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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 

 TS. Tôn Quang Cường 

 TS. Bùi Thị Thanh Hương 

 GS.TS. Vũ Văn Hùng 

 TS. Lê Thái Hưng 

 PGS.TS. Nguyễn Hà Nam 

 PGS.TS. Trần Doãn Vinh 

 TS. Phạm Kim Chung 

 TS. Nguyễn Trung Kiên 

 ThS. Nguyễn Sơn Hải 

II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý giáo dục điện tử và dạy- học điện 

tử trong nhà trường phổ thông Việt Nam 

 Tổng quan nghiên cứu các tài liệu đã có về mô hình quản lí giáo dục điện tử, dạy học 

điện tử trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam hiện nay. 

 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lí giáo dục điện tử, dạy- học điện tử 

trong nhà trường phổ thông theo tiếp cận Chính phủ điện tử và các điều kiện triển khai trong 

thực tiễn Việt Nam. 

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống khái niệm lý luận về mô hình quản lí giáo dục điện tử 

và dạy - học điện tử, các thành tố, mối quan hệ, cơ chế vận hành các lớp ứng dụng. 

2.2. Nghiên cứu đánh giá thực trạng về giáo dục điện tử và dạy - học điện tử trong 

nhà trường phổ thông Việt Nam 

 Nghiên cứu đánh giá thực trạng giáo dục điện tử và dạy - học điện tử trong nhà trường 

phổ thông ở Việt Nam hiện nay.  



 Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý giáo dục điện tử và dạy - học điện tử trong nhà 

trường phổ thông ở Việt Nam hiện nay. 

2.3. Nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về quản lý giáo 

dục điện tử và dạy - học điện tử trong nhà trường và khuyến nghị cho Việt Nam 

 Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về quản lý giáo dục điện tử và dạy – học 

điện tử trong nhà trường (Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Áo): mô hình và chính sách quản lý hiệu quả 

 Đề xuất kiến nghị cho Việt Nam về quản lý giáo dục điện tử và dạy – học điện tử trong 

nhà trường. 

2.4. Đề xuất mô hình quản lí giáo dục điện tử, dạy - học điện tử trong nhà trường phổ 

thông 

 Nghiên cứu các thành tố và mối quan hệ của trong mô hình quản lý giáo dục điện tử và 

dạy – học điện tử trong nhà trường Việt Nam 

 Đề xuất mô hình tổng thể quản lí quá trình triển khai dạy học điện tử trong nhà trường 

2.5. Đề xuất hệ thống giải pháp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả mô hình tổng 

thể quản lí giáo dục điện tử, dạy học điện tử trong thực tiễn tại Việt Nam 

 Đề xuất các giải pháp triển khai, lộ trình thực hiện mô hình tổng thể quản lí quá trình 

triển khai dạy học điện tử trong nhà trường 

 Đề xuất chính sách, khung pháp lí áp dụng mô hình quản lí giáo dục điện tử, dạy - học 

điện tử trong nhà trường phổ thông Việt Nam. 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài 

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo đánh giá thực trạng giáo dục điện tử và dạy học điện tử trong nhà trường Việt 

Nam 

 Báo cáo cơ sở lí luận và thực tiễn quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử trong nhà 

trường Việt Nam 

 Báo cáo tổng kết kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về quản lí giáo dục điện tử 

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

 Báo cáo đề xuất mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử trong nhà trường Việt 

Nam và kết quả áp dụng thí điểm mô hình 



 Báo cáo xây dựng bộ tiêu chuẩn với các tiêu chí đo lường đánh giá mô hình quản lí 

giáo dục điện tử và dạy học điện tử trong trường phổ thông tại Việt Nam. 

