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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài   

Lào Cai là một tỉnh nằm ở khu vực Tây Bắc Bộ, có 25 dân tộc sinh sống. 

Trong những năm gần đây, Lào Cai đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành nơi đạt nhiều 

thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống 

nhân dân ngày càng ổn định.   

Tỉnh Lào Cai có điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội phong phú và đa dạng, 

là điều kiện để các nhạc sỹ khơi nguồn cảm xúc, sáng tác những tác phẩm giá trị. 

Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, huyện, xã, hoạt động sáng tác âm nhạc ngày một 

phát triển, xuất hiện nhiều bài hát viết cho đơn vị hành chính (thành phố, huyện, thị). 

Ca khúc là nguồn cổ vũ, động viên nhân dân lao động sản xuất, biết yêu quý, trân 

trọng giá trị quê hương, khơi dậy tình cảm tốt đẹp, lòng tự hào của người dân nơi đây.   

Hiện nay, Trường CĐSP Lào Cai (đã sáp nhập vào Phân hiệu Đại học 

Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 27/3/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ) là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ liên 

quan đến giáo dục đào tạo, có uy tín hàng đầu trong tỉnh, một trong địa chỉ đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng. Các hoạt động ngoại khóa âm nhạc diễn ra sôi nổi, trải 

đều trong năm học. Do đó, dàn dựng chương trình nghệ thuật nói chung, lựa chọn ca 

khúc nói riêng có vai trò quan trọng, đồng thời giúp HSSV có cơ hội cọ sát, trải 

nghiệm thực tiễn khi tham gia. Đến năm học 2018- 2019, Trường CĐSP Lào Cai có 

1083 HSSV đang học tập tại trường trong đó chủ yếu là con em các dân tộc trong tỉnh, 

sau này trở thành những thầy giáo, cô giáo, cán bộ góp phần vào sự nghiệp xây dựng, 

phát triển địa phương. Để làm được điều đó ngoài cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản, 

cần thúc đẩy nhận thức, tình cảm tốt đẹp, tích cực, trong sáng đối với quê hương. Sau 

khi ra trường, HSSV không chỉ có kiến thức, kỹ năng ngành đào tạo mà hiểu rõ bản 

thân, chủ động tạo động lực, giàu khát vọng xây dựng quê hương Lào Cai.  

Qua thực tiễn công tác, tôi thấy hoạt động dàn dựng và biểu diễn ca khúc 

về Lào Cai đã được lãnh đạo nhà trường quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để thực 

hiện, đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: 02 Huy chương Bạc trong Hội thi 

Chuyên môn nghiệp vụ các trường Sư phạm cụm Trung Bắc lần thứ 12 năm 2018 tổ 

chức tại Trường Đại học Hùng Vương. Một số tiết mục được tham gia biểu diễn trong 

hoạt động văn nghệ chào mừng của Tỉnh Đoàn Lào Cai. Tuy nhiên, việc sử dụng các 

ca khúc viết về Lào Cai trong các chương trình văn nghệ còn ít, chất lượng dàn dựng 

chưa cao. Mặt khác, do người phụ trách không được đào tạo chuyên sâu, ít kinh 

nghiệm thực tiễn nên gặp nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện.  

Dàn dựng ca khúc về Lào Cai có vai trò quan trọng trong việc hình thành 

tiết mục biểu diễn ca khúc tại Trường CĐSP Lào Cai, bởi khi ca khúc được dàn dựng 

bài bản, khoa học nó sẽ mang đến hiệu quả rõ rệt, tác động mạnh mẽ đến người biểu 

diễn, người thưởng thức, góp phần hình thành, lan tỏa những tình cảm tốt đẹp. Từ 

những yếu tố khách quan, chủ quan kể trên, tôi chọn đề tài: “Dàn dựng ca khúc về 

Lào Cai trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào 

Cai”.  



2. Lịch sử nghiên cứu  

Qua tìm hiểu, nghiên cứu giáo trình, tài liệu, tôi thấy một số công trình viết 

về lĩnh vực này cụ thể:  

Lê Thế Hào, Nguyễn Thiết (1985), Chỉ huy dàn dựng các tác phẩm âm 

nhạc, Nxb Giáo dục [16]. Các tác giả tập trung trình bày động tác chỉ huy qua các loại 

nhịp điệu phổ biến như: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Từ đó xác định yêu cầu vai trò quan trọng 

của người chỉ huy trong hình thức hợp ca, hợp xướng, hát tập thể đại chúng.   

Vũ Tự Lân, Lê Thế Hào (1998), Phương pháp hát và chỉ huy dàn dựng hát 

tập thể, Nxb Giáo dục [31]. Sau khi nghiên cứu tài liệu, tôi thấy: Ngoài những vấn đề 

chung về dàn dựng, chỉ huy trong chương trình nghệ thuật, các tác giả đã tập trung, đi 

sâu trong việc nghiên cứu, đưa ra các phương pháp hát trong dàn dựng. Đây là tài liệu 

tham khảo quan trọng trong quá trình chỉ huy, phối bè các ca khúc được trình bày theo 

hình thức hát tốp ca, đồng ca trong dàn dựng ca khúc tại Trường CĐSP Lào Cai.  

Đoàn Phi (1999), Chỉ huy dàn dựng hát tập thể, Nxb Đại học Sư phạm 

[41]. Tác giả đã nghiên cứu, đưa ra quy trình, điều kiện để tổ chức việc dàn dựng, các 

kỹ năng chỉ huy bài hát tập thể. Bên cạnh đó tác giả cũng chia sẻ kinh nghiệm nghề 

nghiệp đối với việc chỉ huy, dàn dựng hát tập thể trong một chương trình nghệ thuật.  

Nguyễn Lâm Soạn (1987), Phương pháp chỉ huy hợp xướng và hệ thống 

bài tập dàn dựng bè, Nxb Văn hóa [45]. Tác giả đưa ra phương pháp trong chỉ huy 

hợp xướng. Đặc biệt, tác giả đã nghiên cứu, đưa ra hệ thống bài tập dàn dựng bè. Đây 

là tài liệu bổ ích để tôi tham khảo trong dàn dựng ca khúc tại Trường CĐSP Lào Cai.  

 Các tài liệu kể trên là những cẩm nang quý báu cho những người làm công 

tác văn hóa văn nghệ.   

