mạnh bỏ túi cho người học trong quá trình 

chứng minh năng lực chuyên môn của họ trong công việc sau khi ra trường. 

Nhiều thế hệ các nhà sư phạm của các Trường Đại học ở Việt Nam đang ngày càng nỗ 

lực cải tiến chương trình và phương pháp giảng dạy để chứng minh cho người học thấy được 

sự lý thú và tính ứng dụng rộng rãi của các môn học Khoa học định lượng trong hoạt động kinh 

doanh. Để đạt mục tiêu tham vọng đó đòi hỏi tập thể sư phạm các trường Đại học phải nỗ lực 

vượt bậc trong việc đầu tư nghiên cứu công phu giáo trình, bài giảng, bài tập, nghiên cứu tình 

huống hiện đang được giảng dạy ở nhiều trường đại học tiên tiến trên thế giới, được viết bởi 

các tác giả nổi tiếng. Bên cạnh giải pháp quốc tế hoá chương trình đào tạo các môn Khoa học 

định lượng, phương pháp giảng dạy hiện đại, trong đó giảng dạy theo Case Study cũng đóng 

một vai trò quan trọng. 

Năm 2005, Hội đồng quản trị của Hiệp hội thống kê Hoa Kỳ đã phê chuẩn Hướng dẫn 

đánh giá và chỉ dẫn trong giảng dạy thống kê (GAISE). Sau nhiều năm nỗ lực cải cách giáo 

dục, GAISE đã tổ chức nhiều hội thảo, cho ra đời nhiều bài báo khoa học. GAISE là một nỗ 

lực để đáp ứng cho các nhu cầu cải cách ngày càng trở nên bức thiết hơn. GAISE đưa ra các 

khuyến nghị về các đặc trưng quan trọng của lớp học thống kê hiện đại. Báo cáo GAISE đã mô 

tả một bộ hướng dẫn giảng dạy các khóa học thống kê trong chương trình đại học và bao gồm 

sáu khuyến nghị cơ bản: 

 Nhấn mạnh tầm quan trọng của kiến thức thống kê và phát triển tư duy thống kê. 

 Sử dụng dữ liệu thực. 

 Nhấn mạnh cấp độ hiểu khái niệm hơn là kiến thức đơn thuần về thủ tục. 

 Thúc đẩy học tập tích cực trong lớp học. 

 Sử dụng công nghệ để phát triển khả năng hiểu khái niệm và phân tích dữ liệu. 

 Tích hợp phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu khóa học nhằm mục đích cải 

thiện việc học của sinh viên (Koparan & Guven, 2014). 

Trên thế giới các nhà nghiên cứu và nhà giáo dục có các đề xuất cải tiến phương pháp 

giảng dạy thống kê, đặc biệt là những phương pháp tập trung vào việc áp dụng phương pháp 
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thống kê thông qua các Case Study - Các tình huống thống kê trong thực tế (Bryce, 2005). Sự 

đồng thuận giữa nhiều nhà nghiên cứu là số liệu thống kê được dạy một cách hiệu quả nhất với 

dữ liệu thực (Cobb & Moore, 1997). Đặc biệt, có nhiều lợi ích hơn cho sinh viên trong học tập 

khi họ thu thập dữ liệu của riêng họ thay vì chỉ làm việc với dữ liệu đã được người khác thu 

thập (Hogg, 1991). Phát hiện này nhất quán với các đề xuất của nhiều nhà nghiên cứu rằng 

giáo dục thống kê nên lấy người học làm trung tâm (Roseth, 2008). 

