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BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 

 

1.       BỐI CẢNH  

1.1     Bối cảnh thế giới 

Việt Nam có lợi thế đi sau trong bối cảnh thế giới đã đạt được những bước tiến rất xa 

trong phát triển phương thức học tập điện tử (e-learning)1. 

1.1.1   Sự phát triển của phương thức học tập điện tử 

Phương thức học tập điện tử đã trở thành một mô hình giáo dục được áp dụng ngày 

càng rộng rãi và mang lại lợi ích cho xã hội, nhà trường và người học. 

• Phương thức học tập điện tử đã chuyển sang giai đoạn tích hợp hiệu quả 

giữa công nghệ, giáo dục và kinh tế. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 

được áp dụng nhanh chóng vào đổi mới việc giảng dạy và học tập. Bên cạnh 

việc tăng cường tính linh hoạt trong tiếp cận tài nguyên, dịch vụ  và quản lý 

còn là sự nâng cao năng lực tự chủ của người học khiến người học trở thành 

trung tâm của quá trình đào tạo cùng với sự cá nhân hóa việc học. Các mô hình 

học tập trực tuyến, kết hợp và đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng 

(MOOCs) ra đời cho phép giáo dục ngày càng đáp ứng nhiều và hiệu quả hơn 

nhu cầu học tập của xã hội. Bên cạnh đó, sự tích hợp trong tổ chức đào tạo và 

giữa các phương thức học tập tạo ra các lợi thế về quy mô về hợp tác trong sử 

dụng nguồn lực và tiếp cận người học. 

• Thị trường học tập điện tử toàn cầu không ngừng phát triển. Từ một thị 

trường hẹp vào năm 2002 khoảng 7 tỷ USD, học tập điện tử đã trở thành một 

thị trường toàn cầu lớn mạnh với quy mô 156,68 tỷ USD năm 2019, dự kiến đạt 

345,28 tỷ USD năm 2025 với tốc độ tăng trưởng bình quân năm 14,08% theo 

Báo cáo thị trường của Arizton Advisory & Intelligence năm 2020.  

• Đại dịch COVID-19 thúc đẩy sự phát triển học tập điện tử. Các biện pháp 

giãn cách xã hội khiến học trực tuyến trở thành hiện tượng lớn trong toàn bộ 

ngành giáo dục. Mặc dù còn nhiều thách thức phát sinh do sự thiếu chuẩn bị, 

việc chuyển sang học trực tuyến đã làm giảm đáng kể rào cản tâm lý đối với 

học tập điện tử và thúc đẩy các cơ sở giáo dục đầu tư mạnh mẽ cho phương 

thức này.  

 
1 Trong đề tài, thuật ngữ sử dụng là e-learning. Tuy nhiên, trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ “học 
tập điện tử” để thay thế vì đây là thuật ngữ được đề tài đề nghị chính thức sử dụng trong chính sách. 
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• Trong giáo dục đại học, học tập điện tử có vai trò quan trọng trong việc 

nâng cao chất lượng, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và tăng cường năng 

lực của cơ sở giáo dục đại học. Đối với giáo dục chính quy, học tập điện tử 

đóng góp cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập dựa trên mô hình 

kết hợp giữa học tập trực tuyến và học tập trực tiếp. Học tập điện tử đánh dấu 

một giai đoạn phát triẻn mới mang lại khả năng lớn nhất cho giáo dục mở và từ 

xa trong thực hiện sứ mạng của mình là mở rộng cơ hội học tập qua các mô 

hình trực tuyến, kết hợp và MOOCs. Quá trình phát triển học tập điện tử giúp 

cơ sở giáo dục đại học phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực 

quản lý, năng lực giảng viên hướng đến việc chuyển đổi số trong nhà trường. 

1.1.2   Bảo đảm chất lượng 

Các mô hình bảo đảm chất lượng cho học tập điện tử đã từng bước định hình vượt qua 

các quan ngại về chất lượng trong giai đoạn ban đầu: 

• Bảo đảm chất lượng học tập điện tử đang được tích hợp vào các hệ thống 

quốc gia. Khi học tập điện tử đã trở thành một phần của hoạt động của nhà 

trường, các quốc gia đã tích hợp những yêu cầu và đặc điểm của phương thức 

này vào các tiêu chuẩn và quy trình bảo đảm chất lượng chung cho toàn hệ 

thống giáo dục đại học. Một số quốc gia cung cấp các hướng dẫn bổ sung cho 

giáo dục từ xa, bao gồm cả phương thức học tập điện tử. 

• Bên cạnh đó, các mô hình bảo đảm chất lượng linh hoạt được phát triển. 

Để đáp ứng nhu cầu của cơ sở giáo dục trong việc nâng cao chất lượng, xây 

dựng thương hiệu, mở rộng hợp tác quốc tế, ngày càng nhiều các bộ tiêu chuẩn 

bảo đảm chất lượng được các tổ chức quốc gia hay quốc tế xây dựng riêng cho 

học tập điện tử. Các cơ sở giáo dục đại học có thể sử dụng các bộ tiêu chuẩn 

này để tự đánh giá hoặc mời các tổ chức đánh giá ngoài dưới hình thức tư vấn, 

chứng nhận, đối sánh. 

1.1.3   Chính sách quốc gia 

Nhiều quốc gia thành công trong chính sách phát triển học tập điện tử cho phép Việt 

Nam rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. 

• Chính sách quốc gia giúp định hướng và cung cấp trợ giúp cho các cơ sở 

giáo dục. Mục tiêu chung của chính sách phát triển học tập điện tử tại các quốc 

gia là đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức bên 

cạnh việc mang lại cơ hội học tập cho công dân. Trên tinh thần đó, chính sách 
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quốc gia xác định mục tiêu cho từng giai đoạn và đưa ra các dự án hỗ trợ của 

Nhà nước. 

• Chính sách quốc gia về học tập điện tử có phạm vi bao trùm toàn bộ hệ 

thống giáo dục. Việc đào tạo nguồn nhân lực tương lai tập trung vào giáo dục 

chính quy ở các bậc phổ thông và đại học thông qua tăng cường năng lực cho 

cơ sở giáo dục và đổi mới chương trình đào tạo. Trong khi đó, để mở rộng cơ 

hội học tập cho mọi người, các giải pháp cho giáo dục mở và từ xa cũng cần 

được xem trọng. Việc đầu tư vào hai hệ thống giáo dục giúp sử dụng nguồn lực 

hiệu quả và tạo hiệu ứng thúc đẩy lẫn nhau phát triển. 

• Kết hợp nhiều nguồn lực đa dạng giúp giảm áp lực cho ngân sách nhà 

nước và tăng cường tính hiệu quả của đầu tư. Đầu tư từ ngân sách nhà nước 

của các chính phủ thường tập trung vào phát triển hạ tầng công nghệ quốc gia, 

trợ giúp ban đầu cho việc nâng cao năng lực của cơ sở giáo dục và tạo nội dung 

số. Các cơ sở giáo dục đại học tham gia vào các dự án bằng nguồn lực của 

mình, sau đó chuyển dần sang tự chủ hoặc hợp tác để phát triển. bên cạnh đó, 

việc sử dụng nguồn lực từ doanh nghiệp là một giải pháp giúp nâng cao hiệu 

quả đầu tư. 

• Cần đánh giá đúng tiềm năng của MOOCs trong phát triển học tập điện 

tử. MOOCs không chỉ mang lại cơ hội học tập cho xã hội mà còn đóng góp 

cho phát triển nội dung số quốc gia, đặc biệt là các quốc gia mà tiếng Anh 

không phải là ngôn ngữ bản địa. MOOCs cũng là bước phát triển ban đầu 

hướng đến hình thành các nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến đa dạng 

của các trường đại học để phục vụ cộng đồng, đào tạo từ xa và đóng góp nguồn 

học liệu mở chất lượng cao. Cách vận hành của MOOCs thuận tiện cho việc 

triển khai hợp tác giữa các trường đại học, tổ chức và chuyên gia để sử dụng 

hiệu quả nguồn lực, mở rộng khả năng tiếp cận người học và hướng đến hợp 

tác quốc tế. 

1.1.4  Kinh nghiệm phát triển 

Các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có thể học hỏi từ thực tiễn phát triển học tập 

điện tử và chuyển đổi số từ các mô hình thành công trên thế giới và trong khu vực 

• Các công trình nghiên cứu đã công bố cho phép nhận diện tổng thề các yếu 

tố ảnh hưởng đến sự thành công của học tập điện tử. Các cơ sở giáo dục đại 

học Việt Nam có thể sử dụng các kết quả này làm khung lý thuyết để đánh giá 

thực trạng và xây dựng giải pháp triển khai học tập điện tử trong nhà trường. 