 Tại Thư viện Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có một số luận văn, khóa luận 

tốt nghiệp đề cập đến vấn đề này, cụ thể: Nguyễn Đức Hoàng (2003), Một số biện 

pháp nhằm nâng cao chất lượng dàn dựng hát tập thể trong chương trình ngoại khóa 

âm nhạc của giáo sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khóa luận tốt nghiệp Đại 

học Sư phạm Âm nhạc chuyên tu khóa 2; Nguyễn Trung Kiên (2007), Một số biện 

pháp nâng cao chất lượng dạy học môn hát tập thể, đồng ca, hợp xướng cho hệ cao 

đẳng sư phạm âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, khóa luận tốt nghiệp 

Đại học Sư phạm Âm nhạc; Kim Văn Quyết (2015), Dàn dựng hát tốp ca trong hoạt 

động ngoại khóa âm nhạc ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, luận văn thạc sỹ Lý luận 

và Phương pháp dạy học Âm nhạc khóa 1.  

Các công trình trên đi sâu nghiên cứu về hát hợp xướng, hát tập thể, trong 

đó tác giả đã chỉ ra thực trạng, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dàn dựng một 

chương trình ngoại khóa âm nhạc. Qua tìm hiểu, tôi thấy chưa có đề tài nào nghiên 

cứu dàn dựng ca khúc về Lào Cai. Đây là đề tài đầu tiên, không trùng lặp với bất cứ 

đề tài nào khác.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 



Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng, luận văn đề xuất biện pháp nhằm nâng cao 

chất lượng dàn dựng ca khúc viết về Lào Cai trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại 

Trường CĐSP Lào Cai.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Tìm hiểu và tiến hành dàn dựng một số ca khúc viết về Lào Cai trong hoạt 

động ngoại khóa âm nhạc tại Trường CĐSP Lào Cai.  

Đề xuất một số biện pháp dàn dựng các ca khúc viết về tỉnh Lào Cai tại 

Trường CĐSP Lào Cai. 

4. Đối tượng, phạm vi, nghiên cứu   

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các biện pháp dàn dựng ca khúc viết về Lào Cai trong hoạt động ngoại 

khóa âm nhạc tại Trường CĐSP Lào Cai. 

Giảng viên và HSSV tham gia hoạt động dàn dựng ca khúc về Lào Cai 

trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại Trường CĐSP Lào Cai. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

 Phạm vi không gian: Hoạt  động dàn dựng và biểu diễn ca khúc trong hoạt 

động ngoại khóa âm nhạc của đội văn nghệ tại Trường CĐSP Lào Cai.  

Phạm vi thời gian: Từ 01/9/2018 đến 30/8/2019 

5. Phương pháp nghiên cứu  

Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phân tích, so sánh, tổng hợp. 

Các phương pháp trên giúp tôi có được những dữ liệu mang tính chính xác cao, đồng 

thời chỉ ra được những mối tương quan, cơ sở khoa học trong các đối tượng, vấn đề 

nghiên cứu trong luận văn này.    

Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra thực tế, hướng dẫn 

luyện tập thực hành, thực nghiệm sư phạm. Các phương pháp này giúp tôi có được 

những căn cứ, số liệu đáng tin cậy, là cơ sở để so sánh, đánh giá tính hiệu quả các biện 

pháp dàn dựng ca khúc viết về tỉnh Lào Cai trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại 

Trường CĐSP Lào Cai.     

6. Những đóng góp của luận văn  

 Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần nâng cao chất lượng các 

chương trình nghệ thuật tại Trường CĐSP Lào Cai, chất lượng nghệ thuật các ca khúc 

viết về tỉnh Lào Cai trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại Trường CĐSP Lào Cai. 

 Là tài liệu tham khảo chuyên ngành cho đồng nghiệp và HSSV.  

7. Cấu trúc của luận văn  

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, luận văn gồm 02 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Chương 2: Biện pháp dàn dựng ca khúc viết về Lào Cai  



Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm  

1.1.1. Dàn dựng  

Dàn dựng là vận dụng mọi kiến thức, kỹ năng liên quan vào việc tập luyện 

các tiết mục sao cho phù hợp với mục đích, nội dung, chủ đề, nội dụng, quy mô của 

tiết mục và chương trình. Đây là công việc có tính bao quát cao, đòi hỏi người dàn 

dựng phải có cái nhìn tổng thể và am hiểu về những vấn đề liên quan. Chẳng hạn, khi 

dàn dựng một tác phẩm âm nhạc (thanh nhạc, khí nhạc), người dàn dựng phải có hiểu 

biết sâu sắc về hòa thanh, viết các bè trên giai điệu cho trước; biết phối khí cho ban 

nhạc, nhóm nhạc; biết dựng tiết mục ca nhạc, múa, kịch; biết xử lý sân khấu: âm thanh 

(mixer, micro, nhạc nền beat...), ánh sáng (phối, trộn, điều chỉnh màu...); biết sử dụng 

các phần mềm tạo hình để cắt, trộn, dựng hình ảnh (media)...kỹ năng đọc tổng phổ, 

viết kịch bản văn học để phục vụ cho một chương trình nghệ thuật âm nhạc tổng 

hợp… 

1.1.2. Ca khúc, ca khúc tiêu biểu 

1.1.2.1. Ca khúc 

Ca khúc và bài hát (tiếng Anh: song) là hai danh từ khác nhau cùng chỉ 

định tác phẩm âm nhạc được sáng tác do giọng người thể hiện. Ở hàm nghĩa lớn hơn, 

ca khúc (hoặc bài hát) là một tác phẩm thanh nhạc phân biệt với tác phẩm khí nhạc, 

hai hình thức biểu diễn âm nhạc tiêu biểu do con người sáng tạo ra.  

 Ca khúc được phân chia thành nhiều loại khác nhau, các cách phân chia 

đều mang tính tương đối bởi một bài có thể có nhiều tiêu chí để phân loại. Có thể dựa 

vào nội dung, tính chất thể hiện của phương tiện biểu hiện âm nhạc như: Giai điệu, tiết 

tấu, nhịp điệu…có khi căn cứ vào lời ca và cấu trúc của tác phẩm để phân loại như: Ca 

khúc hành khúc, ca khúc trữ tình, những bài chính ca, những bài ngợi ca, những bài 

hát ru, những bài hát thuộc loại hò, vè, những bài hát kết hợp với trò chơi…hay cũng 

có thể phân loại ca khúc theo các phong cách âm nhạc khác nhau như: Ca khúc phong 

cách nhạc nhẹ, ca khúc phong cách dân gian, ca khúc phong cách thính phòng…,hoặc 

phân loại theo sáng tác: Ca khúc (có tác giả) với làn điệu dân ca (do nhân dân sáng 

tác, còn gọi là khuyết danh)… 

1.1.2.2. Ca khúc tiêu biểu 

 Như đã trình bày ở mục 1.1.2.1 ca khúc được phân loại theo nhiều cách 

khác nhau. Tuy nhiên, dù phân loại theo cách nào thì trong mỗi cách phân loại đó đều 

xuất hiện những ca khúc tiêu biểu. Ca khúc tiêu biểu ở đây được hiểu là một tác phẩm 

hội đủ các yếu tố cấu thành về cả nội dung và hình thức. Trong đó, nội dung được thể 

hiện qua lời ca; hình thức được thể hiện qua: giai điệu, tiết tấu, hòa thanh, phần 

đệm…đều là đại điện cho những chuẩn mực về học thuật và thẩm mỹ âm nhạc.  