Khi các phương pháp giảng dạy hiện đại đã được thực hiện trong các khóa học thống kê, 

kết quả rất khả quan đối với thành tích của người học và cải thiện thái độ của họ đối với môn 

thống kê. Ví dụ, các sinh viên đã tham gia vào tất cả các khía cạnh của nghiên cứu thống kê - 

thu thập dữ liệu, thực hiện phân tích và tương tác với nhau. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh 

những lợi ích của phương pháp giảng dạy tới kết quả bài thi và sinh viên cũng có các đánh giá 

tích cực hơn đối với khóa học (Smith, 1998). Phát hiện này phù hợp với nghiên cứu cho thấy 

học sinh hoàn thành khoá học với các tình huống thực giúp họ hiểu biết tốt hơn các khái niệm 

và có thể nâng cao tính ứng dụng trong điều kiện thực tế (Boaler, 1998). Một nghiên cứu khác 

tiết lộ rằng sinh viên học được từ các dự án thực tế nhiều hơn là từ bất kỳ nội dung thuyết 

giảng nào khác của khóa học thống kê; dự án thực tế cũng thúc đẩy động lực học tập của sinh 

viên (Yesilcay, 2000). 

Lợi ích giảng dạy theo tình huống và theo nhóm sẽ tạo ra một thế hệ sinh viên có kiến 

thức cấp độ vận dụng, kỹ năng mềm, khả năng phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng các phương 

pháp thống kê nhằm cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định kinh doanh cũng như tìm giải pháp 

cho các vấn đề nảy sinh. Đích đến là giúp người học có thể biến kiến thức tích luỹ được từ môn 

học này thành một trong những công cụ đắc lực để chứng minh năng lực chuyên môn sau khi 

ra trường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi chúng ta sống và làm việc trong môi trường kinh 

doanh và kinh tế toàn cầu hiện nay, khi mà bất cứ ai cũng có thể truy cập một lượng lớn thông 

tin thống kê (Big Data). Sự thật là các nhà quản lý và những người ra quyết định thành công 

nhất đều hiểu thông tin và cách sử dụng nó hiệu quả. 

2. Lợi ích của việc áp dụng phương pháp giảng dạy Thống kê theo các Case Study 

Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi gay gắt từ thị trường lao 

động, việc áp dụng phương pháp giảng dạy Thống kê theo các Case Study đem lại nhiều lợi ích 

thiết thực đối với người học, qua đó nâng cao vị thế và uy tín của cơ sở đào tạo. Sau đây là một 

số lợi ích của việc áp dụng phương pháp giảng dạy Thống kê theo các Case Study theo kinh 

nghiệm giảng dạy của tác giả: 

Thứ nhất, các Case Study ảnh hưởng đến không khí lớp học và quá trình học tập của 

sinh viên: 

 Các Case Study yêu cầu sinh viên tự khám phá và giải quyết vấn đề theo cách phi 

truyền thống, nâng cao khả năng ghi nhớ các khái niệm lý thuyết và các ứng dụng 

của chúng. 

 Sinh viên thường thích kiến thức gắn liền với các tình huống kinh doanh thực tế nên 
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giảng dạy Thống kê theo các Case Study làm cho lớp học sinh động, tích cực và kích 

thích. Sinh viên sẵn sàng hơn để tham gia vào giải quyết các bài tập. 

Thứ hai, giảng dạy Thống kê theo các Case Study là giải pháp đáp ứng yêu cầu công 

việc của thị trường lao động: 

 Các doanh nghiệp kỳ vọng sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc hiệu quả theo nhóm. 

Sinh viên làm việc theo nhóm để giải quyết các Case Study là một môi trường để 

thực hành các kỹ năng làm việc nhóm như đàm phán và ra quyết định theo nhóm. 

 Các doanh nghiệp cũng kỳ vọng sinh viên tốt nghiệp có thể có khả năng giao tiếp 

trước đám đông. Sản phẩm cuối cùng của một nghiên cứu điển hình có thể là một 

bản báo cáo kinh doanh hoặc thuyết trình bằng miệng trước lớp. 