• Quy trình thiết kế và vận hành các mô hình học tập điện tử đã được xây 

dựng là tài nguyên hữu ích cho nhà trường và giảng viên. Qua quá trình 
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phát triển, quy trình thiết kế và vận hành các mô hình học tập trực tuyến, kết 

hợp cũng như MOOCs đã được chuẩn hóa và đưa vào tài liệu giảng dạy. Việc 

tham khảo chúng cho phép các trường và giảng viên rút ngắn khoảng cách tiếp 

cận hoạt động học tập điện tử. 

• Nhiều mô hình chuyển đổi số thành công tại các cơ sở giáo dục đại học 

trên thế giới và trong khu vực có thể tham khảo để xây dựng chiến lược 

phát triển học tập điện tử và chuyển đổi số nhà trường. Quá trình ứng dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông vào nhà trường là một quá trình lâu dài bắt 

đầu từ việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, phát triển giảng viên, 

đầu tư hạ tầng cho đến khi thay đổi mô hình hoạt động, điều chỉnh cơ cấu tổ 

chức và chiến lược phát triển. Nhiều cơ sở giáo dục trên thế giới đã trải qua quá 

trình này và đúc kết thành các mô hình chuyển đổi thành công. Các trường đại 

học Việt Nam có thể tham khảo chúng để xây dựng chiến lược phát triển của 

mình. 

1.2     Thực trạng Việt Nam 

Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi bên cạnh các thách thức lớn trong việc phát 

triển phương thức học tập điện tử trong giáo dục đại học 

1.2.1    Bối cảnh xã hội, kinh tế, công nghệ và chính sách 

Bối cảnh xã hội, kinh tế, công nghệ và chính sách hiện tại cung cấp điều kiện thuận lợi 

cho Việt Nam phát triển học tập điện tử. 

• Đặc điểm dân số và yêu cầu phát triển kinh tế cho thấy một thị trường 

tiềm năng cho phát triển học tập điện tử. Việt Nam là quốc gia có quy mô 

dân số lớn và cơ cấu dân số trẻ. Tuy nhiên, tỷ lệ dân số Việt Nam có trình độ 

đại học trở lên ở mức thấp và có chênh lệch lớn về giáo dục giữa thành thị và 

nông thôn. Để đáp ứng mong muốn trở thành quốc gia thuộc nhóm thu nhập 

trung bình cao vào năm 2035, Việt Nam cần phải giải quyết bài toán nguồn 

nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế. Phát triển học 

tập điện tử là một giải pháp hiệu quả trong bối cảnh khả năng phát triển các 

trường đại học truyền thống bị giới hạn do nguồn lực và đòi hỏi nhiều thời 

gian. 

• Sự phát triển nhanh chóng của nền tảng công nghệ tạo điều kiện thuận lợi 

cho Việt Nam đẩy mạnh học tập điện tử trong giáo dục đại học. Nền tảng 

công nghệ cho học tập trực tuyến của Việt Nam hiện nay ở mức độ khá tốt so 

với các quốc gia trong khu vực về mức độ bao phủ của internet, thiết bị phục 

vụ cho truy cập internet cũng như tốc độ đường truyền. Bên cạnh đó, việc sử 
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dụng internet ngày càng phổ biến trong cuộc sống người dân Việt Nam là một 

lợi thế cho ứng dụng học tập điện tử. 

• Việt Nam có đã công bố chủ trương phát triển học tập điện tử và gần đây 

đã ban hành nhiều quy định mở đường cho triển khai phương thức này. 

Chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đã được 

thể hiện trong các văn bản của Đảng và Chính phủ, đặc biệt là chương trình 

chuyển đổi số quốc gia được ban hành năm 2020. Gần đây, các quy định về áp 

dụng phương thức trực tuyến trong giáo dục chính quy và sau đại học đã bước 

đầu cung cấp cơ sở pháp lý cho các trường đại học áp dụng phương thức học 

tập điện tử. 

1.2.2   Thực trạng áp dụng học tập điện tử 

Mức độ áp dụng học tập điện tử trong giáo dục đại học Việt Nam còn khiêm tốn do 

các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hạn chế về nguồn lực và thiếu sự định hướng, 

hỗ trợ từ Nhà nước. 

• Việc áp dụng học tập điện tử trong các cơ sở giáo dục đại học còn nhỏ bé 

so với nhu cầu. Trong giáo dục chính quy, việc áp dụng học tập điện tử chỉ 

dừng lại ở một số khóa học và ở cấp độ bổ trợ cho việc học trực tiếp. Một số 

trường đã triển khai các chương trình đào tạo từ xa trực tuyến hoặc kết hợp 

nhưng quy mô còn nhỏ bé và chỉ tập trung vào một số ngành. Việt Nam chưa 

có MOOCs quốc gia, một vài trường đại học có nền tảng MOOCs nhưng mới ở 

mức ban đầu. Các trường đại học Việt Nam chưa tham gia các nền tảng 

MOOCs quốc tế. 

• Các trường đại học Việt Nam cho biết họ thiếu nguồn lực để phát triển 

cũng như mong đợi sự định hướng và hỗ trợ từ Nhà nước. Các trường đại 

học Việt Nam ngoài việc thiếu kinh nghiệm còn rất hạn chế về đội ngũ giảng 

viên, cơ sở hạ tầng, năng lực quản lý và nguồn tài chính để phát triển học tập 

điện tử. Họ cũng chờ đợi các quy định cụ thể hơn của Nhà nước cùng với các 

chính sách hỗ trợ cho việc phát triển năng lực. 

2.        ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH QUỐC GIA  

2.1      Định hướng phát triển 

Việt Nam cần xây dựng chiến lược phát triển và hoàn thiện khung pháp lý liên quan 

nhằm cung cấp định hướng phát triển phương thức học tập điện tử trong giáo dục đại 

học Việt Nam. 

2.1.1     Chiến lược phát triển 
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Chiến lược phát triển có vai trò như một kế hoạch tổng thể, là cơ sở quan trọng cho 

phát triển phương thức học tập điện tử trong giáo dục đại học Việt Nam. Chiến lược 

phát triển được xây dựng dưới hình thức Đề án phát triển học tập điện tử trong giáo 

dục đại học Việt Nam tầm nhìn 2030, trong đó xác định mục tiêu, mô hình, giải pháp 

và lộ trình triển khai.  

• Mục tiêu và mô hình phát triển phương thức học tập điện tử trong giáo 

dục đại học tại Việt Nam cung cấp tầm nhìn cho các bên liên quan. Trong 

bối cảnh hiện tại, Việt Nam cần khẳng định mục tiêu phát triển học tập điện tử 

nhằm đổi mới giáo dục đại học hướng đến cung cấp nguồn nhân lực chất lượng 

cao, mở rộng cơ hội học tập cho người dân và nâng cao năng lực của cơ sở giáo 

dục đại học. Tương ứng với mục tiêu này, mô hình học tập điện tử được xác 

định bao gồm các một phổ rộng các cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông, áp dụng cho giáo dục chính quy, giáo dục mở và từ xa cũng như 

MOOCs trong phạm vi khóa học, chương trình đào tạo và kể cả cơ sở giáo dục 

đại học. Dựa trên tầm nhìn này, các bên liên quan nhận thức được quan điểm 

của Nhà nước, quyền lợi và trách nhiệm liên quan để có kế hoạch tham gia.   

• Hệ thống các giải pháp phát triển phương thức học tập điện tử trong giáo 

dục đại học tại Việt Nam là các biện pháp triển khai mục tiêu và mô hình 

nói trên. Các giải pháp thể hiện vai trò định hướng, hỗ trợ và kết nối của Nhà 

nước để thúc đẩy các cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh phát triển học tập điện 

tử, thu hút các bên liên quan tham gia và tạo lập môi trường minh bạch và hiệu 

quả. 

• Một lộ trình thực hiện giúp triển khai các giải pháp phù hợp với yêu cầu 

và nguồn lực mỗi giai đoạn. Điểm đến của Kế hoạch tổng thể đề xuất là năm 

2030 nhằm phù hợp với các kế hoạch quốc gia và cam kết quốc tế của Việt 

Nam. Lộ trình thực hiện đề xuất chia thành 3 giai đoạn: (i) Xây dựng nền tảng 

(2021-2023), (ii) Phát triển (2024-2027) và (iii) Tích hợp (2028-2030). Bảng A 

phân tích các giải pháp theo từng giai đoạn. 

2.1.2    Hoàn thiện khung pháp lý  

Các quy định về phương thức học tập điện tử tạo hành lang pháp lý cho các cơ sở giáo 

dục đại học phát triển phương thức này. 

