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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bối cảnh hiện đại hoá và toàn cầu hoá hiện nay, sự phát triển vượt bậc của 

cuộc cách mạng 4.0, các hệ thống thông tin đã và đang trở thành yếu tố quan trọng nhất 

trong hệ thống quản lí của các chính phủ, tổ chức là chìa khoá giúp các tổ chức quản lí 

có hiệu quả và góp phần tăng sức cạnh tranh trong môi trường toàn cầu. Nắm bắt xu thế 

chung của cuộc cách mạng 4.0, việc triển khai xây dựng và áp dụng mô hình quản lí 

chính phủ điện tử đã được chính phủ khởi động, các thành phố, tỉnh thành hiện nay cũng 

đang bắt đầu tiến hành xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công 

tác quản lí trên các lĩnh vực quản lí nhà nước, quản lí xã hội. Một số nhà trường dân lập 

cũng đang triển khai mô hình quản lí ứng dụng dạy và học ứng dụng công nghệ thông 

tin. Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống quản lí chính phủ điện tử cần đảm bảo tính đồng 

bộ, vì vậy, việc Bộ GD-ĐT tiến hành xây dựng mô hình quản lí giáo dục theo mô hình 

chính phủ định tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các nhà trường 

là hết sức cần thiết và cấp bách. 

Xây dựng mô hình quản lí giáo dục và dạy học điện tử cho nhà trường phổ thông 

(dựa trên qui trình mẫu của TOGAF, Zachman Framework, Federal Enterprise Architecture 

Framework - FEAF) sẽ cung cấp những tiêu chuẩn, thang đánh giá giúp các nhà trường xác 

định rõ mục tiêu, nội dung, mức độ, hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT trong các hoạt động 

giáo dục một cách phù hợp nhất theo điều kiện thực tế, hỗ trợ đắc lực các cơ quan quản lí 

giáo dục trong công tác kiểm tra đánh giá, tổng hợp, phân tích, hoạch định chính sách, chiến 

lược phát triển đảm bảo tính khoa học và thực tiễn. 

Mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử được xây dựng dựa trên khung 

kiến trúc TOGAF mang tính hệ thống, được mô tả độc lập với kiến trúc công nghệ trên 

cơ sở tham khảo các xu hướng tiếp cận công nghệ mới hiện nay. Kiến trúc công nghệ 

và các chỉ dẫn sử dụng, áp dụng các công nghệ mới hiện nay thỏa mãn các yêu cầu về 

kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc về dữ liệu và kiến trúc về ứng dụng, có thời gian sử dụng 

dài hạn, ít nhất là 5 năm. 

Trong bối cảnh Chính phủ đang nỗ lực triển khai các hoạt động cải cách hành 

chính, tin học hóa quản lí, việc xây dựng một chuẩn chung, xác định các yêu cầu tối 

thiểu về dữ liệu cho công tác quản lí và lập kế hoạch, hợp thức hóa các hoạt động thu 

thập dữ liệu, bớt đi các hệ thống đang vận hành song trùng, nâng cao độ tin cậy của dữ 

liệu là cần thiết. Giải pháp cho các vấn đề trên là phải xây dựng hệ thống thông tin liên 
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cấp được bắt nguồn từ cấp thấp nhất là trường học và liên thông lên các cơ quan quản lí 

giáo dục cấp trên: Phòng- Sở-Bộ, phục vụ cho việc quản lí giáo dục bậc tiểu học tại Việt 

Nam đang trở thành một đòi hỏi cấp bách.  

Hệ thống công cụ quản lí thông tin giáo dục thống nhất sẽ đóng vai trò quan trọng 

trong việc hỗ trợ các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lí trung ương, địa phương và các 

cơ quan quản lí giáo dục thực hiện các chức năng quản lí trên cơ sở một hệ thống dữ 

liệu tin cậy, kịp thời, thống nhất chuẩn mực theo cả chiều dọc và chiều ngang; phục vụ 

nhu cầu quản lí đa tầng, đa chiều của nhiều đối tượng tương ứng với nhiệm vụ, chức 

năng riêng của từng bên. 

Việc triển khai thực hiện thống nhất hệ thống thông tin giáo dục nhằm đổi mới 

qui trình thu thập, quản lí, lưu trữ, cung cấp và phổ biến thông tin giáo dục; đảm bảo độ 

chính xác của dữ liệu; giảm chi phí và tiết kiệm các nguồn lực dành cho việc thu thập 

thông tin giáo dục của các cơ quan quản lí nhà nước thông qua nguyên tắc dữ liệu được 

nhập một lần bởi các cơ sở giáo dục và được sử dụng nhiều lần bởi các cơ quan có liên 

quan. Hệ thống này được coi là cơ sở nền tảng để xây dựng và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu 

điện tử dùng chung về giáo dục. Hệ thống sẽ hỗ trợ việc khai thác, tìm kiếm thông tin 

giáo dục nhằm đảm bảo tính thống nhất trên toàn quốc. Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo 

dục sẽ tích hợp, phân tích và phổ biến cho các bên quan tâm nhằm đưa ra các quyết định 

hỗ trợ giáo dục một cách hiệu quả và đúng mục tiêu 

Đồng thời, mô hình được nghiên cứu và đề xuất sẽ đáp ứng một số mục đích sau: 

- Mô tả hệ thống thành tố và các yêu cầu về chức năng ứng dụng thực hiện, các 

mối quan hệ tác nghiệp (theo chức năng, chủ thể, đối tượng, mục tiêu kết quả…) trong 

lĩnh vực quản lí giáo dục, dạy học phổ thông; các yêu cầu xây dựng quản lí, khai thác 

và sử dụng dữ liệu về quản lí, dạy và học trong trường phổ thông; các yêu cầu về tiêu 

chuẩn kĩ thuật cần áp dụng để chia sẻ, trao đổi và sẵn sàng kết nối cùng khai thác, vận 

hành dữ liệu giữa các hệ thống trong và ngoài ngành giáo dục; các chỉ dẫn kĩ thuật về 

việc khai thác các dịch vụ Web theo các khung tiêu chuẩn v.v. 

- Áp dụng và đáp ứng yêu cầu của kiến trúc tổng thể.  