 Các Case Study buộc sinh viên phải tích hợp kết quả thống kê với việc ra quyết định 

kinh doanh. Một câu trả lời đưa ra "mô hình hồi quy tốt nhất” được coi là không hữu 

ích đối với người quản lý; trong khi các Case Study đẩy người học phải đưa ra một 

quyết định hoặc một bản đề xuất khuyến nghị kinh doanh. 

Cuối cùng, giảng dạy Thống kê theo các Case Study là phương pháp truyền đạt thực tế. 

Sinh viên cho biết sự tự tin ngày càng tăng về khả năng áp dụng các phương pháp thống kê tại 

nơi làm việc: 

 Thường các Case Study có nhiều giai đoạn, chúng gửi thông điệp cho sinh viên rằng 

việc phân tích dữ liệu thường bao gồm là quá trình hơn là việc giải một bài tập tính 

toán. Case Study mô phỏng quy trình quản lý của doanh nghiệp, là một trong những 

phương pháp tốt nhất mà tác giả đã tìm ra để giúp sinh viên xử lý tốt các quy trình 

thực tế, nâng cao khả năng ra quyết định và tư duy cải tiến quy trình. 

 Case Study mô tả các vấn đề kinh doanh thực tế bằng cách sử dụng dữ liệu thực, 

chúng truyền đạt hiệu quả hơn nhu cầu về các phương pháp thống kê trong thế giới 

kinh doanh. 

3. Kinh nghiệm sử dụng Case Study 

3.1 Kinh nghiệm sử dụng Case Study của tác giả 

Case Study chính xác là gì? Các khóa học thống kê kinh doanh nào phù hợp nhất với 

phương pháp giảng dạy theo Case Study? Cách sử dụng một Case Study trong lớp học như thế 

nào? Những vấn đề này được thảo luận căn cứ vào thực tiễn giảng dạy các khóa học Thống kê 

kinh doanh, Lý thuyết Xác suất và thống kê toán và Kinh tế lượng cho sinh viên các lớp Quản 

tri Luật và Quản trị kinh doanh từ Khoá 39 đến nay tại Khoa Quản trị, Đại học Luật TP HCM. 

Case (Tình huống) có muôn hình vạn trạng với dạng thức và quy mô khác nhau. Case đôi 

khi được sử dụng cho mục đích minh họa trong sách giáo khoa; Case đôi khi chỉ nhằm mục 

đích ghi lại vấn đề và nêu giải pháp cho người đọc. Tác giả thống nhất cách hiểu Case Study 

trong khuân khổ bài tham luận này là một nhiệm vụ thực tiễn mà giảng viên giao cho sinh viên 

giải quyết gắn với một bối cảnh kinh doanh cụ thể, đi kèm một file dữ liệu (Dạng Excel), sinh 
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viên được yêu cầu suy ngẫm vấn đề, đưa ra giải pháp và báo cáo về những phát hiện có được. 

Như vậy, Case Study trong bài viết này hàm ý là một "trường hợp thực tiễn" , là một nghiên 

cứu thực tiến, thực hành về phân tích dữ liệu và hình thành các kết luận và khuyến nghị dựa 

trên phân tích đó. 

Trong tài liệu giảng dạy Chất lượng cao nhiều môn của Khoa Quản trị, Đại học Luật TP 

HCM, đã đề cập đến việc sử dụng phương pháp giảng dạy bằng các Case Study trong các môn 

học thống kê trong nhiều năm qua. 

Sinh viên các lớp Chất lượng cao của chúng tôi có quy mô dưới 50 sinh viên (Thường 

khoảng từ 20 đến 35 sinh viên), trong khi các lớp Đại trà có quy mô từ 90 đến 140 sinh viên. 

Sinh viên được giao thực hiện một Case Study với quy trình gồm bốn phần: (1) Mô tả 

vấn đề và tập dữ liệu, (2) Phân tích và (3) Thuyết trình kết quả lời nói (4) Viết báo cáo. 