 Báo cáo đề xuất các giải pháp, hướng dẫn thực hiện (phương thức, lộ trình, qui trình 

triển khai) hiệu quả, đồng bộ mô hình quản lí giáo dục điện tử và dạy học điện tử trong nhà 

trường Việt Nam 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 An Approach on Data 

Visualization and Data Mining 

with Regression Analysis 

G. Suseendran, 

Srinath Doss, 

Souvik Pal, Niti 

Dey, and Ton 

Quang Cuong 

2021 S.-L. Peng et al. 

(eds.), Proceedings of 

First International 

Conference on 

Mathematical 

Modeling and 

Computational 

Science, Advances in 

Intelligent Systems 

and Computing 1292 

2021 

2 Pandemic Pedagogy Paradigm 

Shift Strategies of K-12 & 

Higher  Education in India, 

Vietnam & Mexico after Coved-

19 

Dr. R.S.S Nehru, 

Dr. Ton Quang 

Cuong, Dr. Sandra 

Gudiño Paredes 

ISSN: 2005-4238 

IJAST, Copyright ⓒ 

2020 SERSC. 

International Journal 

of Advanced Science 

and Technology, Vol. 

29, No. 7s, (2020), 

pp. 5618-5628 

2021 

3 Smart schedule: training 

management approach in the 

digital education era 

Bui Thi Thanh 

Huong, Tran Van 

Cong, Ton Quang 

Cuong, Nguyen  

Duc Nguyen 

CRC/ Taylor and 

Francis Hard ISBN: 

9781774630075, E-

Book ISBN: 

9781003180517 

2021 

4 Application of ArcGIS 

StoryMaps in teaching 

Chemistry 

Vu Minh Trang, 

Bui Thi Thanh 

Huong, Lai Phuong 

Lien, Nguyen 

Quang Ngoc 

CRC/ Taylor and 

Francis Hard ISBN: 

9781774630075. E-

Book ISBN: 

9781003180517 

2021 



5 Smart schedule for blended 

learning in VNU - University of 

Education, Hanoi, Vietnam base 

on LMS Moodle 

Nguyen Thuong 

Huyen, Bui Thi 

Thanh Huong 

Springer Nature/ 

ISBN 978-3-030-

65407-8 

2021 

6 Virtual Reality: A Study of 

Recent Research Trends in 

Worldwide Aspects and 

Application Solutions in the 

High Schools 

Tran Doan Vinh 2
nd

 International 

Conference on 

Innovative 

Computing and 

Cutting-edge 

Technologies 

(ICICCT-2020) 

2020 

7 Design and Application of 

Virtual Reality Technology 

in  Digital Pedagogy 

Tran Doan Vinh Conference 

Mathematical 

Modeling and 

Computational 

Science 2021 

2021 

8 Active learning for density peak 

clustering 

Viet-Vu Vu, 

Byeongnam Yoon, 

Cuong Le, Hong-

Quan Do, Hai-Minh 

Nguyen, Chung 

Tran, Viet-Thang 

Vu, Cong-Mau 

Tran, Doan-Vinh 

Tran, Tien-Dung 

Duong 

IEEE International 

Conference on 

Advanced 

Communications 

Technology, 2022 

2022 

9 Active constraints selection 

based on density peak 

Viet-Vu Vu, 

Byeongnam Yoon, 

Hong-Quan Do, 

Hai-Minh Nguyen, 

Tran-Chung Dao, 

Cong-Mau Tran, 

Doan-Vinh Tran, 

Thi-Nhuong Phi, 

Viet-Thang Vu, 

Tien-Dung Duong 

IEEE International 

Conference on 

Advanced 

Communications 

Technology, 2022 

2022 

10 An  emperical study for density 

peak clustering 

Viet-Vu Vu, 

Byeongnam Yoon, 

Hong-Quan Do, 

Hai-Minh Nguyen, 

Tran-Chung Dao, 

Cong-Mau Tran, 

IEEE International 

Conference on 

Advanced 

Communications 

Technology 

(ICACT), 2022 

2022 



Doan-Vinh Tran 

11 Modeling Interactive E-

book:Computational Perspective 

and Design principles 

Nguyen Tung Lam, 

Vu Minh Trang, 

Nguyen Hoa Huy, 

Ton Quang Cuong 

Proceedings of 2nd 

International 

Conference on 

Mathematical 

Modeling and 

Computational 

Science - ICMMCS 

2021 

2021 

12 Google Classroom Application 

on Teaching Philology (Chương 

VI trong sách Digital Education 

for the 21st Century 

Technologies and Protocols) 