- Xây dựng trục xuyên suốt theo khung cấu trúc dựa trên nền tảng, hạ tầng công 

nghệ; tạo cơ sở để đấu nối các giải pháp (được cập nhật, phát triển) tùy biến theo nhu cầu 

và chức năng sử dụng trong hoạt động quản lí giáo dục và dạy học trong nhà trường.  

Tóm lại, mô hình đề xuất về quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử sẽ đưa 

ra khung hệ thống và các giải pháp công nghệ nhằm triển khai, vận hành và đánh giá 
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mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường phổ thông, giúp các nhà trường 

xác định được mục tiêu, nội dung ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục một 

các phù hợp với điều kiện thực tế, mang lại hiệu quả đầu tư và ứng dụng CNTT một 

cách thiết thực trong trường học; giúp các cơ quan quản lí giáo dục trong việc hoạch 

định chính sách, kế hoạch phát triển và đánh giá công tác ứng dụng CNTT trong nhà 

trường phổ thông một cách khoa học và thực tế đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn 

diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu 

Đề tài được thực hiện nhằm giải quyết những mục tiêu sau: 

- Xác định cơ sở lí luận và thực tiễn về quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện 

tử trong nhà trường phổ thông Việt Nam; các vấn đề thực trạng giáo dục điện tử và 

dạy-học điện tử trong nhà trường Việt Nam; 

- Nghiên cứu kinh nghiệm một số nước trên thế giới về quản lí giáo dục điện tử 

và dạy- học điện tử trong nhà trường; đề xuất các khuyến nghị cho Việt Nam; 

- Đề xuất xây dựng mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện tử trong 

nhà trường Việt Nam (tập trung vào mô hình quản lí quá trình dạy học điện tử trên nền 

tảng công nghệ: các thành tố cấu phần cơ bản và cơ chế vận hành của mô hình) 

-  Đề xuất các giải pháp, lộ trình triển khai hiệu quả, đồng bộ mô hình giáo dục 

điện tử và dạy học điện tử trong nhà trường phổ thông Việt Nam giai đoạn 2020-2025 

theo tinh thần chuyển đổi số quốc gia. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Xây dựng cơ sở lí luận về mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện tử 

trong nhà trường phổ thông Việt Nam 

- Phân tích hiện trạng quản lí giáo dục, dạy học ứng dụng CNTT trong giáo dục 

phổ thông ở Việt Nam và các cơ sở quản lí giáo dục 

 - Nghiên cứu bài học từ các mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện tử 

các nước trên thế giới 

 - Xây dựng mô hình triển khai, đề xuất giải pháp và lộ trình thực hiện quản lí 

giáo dục điện tử và dạy-học điện tử trong nhà trường Việt Nam 

2.3. Câu hỏi nghiên cứu 

 - Mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện tử cần được xây dựng và tích 

hợp với các khung kiến trúc như thế nào (khả năng tích hợp với khung chính phủ điện 
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tử như thế nào? Khả năng tích hợp với mô hình quản lí hiện hành theo định hướng 

chuyển đổi số trong giáo dục?); 

 - Những giải pháp nào thúc đẩy triển khai mô hình giáo dục điện tử và dạy-học 

điện tử phù hợp, hiệu quả trong nhà trường Việt Nam? 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

 - Quá trình thực hiện hoạt động quản lí giáo dục, quản lí dạy học và dạy học dựa 

trên nền tảng công nghệ ở các cấp quản lí ngành, nhà trường 

 - Quá trình ứng dụng CNTT trong quản lí quá trình dạy học và triển khai dạy học 

trong nhà trường phổ thông Việt Nam 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Thực tiễn triển khai mô hình quản lí giáo dục, dạy học ứng dụng CNTT trong 

nhà trường phổ thông Việt Nam theo định hướng eLearning (cấp tiểu học, trung học cơ 

sở và trung học phổ thông), và các cơ sở quản lí giáo dục.  

4. Phương pháp tiếp cận 

- Tiếp cận hệ thống 

- Tiếp cận kế thừa - phát triển - áp dụng - chuyển giao  

- Tiếp cận người dùng cuối  

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Tổng quan tư liệu 

- Phân tích và so sánh 

-  Lấy ý kiến chuyên gia, tư vấn chính sách 

6. Cấu trúc của báo cáo 

 Ngoài phần Mở đầu, Tài liệu tham khảo, báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Chương 

trình được cấu trúc gồm 4 phần: 

- Phần 1. Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện 

tử ở Việt Nam 

- Phần 2. Kinh nghiệm một số nước trong quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện tử 

- Phần 3. Đề xuất mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện tử trong nhà trường 

Việt Nam 

- Phần 4. Các giải pháp triển khai quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện tử trong nhà 

trường Việt Nam 
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PHẦN 1 

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÍ GIÁO DỤC 

ĐIỆN TỬ VÀ DẠY-HỌC ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM 

 
1. Cơ sở lí luận về quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện tử 

1.1. Một số khái niệm liên quan về quản lí giáo dục điện tử và dạy - học điện tử 

1.1.1. Giáo dục số 

Một cách khái quát, quá trình giáo dục trên nền tảng công nghệ không phải ra đời 

một cách tự thân, mà được kế thừa, phát triển theo nhiều góc độ của các lí thuyết, quan điểm 

tiếp cận dạy học: lí thuyết hành vi, lí thuyết về sự mong đợi (động cơ), lí thuyết về nhu cầu, 

sự cần thiết, lí thuyết xã hội, dạy học kết nối v.v (L.N. Hung, 2021; Hallinger P, 2015; 

Working Paper OECD, 14/9/2020).  