1.1.3. Dàn dựng ca khúc 



Dàn dựng ca khúc là vận dụng kiến thức về âm nhạc để tiến hành tập luyện 

(dàn dựng hát, phối bè, dàn dựng các phần phụ họa…) làm cho phần trình bày của ca 

khúc đó đạt được những yêu cầu về hình thức để truyền tải nội dung bên trong một 

cách sâu sắc đến với người thưởng thức.  

Dàn dựng ca khúc có thể chia thành 02 dạng phổ biến:  

Dàn dựng ca khúc trên một bản nhạc có sẵn (tức là đã được các nhạc sỹ phối khí hoàn 

thiện và xuất bản thành file nhạc). Dàn dựng ca khúc bắt đầu từ văn bản nhạc (tức là 

phải tự phối khí, tạo ra bản nhạc bằng âm thanh).  

1.1.4. Ngoại khóa âm nhạc và hoạt động ngoại khóa âm nhạc  

1.1.4.1. Ngoại khóa âm nhạc 

Ngoại khóa âm nhạc là một danh từ chỉ những hoạt động giáo dục ngoài 

giờ lên lớp có liên quan đến âm nhạc tại các nhà trường. Ở đó người chủ trì sẽ đưa ra 

một hay một chuỗi các hoạt động có liên quan đến âm nhạc với mục đích rèn luyện 

cho sinh viên những kỹ năng thực hành chuyên môn ngoài giờ học chính khóa. Thông 

qua đó, giáo dục ý thức, thái độ, tạo ra môi trường để HSSV rèn luyện kỹ năng chuyên 

môn, các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, bên cạnh đó ngoại khóa âm nhạc cũng 

góp phần mạnh mẽ vào việc giáo dục thẩm mĩ âm nhạc cho HSSV.  

1.1.4.2. Hoạt động ngoại khóa âm nhạc 

Hoạt động ngoại khóa âm nhạc là việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa 

liên quan đến âm nhạc như: Các hội thi văn hóa văn nghệ, các trò chơi âm nhạc, thi 

giọng hát hay, thi biểu diễn nhạc cụ…Các hoạt động này được tổ chức ngoài giờ học 

chính khóa và dự trên tinh thần tham gia tự nguyện của HSSV.  

1.2. Hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai 

1.2.1. Thực tiễn hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào 

Cai  

Trường CĐSP Lào Cai, hiện là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo có 

hoạt động ngoại khóa âm nhạc khá sôi động. Trong năm học, nhiều hoạt động lớn, nhỏ 

diễn ra có sự tham gia của các hoạt động văn nghệ chào mừng. Điển hình có các 

chương trình lớn như: Lễ Khai giảng năm học mới, Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11, các chương trình của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các hoạt động văn 

nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, nhà trường… hoạt động 

ngoại khóa âm nhạc tại Trường CĐSP Lào Cai đã được lãnh đạo trường quan tâm, chú 

trọng đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng…Bên cạnh đó được sự giáo dục, 

tuyên truyền của các thầy cô giáo trong nhà trường, HSSV nhiệt tình tham gia khi nhà 

trường có các hoạt động, do vậy hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại Trường CĐSP Lào 

Cai thời gian qua được đánh giá có chất lượng khá tốt.  

1.2.2. Năng lực ngoại khóa âm nhạc của sinh viên  

Hiện nay, HSSV đang học tập tại Trường CĐSP Lào Cai chủ yếu là con 

em của đồng bào các dân tộc trong tỉnh (85% là người dân tộc thiểu số). Do đời sống 

kinh tế, văn hóa còn nhiều khó khăn nên các hoạt động âm nhạc giành cho các em ít 



được chú trọng. Tuy nhiên, một số em có năng khiếu âm nhạc và thể hiện được khá tốt 

khả năng thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ. Sau khi vào trường các em được 

học một số học phần âm nhạc liên quan đến âm nhạc (Đối với khối ngành tiểu học, 

mầm non…), tham gia các hoạt động ngoại khóa cho nên khả năng âm nhạc của các 

em cũng từng bước được phát triển.  

1.2.3. Giới thiệu Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai  

Tại Trường CĐSP Lào Cai, hoạt động ngoại khóa âm nhạc nói chung, hoạt 

động dàn dựng ca khúc luôn được chú trọng và nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo 

sát sao của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, các đơn vị, sự ủng hộ, hưởng ứng của 

cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường. Hoạt động này luôn được nhà 

trường khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển. Cùng với hoạt động thể dục thể thao, 

hoạt động văn hóa văn nghệ đã được xác định là một trong những phương tiện quan 

trọng để quảng bá hình ảnh và vị thế của nhà trường.  

1.3. Ca khúc viết về Lào Cai và hoạt động dàn dựng ca khúc viết về Lào Cai 

1.3.1. Ca khúc viết về Lào Cai 

Ca khúc viết về Lào Cai khá phong phú và đa dạng. Từ những ca khúc viết 

cho hình thức hát tốp ca mang tính cổ vũ, động viên nhân dân hăng say lao động sản 

xuất, phục vụ nhiệm vụ chính trị, ca ngợi quê hương đất nước đến các ca khúc nói về 

tình yêu đôi lứa của các bạn trẻ vùng cao…Theo thống kê sơ bộ, với 08 huyện, 01 

thành phố, tỉnh Lào Cai hiện có khoảng 30 ca khúc đã được công bố rộng rãi.  

1.3.2. Hoạt động dàn dựng ca khúc viết về Lào Cai 

Qua thực tiễn công tác, tôi nhận thấy, việc tổ chức dàn dựng, biểu diễn ca 

khúc viết về Lào Cai tại Trường CĐSP Lào Cai có những thuận lợi, khó khăn sau đây:  

1.3.2.1. Thuận lợi 

Hoạt động văn hóa văn nghệ nói chung và dàn dựng ca khúc về Lào Cai 

nói riêng được Đảng ủy, BGH nhà trường quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì 

và phát triển. Các tổ chức đơn vị, đoàn thể như: Phòng Công tác HSSV, Đoàn Thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn sát sao, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức thực 

hiện đạt kết quả cao.  