(1) Sinh viên được cung cấp một mô tả về bối cảnh kinh doanh và tình huống cần giải 

quyết và tập dữ liệu ở dạng file excel. Ở cấp độ đại học, nơi sinh viên lần đầu tiếp cận các tình 

huống thực tiễn, sinh viên thường sẽ không cảm thấy tự tin về cách tự mình tiến hành. Vì vậy, 

họ cần được hướng dẫn khá cụ thể, tránh các hướng dẫn mơ hồ, không cụ thể. Chúng tôi chọn 

các trường hợp cung cấp các hướng dẫn về kỹ thuật nên áp dụng chẳng hạn, "Tính toán các 

phương sai và độ lệch chuẩn của lợi nhuận và doanh số." Giới thiệu về thống kê học sinh viên 

phải vật lộn với sự lựa chọn của các phương pháp. 

(2) Sinh viên phân tích dữ liệu. Do tính chất phức tạp của các trường hợp được giao, sinh 

viên được khuyến khích làm việc theo nhóm. 

(3) Sinh viên chuẩn bị một văn bản tóm tắt phân tích của họ. Các hướng dẫn nghiêm ngặt 

được áp đặt. 

 Hướng dẫn định dạng bản báo cáo kinh doanh. Một bản mẫu được cung cấp vào 

đầu học kỳ. 

 Bản báo cáo kinh doanh phải có khuyến nghị và tuyên bố rõ ràng về các hạn chế 

của báo cáo. 

 Không được sử dụng các thuật ngữ chuyên môn về Thống kê. Sinh viên được yêu 

cầu chuẩn bị báo cáo cho một ông chủ không có nền tảng kiến thức về Thống kê. 

 Bản báo cáo phải tuân theo các quy tắc chuẩn về văn phong và ngữ pháp. Một báo 

cáo bị lỗi chính tả và ngữ pháp sẽ bị đánh giá thấp. 

 Có giới hạn số trang, thường là một hoặc hai trang được đánh máy. 

Một báo cáo kinh doanh được chuẩn bị theo các hướng dẫn này phục vụ một số mục đích 

sau: Sinh viên học được phong cách giao tiếp bằng văn bản chuẩn mực phù hợp với môi trường 

làm việc. Bằng cách yêu cầu sinh viên diễn đạt dễ hiểu các thuật ngữ chuyên môn, họ buộc 

phải suy nghĩ kỹ về ý nghĩa thực sự của các thuật ngữ thống kê. Cuối cùng, giới hạn trang buộc 

sinh viên phải cân nhắc kỹ về nội dung của những phát hiện của họ; họ phải sàng lọc qua vô số 

bản in máy tính và chọn lọc thông điệp quan trọng được phát hiện trong dữ liệu. 
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(4) Sinh viên tham gia vào một cuộc thảo luận trong lớp về những gì họ tìm được. Cuộc 

thảo luận dưới hình thức một cuộc họp kinh doanh, trong đó sinh viên được yêu cầu đưa ra một 

đề xuất, mô tả phân tích của họ và bảo vệ đề xuất của họ trước những người khác. Một lần nữa, 

một số mục tiêu đã được hoàn thành. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng thuyết trình bằng 

miệng. Sinh viên thấy các cách tiếp cận khác nhau đối với cùng một vấn đề. Sinh viên phải bảo 

vệ cách tiếp cận của mình khi có tranh cãi nảy sinh, và đôi khi họ buộc phải thừa nhận cách 

tiếp cận hoặc cách giải thích của nhóm khác. Các cuộc thảo luận trong lớp kéo dài từ 15 phút 

đến một giờ, tùy thuộc vào độ khó của Case Study. 