Giáo dục số gồm 3 cấp độ triển khai: 

- Sự thay thế bằng định dạng số (Digitization) 

- Số hóa (Digitalization) 

- Chuyển đổi số (Digital transformation) 

Theo cách tiếp cận khác, chia quá trình thực hiện thành các giai đoạn tương ứng, có 

thể nhìn nhận việc chuyển đổi số trong giáo dục dưới 3 pha hành động như sau: 

- Giai đoạn “Khởi động số - Doing Digital” 

- Giai đoạn “Chạy đà số - Becoming Digital”  

- Giai đoạn “Cất cánh số - Being Digital” 

1.1.2. Quản lí giáo dục điện tử 

Về tổng thể khái niệm mô hình “Quản lí giáo dục điện tử” được hiểu và thực thi 

theo 2 cấp độ:  

- Quản lí nhà nước về giáo dục (chủ thể là các cơ quan quản lí nhà nước về giáo 

dục). Tạm diễn đạt là: E-Government Education (hoặc E-Governance in Education) 

- Quản lí giáo dục (chủ thể là các cơ sở giáo dục, thực hiện các hoạt động quản lí 

giáo dục theo chức năng được phân quyền - theo nghĩa hẹp). Tạm diễn đạt là: E-

Education Management  

Cả 2 cấp độ của mô hình đều được thực hiện trên cơ sở ứng dụng các nền tảng 

CNTT, giải pháp công nghệ mới trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Xét ở nghĩa hẹp, 



 

 

 
6 

quản lí quá trình dạy học cũng là một nhiệm vụ, chức năng của cả 2 chủ thể: nhà quản 

lí và giáo viên (người dạy).  

Trong nghiên cứu, khái niệm quản lí dạy học điện tử được khu trú trong một số 

chức năng cơ bản như: áp dụng và triển khai các hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá 

dựa trên nền tảng công nghệ, tổ chức và thực hiện các nghiệp vụ quản lí người học trong 

quá trình học tập dựa trên các giải pháp, công cụ công nghệ, xây dựng và phát triển các 

học liệu, tài nguyên số, cung cấp và phân phối hợp lí cho các hoạt động học tập phù hợp 

với đối tượng, thực hiện các nghiệp vụ quản lí người học trong sự phối hợp với các lực 

lượng xã hội khác…trên nền tảng công nghệ theo tiếp cận eLearning. 

1.1.3. Dạy học điện tử 

Dạy học điện tử (E-learning) ở Việt Nam cũng như trên thế giới đến nay vẫn còn tồn tại 

nhiều quan niệm khác nhau, dưới đây là một số định nghĩa về E-learning đặc trưng nhất:  

- E-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ 

thông tin và truyền thông (Compare Infobase Inc). 

- E-learning (hiện nay xuất hiện một số cách viết khác với các hàm ý nhấn mạnh 

phương thức dạy học: e-Learning, eLearning): nghĩa là việc học tập hay đào tạo được 

chuẩn bị, phân phối, quản lí sử dụng nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền 

thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục (MASIE Center). 

- E-learning phần lớn được hiểu là một cách tiếp cận nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi để nâng cao chất lượng học tập, thông qua việc sử dụng các thiết bị 

dựa trên công nghệ máy tính và truyền thông. Các thiết bị có thể bao gồm máy 

tính cá nhân, CD-ROMs, máy thu hình số, thiết bị cầm tay hỗ trợ cá nhân PDA và máy 

điện thoại di động, cho phép sử dụng internet, thư điện tử, diễn đàn thảo 

luận và các phần mềm tương tác. 

Trong bối cảnh ứng dụng mạnh mẽ các hạ tầng, giải pháp CNTT hiện nay (phần 

cứng, phần mềm, qui trình hoạt động), các quá trình hoạt động quản lí giáo dục và dạy 

học trong nhà trường thường được triển khai với sự hỗ trợ của một số nền tảng sau: 

- Hệ quản lí học tập (Learning management system - LMS): phần mềm giúp 

quản lí các khoá học và quá trình thực hiện các khóa học; 

- Hệ quản lí nội dung học tập (Learning content management system - LCMS): phần 

mềm giúp quản lí các bài giảng điện tử và cấu trúc hoá bài giảng dưới một số định dạng nào 



 

 

 
7 

đó; 

- Hệ thống các khóa học mở trực tuyến, đại trà (MOOC – Masive Open Online 

Courses) với các phiên bản đa dạng, cung cấp sự lựa chọn nội dung khóa học phong phú 

cho người học theo nhu cầu, kế hoạch học tập riêng 

- Hệ thống thông tin quản lí giáo dục (EMIS - Education Management 

Information Systems) là hệ thống thông tin quản lí cung cấp các thông tin về giáo dục 

và QLGD cho những người quản lí hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và quản lí các 

CQQLGD hoặc CSGD nói riêng trên hai phương diện quản lí nhà nước về giáo dục và 

quản lí các cơ sở giáo dục (trong đó chủ yếu là quản lí nhà trường).   

1.2. Mô hình, các thành tố, mối quan hệ, cơ chế vận hành quản lí giáo dục điện tử và 

dạy-học điện tử 

1.2.1. Tổng quan về mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện tử 

 

Hình 1. Khung lý thuyết về lãnh đạo, quản trị, quản lí, hành chính đối với các hoạt 

động của hệ thống mở với các môi trường 
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Hình 2. Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định 

Trong khuôn khổ đề tài, mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện tử 

được xem xét, phân tích và đề xuất theo quan điểm khung (Frame, Structure) hoạt 

động chức năng chứ không đi sâu vào các giải pháp ứng dụng CNTT cụ thể trong 

nhà trường. 

1.2.2. Mô hình quản lí giáo dục điện tử 

Một mạng lưới hệ thống thông tin quản lí giáo dục quốc gia được phát triển đầy 

đủ bao gồm các trung tâm EMIS tại các Sở, Phòng và trường học trong nước.  

Mục tiêu cuối cùng của những EMIS là hỗ trợ ra quyết định tốt hơn. Hệ thống 

(DSS) cho chính sách giáo dục, lập kế hoạch và quản lí. 

Hệ thống thông tin giáo dục bao gồm các hệ con: 

- Hệ thống thông tin quản lí học sinh 

- Hệ thống thông tin quản lí cán bộ, giáo viên 

Hệ thống nghiên cứu 

thông tin 

Ghi chép nội bộ Hệ thống điều tra 

Hệ thống hỗ trợ ra 

quyết định 

Quyết định 

 

Thông tin vào 

 

TT hàng ngày Điều tra 

Lưu trữ 

Cập nhật 
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- Hệ thống thông tin quản lí nội dung, chương trình đào tạo 

- Hệ thống thông tin quản lí về thi hành pháp luật, pháp chế và thanh tra trong 

giáo dục 

- Hệ thống thông tin quản lí tài chính 

- Hệ thống thông tin quản lí cơ sở vật chất và thiết bị 

- Hệ thống thông tin quản lí kế họach & mạng lưới trường học, công tác phổ cập 

giáo dục 

- Hệ thống thông tin về cộng đồng và xã hội 

- Hệ thống thông tin quản lí về nghiên cứu khoa học giáo dục 

Các hệ thống trên có thể được cấu thành gồm các phân hệ (hệ con): 

- Phân hệ các dữ liệu thông tin về hoạt động giáo dục 

- Phân hệ tổ chức và nhân lực thông tin giáo dục 

- Phân hệ thiết bị kĩ thuật thông tin giáo dục 

1.2.3. Mô hình dạy học điện tử 

Các cách hiểu khác nhau về E-learning là được điều kiện bởi các phương pháp 

tiếp cận và sở thích chuyên nghiệp cụ thể. 