CRC Press/ Taylor 

& Francis Group- 

Apple Academic 

press, Hard ISBN : 

9781774630075 

Pham Thi Thanh 

Phuong, Nguyen Thi 

Hao, Tran Thi Hong 

Hoa 

2021 

13 The use of smartphones during 

philology class in secondary and 

high schools and the matter of 

philology teacher training in the 

digital age in Vietnam 

1st Hanoi forum on 

pedagogical and 

educational 

sciences/ Vietnam 

National University 

Press, Hanoi, ISBN: 

978-604-342-795-0 

Phạm Thị Thanh 

Phượng 

2021 

14 The Applications of Machine 

Learning in Education Science 

Research 

 

Nguyen Thi Kim 

Son, Bui Thi Thanh 

Huong, Chu Thi 

Cam Tho, Pham 

Tuan Anh, Nguyen 

Quoc Tri 

VNU Journal of 

Science: Education 

Research,  ISSN 

2588-1159. [S.l.], 

Dec. 2021 

2021 

15 Dạy học tạo lập văn bản đa 

phương thức theo Chương trình 

Ngữ văn 2018 

Phạm Thị Thanh 

Phượng 

Tạp chí KHGD Việt 

Nam, ISSN: 2615-

8957, Số 47 , tháng 

11/2021 

2021 

16 Thiết kế và sử dụng Infographic 

trong dạy học đọc hiểu văn bản 

thông tin ở trường THCS 

Lã Phương Th y, 

Nguyễn Qu nh Mai, 

Vũ Minh Hiền 

ISSN: 2354 -0753, 

Tạp chí Giáo dục, số 

505 (Kì 1 tháng 

7/2021) 

2021 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

3.3.1. Tên Học viên cao học: Bùi Thị Hồng 

 Tên luận văn/luận án: Thiết kế và sử dụng Ebook chương "Điện tích. Điện trường" 



 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Vũ Văn Hùng 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội 

3.3.1. Tên Học viên cao học: Trần Thị Kim Ngân 

 Tên luận văn/luận án: Thiết kế và sử dụng Ebook Chương "Sóng cơ", Vật lí 12 nhằm 

phát triển năng lực tự học của học sinh 

 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Vũ Văn Hùng 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội 

3.3.2. Tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hòa Huy 

 Tên luận văn/luận án: Nghiên cứu phát triển dạy và học kết hợp hỗ trợ phát triển dạy 

và học cá nhân hóa 

 Khóa đào tạo 2020-2024 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Việt Anh, TS Tôn Quang Cường 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

Định hướng triển khai mô hình quản lí và dạy học điện tử trong dạy học: Mô hình triển 

khai dạy học trực tuyến là một cấu phần trong Mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ 

thông tập trung ở nhóm giải pháp ứng dụng dạy học trên truyền hình, trên Internet và các 

điều kiện đảm bảo triển khai:  Hạ tầng, thiết bị CNTT, đảm bảo an toàn thông tin, nguồn 

nhân lực sử dụng, chính sách triển khai, hành lang pháp lí. 

Đề xuất một số giải pháp triển khai mô hình quản lí và dạy-học điện tử: xây dựng nền 

tảng hỗ trợ dạy học điện tử, đầu tư phần mềm, trang thiết bị phục vụ quản lí giáo dục điện tử 

và dạy-học điện tử, phát triển nguồn nhân lực CNTT, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển 

quản lí và dạy học điện tử, xây dựng trung tâm điều hành thông tin giáo dục điện tử của Bộ 

GD-ĐT và các chi nhánh tại các Sở GD-ĐT, xã hội hóa trong xây dựng và phát triển hệ 

thống quản lí giáo dục và dạy học điện tử.  