Sau một học kỳ giải quyết các Case Study, sinh viên có thể thực hiện các dự án nghiên 

cứu của riêng mình với các giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên các Cấp với sự hỗ trợ 

chuyên môn của Thầy Cô trong Khoa. Các dự án dự án nghiên cứu yêu cầu sinh viên xác định 

vấn đề nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu, và báo cáo những phát hiện trong một cơ sở 

kinh doanh. Các dự án nghiên cứu thường liên quan đến một bài tập mô hình đa biến. Nhiều 

sinh viên cho biết rất hài lòng với những dự án nghiên cứu của họ theo đuổi. Sinh viên tự tin 

vào khả năng của mình để thực hiện nghiên cứu chuyên sâu, các dự án nghiên cứu này được 

trình bày trước hội đồng chấm giải nghiên cứu khoa học các Cấp. 

Bất kỳ ai đã từng giảng dạy một khóa học thống kê truyền thống sẽ nhận ra tính độc đáo 

của phương pháp giảng dạy theo Case Study được mô tả ở đây. Khóa học này yêu cầu sinh 

viên giải quyết các vấn đề thực tế, đối phó với sự mơ hồ, thực hành các kỹ năng giao tiếp bằng 

văn bản và bằng miệng, và tương tác với những người khác trong nhóm hoặc trong các cuộc 

thảo luận trước lớp. Trong quá trình giải quyết một Case Study, sinh viên phải tự quyết định áp 

dụng kỹ thuật nào, hiểu và truyền đạt ý nghĩa của nghiên cứu của mình, đồng thời đưa ra 

những lưu ý thích hợp. Về bản chất, phương pháp giảng dạy theo Case Study là giải pháp hiệu 

quả giúp các cơ sở giáo dục đại học hiện thực hoá đầy đủ các mục tiêu đào tạo của mình (Kiến 

thức cấp đô Vận dụng, Kỹ năng nghề nghiệp và Thái độ làm việc chuyên nghiệp). 

3.2 Một Case Study nhập môn Thống kê kinh doanh  

Ứng dụng thống kê trong việc thử nghiệm tính hiệu quả của một chiến dịch khuyến mãi 

của một doanh nghiệp hoạt động theo chuỗi bất kỳ. 

Tình huống điển hình: 

 Một chuỗi cửa hàng quần áo Manh Fashion dành cho nam hoạt động khắp Việt 

Nam. Chuỗi cửa hàng gần đây đã chạy một chương trình khuyến mãi; trong đó 

phiếu giảm giá được gửi cho khách hàng của các cửa hàng quần áo thuộc hệ thống 

Manh Fashion; 

 Nhà quản lý của Manh Fashion muốn tìm hiểu về đặc tính khách hàng của mình và 

đánh giá chương trình khuyến mãi liên quan đến phiếu giảm giá. 

Mục tiêu:  

 Thử nghiệm hiệu quả của một chiến dịch khuyến mãi trước khi áp dụng chương 

trình khuyến mãi trên diện rộng; 
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 Áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động theo chuỗi (Là mô hình kinh doanh 

ngày càng phổ biến ở Việt Nam hiện nay). 

Cách thức thu thập dữ liệu trong thực tiễn: Tiến hành thu thập số liệu của một mẫu gồm 

100 giao dịch bằng thẻ tín dụng trong các cửa hàng của Manh Fashion trong một ngày.  

Thu thập và mã hoá thông tin thu được như sau: 

 Mã khách hàng. Mã hoá là: Customer;  

 Loại khách hàng (Mã hoá là: Type of Customer): Có hai loại khách hàng; Khách 

hàng mua hàng không sử dụng phiếu giảm giá (Mã hoá là: Regular) và Khách hàng 

mua hàng sử dụng phiếu giảm giá (Mã hoá là: Promotial); 

 Số món hàng đã mua (Mã hoá là: Items); 

 Doanh thu thuần (Mã hoá là: Net Sales) được hiểu là Doanh thu sau khi đã trừ 

khuyến mãi; 

 Phương thức thanh toán (Mã hoá là: Method of Payment): Thẻ thanh toán do Manh 

Fashion kết hợp với ngân hàng đối tác phát hành (Mã hoá là: Proprietary Card); các 

phương thức khác (Mã hoá là: Discover; MasterCard; .. ); 

 Giới tính của khách hàng (Mã hoá là: Gender); 

 Tình trạng hôn nhân của khách hàng (Mã hoá là: Marital Status); 

 Tuổi của khách hàng (Mã hoá là: Age). 