- Theo tiếp cận định hướng công nghệ 

- Theo tiếp cận định hướng tổ chức các hệ thống phân phối 

- Theo định hướng giao tiếp trong dạy học 

- Theo tiếp cận mô hình giáo 

1.3. Cách tiếp cận nghiên cứu và xây dựng mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy- 

học điện tử trong nhà trường phổ thông Việt Nam 

Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện tử được 

thực hiện theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 (2020), trên cơ sở 5 mô 

hình tham chiếu sau đây: 

- Mô hình tham chiếu hiệu năng (Performance Reference Model - PRM) 

- Mô hình tham chiếu nghiệp vụ (Business Reference Model - BRM) 

- Mô hình tham chiếu ứng dụng (Application Reference Model - ARM) 

- Mô hình tham chiếu dữ liệu (Data Reference Model - DRM) 

- Mô hình tham chiếu an toàn thông tin (Security Reference Model - SRM) 

Đồng thời, các mô hình tham chiếu được sử dụng sẽ hỗ trợ đề xuất các phương 

án xây dựng mô hình phù hợp theo cấp độ quản lí vĩ mô (Bộ/Sở/Phòng), trung mô (cấp 
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nhà trường, cơ sở giáo dục) và vi mô (cấp khối lớp học). 

2. Cơ sở thực tiễn quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện tử ở Việt Nam 

2.1. Thực tiễn chỉ đạo điều hành hoạt động tăng cường ứng dụng CNTT trong công 

tác quản lí giáo dục  

Giáo dục hiện đại ở thế kỷ 21 gồm các tiêu chuẩn và những đánh giá, chương 

trình giảng dạy, hướng dẫn kĩ năng sống, kĩ năng phát triển nghề nghiệp và môi trường 

học tập phải phù hợp để tạo nên một hệ thống hỗ trợ mang lại kết quả học tập cao cho 

học sinh. Với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ ngày nay, cách mạng công 

nghiệp 4.0 được dự đoán sẽ chuyển hóa toàn bộ thế giới thực của chúng ta sang thế giới 

số. Qua đó thay đổi một cách toàn diện cách tiếp cập của con người ở tất cả các lĩnh 

vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục và xã hội… 

Trong gần 2 thập kỉ qua, Bộ GDĐT đã triển khai thực hiện nhiều dự án, chương 

trình mục tiêu quốc gia, chương trình trọng điểm… tăng cường ứng dụng CNTT 

trong quản lí giáo dục và triển khai hoạt động dạy học với các cấp thực hiện và qui 

mô khác nhau: Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lí giáo dục (SREM), SMOET, Ứng dụng 

TEMIS, ETEP, RGEP 

2.2. Thực tiễn hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lí và dạy học tại các 

cơ sở giáo dục phổ thông 

2.2.1. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lí giáo dục 

Kết quả thống kê cho thấy, ngoài CSDL toàn ngành do Bộ GDĐT xây dựng, có 

hơn 50% các bộ, ngành và hơn 56% các UBND các tỉnh, thành phố đã triển khai xây 

dựng CSDL về GDĐT phục vụ công tác quản lí, cải cách hành chính của bộ, ngành và 

tại địa phương: tổng hợp thông tin dữ liệu từ 63 sở GDĐT, 710 phòng GDĐT. Qua đó 

đã thu thập được 23 triệu hồ sơ học sinh, 1,5 triệu hồ sơ giáo viên, nhân viên và cán bộ 

quản lý từ 53 nghìn trường học và thông tin về cơ sở vất chất, nhà vệ sinh trường học 

(Cục CNTT, Bộ GD-ĐT, 2021). 

2.2.2. Ứng dụng CNTT trong quản lí dạy-học và kiểm tra đánh giá  

 Hiện tại, đã có hơn 70% UBND các tỉnh, thành phố triển khai xây dựng Kho học liệu 

số; hơn 48% UBND các tỉnh, thành phố triển khai hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm trực tuyến nhằm phục vụ việc dạy, học và kiểm tra đánh giá tại địa phương (Báo 

cáo Cục CNTT, 2020). 
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PHẦN 2 

KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC TRONG QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐIỆN 

TỬ VÀ DẠY - HỌC ĐIỆN TỬ 

 
 Đề tài đã nghiên cứu kinh nghiệm quản lí giáo dục điện tử và dạy – học điện tử 

tại Estonia và Hàn Quốc. Từ đó đề ra một số bài học cho Việt Nam 

 - Cần có sự thống nhất và đồng bộ trong triển khai chiến lược Quốc gia số, trong 

đó giáo dục được ưu tiên hàng đầu: việc xây dựng trục dữ liệu quốc gia (kết hợp, tích 

hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia) tạo nền tảng và khung thể chế cho giáo dục được vận 

hành bài bản; 

 - Nền tảng số chỉ là khung kiến trúc tổng thể, trên cơ sở đó, mỗi địa phương, 

nhà trường đều vận dụng một cách sáng tạo hiệu quả; mỗi nhà trường, lớp học, giáo viên 

và học sinh đều có thể trở thành “nhà thiết kế” môi trường học tập sáng tạo và có sự linh 

hoạt cao về cách làm tốt nhất định cấu hình con người, không gian, công nghệ và thời 

gian trong bối cảnh tương ứng của họ; 

 - Sự kết nối chặt chẽ, huy động các nguồn lực xã hội, các EdTech tham gia vào 

quá trình giáo dục, tạo nên sức mạnh tổng hợp (Bộ GD chỉ thực hiện chức năng quản lí 

chung, các sáng kiến đầu tư và phát triển nền tảng công nghệ do các EdTech phát triển 

dựa trên các bộ chuẩn kĩ thuật, công nghệ và sư phạm);  