• Cần hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước về đào tạo để bảo đảm tính 

đồng bộ khi áp dụng. Các văn bản cần hoàn thiện bao gồm các quy chế đào 

tạo áp dụng cho các bậc học và các hình thức đào tạo. Nội dung cần hoàn thiện 

bao gồm các vấn đề cơ bản của học tập điện tử như thuật ngữ, phạm vi áp 
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dụng, chương trình đào tạo, cách tính thời gian học tập và công việc của giảng 

viên, kiểm tra đánh giá. 

• Xây dựng quy định về phương thức học tập điện tử phù hợp với mục tiêu 

và mô hình học tập điện tử trong Kế hoạch tổng thể. Các quy định giúp xác 

định rõ các điều kiện và quy định thực hiện trên các phương diện cơ sở hạ tầng, 

công nghệ và thư viện, đào tạo, đánh giá, nhân sự, nội dung số và quản lý. Quy 

định này thay thế cho quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng (Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT). 

2.1.3     Hoàn thiện cơ chế và xây dựng khung bảo đảm chất lượng  

Cơ chế và khung bảo đảm chất lượng được xây dựng và hoàn thiện song song với quá 

trình phát triển học tập điện tử. 

• Cơ chế bảo đảm chất lượng học tập điện tử xác định mô hình bảo đảm 

chất lượng, vai trò của Nhà nước và tổ chức thực hiện. Mô hình bảo đảm 

chất lượng cho phương thức học tập điện tử có các đặc điểm sau: (i) tích hợp 

vào hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học quốc gia với các hướng dẫn, 

(ii) tiếp cận toàn diện bao gồm cả đầu vào, quá trình và đầu ra, khuyên khích 

các trường phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cùng với việc xây 

dựng văn hóa chất lượng, và (iii) kết hợp tự đánh giá và đánh giá ngoài, chấp 

nhận các hình thức đánh giá ngoài đa dạng trong danh mục được cho phép. Vai 

trò Nhà nước trong việc bảo đảm chất lượng bao gồm việc định hướng phát 

triển, thúc đẩy việc đối sánh, sàng lọc và minh bạch thông tin, hỗ trợ nâng cao 

năng lực và điều tiết quan hệ cung cầu. về tổ chức thực hiện, cần nâng cao năng 

lực cho cơ quan bảo đảm chất lượng giáo dục. 

• Khung bảo đảm chất lượng xác định các yếu tố chất lượng của học tập 

điện tử. Trong giai đoạn trước mắt, khung bảo đảm chất lượng cần được xây 

dựng dưới hình thức các tiêu chuẩn đối sánh để giúp các trường tự đánh giá và 

sẽ hoàn thiện qua quá trình áp dụng. Khung này được cấu trúc theo hướng bao 

quát các yếu tố chất lượng chung cho cả cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo 

và khóa học. 

2.2     Xây dựng năng lực  

Việt Nam cần triển khai giải pháp xây dựng năng lực phát triển học tập điện tử nhằm 

tạo lực đẩy ban đầu và nâng cao chất lượng phương thức này. Xây dựng năng lực phát 

triển học tập điện tử bao gồm (i) nâng cao năng lực cơ sở giáo dục và (ii) phát triển 

sản phẩm học tập điện tử. 
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2.2.1    Nâng cao năng lực cơ sở giáo dục đại học 

Các cơ sở giáo dục đại học cần được trợ giúp để nâng cao năng lực trong việc phát 

triển học tập điện tử. Nhà nước cung cấp sự hỗ trợ ban đầu để các trường làm chủ 

được hệ thống và quy trình trong bối cảnh phương thức này còn mới mẻ và nguồn lực 

các trường còn hạn hẹp. 

• Phát triển đội ngũ giảng viên và chuyên viên có năng lực triển khai các 

hoạt động học tập điện tử và xây dựng nội dung số có vai trò quyết định 

trong phát triển học tập điện tử, thông qua việc giúp các trường để xây 

dựng đội ngũ ban đầu và tự mở rộng đội ngũ sau này. Dự án phát triển 

giảng viên và chuyên viên cho phương thức học tập điện tử bao gồm: (i) xây 

dựng tiêu chuẩn giảng viên và chuyên viên, (ii) xây dựng chương trình đào tạo 

và (iii) tổ chức đào tạo. Nhà nước đầu tư trong giai đoạn ban đầu để đào tạo đội 

ngũ giảng viên và chuyên viên nòng cốt cho các trường. Sau đó, hệ thống đào 

tạo sẽ chuyển giao cho các trường đủ năng lực để cung cấp dịch vụ đào tạo cho 

các trường khác. 

• Phát triển và đẩy mạnh việc sử dụng hệ thống quản lý học tập giúp các 

trường có thể ứng dụng hiệu quả và nhanh chóng các mô hình học tập 

điện tử. Hệ thống quản lý học tập được cung cấp cho các trường theo mô hình 

phần mềm dịch vụ (SaaS) nên các trường không cần đầu tư ban đầu và tiết 

kiệm chi phí vận hành. Dự án phát triển hệ thống quản lý học tập bao gồm việc 

(i) xác định cấu hình hệ thống, (ii) phát triển hệ thống và (iii) tổ chức triển 

khai. Việc phát triển hệ thống và tổ chức triển khai sẽ được một bên thứ ba 

thực hiện và bù đắp chi phí bảo trì, nâng cấp và vận hành từ nguồn thu từ phí 

sử dụng hệ thống. Nhà nước hỗ trợ kinh phí phát triển hệ thống. 

• Hỗ trợ phần mềm và thiết bị cho phát triển học tập trực tuyến giúp các 

trường. Nhà nước định hướng và hỗ trợ các trường một phần giải pháp về hạ 

tầng thiết bị và phần mềm theo hai hướng (i) Hỗ trợ để đáp ứng các nhu cầu cơ 

bản cho rộng rãi các trường và (ii) Đầu tư có trọng điểm vào các lĩnh vực theo 

định hướng phát triển của Nhà nước như đẩy mạnh nội dung số hoặc các ngành 

khoa học, công nghệ. Đối với hướng thứ nhất, Nhà nước hỗ trợ xúc tiến các dự 

án hợp tác phát triển một số phần mềm xây dựng và quản lý nội dung học tập 

trên nền tảng mã nguồn mở để cung cấp cho các trường dưới dạng cài đặt hoặc 

dịch vụ đám mây. Đối với hướng thứ hai, Nhà nước đầu tư cho một số trường 

phát triển hệ thống studio và các thiết bị, phần mềm tương ứng phục vụ việc 

sản xuất nội dung số. 

• Xây dựng hệ thống hỗ trợ người học giúp nâng cao chất lượng và kết quả 

học tập cũng như hỗ trợ truyền thông về e-learning. Thành phần chính của 
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hệ thống này là Cổng thông tin hỗ trợ người học theo phương thức học tập điện 

tử bao gồm các quy định về e-learning, diễn đàn thảo luận và giải đáp thắc 

mắc, các khóa học tự học về các kỹ năng học tập, quản lý thời gian… Sau khi 

MOOCs Việt Nam hoàn thành sẽ chuyển giao về MOOCs Việt Nam quản lý. 

Bên cạnh đó, tổ chức biên soạn Cẩm nang học tập điện tử phiên bản số để cung 

cấp miễn phí cho người học. 

• Nâng cao năng lực quản lý cơ sở giáo dục đại học nhằm giúp đội ngũ quản 

lý các trường đại học nhận thức được yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục 

và tầm quan trọng của học tập điện tử, lập kế hoạch phát triển, đầu tư phù 

hợp cho hạ tầng công nghệ và nội dung số, điều chỉnh cơ cấu tổ chức và 

quy trình hoạt động. Dự án nâng cao năng lực quản lý bao gồm (i) xây dựng 

chương trình đào tạo cho các đối tượng và (ii) triển khai đào tạo. Sau đó, hệ 

thống đào tạo sẽ được chuyển giao cho các trường đủ năng lực để cung cấp 

dịch vụ đào tạo cho các trường khác. 

2.2.2    Phát triển sản phẩm học tập điện tử 

Quy mô của học tập điện tử trong giáo dục đại học hiện nay còn khiêm tốn không đủ 

để tạo lập một thị trường đầy đủ. Bên cạnh đó, cần có các sản phẩm chất lượng để tạo 

thành chuẩn mực cho xã hội. Việc phát triển sản phẩm học tập điện tử cần triển khai 

cho cả ba lĩnh vực bao gồm đào tạo chính quy, đào tạo từ xa và MOOCs.  