1.3.2.2. Khó khăn và hạn chế 

Tuy nhận được sự quan tâm của cấp trên và có những thuận lợi như đã 

trình bày nhưng hoạt động dàn dựng ca khúc trong hoạt động ngoại khóa tại Trường 

CĐSP Lào Cai vẫn gặp một số khó khăn sau đây:  

Do khối lượng công việc học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên 

nhiều nên khó bố trí được thời gian để sinh viên tham gia các chương trình. Sinh viên 

đang học tập tại trường nhiều em là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh kinh tế khó 

khăn, ít được tiếp xúc với âm nhạc do vậy khả năng hoạt động âm nhạc ít nhiều bị hạn 

chế.  



Cơ sở vật chất tuy đã đáp ứng cơ bản được việc dạy và học, xong chưa đáp 

ứng tốt cho việc tập luyện, dàn dựng các ca khúc trong các chương trình văn nghệ. 

Thiếu phòng tập chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị phòng thu, trang 

phục, đạo cụ… 

Nhà trường hiện chưa có giáo viên dạy múa, biên đạo nên việc biên đạo, 

dàn dựng những ca khúc có phần múa phụ họa gặp nhiều khó khăn. Nhiều lúc phải 

thuê biên đạo bên ngoài gây tốn kém kinh phí.  

Do không được đào tạo chuyên sâu về phối khí âm nhạc nên hiện nay nhà 

trường và đội ngũ giáo viên âm nhạc chưa chủ động tạo ra các bản phối khí cho ca 

khúc để phục vụ chương trình văn nghệ. Điều này là một khó khăn khiến nhiều lúc ý 

đồ dàn dựng phải theo âm nhạc, đây là điều ngược với thực tế chuyên môn. Người dàn 

dựng chưa có phương pháp dàn dựng các ca khúc hiệu quả, chủ yếu sử dụng kinh 

nghiệm để dàn dựng, do vậy chất lượng các hoạt động dàn dựng và biểu diễn chưa 

cao.  

Tiểu kết  

Ngoại khóa âm nhạc tại Trường CĐSP Lào Cai là một trong những hoạt 

động ngoại khóa nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục và rèn luyện 

HSSV. Tham gia hoạt động này giúp HSSV có cơ hội được thể hiện bản thân, từng 

bước hình thành, phát triển các kỹ năng mềm, kỹ năng có liên quan đến chuyên môn, 

nghề nghiệp sau này. Có thể nói, song song với hoạt động chuyên môn, ngoại khóa âm 

nhạc là một trong những hoạt động quan trọng bậc nhất trong việc góp phần giáo dục 

HSSV được phát triển toàn diện các kỹ năng, bởi đây là một hoạt động có tính tổng 

hợp cao, đòi hỏi HSSV phải biết cách trau dồi kiến thức, rèn luyện các kỹ năng trong 

chuyên môn và trong cuộc sống mới có thể tham gia hiệu quả.  

Trong chương 1, tôi đã trình bày, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận, 

các khái niệm, quan điểm về các vấn đề liên quan. Nêu lên những đặc điểm của ca 

khúc viết về Lào Cai như: Hình thức, điệu thức, tiết tấu, giai điệu, lời ca…khuynh 

hướng sáng tác ca khúc về Lào Cai của các nhạc sĩ. Bên cạnh đó, tôi đã tìm hiểu thực 

trạng hoạt động ngoại khóa âm nhạc, những ưu điểm, tồn tại và đánh giá khả năng âm 

nhạc cũng như năng lực tham gia hoạt động ngoại khóa âm nhạc của HSSV, những 

thuận lợi, khó khăn trong dàn dựng ca khúc về Lào Cai trong hoạt động ngoại khóa tại 

Trường CĐSP Lào Cai thời gian qua.   

Để hoạt động dàn dựng ca khúc đạt hiệu quả cao, tôi nhận thấy cần phải đề 

xuất một số biện pháp để nâng cao chất lượng dàn dựng các ca khúc viết về Lào Cai 

trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại Trường CĐSP Lào Cai. Làm được điều này sẽ 

trực tiếp nâng cao chất lượng dàn dựng, biểu diễn của các tiết mục, các chương trình 

nghệ thuật. Hơn nữa, thông qua hoạt động dàn dựng, biểu diễn có chất lượng sẽ là môi 

trường thuận lợi để sinh viên tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng về chuyên môn âm 

nhạc, các kỹ năng khác trong cuộc sống, từng bước góp phần vào quá trình hình thành 

thẩm mỹ tốt đẹp cho sinh viên. 

 



Chương 2 

BIỆN PHÁP DÀN DỰNG CA KHÚC VIẾT VỀ LÀO CAI 

Trên cơ sở những phân tích, đánh giá các điều kiện thực tiễn của Trường 

CĐSP Lào Cai về các vấn đề liên quan như: Hoạt động ngoại khóa âm nhạc, hoạt 

động dàn dựng ca khúc về Lào Cai, khả năng âm nhạc của HSSV. Trong chương 2, 

chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp dàn dựng ca khúc trong 

đó tập chung vào dàn dựng hát, sử dụng các biện pháp phối bè cho ca khúc nhằm nâng 

cao chất lượng và hiệu quả biểu diễn ca khúc viết về Lào Cai trong hoạt động ngoại 

khóa âm nhạc tại Trường CĐSP Lào Cai. 

Như đã trình bày ở mục 1.3.2.2. một trong các điều kiện khó khăn hiện nay 

của đội ngũ giảng viên âm nhạc đang công tác tại Trường CĐSP Lào Cai đó là không 

chủ động tạo được ra các bản phối khí chất lượng. Điều này bắt từ nhiều yếu tố (cả 

chủ quan và khách quan), việc sử dụng âm nhạc trong dàn dựng ca khúc chủ yếu do 

đặt hàng hoặc sưu tầm ở nhiều nguồn khác nhau, do đó dẫn đến tình trạng dàn dựng 

trên một nền nhạc có sẵn, điều này ít nhiều làm hạn chế sự sáng tạo GV, HSSV tham 

gia hoạt động dàn dựng và biểu diễn ca khúc.   