 - Việc xây dựng, áp dụng và vận hành các nền tảng, khung kiến trúc điện tử cho 

giáo dục (bao gồm hoạt động chức năng của quản lí giáo dục và hoạt động dạy học trong 

nhà trường) phải tính đến điều kiện, bối cảnh cụ thể cho phù hợp; xây dựng chiến lược 

chuyển đổi số phải đi kèm với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của các chủ thể, 

thay đổi văn hóa hoạt động và tổ chức với các thủ tục, qui trình tương ứng, cũng như 

các vấn đề về thể chế, khung kĩ thuật, khung pháp lí;  

 - Nhà nước tạo môi trường thúc đẩy giáo dục một thế hệ doanh nhân trẻ tạo ra 

một hệ thống công hoàn toàn mới với tinh thần kinh doanh và số hóa là trọng tâm của 

chính hệ thống đó. Các khung thể chế của nhà nước có thể cần được quan tâm theo định 

hướng: Hỗ trợ sự phát triển của kĩ năng kĩ thuật số của thanh niên và người lớn; Áp dụng 

các công nghệ kĩ thuật số để tăng cường dạy và học thực hành; Tạo môi trường thuận 

lợi cho sự phát triển của công nghệ kĩ thuật số trong hệ thống giáo dục…  
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- Sự kiên định, bền bỉ và chủ động trong hoạch định chính sách về ứng dụng 

CNTT được coi là yếu tố, điều kiện tiên quyết đảm bảo sự thành công. Thực tế cho thấy 

để đạt được những thành quả như hiện nay, Hàn Quốc đã hoạch định chính sách phát 

triển ICT trong giáo dục từ những năm 1996, với hàng loạt các dự án tầm quốc gia đến 

địa phương với các mục tiêu cụ thể (1996: giáo dục dựa trên ứng dụng máy tính -

Computer-based Education; 1999: giáo dục kết nối Internet – Internet based Education; 

2004: eLearning; 2007: U-learning; 2012: giáo dục thông minh – Smart Education; 

2017: giáo dục dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo - AI Education; từ 2018: Hệ thống 

học tập thông tin thông minh - Intelligent Information learning system). 

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả với sự phân cấp rất rõ ràng, qui đinh trách nhiệm 

và quyền hạn cụ thể cho từng chủ thể quản lí trong giáo dục. Ví dụ: Bộ GD chịu trách 

nhiệm phát triển, kiểm soát và điều phối cơ bản chính sách về CNTT trong giáo dục, các 

Sở và tổ chức liên quan được phân cấp triển khai trong giáo dục mầm non, nhà trường 

tiểu học và trung học cơ sở, các trường đại học phụ trách ứng dụng ICT cho giáo dục 

đại học trong sự hợp tác với một số đơn vị liên quan tương đương…; 

- Chính sách và hệ thống qui phạm pháp luật, thể chế chặt chẽ thúc đẩy sự sáng 

tạo, đổi mới trong việc ứng dụng ICT trong giáo dục, cho phép triển khai các mô hình 

quản lí giáo dục điện tử (số) và dạy học điện tử (số) một cách linh hoạt thông qua các 

dự án (do nhà nước quản lí). 
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PHẦN 3 

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐIỆN TỬ  

VÀ DẠY-HỌC ĐIỆN TỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG VIỆT NAM 

 

1.  Các phương pháp sử dụng trong thiết kế mô hình quản lí giáo dục điện tử và 

dạy-học điện tử 

1.1. Phương pháp tiếp cận hệ thống 

1.2. Phương pháp phân tích chức năng và mô hình hóa 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Tiếp cận mô hình hóa theo SOA 

1.3. Phương pháp phân tích hệ thống có cấu trúc 

2. Qui trình phân tích và thiết kế mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện 

tử trong nhà trường phổ thông 

- Thu thập thông tin cho quá trình phân tích 

-  Lập sơ đồ chức năng (Business Funtion Diagram - BFD) 

-  Lập sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD) 

-  Lập báo cáo phân tích hệ thống thông tin 

 

Định danh 

Mô hình tham 

chiếu 

Thiết kế 

Tạo tác 

Khung khái 
quát/trừu 
tượng hóa 

Khung cụ 
thể/chi tiết 

Tiếp cận CPĐT 

Tiếp cận CN 

Khác… 

Tiếp cận chức 
năng 

Tiếp cận CN 

Khác… 
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3. Đề xuất mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện tử 

3.1. Cách tiếp cận đề xuất mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện tử 

- Tiếp cận hệ thống theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam:  

- Tiếp cận theo qui trình theo các bước theo kiến trúc tổng thể CNTT của TOGAF (The 

Open Group Architecture Framework).  

3.2. Cấu trúc mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện tử 

Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 được Bộ TT&TT 

ban hành nhằm hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND 

các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương xây dựng Kiến trúc Chính phủ/Chính quyền điện tử; 

Hình thành và triển khai áp dụng đồng bộ hệ thống Kiến trúc Chính phủ điện tử từ Trung 

ương đến địa phương.  

Các Kiến trúc Chính phủ điện tử thành phần mô tả chi tiết các thành phần của 

Chính phủ điện tử trên các góc nhìn khác nhau và có mối quan hệ chặt chẽ, lôgic, thứ 

bậc với nhau. Nội dung các Kiến trúc Chính phủ điện tử thành phần phải được xây dựng 

dựa trên các Mô hình tham chiếu tương ứng. 