Cách thức nhập liệu, chuẩn hoá và tổ chức thông tin thu được: Số liệu về chương trình 

khuyến mãi được thể hiện trong tập tin Excel có tên “Manh Fashion”. 

Yêu cầu của tình huống: Bởi vì các phiếu giảm giá đã không được gửi đến loại khách 

hàng Regular của Manh Fashion, nhà quản lý xem xét doanh số có được từ loại khách hàng 

Promotial (những người xuất trình phiếu giảm giá khi thanh toán) để từ đó cân nhấc về việc có 

nên triển khai rộng khắp chương trình khuyến mãi này hay không. Tất nhiên, Manh Fashion 

cũng hy vọng rằng các khách hàng khuyến mãi sẽ tiếp tục mua sắm tại cửa hàng của mình. 

Hướng dẫn thực hiện:  

 Trình bày được bằng bảng và đồ thị: Sử dụng các phương pháp bảng và đồ thị của 

thống kê mô tả để giúp nhà quản lý xây dựng hồ sơ khách hàng và đánh giá chiến 

dịch khuyến mãi. Ở mức tối thiểu, báo cáo nên bao gồm những nội dung sau đây: 

 Phân phối xác suất phần trăm cho các biến quan trọng. 

 Biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình tròn thể hiện số lượng khách hàng mua theo phương 

thức thanh toán. 

 Bảng chéo theo loại khách hàng (thông thường hoặc khuyến mãi) so với doanh thu 

thuần. Nhận xét sự giống và khác nhau. 

 Sơ đồ phân tán để khám phá mối quan hệ giữa doanh thu thuần và độ tuổi của 

khách hàng. 

 Tóm tắt được các dữ liệu bằng các đại lượng thống kê: Sử dụng các phương pháp 
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thống kê mô tả với các đại lượng số để tóm tắt các dữ liệu và nhận xét về kết quả. Ở 

mức tối thiểu, báo cáo của bạn nên có những nội dung sau đây: 

 Thống kê mô tả trên doanh thu thuần và thống kê mô tả trên doanh thu thuần của 

từng phân loại khách hàng khác nhau. 

 Thống kê mô tả về mối liên hệ giữa tuổi và doanh thu thuần. 

4. Kinh nghiệm phát triển các Case Study Thống kê 

4.1 Chia sẻ các nguồn để phát triển các Case Study quốc tế 

Trong phần này, tác giả liệt kê các tài nguyên để hỗ trợ phát triển một khóa học được 

giảng dạy dựa trên Case Study. Sau đây là danh sách các sách Case Study độc lập có thể được 

sử dụng. 

 Sách của Bryant và Smith. Năm mươi Case Study trong hai tập, tập đầu tiên hướng 

tới khóa học thống kê kinh doanh bậc đại học, tập thứ hai hướng tới sinh viên nâng 

cao hơn (sinh viên đại học nâng cao hoặc sinh viên thạc sĩ). Tập thứ ba gồm 25 Case 

Study. Phần giới thiệu cho sinh viên cung cấp các mẹo viết các báo cáo kinh doanh; 

một hướng dẫn mở rộng cho giảng viên bao gồm các cách tiến hành thảo luận trong 

lớp về các Case Study. Hầu hết, nhưng không phải tất cả, các tập dữ liệu là có thật và 

phần lớn các trường hợp được rút ra từ môi trường kinh doanh. Một đĩa dữ liệu được 

đính kèm với tài liệu hướng dẫn của giảng viên. 