• Đổi mới giảng dạy và học tập trên cơ sở ứng dụng học tập điện tử nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo chính quy. Giải pháp đề xuất là triển khai hai dự 

án: (i) Dự án đổi mới giảng dạy và học tập và (ii) Dự án xây dựng khóa học 

mẫu. Dự án thứ nhất cung cấp sự trợ giúp chung cho các trường trong việc ứng 

dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập với sản phẩm 

là các khóa học theo mô hình bổ trợ hoặc kết hợp. Các trường tham gia dự án 

này được tư vấn trực tiếp theo đề án của trường. Dự án thứ hai tập trung vào 

phát triển các khóa học đạt chuẩn chất lượng theo cả ba mô hình bổ trợ, kết hợp 

và trực tuyến. Các trường tham gia dự án được tư vấn từ khâu xây dựng, triển 

khai cho đến khi nghiệm thu, vận hành và đánh giá cải tiến. Cả hai dự án đều 

yêu cầu các trường tham gia đóng góp một phần sản phẩm cho Dự án nội dung 

số quốc gia. 

• Gia tăng số lượng và chất lượng các chương trình đào tạo học tập điện tử 

nhằm phục vụ cho giáo dục từ xa. Giải pháp đề xuất là triển khai Dự án phát 

triển chương trình đào tạo học tập điện tử theo phương thức trực tuyến hoàn 

toàn hoặc kết hợp. Mục tiêu của Dự án là cung cấp sự trợ giúp cho các trường 

trong việc nâng cấp các chương trình hiện có hoặc xây dựng chương trình mới 

đáp ứng các chuẩn chất lượng. Các chương trình được chấp nhận tham gia dự 
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án được chuyên gia tư vấn từ khâu thiết kế đến xây dựng, nghiệm thu, vận hành 

và đánh giá cải tiến. Các trường tham gia chương trình cam kết chia sẻ một 

phần sản phẩm cho nguồn nội dung số quốc gia. 

• Xây dựng nguồn nội dung số quốc gia dồi dào, chất lượng cao và được chia 

sẻ trên hệ thống đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng. Nội dung số 

quốc gia đạt chuẩn quy định quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Nội dung 

số quốc gia bao gồm (i) nội dung số tại các trường đại học do các trường quản 

lý và khai thác và (ii) nội dung số phục vụ MOOCs do MOOCs Việt Nam quản 

lý và sử dụng với sự cho phép của các trường. Nguồn nội dung số quốc gia 

được hình thành từ Dự án đổi mới giảng dạy và học tập, Dự án khóa học mẫu, 

Dự án chương trình đào tạo học tập điện tử và các khóa học MOOCs đạt tiêu 

chuẩn do các trường, tổ chức đóng góp. Để quản lý và chia sẻ nội dung số cho 

đại chúng, đề xuất triển khai Dự án MOOCs Việt Nam. Các nhiệm vụ của Dự 

án là (i) xây dựng tiêu chuẩn chất lượng nội dung số và chất lượng MOOCs 

Việt Nam, (ii) xây dựng và đưa vào vận hành nền tảng cho MOOCs Việt Nam.  

Khi vận hành ổn định, sẽ thành lập và  chuyển giao nhiệm vụ quản lý cho Ban 

quản lý MOOCs Việt Nam. MOOCs Việt Nam sẽ hoạt động theo cơ chế tự chủ 

tài chính với nguồn thu từ các khóa học như các nền tảng MOOCs trên thế giới. 

2.3     Xây dựng cơ chế kết nối 

Các giải pháp kết nối nhằm tạo ra cơ chế hợp tác giữa các bên liên quan với nhau để 

phát triển phương thức học tập điện tử trong giáo dục đại học. 

• Trong một số năm trước mắt, cần có cơ chế tăng cường khả năng tiếp cận 

internet của người học. Mặc dù hạ tầng công nghệ quốc gia cho học tập điện 

tử tại Việt Nam đã và đang phát triển nhanh chóng, bài toán chênh lệch thành 

thị với nông thôn về khả năng tiếp cận internet cần có thời gian để thu hẹp. 

Trong những năm trước mắt, Nhà nước cần đóng vai trò tạo lập cơ chế hợp tác 

giữa nhà trường và các doanh nghiệp viễn thông trong việc cung cấp các gói 

cước internet tốc độ cao cho người học với giá cả dễ tiếp cận hơn trên cơ sở số 

lượng người học lớn. 

• Hình thành cộng đồng nghiên cứu về học tập điện tử có vai trò quan trọng 

trong việc khai thác kinh nghiệm của thế giới trong lĩnh vực này. Một cơ 

chế khuyến khích giảng viên, chuyên gia của các trường thực hiện và chia sẻ 

các nghiên cứu về công nghệ, sư phạm, dịch vụ hỗ trợ người học, quản lý… 

trong học tập điện tử sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng tiếp cận những thành quả 

của thế giới, đúc kết các trải nghiệm tại Việt Nam. Vai trò của Nhà nước là tạo 
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dựng mạng lưới, cung cấp một nền tảng ban đầu sau đó chuyển giao cho một tổ 

chức độc lập để quản lý. 

• Thúc đẩy hợp tác giữa các bên (trong nước và quốc tế) nhằm chia sẻ 

nguồn lực, khai thác thế mạnh của mỗi bên để phát triển sản phẩm, tăng 

cường tiếp cận người học và mở rộng quan hệ quốc tế. Giải pháp này được 

áp dụng rất phổ biến trong giai đoạn đầu phát triển học tập điện tử tại các quốc 

gia. Nhà nước đứng ra tập hợp các trường đại học, các doanh nghiệp hoặc kết 

nối với các tổ chức quốc tế để hình thành một số dự án hợp tác có sự hỗ trợ ban 

đầu của Nhà nước và sự đóng góp của các bên tham gia. Sau đó, các trường có 

thể tự phát triển các hoạt động hợp tác. 

• Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về học tập điện tử nhằm tạo lập cơ 

sở dữ liệu đầy đủ, cập nhật và hữu ích cho nghiên cứu, hợp tác và bảo đảm 

chất lượng. Vai trò Nhà nước là thiết lập danh mục dữ liệu, xây dựng cổng 

thông tin để cập nhật nhanh chóng từ hệ thống quản lý học tập, quy định trách 

nhiệm cung cấp và quyền khai thác dữ liệu, xuất bản sách trắng hàng năm về 

học tập điện tử. Các trường tham gia trên cơ sở khuôn khổ do Nhà nước quy 

định và được hưởng lợi ích từ việc minh bạch thông tin, tiếp cận các đối tác 

hợp tác và khai thác thông tin cho nghiên cứu, cải tiến. 

• Thúc đẩy việc thừa nhận tín chỉ và công nhận kết quả học tập giữa các 

phương thức học tập nhằm đẩy mạnh học tập suốt đời. Nhà nước thúc đẩy 

hoạt động này qua xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp cho lợi ích của các 

bên và hình thành Trung tâm đánh giá để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá 

công nhận kết quả học tập đối với một số lĩnh vực cụ thể. 

2.4     Các giải pháp đồng bộ  

Ngoài các giải pháp tác động trực tiếp đến phát triển học tập điện tử trong giáo dục đại 

học, một số giải pháp cần được thực hiện để bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình 

phát triển. 

• Tiếp tục phát triển hạ tầng số và nền tảng số quốc gia giúp nâng cao chất 

lượng và mức độ bao phủ internet là giải pháp quan trọng cho phát triển 

học tập trực tuyến. Kế hoạch thực hiện mục tiêu này đã được xác định trong 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Các vấn đề cần lưu ý là (i) xây dựng, 

phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn quốc và kết nối với các 

trường học; (ii) nâng cấp hạ tầng mạng di động và (iii) xây dựng và làm chủ 

công nghệ điện toán đám mây. 

• Nâng cao năng lực số cho học sinh phổ thông nhằm phát triển năng lực số 

công dân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận học tập điện tử ở bậc 
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đại học. Hiện nay năng lực số của học sinh phổ thông còn nhiều hạn chế so với 

các quốc gia trên thế giới và khu vực. Các giải pháp đề xuất bao gồm (i) xây 

dựng chiến lược nâng cao năng lực số của học sinh phổ thông, (ii) xây dựng 

các chính sách và quy định giúp các trường và các địa phương triển khai đồng 

bộ, (iii) tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ cho các trường học, (iv) tiếp tục đổi 

mới mạnh mẽ việc giảng dạy và học tập công nghệ thông tin và truyền thông 

trong chương trình giáo dục phổ thông, (v) thu hẹp khoảng cách số giữa thành 

thị và nông thôn, (vi) nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông trong giảng dạy của giáo viên và (vii) đẩy mạnh ứng dụng e-

learning trong giáo dục phổ thông. 