Các Kiến trúc Chính phủ điện tử thành phần cơ bản bao gồm: 

- Kiến trúc nghiệp vụ; 

- Kiến trúc dữ liệu; 

- Kiến trúc ứng dụng; 

- Kiến trúc công nghệ; 

- Kiến trúc an toàn thông tin. 
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Hình 4. Cấu trúc mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy-học điện tử 

3.2.1. Đề xuất khung kiến trúc quản lí và dạy học điện tử tổng thể theo tiếp cận chính 

phủ điện tử 

Khung kiến trúc quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử  bao gồm các lớp 

chức năng sau (Hình 6): 

 

Hình 5. Khung kiến trúc tổng thể quản lí giáo dục và dạy học điện tử 

Khung kiến trúc quản lí 
và dạy học điện tử 

 

Mô hình cấp Bộ 
GD&ĐT (Vĩ mô) 
 

Mô hình cấp Sở 
GD&ĐT (Trung 
mô) 
 

Mô hình cấp 
Trường (Vi mô) 
 

Mô hình qui 
chuẩn chung 
 

Mô hình 
tham chiếu 
nghiệp vụ 

Mô hình 
tham chiếu 
dữ liệu 

Mô hình 
tham chiếu 
ứng dụng 

Mô hình 
tham chiếu 
nghiệp vụ 

Mô hình 
tham chiếu 
dữ liệu 

Mô hình 
tham chiếu 
ứng dụng 

Mô hình 
tham chiếu 
nghiệp vụ 

Mô hình 
tham chiếu 
dữ liệu 

Mô hình 
tham chiếu 
ứng dụng 

Mô hình 
tham chiếu 
công nghệ 

Mô hình 
tham chiếu 
ATTT 
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3.2.2. Đề xuất các mô hình tham chiếu quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử 

3.2.2.1. Mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử cấp Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (cấp vĩ mô) 

Các mô hình tham chiếu quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử ngành Giáo 

dục và Đào tạo (cấp vĩ mô) như sau: 

1) Mô hình tham chiếu nghiệp vụ của ngành (Hình 7). 

 

Hình 6. Mô hình tham chiếu nghiệp vụ quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử 

2) Mô hình tham chiếu dữ liệu (DRM) quản lí và dạy học điện tử cấp Bộ.

 

Hình 7. Phân lớp, thành phần quản lí dữ liệu ngành 
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Hình 8. Mô hình kết nối dữ liệu ngành 

3) Mô hình tham chiếu ứng dụng (ARM) trong quản lí giáo dục điện tử và dạy 

học điện tử cấp Bộ. 

 

 

Hình 9. Hệ thống CNTT quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử cấp Bộ  
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3.2.2.2. Mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử cấp Sở, Phòng GD-ĐT (cấp 

trung mô) 

Mô hình tham chiếu nghiệp vụ cấp Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo (Hình 11) 

 

Hình 10. Mô hình vận hành cấp Sở, Phòng GD&ĐT 

 

 

Hình 11. Mô hình tham chiếu nghiệp vụ cấp Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo 
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Mô hình tham chiếu dữ liệu (DRM) quản lí và dạy học điện tử cấp Sở. 

 

Hình 12. Mô hình tham chiếu dữ liệu (DRM) quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử 

cấp Sở GD&ĐT 

 

 

Hình 13. Mô hình quản lí tổng thể dữ liệu ngành 
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Ở 

 

Hình 14. Mô hình trao đổi thông tin CSDL ngành 

Mô hình tham chiếu ứng dụng (ARM) trong quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử 

cấp Sở 

 

Hình 15. Mô hình tham chiếu ứng dụng trong quản lí giáo dục điện tử  

và dạy học điện tử cấp Sở 
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Hình 16. Mô hình tổng thể hệ thống quản lí đào tạo 

 

Các mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử dùng chung, bao gồm: 

Mô hình tham chiếu hạ tầng kĩ thuật (IRM) trong quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện 

tử 

Mô hình tham chiếu an toàn thông tin (SRM) 

 

Hình 17. Mô hình tham chiếu ATTT nghiệp vụ  
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Hình 18. Mô hình tham chiếu an toàn ứng dụng 

3.2.2.3. Mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử cấp đơn vị trường (cấp vi 

mô)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 19. Mô hình quản lí giáo dục điện tử, dạy học điện tử ở cấp độ nhà 

trường 

 

HỆ THỐNG HỖ TRỢ DẠY HỌC CÁ NHÂN HÓA/DẠY HỌC THÍCH ỨNG 

LMS LCMS Cơ sở dữ liệu 

HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIÁO VIÊN 

HỆ THỐNG CÔNG CỤ CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG 

QUẢN LÍ DẠY HỌC DẠY HỌC HÀNH CHÍNH SƯ 

Lớp học 
thông 

TB di 
động 

Môi 
trường 

Đánh giá 
thích ứng 

e-Book 

HỆ THỐNG CÔNG CỤ CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP 

Giao tiếp Theo dõi/Hỗ trợ Kiểm tra đánh giá 

HỆ THỐNG QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG 

Phân tích học tập QL thiết bị thông 
minh 

Giải pháp CN cập 
nhật 

AI, Blockchain 
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PHẦN 4 

CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐIỆN TỬ  

VÀ DẠY-HỌC ĐIỆN TỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG VIỆT NAM 

 

1. Quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử trên cơ sở quan điểm giáo dục số 

Nhóm nghiên cứu nhận định: mô hình dạy học điện tử E-learning vẫn phát triển 

dựa trên nền tảng CNTT nhưng đã chuyển sang “trạng thái” mới với các thuộc tính và 

phiên bản mới nhờ ứng dụng những thành tựu vượt bậc của CNTT, kĩ thuật số, CMCN 

4.0, hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa sâu rộng. Điều này sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn về 

hệ hình dạy học, vai trò của nhà trường, giáo viên và học sinh; mô hình tổ chức quá trình 

dạy học; xây dựng và phát triển chương trình giáo dục; phát triển hệ thống lí luận về sư 

phạm số; giáo dục phát triển bền vững, cho mọi người…  

 

Hình 20. Xu hướng phát triển dạy học điện tử 

 

Hình 21. Mô hình định hướng eLearning theo tiếp cận CMCN 4.0 
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2. Quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử trên cơ sở quản lí sự thay đổi 

Các xu hướng thị trường công nghệ giáo dục và những thiết chế mới trong giáo 

dục trong vài năm qua cho thấy sự xuất hiện yêu cầu làm rõ và lựa chọn các mô hình quản 

lí giáo dục, dạy học phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số (Government-led, School-based 

và Social-service) với các thành tố cơ bản mang tính nguyên tắc: cơ sở dữ liệu, học liệu 

số; hạ tầng giao tiếp, kết nối; công cụ học tập dễ tiếp cận; phương pháp dạy học; tổ chức 

và quản lí quá trình dạy học; chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh; mối quan hệ giữa 

Nhà nước-Doanh nghiệp-Trường học.  

Quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số cần tính 

đến những điều kiện mới, yếu tố tác động mới và quá trình thay đổi trước mắt và dài hạn. 