 Sách của Carlson. 28 Case Study này theo định hướng kinh doanh, sử dụng các tập 

dữ liệu thực và các kịch bản kinh doanh thực. Phạm vi phương pháp luận chạy từ 

thống kê mô tả đến hồi quy đa biến. Những Case Study này sẽ phù hợp với khóa học 

thống kê kinh doanh bậc đại học, nhưng một số Case Study nâng cao hơn sẽ thu hút 

sinh viên MBA. Các Case Study cung cấp hướng dẫn về những kỹ thuật thống kê 

cần áp dụng. Cơ sở lý thuyết và công thức thống kê đôi khi xuất hiện trong Case 

Study. Một đĩa dữ liệu đi kèm với sách hướng dẫn cho giảng viên. 

 Sách của Chatterjee, Handcock, và Simonoff. Hơn 60 Case Study trong một tập duy 

nhất, đáp ứng cho nhu cầu của khóa học năm đầu tiên. Ấn bản cho người hướng dẫn 

có chứa các nhận xét về các Case Study. Trong ấn bản dành cho sinh viên, một số 

Case Study được giải quyết đầy đủ, điều này cho phép sinh viên tự nghiên cứu 

phương pháp luận tình huống trước khi thử một số Case Study được giải một phần 

hoặc toàn bộ trong bộ sưu tập. Sách không nhấn mạnh giảng dạy phương pháp luận 

và xác định các thuật ngữ Thống kê trong các Case Study. Tất cả các tập dữ liệu 

dường như là thực; chỉ một số bộ dữ liệu liên quan đến các vấn đề kinh doanh. Đĩa 

dữ liệu được bao gồm trong ấn bản dành cho sinh viên. 

 Sách của Klimberg, Arnold và Berger. Mỗi Case Study trong số 22 Case Study đều 

theo hướng quản lý: những người có tên và chức danh tương tác với nhau để giải 

quyết một vấn đề. Các Case Study đưa ra các mức độ khó khác nhau cho sinh viên. 

Ví dụ, một Case Study yêu cầu sinh viên xây dựng một biểu đồ; một cách khác chỉ 
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đơn giản là hướng dẫn sinh viên phân tích dữ liệu, xác định các mối quan tâm được 

thể hiện trong Case Study, và chuẩn bị một báo cáo. Hướng dẫn cho giảng viên bao 

gồm câu trả lời cho các trường hợp, ghi chú giảng dạy, bản in MINITAB và đĩa dữ 

liệu. 

 Giáo trình được viết bởi ba tác giả Anderson, David Ray & Sweeney, Dennis J nổi 

tiếng và kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu quốc tế và tư vấn thực tiễn về các lĩnh 

vực thống kê, định lượng, phân tích, hệ thống thông tin và khoa học tương tác hệ 

thống. Giáo trình có tính ứng dụng cao vì từng chương gắn với các tình huống thống 

kê thực tiễn. 

4.2 Cơ chế tạo động lực để để phát triển Case Study 

Với các Case Study với số liệu thực, người học được thúc đẩy giải quyết các vấn đề thực 

tế phát sinh. Case study Ứ“ng dụng thống kê trong việc thử nghiệm tính hiệu quả của một 

chiến dịch khuyến mãi của một doanh nghiệp hoạt động theo chuỗi bất kỳ” là một Case Study 

trong số gần 20 Case Study đang được giảng dạy ở Khoa Quản trị - Đại học Luật TP HCM.  

Các Case Study được phát triển căn cứ trên phiên bản mới của giáo trình Thống kê được sử 

dụng ở nhiều trường Đại học tiên tiến trên thế giới và được tác giả đầu tư thời gian suy nghĩ, 

điều chỉnh công phu cho phù hợp với thực tiễn kinh doanh của Việt Nam. Cần nhiều thời gian 

để phát triển một Case Study. Vì vậy, các cơ sở giáo dục đại học cần có cơ chế thù lao và ghi 

nhận xứng đáng về giờ giảng và giờ nghiên cứu khoa học. 
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