• Nâng cao năng lực số cho người lao động đóng góp cho việc chuyển đổi số 

quốc gia và tạo khả năng, nhu cầu học tập suốt đời, thúc đẩy học tập điện 

tử phát triển. Các vấn đề cần chú ý là (i) xây dựng Khung năng số của người 

lao động, (ii) có chiến lược nâng cao năng lực số người lao động, (iii) phát triển 

MOOCs Việt Nam, (iv) thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn và 

khoảng cách số về giới. 

• Điều chỉnh một số quy định liên quan để giảm các rào cản phát triển học 

tập điện tử, cụ thể là (i) quy định về chế độ làm việc giảng viên, (ii) quy định 

về hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đầu tư phát triển học tập trực 

tuyến và (iii) quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Các quy định này được 

xây dựng chưa tính đến các đặc điểm của học tập điện tử. 

3.      ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

3.1    Định hướng phát triển  

Các cơ sở giáo dục đại học cần nắm được chính sách quốc gia về phát triển học tập 

điện tử, xu hướng tất yếu của việc chuyển đổi số trong nhà trường và định hướng phát 

triển riêng của trường để có chiến lược phát triển học tập điện tử phù hợp. Trên cơ sở 

phân tích bối cảnh và thực trạng chung, một số định hướng phát triển cần chú ý như 

sau: 

• Cần có chiến lược phát triển học tập điện tử. Mỗi cơ sở giáo dục đại học có 

sứ mạng và nguồn lực khác nhau nên chiến lược phát triển e-learning sẽ đề ra 

các mục tiêu và giải pháp khác nhau. Tuy nhiên, việc có một chiến lược sẽ giúp 

nhà trường đánh giá và chuẩn bị chu đáo cho sự thích ứng của mình trong bối 

cảnh mới. 

• Phát triển các mô hình học tập điện tử linh hoạt. Tùy theo mục tiêu và 

nguồn lực mỗi thời kỳ, nhà trường chọn lựa các mô hình khác nhau (bổ trợ, kết 

hợp, trực tuyến, MOOCs) với những cách vận hành phù hợp với bối cảnh xã 
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hội và chính sách. Sự linh hoạt giúp giải quyết các khó khăn về hạ tầng công 

nghệ, nguồn lực tài chính, đội ngũ giảng viên, dịch vụ hỗ trợ người học, năng 

lực quản lý cũng như các thách thức liên quan đến chính sách, khoảng cách số 

giữa thành thị và nông thôn… 

• Đẩy mạnh việc đào tạo giảng viên về ứng dụng học tập điện tử. Đây là định 

hướng ưu tiên vì nó là khởi điểm của quá trình đổi mới giảng dạy và học tập 

đồng thời chi phí đầu tư không cao nhưng mang lại hiệu quả lớn.  

• Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ có trọng điểm và hiệu quả. Cơ sở hạ 

tầng công nghệ là điều kiện quan trọng để triển khai e-learning nhưng nó đòi 

hỏi nguồn lực khá lớn. Hiện nay, sự phát triển của công nghệ mở rộng khả 

năng lựa chọn các phương án có chi phí hợp lý phù hợp với mức độ sử dụng. 

Do đó, cần thực hiện việc phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ có trọng điểm và 

hiệu quả trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các giải pháp và cập nhật tình hình công 

nghệ. 

• Từng bước phát triển năng lực về dịch vụ hỗ trợ người học. Dịch vụ hỗ trợ 

người học đóng vai trò rất quan trọng trong môi trường học tập điện tử khi điều 

kiện tiếp xúc trực tiếp bị hạn chế, đặc biệt là khi triển khai các chương trình 

đào tạo trực tuyến hoàn toàn. Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm các phương diện học 

tập, công nghệ, hành chính và các hoạt động văn thể mỹ. Việc phát triển năng 

lực về dịch vụ hỗ trợ người học được thực hiện từng bước theo quy mô phát 

triển của e-learning. 

• Tìm kiếm và thúc đẩy quan hệ hợp tác. Hợp tác giữa các trường đại học, 

giữa trường và doanh nghiệp giúp chia sẻ nguồn lực (hạ tầng công nghệ, giảng 

viên, truyền thông…), tăng cường khả năng tiếp cận thị trường (thu hút người 

học) cũng như khai thác thế mạnh của mỗi bên (vốn, khả năng quản lý, đội ngũ 

giảng viên, pháp lý, vị trí địa lý…). Hợp tác quốc tế giúp học hỏi nhanh chóng 

kinh nghiệm thế giới và tạo kết nối để tham gia mạng lưới e-learning toàn cầu. 

Hợp tác là định hướng mang tính chất hỗ trợ quan trọng trong điều kiện hạn 

chế nguồn lực và đương đầu với nhiều thách thức. 

• Nghiên cứu hỗ trợ giảng dạy, ứng dụng công nghệ, hợp tác và quản lý 

trong môi trường học tập điện tử. Các nghiên cứu hỗ trợ giảng dạy rất quan 

trọng trong phát triển e-learning, bao gồm: (1) tiếp thu kinh nghiệm thế giới 

phong phú; (2) tìm hiểu và ứng dụng công nghệ mới trong giảng dạy và (3) 

đánh giá và cải tiến. Định hướng này giúp các cơ sở GDĐH nhanh chóng tiếp 

cận kinh nghiệm và thu hẹp khoảng cách với thế giới nhằm nâng cao hiệu quả 

học tập điện tử. 

• Nâng cao năng lực quản lý. Để thực hiện tất cả các định hướng đã nêu, nhà 

trường cần nâng cao năng lực quản lý. Cụ thể trong môi trường học tập điện tử, 
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nâng cao năng lực quản lý liên quan đến (i) triển khai chiến lược và kế hoạch 

phát triển e-learning một cách đồng bộ, (ii) quản lý hiệu quả trong các lĩnh vực 

đào tạo, phát triển nội dung, bảo đảm chất lượng, sử dụng hạ tầng công nghệ, 

dịch vụ hỗ trợ người học, tài chính, truyền thông… thông qua việc phân bổ 

nguồn lực. giám sát thực hiện, đánh giá và cải tiến liên tục và (iii) học hỏi và 

phát triển năng lực. 

3.2    Triển khai quá trình chuyển đổi  

Việc mở rộng ứng dụng học tập điện tử ở cấp độ cao trong cơ sở giáo dục sẽ thúc đẩy 

việc chuyển đổi số của nhà trường. Nói cách khác, chuyển đổi số trong nhà trường đặt 

nền tảng trên đổi mới quá trình đào tạo, sau đó tích hợp trong toàn bộ các hoạt động 

nhà trường và hướng đến tạo dựng một mô hình tổ chức mới. Mỗi giai đoạn có những 

yêu cầu và thách thức riêng nên các giải pháp sẽ thay đổi theo mỗi giai đoạn. 

3.2.1   Giai đoạn áp dụng 

• Mục tiêu của giai đoạn này là tạo dựng được nền móng cho sự chuyển đổi. 

Kết thúc giai đoạn này, cơ sở giáo dục đại học cần có được chiến lược phát 

triển, nhân sự chủ chốt, các chính sách, quy định và hướng dẫn bên cạnh sự sẵn 

sàng ở mức độ ban đầu trong các lĩnh vực đội ngũ giảng viên, cơ sở hạ tầng, 

nghiên cứu, hợp tác. 

• Trong giai đoạn khởi đầu này, nhà trường tập trung vào một số công việc 

trọng tâm bên cạnh một số công việc mang tính chất hỗ trợ. Công việc 

trọng tâm của giai đoạn này là xây dựng và phổ biến chiến lược, đào tạo giảng 

viên, đổi mới giảng dạy và học tập ở cấp độ môn học, xây dựng các quy định 

thúc đẩy quá trình đổi mới và thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng kinh nghiệm thế 

giới vào giảng dạy, công nghệ và quản lý. Các công việc mang tính chất hỗ trợ 

được thực hiện ở mức độ cung cấp điều kiện thực hiện công việc trọng tâm bao 

gồm phát triển hạ tầng công nghệ và nội dung số, đổi mới công tác hỗ trợ 

người học, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, hợp tác. 

• Thách thức của giai đoạn này chủ yếu là phản ứng của các thành viên và 

rào cản về quản lý. Cụ thể là sự thiếu đồng thuận trong ban lãnh đạo, phản 

ứng của giảng viên, lo ngại về tài chính và công tác quản lý không được đổi 

mới đồng bộ. Nhà trường cần tập trung vào việc đầu tư đúng mức vào xây 

dựng chiến lược, kế hoạch và truyền thông đến mọi thành viên của tổ chức một 

cách thích hợp để tạo sự đồng thuận và loại bỏ các phản ứng hoặc quan ngại 

không đúng. Bên cạnh đó, cần rà soát các văn bản, quy trình trong suốt quá 

trình thực hiện để loại bỏ các rào cản trong triển khai. 
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3.2.2   Giai đoạn tích hợp 

• Mục tiêu của giai đoạn này là hợp nhất các lĩnh vực, các cấu trúc, các hệ 

thống trong nhà trường. Qua đó, nhà trường hình thành một cấu trúc tích hợp 

mang tính hệ thống các năng lực công nghệ, giáo dục, đội ngũ… của một cơ sở 

giáo dục đại học ứng dụng học tập điện tử. 