Với đặc thù là một trường chuyên nghiệp vùng cao còn gặp nhiều khó 

khăn, không đào tạo chuyên ngành âm nhạc nên các biện pháp chúng tôi đưa ra hướng 

đến đối tượng sinh viên không chuyên trong toàn trường. 

2.1. Quy trình dàn dựng ca khúc  

2.1.1. Công tác chuẩn bị  

Thực tế cho thấy trong các hoạt động, công tác chuẩn bị là một bước quan 

trọng, có tính chất tiền đề để triển khai các công việc tiếp theo. Trong dàn dựng ca 

khúc cũng vậy, trước tiên chúng ta cần chuẩn bị một số công việc: Xây dựng nội 

dung, chuẩn bị cơ sở vật chất  

2.1.2. Tuyển chọn hạt nhân văn nghệ 

 Xây dựng kế hoạch tuyển chọn hạt nhân cho đội văn nghệ.Tiến hành tuyển 

chọn hạt nhân văn nghệ ở nhiều nội dung khác nhau như: Hát, múa, khiêu vũ, chơi 

nhạc cụ, dẫn chương trình…ở mỗi nội dung đưa ra những tiêu chí lựa chọn rõ ràng để 

thuận tiện cho quá trình tuyển chọn. 

2.2. Biện pháp dàn dựng   

2.2.1. Một số yêu cầu luyện kỹ thuật hát cơ bản trong dàn dựng  

Khái quát tư thế, hơi thở trong hoạt động hát: 

Tư thế hát: Như chúng ta đã biết ca hát là một hoạt động đòi hỏi sự phối 

hợp vận động của nhiều cơ quan, bộ phận trong cơ thể. Tư thế hát đúng giúp cho 

người hát thể hiện được tốt nhất những kỹ thuật ca hát, đạt hiệu quả cao nhất về âm 

thanh và vũ đạo sân khấu. Có 2 tư thế phổ biến: Đứng hát và ngồi hát.  

Hơi thở trong ca hát: Hiện nay cơ 3 phương pháp thở khác nhau:  



Phương pháp thở ngực: Đây là phương pháp mà chỉ có phần ngực hoạt 

động, khi hít hơi vào lồng ngực căng đầy, phương pháp này có ưu điểm là lấy hơi rất 

nhanh, rất linh hoạt tuy nhiên do hơi thở chưa được nén chặt nên thường dùng ở các 

bài hát nhẹ nhàng, âm khu trung, trầm.  

Phương pháp thở bụng: Khi hít hơi vào, hơi được chuyển thẳng xuống 

bụng, chỉ có bụng phình ra do hoành cách mô hạ xuống, các cơ bụng dưới hoạt động 

tích cự hỗ trợ cho hoành cách mô.  

Phương pháp thở ngực dưới kết hợp với bụng: Đây là phương pháp lấy hơi 

phổ biến nhất mà các ca sĩ nhạc kịch thường dùng.  

Luyện thanh: Luyện thanh là một bước rất quan trọng trong quá trình tập 

luyện và biểu diễn, ở hoạt động này HSSV được thực hành và lĩnh hội các kỹ thuật ca 

hát.  

2.2.1.2. Kỹ thuật hát cơ bản 

Kỹ thuật hát legato: Kỹ thuật này còn có tên gọi là hát liền giọng, liền 

tiếng.  

Kỹ thuật hát staccato: Có vai trò quan trọng trong thanh nhạc, là một kỹ 

thuật cơ bản nhằm phát triển giọng hát như: Mở rộng âm vực, luyện khẩu hình…  

Kỹ thuật xử lý sắc thái to, nhỏ trong ca hát: Để đạt được kỹ năng này, 

người phụ trách cần cho sinh viên luyện tập nhiều lần trong thời gian dài mới đạt được 

hiệu quả mong muốn.  

Kỹ thuật luyến, láy trong ca hát: Khi hát luyến, cần phải thống nhất được 

âm thanh, không ngắt hơi, ngắt quãng âm thanh, hát đầy đủ cao độ của các nốt có sử 

dụng dấu luyến. 

Kỹ thuật hát đồng đều: Đây là kỹ thuật phổ biến, được áp dụng nhiều ở các 

hình thức có đông người hát (tốp ca, đồng ca, hợp xướng…). Kỹ thuật hát đồng đều 

thể hiện ở chỗ người hát có một sự thống nhất cao về cách trình bày tác phẩm.  

Kỹ thuật hát rõ lời: Yêu cầu “tròn vành, rõ chữ”. 

2.2.2. Dàn dựng hát ca khúc viết về Lào Cai  

2.2.2.1. Các công việc chuẩn bị dàn dựng hát:  

Bước 1: Chọn bài  

Căn cứ yêu cầu về chủ đề, nội dung, hình thức của chương trình tiến hành 

lựa chọn những ca khúc phù hợp. Tránh việc lựa chọn những ca khúc ngoài chủ đề, 

những bài hát có hình thức không phù hợp (quá lớn hoặc quá nhỏ) trong quy mô của 

chương trình đó.  

Bước 2: Tìm hiểu và phân tích bài 

 Đây là công đoạn quan trọng, giúp người phụ trách và HSSV tham gia đội 

văn nghệ có cái nhìn tổng quan, đa chiều trước khi đưa ra những định hướng trong 

hoạt động dàn dựng và biểu diễn. Trong bước này, người phụ trách cùng sinh viên tìm 



hiểu kỹ ca khúc về hoàn cảnh sáng tác, ý nghĩa, sự đóng góp của ca khúc đó trong một 

bối cảnh nhất định. Tiếp theo, phân tích về hình thức của ca khúc, đưa ra hình thức 

dàn dựng và biểu diễn phù hợp.  

2.2.2.2. Phương pháp dạy hát  

Cách tiến hành: Trong quá trình dạy hát, tiến hành lần lượt từng bước, 

luôn lắng nghe, hỗ trợ sinh viên những lúc khó khăn, chủ động tạo không khí vui tươi, 

khen ngợi, động viên, khích lệ sinh viên trong quá trình luyện tập, tránh gây căng 

thẳng, áp lực dẫn đến mệt mỏi, chán nản, hiệu quả tập luyện không cao.  

2.2.2.3. Phối bè trong dàn dựng hát: Phối bè theo lối hòa thanh, phối bè theo lối phức 

điệu, phối bè đuổi canon, âm nền vocal… 

2.2.2.4. Một số vấn đề về dàn dựng hát 

 Trong hoạt động dàn dựng và biểu diễn ca khúc, dàn dựng hát đóng vai trò 

quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của một ca khúc. Cần căn cứ vào yêu 

cầu về quy mô, nội dung, chủ đề của chương trình để lựa chọn hình thức trình bày sao 

cho phù hợp.  