Việc sắp xếp, ưu tiên thứ tự các thành tố sẽ dẫn đến những chính sách và sự ra đời các mô 

hình vận hành khác nhau. 

3. Đa dạng hóa triển khai mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử trong 

nhà trường  

Nhóm nhiệm vụ 1. Phát triển, đa dạng hóa các mô hình ứng dụng dạy học trên 

truyền hình  

Nhóm nhiệm vụ 2. Nghiên cứu phát triển các mô hình dạy học trong môi trường 

kết nối Internet tiến tới phát triển các hệ thống học tập thông minh (dựa trên AI) 

Nhóm nhiệm vụ 3. Áp dụng các công nghệ mới kiến tạo và đảm bảo hạ tầng cho 

môi trường học tập mở 

Nhóm nhiệm vụ 4. Phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao 

Nhóm nhiệm vụ 5.  Xã hội hóa trong xây dựng và phát triển hệ thống quản lí giáo 

dục điện tử và dạy học điện tử  

5. Một số khuyến nghị, đề xuất 

Định hướng lâu dài 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cần tiếp tục áp dụng, tích hợp dạy học 

truyền thống và dạy học online trong hệ thống giáo dục phổ thông, tiếp tục thực hiện 

phát triển giáo dục theo mô hình chuyển đổi số. 

 Việc xây dựng Khung chuyển đổi số trong giáo dục cần được thực hiện theo 5 

nguyên tắc và 3 cấp độ chuyển đổi như sau: 

- 5 nguyên tắc: định rõ chiến lược và văn hóa hoạt động trên nền tảng số trong 
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các cơ sở giáo dục; tăng cường gắn kết người dùng; thực hiện liên tục đổi mới sáng tạo 

trong các quá trình hoạt động giáo dục, dạy học; tăng cường ứng dụng công nghệ mới 

trong mọi mặt hoạt động; thực hiện quản lí và phân tích dữ liệu giáo dục; 

- 3 cấp độ: thay thế, làm mới các học liệu bằng các định dạng số; thực hiện số 

hóa các qui trình tổ chức hoạt động giáo dục, dạy học; thực hiện chuyển đổi các mô 

hình, hình thái hoạt động giáo dục, dạy học dựa trên nền tảng số.  

Trong giai đoạn 2020-2025, có thể đưa ra một số khuyến nghị đề xuất cho quá 

trình chuyển đổi số trong giáo dục như sau: 

- Áp dụng mô hình chuyển đổi số trong giáo dục (có thể vận dụng một số kinh 

nghiệm ngay từ thực tiễn xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, phát triển đô thị 

thông minh trong thời gian vừa qua). 

- Xây dựng hệ thống văn bản, hướng dẫn thực hiện quá trình chuyển đổi số tạo 

sự thống nhất chung về nhận thức và hành động trong toàn ngành; thực sự coi chuyển 

đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn phát triển 2020-2025 của ngành giáo dục; 

áp dụng một cách linh hoạt, khoa học một số nguyên tắc và tiếp cận số trong hoạt động 

giáo dục, dạy học theo lộ trình phù hợp;  

- Nghiên cứu áp dụng các mô hình quản lí giáo dục, triển khai dạy học theo tiếp 

cận công nghệ (IoT, Big Data, Blockchain) để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, ra 

quyết định và quản lí nhà trường; xây dựng mô hình dạy học theo hướng mở, kết nối, 

liền mạch, hỗ trợ cá nhân hóa cao độ dựa trên nền tảng hạ tầng công nghệ dùng chung, 

cơ sở dữ liệu lớn; tạo cơ chế để các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng chương trình tích 

hợp công nghệ của mình trên nền tảng hệ thống công nghệ tổng thể; Nhà nước nên đứng 

ra xây dựng các nền tảng giáo dục dùng chung cho toàn hệ thống quốc gia và giao cho 

Bộ GD-ĐT quản lí); 

- Ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT theo hướng đáp ứng nhu cầu học tập cá 

nhân hóa, kết nối mọi chủ thể, đối tượng liên quan trong quá trình giáo dục, đáp ứng 

linh hoạt các nhu cầu tiếp cận, xử lí thông tin trong giảng dạy, quản lí đào tạo, dịch vụ 

công trực tuyến (ưu tiên phát triển kết nối di động thông minh);  

- Xây dựng mỗi nhà trường là một “khuôn viên thông minh số” trên nền tảng kết 

nối công nghệ; 

- Xây dựng kho học liệu mở tài nguyên số dùng chung trong toàn ngành (có tính đến 

đặc thù đào tạo cho từng cấp học, bậc học), theo tiếp cận kho dữ liệu số nội sinh;   
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- Tăng cường năng lực, chỉ số đáp ứng CNTT và sử dụng thiết bị công nghệ hiện 

đại trong công việc cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí thông qua các chương trình bồi 

dưỡng, tập huấn thường xuyên tại chỗ; 

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế thu hút doanh nghiệp tư nhân đầu tư, triển khai công 

nghệ giáo dục, cùng tham gia với các nhà trường trong mọi mặt hoạt động giáo dục, dạy 

học và quản trị;  

- Tập huấn diện rộng cho toàn bộ đội ngũ quản lí cốt cán, giáo viên cốt cán về sư 

phạm số, yêu cầu về “giáo viên số” theo tiếp cận “cầm tay chỉ việc” thông qua hình thức 

kết hợp trực tiếp và trực tuyến: vừa tập huấn kĩ năng trên nền tảng công nghệ vừa vận 

hành đồng thời hệ thống để phục vụ cho quá trình dạy học và quản lí dạy học của chính 

họ trong thực tiễn nhà trường; 

- Tái cấu trúc lại kế hoạch, chương trình nhà trường, giao quyền chủ động cho nhà 

trường để bố trí tỉ lệ hợp lí thời gian học online với dạy học trực tiếp trên cơ sở sử dụng 

các công cụ, giải pháp công nghệ phù hợp. 