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

hiện chú trọng thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ bám sát đề án chuyển đổi sổ quốc gia:  Phát 

triển hạ tầng chính phủ số phục vụ giáo dục, đẩy mạnh triển khai các nghị quyết, chương 

trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển Chính phủ điện tử, xây dựng cổng dữ liệu quốc gia 

(data.gov.vn), tích hợp với thành phần dữ liệu mở của Hệ tri thức Việt số hóa, cung cấp dữ 

liệu mở,  phát triển, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ kết nối với hệ thống 

thông tin báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm tích hợp, chia sẻ dữ liệu số phục 



vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp theo 

thời gian thực. 

Áp dụng công nghệ mới nhất về truyền thông xã hội (Social), cung cấp thông tin và dịch 

vụ hành chính công một cách đơn giản, thuận tiện trên di động (Mobile), phân tích dữ liệu 

lớn (Big Data Analytics), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR) để 

thực hiện chuyển đổi số toàn diện các mặt công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước 

và cung cấp trải nghiệm tốt nhất, thân thiện nhất cho người dùng. 

Phát triển, hoàn thiện hệ thống cổng Dịch vụ công quốc gia 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. 

Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lí hồ sơ trên môi trường mạng. 8. Thử 

nghiệm triển khai hiệu quả một số dịch vụ trên nền tảng giáo dục thông minh, xác định mô 

hình triển khai thành công để phổ biến, nhân rộng. 

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

triển Chính phủ số, Giáo dục số cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục. 

V. Hiệu quả của Đề tài 

5.1. Hiệu quả kinh tế 

Mô hình triển khai dạy học trực tuyến là một cấu phần trong Mô hình ứng dụng CNTT 

trong trường phổ thông (chi tiết hóa nội dung Ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới dạy-hoc và 

kiểm tra đánh giá) sẽ góp phần tiết giảm chi phí trong quy trình quản lý tại các trường phổ 

thông nhờ: bảo vệ và lưu trữ dữ liệu đào tạo mà không tốn chi phí thuê nhân sự, không gian 

lưu trữ; hỗ trợ quản trị đội nhóm, nhân sự trong nhà trường làm việc hiệu quả.   

Những  lợi ích kinh tế ứng dụng công nghệ trong việc dạy và học mang lại cho con 

người là giúp hoạt động giáo dục đạt được hiệu quả cao hơn, tạo ra một nền giáo dục mở, 

cập nhật kiến thức đa dạng, thường xuyên và cho phép học tập linh động về không gian, 

thời gian. 

Những hiệu quả kinh tế của mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học thúc 

đẩy một nền giáo dục mở, gi p con người tiếp cận thông tin đa chiều. Ngoài ra, nó còn rút 

ngắn khoảng cách, thu hẹp mọi không gian, tiết kiệm tối ưu về thời gian. Việc tiếp cận 

thông tin mọi lúc mọi nơi gi p các thế hệ học sinh ngày nay có cơ hội phát triển nhanh hơn 

về nhận thức, kiến thức và cả tư duy. 

5.2. Hiệu quả xã hội 



 Ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện cho tất cả mọi người học tập và tiếp thu 

kiến thức một cách linh động và thuận tiện. Mọi người có thể tự học ở mọi lúc, mọi nơi, 

thậm chí ở mọi lứa tuổi. Mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông góp phần nâng 

cao trách nhiệm xã hội của từng giáo viên, của Nhà trường trong hỗ trợ nâng cao nhận thức 

và kéo phụ huynh vào hoạt động vì cộng đồng học tập vì sự phát triển của con trẻ. 

 Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, dạy học online được xem là giải pháp 

hữu hiệu trong bối cảnh học sinh không thể đến trường. Mô hình ứng dụng CNTT trong 

trường học và các giải pháp công nghệ được đề xuất sẽ góp phần hỗ trợ các trường học triển 

khai các chỉ thị của Chính phủ về “tạm dừng đến trường nhưng không tạm dừng việc học” 

một cách hiệu quả. 