2.2.2.5. Nhạc đệm trong dàn dựng ca khúc 

 Như chúng ta đã biết, âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật về âm thanh, tác 

động đến người nghe thông qua âm thanh (âm thanh từ giọng người và âm thanh từ 

các nhạc cụ) nên nhạc đệm là một yếu tố quan trọng hàng đầu có vai trò quan trọng 

trong việc tạo cảm xúc và truyền tải nội dung của ca khúc đến với người nghe.  

2.3. Các yếu tố phụ họa trong dàn dựng ca khúc viết về Lào Cai 

2.3.1. Múa phụ họa: Có 02 dạng thể hiện chính 

Múa phụ họa độc lập.   

Người hát thể hiện trực tiếp phần múa phụ họa 

2.3.2. Bố cục sân khấu, đội hình, cách ra vào sân khấu 

Không có một quy tắc bất biến cho việc sắp xếp bố cục, đội hình và cách ra 

vào sân khấu trong biểu diễn các ca khúc về Lào Cai. Tuy nhiên, người dàn dựng luôn 

phải tuân thủ nguyên tắc cân đối, hài hòa trong xác định bố cục sân khấu và sắp xếp 

đội hình.  

2.3.3. Trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng 

Trang phục, đạo cụ: Trong quá trình tập luyện, dàn dựng có thể chưa sử 

dụng trang phục và đạo cụ. Tuy nhiên, biểu diễn trên sân khấu vai trò trang phục, đạo 

cụ rất quan trọng, đem lại thẩm mỹ nghệ thuật, đồng thời tác động mạnh mẽ, lay động 

đến trái tim người thưởng thức. Trong biểu diễn lưu ý một số yêu cầu trang phục, đạo 

cụ như sau:   

Trang phục, đạo cụ đẹp hình thức, đạt chất lượng yêu cầu biểu diễn.  

Trang phục đạo cụ phù hợp nội dung, tính chất âm nhạc của bài.  



Trang phục đạo cụ phải có tính biểu tượng và điển hình hóa cao. Không nên sử dụng 

trang phục, đạo cụ đời thường.  

Âm thanh, ánh sáng: Âm thanh là phương tiện giúp người thưởng thức có 

được cảm nhận trung thực nhất về quá trình biểu diễn bằng thính giác. Ánh sáng là 

phương tiện hỗ trợ người thưởng thức cảm nhận qua thị giác. Âm thanh và ánh sáng là 

2 yếu tố quyết định đến thành công của một chương trình hay một tiết mục biểu diễn.  

Xử lý âm thanh (giọng hát), diễn xuất sân khấu: Đây là vấn đề liên quan 

trực tiếp đến diễn viên. Xử lý âm thanh giọng hát ở đây có nghĩa là khi hát với micro, 

người hát phải có những cảm nhận về âm thanh được phát ra thông qua các thiết bị âm 

thanh, từ đó điều chỉnh khoảng cách sao cho phù hợp.  

Diễn xuất sân khấu: Khi đã lên sân khấu, mọi cử chỉ, hành động, điệu bộ, 

lời nói, nét mặt…bắt buộc đều phải mang tính chất diễn xuất sân khấu. Đây là yếu tố 

đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ chuyên nghiệp hay nghiệp dư, tinh thần biểu diễn 

tốt hay không tốt của sinh viên.  

2.4. Dàn dựng ca khúc tiêu biểu  

Tên ca khúc: Lào Cai ngày nắng mới, sáng tác: Nhạc sĩ Kim Xuân Hùng. 

Hình thức: Tốp ca nam nữ, múa phụ họa.  

Quy mô sân khấu: Cấp trường  

Số lượng sinh viên: Đội hát nam: 10 sinh viên; Đội hát nữ: 10 sinh viên 

Đội múa phụ họa nữ: 08 sinh viên; Đội múa phụ họa nam: 02 

Trang phục, đạo cụ cơ bản: Váy múa, hoa đào, cờ đảng, cờ tổ quốc. 

2.4.1. Các bước tiến hành dạy hát 

2.4.1.1. Chọn bài, tìm hiểu và phân tích bài 

Ca khúc Về bản em được nhạc sĩ Văn Bình nói về vẻ đẹp của bản làng, các 

phong tục tập quán, lòng hiếu khách của thiếu nữ dân tộc Tày tại các bản làng vùng 

cao ở tỉnh Lào Cai. Tác phẩm được viết ở hình thức 2 đoạn dạng phát triển.  

2.4.1.2. Dạy hát 

 Chúng tôi sử dụng 01 phòng học có đầy đủ ánh sáng, chỗ ngồi, chuẩn bị 01 

đàn phím điện tử YAMAHA PSR - S910. Photo ca khúc, phát cho từng thành viên 

trong nhóm.  

 Khi dạy hát từng câu, chúng tôi hát mẫu kết hợp với đàn trước 2 lần sau đó 

bắt nhịp cho sinh viên hát. Trong quá trình sinh viên hát, chúng tôi luôn lắng nghe và 

sửa lỗi cho các em. Thực hiện dạy hát lần lượt theo lối móc xích đến hết bài.  

2.4.2. Phối bè cho ca khúc  

Ở ca khúc này, chúng tôi có tham khảo cách phối bè của tác giả, trong đó 

có sử dụng một số phương pháp phối bè như sử dụng âm vocal, phối bè theo lối hòa 

thanh, lối phức điệu. 



2.4.3. Dàn dựng hát 

Trong hoạt động dàn dựng hát, do ca khúc được trình bày ở hình thức tốp 

ca có lĩnh xướng nên người phụ trách phải lưu ý trong lựa chọn giọng hát, trong quá 

trình dàn dựng phải bao quát và hướng dẫn HSSV cách lắng nghe để không bị lộ 

giọng hoặc không chính xác về cao độ.  

2.4.4. Các yếu tố phụ họa   

Sân khấu, trang phục, đạo cụ, nhạc đệm, âm thanh, ánh sáng 

Tổ chức biểu diễn: Thời gian: 15h00 ngày 25/3/2019  

Địa điểm: Sân khấu nhà Đa chức năng, Trường CĐSP Lào Cai  

Thành phần: Khách mời Lãnh đạo nhà trường, Lãnh đạo Đoàn thanh niên, Hội sinh 

viên, Phòng Công tác HSSV, giảng viên âm nhạc, đội văn nghệ nhà trường.  