6.  Đề xuất lộ trình thực hiện đồng bộ mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy học 

điện tử  

Giai đoạn 2019 đến 2022: 

Tập trung đầu tư, xây dựng hạ tầng kĩ thuật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng 

chung toàn ngành, tạo khả năng tích hợp và đấu nối với các phân hệ của Khung kiến 

trúc chính phủ điện tử, phiên bản 2.0. Cụ thể: 

- Phát triển hạ tầng, phần cứng, phần mềm phục vụ các hoạt động kết nối của 

ngành giáo dục trên cơ sở kết hợp mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng Internet, 

trung tâm dữ liệu phục vụ kết nối liên thông, xuyên suốt (công nghệ bảo đảm an toàn, 

an ninh và bảo mật); phát triển và ứng dụng các nền tảng quản trị nhà trường trực tuyến, 

dạy học trực tuyến; triển khai thí điểm (tiến tới nhân rộng) các mô hình quản lí nhà 

trường trên nền tảng số, các phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, khuôn viên nhà 

trường số… 

- Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng triển khai ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục, trước mắt phục vụ cho hoạt động quản lí và   

dạy học, các hoạt động khác trong môi trường số; tích hợp ưu tiên các tác vụ, dịch vụ 

trên nền tảng đám mây; kết nối Internet; hỗ trợ thiết bị cho các chủ thể…; 
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- Xây dựng chương trình kế hoạch tổng thể với trục công nghệ lõi quốc gia về 

cho giáo dục (cơ sở dữ liệu tập trung và dùng chung), trên cơ sở đó mỗi một tỉnh/địa 

phương sẽ chủ động đề xuất, xây dựng và phát triển khung riêng để “đấu nối” (API) vào 

Khung chung; Chuẩn hóa các khung chung cho LMS ở các cấp độ khác nhau: quản 

lí/dạy học; sở/phòng, nhà trường, trong lớp học…(thiết kế theo hướng điện toán đám 

mây, xây dựng Data Warehouse và Big Data, áp dụng AI, Blockchain hỗ trợ quản lí dữ 

liệu ngành và các công tác báo cáo số liệu, dự báo chính sách, khuyến nghị…). 

- Xây dựng bộ chuẩn, khung kĩ thuật công nghệ cho các thành tố và thiết chế 

trong giáo dục: khung năng lực số cho cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh; chuẩn hóa 

các yêu cầu kĩ thuật cho hạ tầng phát triển của nhà trường; các yêu cầu kĩ thuật, công 

nghệ và chuẩn về sư phạm đối với xây dựng và phát triển học liệu số, hoạt động trong 

giáo dục mở, trực tuyến, cũng như các khóa học trực tuyến. 

- Chuẩn hóa, điện tử hóa qui trình nghiệp vụ xử lí hồ sơ trên môi trường mạng, 

biểu mẫu, chế độ báo cáo; tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ 

kí số giữa các cơ quan; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các 

cơ sở giáo dục theo qui định. 

Giai đoạn 2022-2025 

Phát triển, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lí ngành giáo dục, đảm bảo kết nối, 

liên thông toàn diện từ nhà trường, Phòng/Sở đến Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu số với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ 

sở dữ liệu của địa phương phục vụ công tác quản lí giáo dục, hành chính sư phạm và 

dạy học. Cụ thể: 

 - Thử nghiệm triển khai hiệu quả một số dịch vụ trên nền tảng giáo dục thông 

minh theo định hướng và trong khuôn khổ Chương trình chuyển đổi số Quốc gia; kiến 

tạo thể chế, có thể thử nghiệm và xác định mô hình triển khai thành công để phổ biến, 

nhân rộng các mô hình giáo dục thông minh, quản lí thông minh trên nền tảng số. 

- Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng, triển khai các công nghệ số mới nhất để hỗ trợ 

các tác vụ quản lí giáo dục và dạy học hiệu quả (công nghệ đám mây, Mobile kết nối và 

chia sẻ, phân tích dữ liệu lớn - Big Data Analytics, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo/thực tế 

tăng cường…) để thực hiện chuyển đổi số toàn diện các mặt công tác chỉ đạo, điều hành, 

giám sát, dự báo, đánh giá… của hoạt động quản lí giáo dục, cung cấp trải nghiệm tốt 

nhất, thân thiện nhất cho người dùng trong hoạt động dạy học. 
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- Phát triển, hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến quốc gia của ngành giáo 

dục, kết nối với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, 

ngành, địa phương để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đưa toàn bộ các 

dịch vụ công trực tuyến của ngành lên mức độ 3, 4. 

- Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kĩ năng về chuyển đổi số, 

phát triển Chính phủ số, giáo dục số cho cán bộ quản lí, giáo viên các nhà trường. 

- Phát triển xây dựng bộ chuẩn năng lực số cho học sinh các cấp học, cho giáo 

viên, nhà quản lí và các đối tượng liên quan (tham khảo các bộ chuẩn của Hiệp hội Quốc 

tế về công nghệ giáo dục, ISTE, Hoa Kì và OECD); Xây dựng bộ công cụ quản lí số 

trong giáo dục; Rà soát, xây dựng chính sách chuyển đổi số cho đội ngũ giáo viên, cán 

bộ quản lí giáo dục (cụ thể hóa thành các tiêu chí và chỉ số thực hiện, chế độ tính giờ 

làm việc, giờ dạy, các công việc liên quan đến hành chính sư phạm số…). 

- Cụ thể hóa các hướng dẫn chuyển đổi số cho giáo viên, cán bộ quản li sgiaso 

dục: sử dụng/đóng góp phát triển kho học liệu số dùng chung; khai thác sử dụng trong 

dạy học; tích hợp các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên về công nghệ 

(theo 4 cấp độ: biết sử dụng, thành thạo, lan tỏa, tích hợp – theo mô hình TIM: 

Technology Integration Matrix; mô hình TPACK: Technology Pedagogy and Content 

Knowledge). 

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển sư phạm số/sư phạm chuyển đổi (đưa vào các 

chương trình đào tạo giáo viên, điều chỉnh, cập nhật đào tạo giáo viên: các module số, 

khai thác tích hợp công nghệ để điều chỉnh cách tiếp cận và triển khai trong các chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên). 

- Mở rộng và huy động kết nối các doanh nghiệp số, doanh nghiệp công nghệ 

giáo dục (EdTech) để tham gia vào chuyển đổi số; có chính sách khuyến khích hỗ trợ 

tham gia (thuê bao sử dụng, mượn hạ tầng, cùng phát triển, chuyển giao…); xác định rõ 

hướng ưu tiên theo giai đoạn và đặt hàng phát triển các giải pháp mới trong giáo dục; 

kết nối mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ giáo dục với các EdTech. 
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