• Trong giai đoạn này, nhà trường phải đẩy mạnh đồng bộ tất cả các lĩnh 

vực hoạt động để tạo sự tích hợp. Cụ thể là điều chỉnh chiến lược phát triển 

hoạt động học tập cho giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới việc giảng dạy và học tập 

ở cấp độ môn học đồng thời mở rộng sang đổi mới chương trình đào tạo, nâng 

cấp chương trình đào tạo giảng viên, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển 

dịch vụ hỗ trợ người học chuyên nghiệp, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và cập nhật 

quy định, đẩy mạnh nghiên cứu và hợp tác.  

• Thách thức của giai đoạn này chủ yếu nằm ở nguồn lực tài chính và khó 

khăn của quá trình đồng bộ hóa. Đối với vấn đề tài chính, nhà trường cần 

xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng, sắp xếp lộ trình đầu tư 

phù hợp và tìm kiếm nguồn thu từ chính hoạt động học tập điện tử thông qua 

cung cấp các khóa học hay chương trình đào tạo. Các khó khăn về đồng bộ hóa 

chủ yếu được khắc phục qua công tác lập kế hoạch, điều phối và giám sát 

thường xuyên. 

3.2.3   Giai đoạn chuyển hóa 

• Mục tiêu của giai đoạn này là xác lập văn hóa số trong toàn bộ cơ sở giáo 

dục đại học bao gồm nhận thức, thái độ và hành vi của đội ngũ lãnh đạo, 

giảng viên và nhân viên. Đây là giai đoạn chuyển đổi số hoàn thành khi việc 

ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đã đi vào suy nghĩ và cuộc sống 

hàng ngày của toàn bộ thành viên nhà trường. 

• Trong giai đoạn này, ngoài việc tiếp tục hoàn thiện năng lực học tập điện 

tử trên các phương diện, nhà trường cần có các giải pháp đi vào chiều sâu 

của hoạt động. Cụ thể là (i) hoàn thiện triết lý giáo dục của trường trong đó 

tích hợp công nghệ số vào sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị, (ii) giảm dần các 

quy định, cơ chế thúc đẩy ban đầu và thay bằng các chính sách, chương trình 

mang tính hỗ trợ giảng viên, nhân viên tự nghiên cứu và phát triển nghề 

nghiệp, (iii) đẩy mạnh vai trò nghiên cứu phát triển, hợp tác và (iv) xây dựng 

đội ngũ lãnh đạo tương lai. 

• Thách thức của giai đoạn này là các lực cản khiến việc xác lập văn hóa 

mới không thành công; điều này có nghĩa là nhận thức, thái độ và hành vi mới 

chưa trở thành chủ đạo trong hoạt động hàng ngày của cơ sở GDĐH dù các văn 
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bản chính thức đã ban hành. Nhà trường cần chọn lựa thời điểm thích hợp để 

chuyển sang giai đoạn này, chú trọng công tác truyền thông về kết quả đạt 

được cũng như mở rộng đối sánh, giao lưu với các trường đã phát triển thành 

công. 

 

BẢNG A:  TỔNG HỢP CÁC ĐỀ XUẤT VỀ CHÍNH SÁCH QUỐC GIA 

Giải pháp 
Giai đoạn 

2021-2023 

Giai đoạn 

2024-2027 

Giai đoạn 

2028-2030 

NHÓM GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Chiến lược phát triển    

1/ Xây dựng Đề án phát triển phương thức học tập 

trong giáo dục đại học 

   

Xây dựng Đề án Ban hành Đánh giá Cập nhật 

Biên soạn báo cáo “ Học tập điện tử trong giáo dục 

đại học Việt Nam – Tầm nhìn đến 2030” 

Công bố  Cập nhật 

Hoàn thiện khung pháp lý về phương thức học tập 

trong giáo dục đại học 

   

2/ Hoàn thiện văn bản quản lý nhà nước    

Hoàn thiện các văn bản liên quan Ban hành Đánh giá Cập nhật 

Xây dựng quy định về phương thức học tập điện tử Ban hành Đánh giá Cập nhật 

3/ Hoàn thiện cơ chế và xây dựng khung bảo đảm chất 

lượng 

   

Quy định về bảo đảm chất lượng học tập điện tử Ban hành Đánh giá Nâng cấp 

Khung bảo đảm chất lượng học tập điện tử Ban hành Đánh giá Nâng cấp 

B. NHÓM GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NĂNG LỰC    

Nâng cao năng lực cơ sở giáo dục đại học    

4/ Phát triển đội ngũ giảng viên và chuyên viên    

Xây dựng tiêu chuẩn & chương trình đào tạo Ban hành Cập nhật  

Tổ chức đào tạo Triển khai Mở rộng Chuyển giao 

5/ Phát triển hệ thống quản lý học tập    

Xác định cấu hình & Phát triển hệ thống Hoàn thành   

Tổ chức triển khai Hoàn thành Chuyển giao  
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Giải pháp 
Giai đoạn 

2021-2023 

Giai đoạn 

2024-2027 

Giai đoạn 

2028-2030 

6/ Hỗ trợ phần mềm và thiết bị    

Phát triển phần mềm xây dựng và quản lý nội dung   Hoàn thành Chuyển giao 

Đầu tư trọng điểm sản xuất nội dung số  Hoàn thành Chuyển giao 

7/ Xây dựng hệ thống hỗ trợ người học    

Phát triển Cổng thông tin hỗ trợ người học Hoàn thành Nâng cấp Chuyển giao 

Phát hành Cẩm nang học tập điện tử Hoàn thành   

8/ Nâng cao năng lực quản lý    

Xây dựng chương trình đào tạo Hoàn thành   

Đào tạo Triển khai Chuyển giao  

Phát triển sản phẩm học tập điện tử    

9/ Đổi mới giảng dạy và học tập    

Xây dựng chương trình và cho đăng ký Hoàn thành   

Triển khai  Thí điểm Mở rộng Mở rộng 

10/ Phát triển chương trình đào tạo học tập điện tử    

Xây dựng chương trình và chuẩn bị Hoàn thành   

Triển khai  Thí điểm Mở rộng Mở rộng 

11/ Xây dựng nội dung số quốc gia    

Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng nội dung số Hoàn thành   

Xây dựng nền tảng MOOCs Việt Nam Hoàn thành Nâng cấp  

Triển khai Thí điểm Mở rộng Chuyển giao 

XÂY DỰNG CƠ CHẾ KẾT NỐI    

12/ Hỗ trợ người học tiếp cận internet     

Xây dựng cơ chế  Hoàn thành   

Triển khai Hoàn thành   

13/ Xây dựng cộng đồng nghiên cứu    

Xây dựng chương trình Hoàn thành Cập nhật Cập nhật 

Triển khai Thí điểm Mở rộng Mở rộng 

14/ Thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế    

Xây dựng các cơ chế hợp tác Hoàn thành Cập nhật Cập nhật 
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Giải pháp 
Giai đoạn 

2021-2023 

Giai đoạn 

2024-2027 

Giai đoạn 

2028-2030 

Xúc tiến hợp tác Thí điểm Mở rộng Mở rộng 

15/ Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia    

Xây dựng quy định Hoàn thành Cập nhật Cập nhật 

Xây dựng cổng thông tin Hoàn thành Nâng cấp Nâng cấp 

Triển khai hệ thống  Vận hành Mở rộng 

Công bố sách trắng hàng năm  Công bố Công bố 

16/ Thúc đẩy việc thừa nhận tín chỉ và kết quả học tập    

Xây dựng chính sách Nghiên cứu Ban hành  

Triển khai   Thí điểm Mở rộng 

Thành lập và vận hành Trung tâm đánh giá  Thành lập Vận hành 
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MỞ ĐẦU 

I/ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Sự phát triển nhanh chóng và những tiến bộ công nghệ gần đây đã đưa e-learning trở 

thành một phương thức giáo dục mới trên nền tảng tích hợp giáo dục và công nghệ, 

mang lại tính chủ động cho người học bên cạnh tính tương tác cao và sự linh hoạt 

trong chuyển tải tri thức. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã sớm nhận thức được vai 

trò của e-learning từ đầu thế kỷ 21 và xây dựng chiến lược phát triển phương thức 

này. Mục tiêu chung của phát triển e-learning là đào tạo nguồn nhân lực mang lại khả 

năng cạnh tranh của quốc gia và giảm bất bình đẳng xã hội thông qua việc mang lại 

nhiều cơ hội học tập hơn cho người dân.  