Nội dung: Xem báo cáo dàn dựng mẫu tiết mục Lào Cai ngày nắng mới đồng thời 

lồng ghép tổng duyệt chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 88 năm ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019). 

2.5. Thực nghiệm sư phạm  

2.5.1. Mục đích, nội dung, đối tượng thực nghiệm  

Mục đích thực nghiệm: Đánh giá tính khả thi, hiệu quả của việc áp dụng 

một số biện pháp dàn dựng ca khúc về Lào Cai đã trình bày trong luận văn này. 

Nội dung thực nghiệm: Dàn dựng ca khúc Về bản em, Sáng tác: Văn Bình, 

theo các phương pháp đã được đề cập trong luận văn.  

Đối tượng thực nghiệm: Các biện pháp dàn dựng ca khúc viết về tỉnh Lào 

Cai cho Đội văn nghệ tại Trường CĐSP Lào Cai 

2.5.2. Quy trình thực nghiệm   

Thành lập 02 nhóm (nhóm đối chứng, nhóm thực nghiệm) 

Thời gian thực nghiệm: 05 ngày (từ 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019). 

Phương pháp thực nghiệm: Nhóm thực nghiệm sử dụng một số biện pháp về dàn dựng 

ca khúc đã trình bày trong luận văn; Nhóm đối chứng sử dụng các phương pháp khác.  

2.5.3. Kết quả thực nghiệm  

2.5.3.1. Kết quả của nhóm thực nghiệm 

Về hình thức: Nhóm thực nghiệm đã lựa chọn hình thức tốp ca nữ kết hợp 

múa phụ họa. Hình thức này phù hợp với nội dung và tính chất âm nhạc của ca khúc.   

Về âm nhạc: Nhóm đã sử dụng bản phối chất liệu âm nhạc mang âm hưởng 

dân ca Tày, kết hợp với tiếng đàn Tính tạo nên cảm giả yên bình của các bản làng dân 

tộc Tày ở vùng cao Lào Cai.  



Về dàn dựng hát: Nhóm đã biết cách phân chia câu hát hợp lý, xử lý cường 

độ,  sắc thái tinh tế, thể hiện sự được dự dịu dàng, lòng hiếu khách của các thiếu nữ 

dân tộc Tày.    

Về phối bè: Nhóm đã sử dụng phương pháp phối bè theo lối hòa thanh, bè 

đuổi canon tạo nên các phần bè phụ họa sinh động, bổ trợ cho giai điệu chính, trong 

đó sử dụng nhiều các quãng 3t, 4Đ, 5Đ, 6T, 6t để làm nổi bật lên âm hưởng dân ca 

Tày trong ca khúc.   

Về dàn dựng phụ họa: Sử dụng nhóm múa phụ họa 06 HSSV mang trang 

phục dân tộc Tày màu xanh lá cây, kết hợp với đàn Tính. Sử dụng chất liệu múa đặc 

trưng của dân tộc tày kết hợp với sắp xếp bố cục sân khấu và đội hình hợp lý.  

Về âm thanh, ánh sáng: Do nhóm chủ động xây dựng được kịch bản nên 

có sự hỗ trợ tốt của các yếu tố liên quan đến âm thanh, ánh sáng sân khấu nên phần 

biểu diễn được đánh giá là có chất lượng âm thanh, âm nhạc tốt, phối ánh sáng phù 

hợp với nội dung và tính chất của ca khúc.  

2.5.3.2. Kết quả của nhóm đối chứng   

Về hình thức: Nhóm sử dụng hình thức tốp ca nữ (vừa hát vừa phụ họa), ở 

hình thức này nhóm đã khai thác được chất giọng của sinh viên trong đội văn nghệ, 

tuy nhiên người xem cảm thấy sự đơn điệu nhất định trong cách trình bày vì không có 

yếu tố phụ họa hỗ trợ.  

Về âm nhạc: Nhóm đã sử dụng bản phối có chất liệu âm nhạc đặc trưng 

vùng cao đã rất quen thuộc với người nghe, tuy nhiên bản phối có nhịp điệu khá đều 

nên chưa tạo được điểm nhấn cho người thưởng thức, chưa có tính mới trong âm nhạc.  

Về dàn dựng hát: Nhóm đã lựa chọn 3 giọng nữ có chất giọng tốt, trong 

biểu diễn 3 giọng hát có sự hòa quện về âm thanh, khá mượt mà và cuốn hút người 

thưởng thức. Tuy nhiên, trong suốt quá trình biểu diễn, người dàn dựng chưa phân câu 

cũng như chưa phối các bè phụ họa để tạo nên màu sắc riêng cho ca khúc.  

Về phối bè: Do chỉ có 03 thành viên nên phần phối bè chưa tạo được hiệu 

quả âm thanh rõ rệt, chưa làm nổi bật lên âm hưởng dân ca Tày trong ca khúc.    

Về dàn dựng phụ họa: Người phụ trách và nhóm đối chứng đã không lựa 

chọn hình thức có múa phụ họa độc lập mà nhóm hát đảm nhiệm luôn phần phụ họa. 

Đây có thể là ý tưởng của người dàn dựng và nhóm do các bạn nữ trong nhóm ngoài 

việc có giọng hát tốt còn có ngoại hình và khả năng vũ đạo khá tốt. Tuy nhiên, hoạt 

động phụ họa kết hợp ở ca khúc này còn chưa thực sự sinh động và thiếu màu đặc 

trưng, có chỗ còn thể hiện sự đơn điệu.  

Về âm thanh, ánh sáng: Do sử dụng nhiều yếu tố kinh nghiệm nên nhóm 

đã không xây dựng kịch bản âm thanh, ánh sáng và chuẩn bị chu đáo dẫn đến chất 

lượng âm thanh (các micro chất lượng không đồng đều), ánh sáng có lúc phối chưa 

phù hợp với tính chất âm nhạc và nội dung tác phẩm.  

 

 



Tiểu kết 

Trong chương 2, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra những biện 

pháp nhằm nâng cao chất lượng dàn dựng ca khúc viết về Lào Cai trong hoạt động 

ngoại khóa âm nhạc tại Trường CĐSP Lào Cai trong đó tập trung vào một số vấn đề 

trọng tâm sau đây:   

 Về tổ chức hoạt động dàn dựng, đây là công việc mang tính chất chuẩn bị, 

là tiền đề, cơ sở để tiến hành các công việc tiếp theo. Trong nội dung này chúng tôi đã 

đưa ra những biện pháp về mặt tổ chức, tạo ra cơ chế phối hợp làm việc giữa người 

phụ trách đội văn nghệ và các đơn vị, cá nhân liên quan trong nhà trường đảm bảo 

đúng người, đúng việc, mang lại hiệu quả cao. Việc tuyển chọn hạt nhân văn nghệ 

cũng được chúng tôi nghiên cứu sâu và đưa ra được những biện pháp nhằm tập hợp 

được nhiều hạt nhân văn nghệ tham gia quá trình dàn dựng và biểu diễn trong hoạt 

động ngoại khóa âm nhạc tại Trường CĐSP Lào Cai.  

 Ở phần biện pháp dàn dựng, chúng tôi đã đưa ra một số biện pháp dàn 

dựng ca khúc viết về Lào Cai trong đó tập trung nghiên cứu sâu về dàn dựng hát. Phân 

tích các kỹ thuật ca hát cơ bản, các biện pháp dàn dựng phần hát. Đặc biệt, ở phần 

dựng bè, phối bè chúng tôi đã tập trung nghiên cứu đồng thời đưa ra một số phương 

pháp phối bè hiệu quả như: Phối bè theo lối hòa thanh, phức điệu, bè đối đáp, bè đuổi 

canon, sử dụng âm vocal… 

Về các yếu tố phụ họa, chúng tôi đã tập trung phân tích, nghiên cứu tính 

chất và chất liệu âm nhạc, yêu cầu về nội dung, quy mô của chương trình để có 

phương án phụ họa một cách hiệu quả nhất.  

Về một số vấn đề về biểu diễn sân khấu, chúng tôi có đưa ra một số 

phương pháp về sắp bố cục sân khấu, tổ chức đội hình, cách ra vào sân khấu cũng như 

các yêu cầu quan trọng về trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng…  

Để kiểm nghiệm tính đúng đắn, phù hợp đối tượng khi áp dụng các biện 

pháp dàn dựng ở chương 2, chúng tôi tiến hành dàn dựng 01 ca khúc tiêu biểu Lào Cai 

ngày nắng mới của nhạc sĩ Kim Xuân Hùng. Trên cơ sở nâng cao biện pháp được 

nghiên cứu, việc dàn dựng ca khúc mẫu được thực hiện tuần tự, áp dụng được đầy đủ 

các vấn đề mang tính lý luận, phương pháp đã trình bày ở trước đó nên đem lại hiệu 

quả cho việc dàn dựng. Trong hoạt động này, chúng tôi thấy sinh viên đã thực hiện tốt 

những yêu cầu đề ra, chất lượng tiết mục dàn dựng được đánh giá cao, qua đó khẳng 

định tính đúng đắn của các biện pháp dàn dựng đã đưa ra trong luận văn này.   

Trong hoạt động dàn dựng thực nghiệm chúng tôi thành lập 02 nhóm 

(nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm) tiến hành dàn dựng ca khúc Về bản em của 

nhạc sĩ Văn Bình, sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu để làm rõ hiệu quả của 

việc áp dụng các biện pháp dàn dựng như đã trình bày. Kết quả cho thấy, nhóm thực 

nghiệm được đã biết vận dụng các phương pháp trong dàn dựng ca khúc, thực hiện 

các bước bài bản, tổ chức biểu diễn khá chuyên nghiệp được các thầy giáo, cô giáo có 

chuyên môn âm nhạc và khán giả đánh giá cao. Trong khi nhóm đối chứng, do chủ 

yếu sử dụng kinh nghiệm nên hiệu quả dàn dựng và biểu diễn chưa cao.  



Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, tổ chức dàn dựng thực 

nghiệm một số ca khúc tiêu biểu viết về Lào Cai ở nhiều hình thức khác nhau, từ đó 

tăng tính ứng dụng và từng bước nâng cao chất lượng dàn dựng, biểu diễn ca khúc viết 

về Lào Cai trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại Trường CĐSP Lào Cai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾT LUẬN 

Hiện nay, hoạt động ngoại khóa nói chung và ngoại khóa âm nhạc nói 

riêng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giáo dục của các nhà trường chuyên 

nghiệp. Đây không chỉ là “sân chơi” bổ ích, lý thú, ở một phạm vi nhất định mà còn là 

môi trường thuận lợi để sinh viên tiếp thu, lĩnh hội kiến thức chuyên môn, xã hội. Là 

nơi để các em rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng quan trọng khác trong cuộc 

sống. Trong ngoại khóa âm nhạc, dàn dựng ca khúc là một trong những yếu tố nổi bật, 

có tác động lớn đến mức độ thành công trong mỗi hoạt động.  

Trong luận văn này, chúng tôi đã đi sâu phân tích, đánh giá những thuận 

lợi và khó khăn của việc dàn dựng, biểu diễn ca khúc viết về Lào Cai trong hoạt động 

ngoại khóa Trường CĐSP Lào Cai thời gian qua. Đồng thời chúng tôi đã nghiên cứu, 

đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dàn dựng các ca khúc viết về Lào 

Cai trong thời gian tới. Trong đó đặc biệt chú trọng đến các biện pháp dàn dựng hát, 

các biện pháp phối bè hiệu quả, biện pháp dàn dựng phụ họa và một số vấn đề liên 

quan đến hoạt động biểu diễn sân khấu.  

Thông qua dàn dựng mẫu và hoạt động thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy 

giảng viên âm nhạc và sinh viên tham gia đội văn nghệ Trường CĐSP Lào Cai đã 

bước đầu vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn để tiến hành dàn dựng ca khúc 

theo chủ đề, chủ điểm. Điều này cho thấy những nghiên cứu về biện pháp dàn dựng ca 

khúc trong luận văn này phù hợp và có tính khả thi.  

 Với kết quả nghiên cứu này chúng tôi hi vọng sẽ từng bước nâng cao chất 

lượng dàn dựng chương trình nghệ thuật nói chung và hoạt động dàn dựng ca khúc về 

Lào Cai nói riêng. Qua đó, góp phần xây dựng các hoạt động giáo dục sinh viên trong 

Trường CĐSP Lào Cai ngày một phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả. 

Dàn dựng ca khúc là một công việc đòi hỏi người phụ trách vừa phải có 

kiến thức chuyên môn sâu về âm nhạc, đồng thời phải am hiểu một số lĩnh vực khác 

như: Sân khấu, âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật, tạo hình…để làm tốt việc này, người 

phụ trách dàn dựng phải chủ động học hỏi để lĩnh hội kiến thức, tham gia nhiều hoạt 

động để rèn luyện kỹ năng và tích lũy vốn kinh nghiệm nghề nghiệp./.  
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