Tại Việt Nam, vấn đề phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong 

giáo dục đã được đề cập từ năm 2005 và gần đây nhất là Chương trình Chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Năm 2017, Đề án "Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên 

cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 

2020, định hướng đến năm 2025" (Thủ tướng Chính phủ, 2017) có thể xem là một 

chính sách riêng ở cấp độ quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 

trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Hạ tầng công nghệ thông tin Việt Nam đã phát 

triển mạnh mẽ trong những năm gần đây với mức bao phủ internet tháng 1 năm 2020 

là 70%, cao hơn mức bình quân thế giới và khu vực (Datareportal, 2020). 

Mặc dù vậy, e-learning trong giáo dục đại học Việt Nam còn khá hạn chế. Năm 2021, 

việc áp dụng phương thức trực tuyến bắt đầu được chính thức cho phép trong đào tạo 

đại học và thạc sĩ. Trong đào tạo từ xa, các chương trình học trực tuyến bắt đầu từ 

năm 2008 nhưng quy mô còn nhỏ bé. Các khóa học trực tuyến mở dành cho công 

chúng (MOOCs) ở Việt Nam còn sơ khai. Việt Nam chưa có MOOCs quốc gia, chỉ có 

một ít khóa học do cá nhân hoặc trường đại học thực hiện.  

Có thể thấy sự phát triển e-learning là một tất yếu hiện nay, trong toàn bộ hệ thống 

giáo dục nói chung và trong giáo dục đại học nói riêng. Do đó, đề tài “Nghiên cứu về 



 

22 | P a g e  
 

phương thức học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin (e-learning) trong giáo dục 

đại học và đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng (MOOCs): Kinh nghiệm thế giới 

và ứng dụng tại Việt Nam” là cần thiết cho việc đề xuất định hướng phát triển e-

learning và mô hình e-learning phù hợp cho giáo dục đại học tại Việt Nam. 

II/ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 

Mục tiêu chung của đề tài nhằm đề xuất định hướng phát triển phương thức học tập, 

đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và mô hình e-learning phù hợp cho giáo dục đại 

học Việt Nam về các phương diện thể chế, đạo đức, văn hóa, công nghệ, giáo dục, 

đánh giá và quản trị. Các mục tiêu cụ thể là: 

• Đề xuất định hướng mô hình e-learning cho Việt Nam dựa trên việc phân tích 

các mô hình phổ biến trên thế giới, đặc điểm Việt Nam và các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự tạo lập thành công hệ thống e-learning. 

• Đề xuất xây dựng hệ thống chiến lược và chính sách cấp quốc gia để phát triển 

hiệu quả e-learning trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm thế giới vào thực tiễn Việt 

Nam. 

• Đề xuất khung pháp lý đối với việc áp dụng e-learning trong giáo dục đại học 

Việt Nam dựa trên nghiên cứu xác định luận cứ khoa học và thực tiễn yêu cầu 

phát triển. 

• Đề xuất các kinh nghiệm và giải pháp phát triển e-learning cho các cơ sở đào 

tạo đại học Việt Nam đáp ứng định hướng phát triển quốc gia về e-learning. 

III/ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Các nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm: 

Nội dung 1: Nghiên cứu luận cứ khoa học về e-learning 

• Hệ thống các khái niệm e-learning  

• Phân tích lịch sử phát triển của e-learning 

• Nghiên cứu thực trạng phát triển và xu hướng thế giới về e-learning 

• Tổng quan các nhân tố tác động đến việc triển khai thành công e-learning  
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• Phân tích vai trò của e-learning trong giáo dục đại học 

• Nghiên cứu vấn đề bảo đảm chất lượng e-learning trong giáo dục đại học 

Nội dung 2. Nghiên cứu kinh nghiệm thế giới trong phát triển e-learning và xu 

thế thế giới về đào tạo, phương thức học tập dựa trên công nghệ thông tin trong 

giáo dục đại học 

• Nghiên cứu kinh nghiệm các nước về phát triển e-learning 

• Nghiên cứu xu hướng của các nước về tổ chức đào tạo và phương thức học tập 

dựa trên công nghệ thông tin trong giáo dục đại học. 

• Nghiên cứu bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.  

Nội dung 3: Nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển phương thức học tập, đào 

tạo dựa trên công nghệ thông tin và mô hình e-learning ở Việt Nam hiện nay. 

• Bối cảnh kinh tế, xã hội và công nghệ Việt Nam ảnh hưởng đến sự phát triển e-

learning 

• Phân tích các chính sách và quy định về e-learning Việt Nam 

• Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển e-learning trong giáo dục đại học ở 

Việt Nam 

Nội dung 4: Nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo lập thành 

công hệ thống e-learning trong bối cảnh Việt Nam 

• Phát triển các yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo lập thành công E-learing trong giáo 

dục đại học tại Việt Nam 

• Áp dụng kỹ thuật DELPHI xây dụng thang đo các yếu tố  

• Áp dụng phương pháp quy trình thứ bậc phân tích (Analytic Hierarchy Process) 

để phân tích vai trò các yếu tố  

Nội dung 5: Đề xuất giải pháp về chính sách phát triển phương thức học tập, đảo 

tạo dựa trên công nghệ thông tin và mô hình e-learning ở Việt Nam  
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• Nghiên cứu các định hướng chiến lược phát triển e-learning trong giáo dục đại 

học Việt Nam. 

• Đề xuất hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước về phương thức học tập, đào 

tạo dựa trên công nghệ thông tin và mô hình e-learning ở Việt Nam.  

• Đề xuất hoàn thiện các văn bản về quản lý hoạt động các trường đại học, trung 

tâm đào tạo. 

• Đề xuất hoàn thiện các văn bản về quản lý chất lượng đào tạo theo mô hình e-

learning ở Việt Nam. 

• Đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới công tác quản lý của các trường đại học, 

trung tâm đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và mô hình e-learning ở Việt 

Nam. 

• Các giải pháp khác 

Nội dung 6: Đề xuất phương thức đào tạo trực tuyến ở Việt Nam và các điều kiện 

đảm bảo để có thể áp dụng tại Việt Nam. 

• Đề xuất phương thức đào tạo trực tuyến ở Việt Nam 

• Đề xuất các điều kiện đảm bảo để có thể áp dụng phương thức trực tuyến tại 

Việt Nam. 

IV/ CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1/ Cách tiếp cận 

Để đề ra định hướng cho phát triển e-learning trong giáo dục đại học Việt Nam, trong 

bối cảnh đi sau của Việt Nam, đề tài chọn cách tiếp cận từ tổng quát đến chi tiết. Xuất 

phát từ nghiên cứu kinh nghiệm chung của thế giới, đề tài phân tích những đặc điểm 

của Việt Nam để áp dụng vào thực tiễn Việt Nam một cách phù hợp. Bên cạnh đó, 

nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận lịch sử để quan sát và nhận dạng các quy luật. 

2/ Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng kết hợp một số phương pháp nghiên cứu để đạt được mục tiêu và hoàn 

thành các nội dung nghiên cứu.  
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• Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng cho các nghiên cứu tổng quan 

kinh nghiệm thế giới, lịch sử phát triển, các khung lý thuyết về chính sách, giáo 

dục, văn hóa, quản lý.  

• Phương pháp định lượng được sử dụng để phân tích các dữ liệu thống kê từ 

khảo sát thực tế. Cụ thể là phương pháp quy trình thứ bậc phân tích (Analytic 

Hierarchy Process -AHP) được dùng trong phân tích vai trò các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự thành công của e-learning.  

• Phương pháp định tính được sử dụng kết hợp với phương pháp định lượng để 

tìm hiểu sâu về các yếu tố chi tiết bên trong của sự hình thành và phát triển của 

e-learning Việt Nam thông qua các bảng câu hỏi bán cấu trúc. Sự kết hợp cho 

cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề. 

• Một số công cụ được sử dụng cho đánh giá thực trạng và phân tích chính sách 

như phân tích SWOT và “cây vấn đề”. 

3/ Dữ liệu nghiên cứu 

Dữ liệu đề tài sử dụng cho nghiên cứu bao gồm dữ liệu thứ cấp và sơ cấp, đáp ứng cho 

nhu cầu của mỗi phương pháp nghiên cứu. 

• Dữ liệu thứ cấp bao gồm các nghiên cứu trước đó, các chính sách, quy định, 

các báo cáo, kế hoạch… được cập nhật đến thời điểm hiện tại. 

• Dữ liệu sơ cấp từ các nguồn khảo sát. Đề tài thực hiện một khảo sát đối với 

người học hiện tại và cán bộ, giảng viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục có 

đào tạo trực tuyến, đồng thời khảo sát những người học tiềm năng. Tổng số 

phiếu khảo sát thu về là 1.952. Bên cạnh đó, đề tài thực hiện phỏng vấn 13 

chuyên gia là lãnh đạo các trường đại học có đào tạo e-learning, các đơn vị 

trong trường và các chuyên gia về e-learning. 

V/ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 

Các đóng góp chính của đề tài bao gồm: 
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a/ Về phương diện thực tiễn, nghiên cứu này cung cấp một tài liệu tham khảo hữu ích 

cho các cơ quan nhà nước, các trường đại học trong việc xây dựng chính sách và chiến 

lược phát triển e-learning. Cụ thể là: 

• Tư liệu cho phép tiếp cận nhanh chóng và có hệ thống với kinh nghiệm thế giới 

về phát triển e-learning cập nhật đến thời điểm hiện tại.  

• Các phân tích đánh giá thực trạng e-learning tại Việt Nam bao gồm bối cảnh, 

mức độ sử dụng, cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu. 

• Khảo sát với cỡ mẫu khá lớn về các nhân tố ảnh hưởng đến sự tạo lập thành 

công e-learning cung cấp cái nhìn sâu về cảm nhận của người học hiện tại, 

người học tiềm năng và đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên các trường đại 

học có đào tạo trực tuyến. 

• Các phân tích chính sách quốc gia cho phép tiếp cận một cách hệ thống với vấn 

đề cần giải quyết của e-learning trong giáo dục đại học tại Việt Nam để phác 

thảo các giải pháp tổng thể đáp ứng các mục tiêu phát triển trong từng giai 

đoạn. 

• Các giải pháp và mô hình phát triển e-learning ở các trường đại học bao gồm 

các lĩnh vực chiến lược, tổ chức, quy chế, cơ sở hạ tầng, giảng viên, người học. 

• Quy trình vận hành chi tiết các mô hình trực tuyến, kết hợp và ứng dụng 

MOOCs cũng như mạng xã hội, có thể dùng làm tài liệu triển khai và tập huấn. 

b/ Về phương diện lý thuyết, nghiên cứu này cung cấp nguồn tài nguyên tham khảo 

cho các giảng viên, các nhà nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Cụ thể là: 

• Tổng quan có hệ thống và cập nhật tình hình nghiên cứu và nguồn tư liệu từ 

các công bố khoa học, các báo cáo nghiên cứu của tổ chức và các tiêu chuẩn, 

quy định liên quan đến e-learning trên thế giới. 

• Một số kết quả nghiên cứu có thể tham chiếu cho các nghiên cứu tiếp theo về 

các nhân tố ảnh hưởng đến sự tạo lập thành công của e-learning. 

Để chuyển giao kết quả nghiên cứu, ngoài các công bố khoa học trên các tạp chí hoặc 

hội thảo khoa học, đề tài sẽ được gửi đến các cơ quan nhà nước, các trường đại học và 
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các tổ chức liên quan như trung tâm kiểm định, viện nghiên cứu… qua văn bản và 

công bố trên website của Trường Đại học Mở TPHCM. 

VI/ TRÌNH BÀY BÁO CÁO 

Báo cáo này được trình bày gồm 6 chương ngoài phần mở đầu và kết luận: 

• Chương 1: Tổng quan về e-learning. 

• Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế về e-learning và xu thế thế giới trong phát 

triển e-learning. 

• Chương 3: Thực trạng phát triển phương thức học tập, đào tạo dựa trên công 

nghệ thông tin trong giáo dục đại học tại Việt Nam.  

• Chương 4: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo lập thành công hệ thống e-learning 

trong bối cảnh Việt Nam.  

• Chương 5: Đề xuất giải pháp về chính sách phát triển e-learning và mô hình e-

learning trong giáo dục đại học tại Việt Nam.  

• Chương 6: Đề xuất phương thức đào tạo trực tuyến ở Việt Nam và các điều 

kiện bảo đảm khả năng áp dụng.  

LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cứu này nhận được sự đóng góp ý kiến của các đại biểu từ các trường đại học, 

các viện nghiên cứu tham gia Hội thảo “Thực trạng đào tạo e-learning ở Việt Nam, xu 

hướng thế giới và các yếu tố (điều kiện) phát triển các loại hình đào tạo trên ở Việt 

Nam” vào tháng 12 năm 2019 và Hội thảo “Quy định, điều kiện và giải pháp phát 

triển e-learning trong giáo dục đại học tại Việt Nam”  vào tháng 10 năm 2021 cùng 

được tổ chức tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng nhận 

được sự góp ý từ lãnh đạo và chuyên gia Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Thường 

xuyên, Bộ Giáo dục Đào tạo trong quá trình này.  
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ E-LEARNING  

I/ KHÁI NIỆM E-LEARNING 

Dựa trên các nghiên cứu trước đó của Sangrà, Vlachopoulos, & Cabrera (2012) và 

Rodrigues, Almeida, Figueiredo, & Lopes, (2019), đề tài xây dựng định nghĩa về E-

leraning như sau: 

E-learning là một phương thức giảng dạy và học tập đổi mới không ngừng dựa trên 

việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng cường tính linh hoạt và 

thúc đẩy sự tương tác và hợp tác trong học tập, lấy người học làm trung tậm và 

hướng đến sự cá nhân hóa việc học. 

Định nghĩa này khẳng định bản chất của e-learning là một phương thức giáo dục. 

Công nghệ trong định nghĩa này là yếu tố thúc đẩy sự tiến hóa không ngừng của e-

learning theo bốn định hướng lớn đó là tăng cường tính linh hoạt, đẩy mạnh sự tương 

tác, hợp tác, lấy người học là trung tâm của quá trình học và hướng đến cá nhân hóa 

việc học. 

Phân tích các thành phần của e-learning theo các công trình của Khan (2005), 

Marshall (2012) và Aparicio, Bacao & Oliveira (2016), đề tài đề xuất khung cấu trúc 

của hệ thống e-learning bao gồm: 

▪ Con người bao gồm người học và giảng viên tạo dựng và hướng dẫn các khóa 

học e-learning.  

▪ Giáo dục là bao gồm các hoạt động học tập của khóa học hay toàn bộ chương 

trình đào tạo cùng với phần nội dung được chuyển tải trong khóa học e-learning. 

Cả hai được thiết kế dựa trên lý thuyết và phương pháp giảng dạy phù hợp với e-

learning. 

▪ Công nghệ là toàn bộ phương tiện để tạo dựng, chuyển tải và tiếp cận với nội 

dung, bao gồm thiết bị, đường truyền internet, các phần mềm và công cụ phục vụ 

cho quá trình tạo dựng, chuyển tải và tiếp cận với nội dung. 
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▪ Quản lý là hệ thống tổ chức và vận hành các khóa học hay chương trình đào tạo, 

bao gồm xây dựng tầm nhìn, định hướng và tổ chức triển khai, bảo đảm các điều 

kiện phát triển ở cấp nhà trường cho cả nội dung, công nghệ và con người và 

triển khai ở các cấp độ/lĩnh vực trong nhà trường. 

II/ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN E-LEARNING 

Việc tìm hiểu quá trình phát triển các nền tảng công nghệ, giáo dục và kinh tế của e-

learning cho thấy mối quan hệ gắn kết và thúc đẩy lẫn nhau giữa các công nghệ, giáo 

dục và kinh tế để tạo ra bộ mặt của e-learning ngày nay. Cụ thể là: 

• Công nghệ giữ vai trò thúc đẩy sự ra đời và tiến hóa của e-learning thông qua việc 

đưa ra các giải pháp tháo gỡ các giới hạn của việc học, mở ra một viễn cảnh phát 

triển vô tận của e-learning. 

• Giáo dục mà cụ thể là sự cải tiến quá trình dạy và học theo hướng ngày càng nâng 

cao hơn năng lực tự chủ của người học khiến người học trở thành trung tâm của 

quá trình đào tạo cùng với sự cá nhân hóa việc học.  

• Kinh tế tạo ra động lực cho quá trình phát triển của công nghệ và giáo dục thông 

qua việc huy động nguồn lực xã hội một cách phù hợp qua các mô hình khác nhau.  

Trong quá trình phát triển này, MOOCs ra đời ghi một dấu ấn lịch sử. MOOCs như 

tên gọi của nó là các khóa học trực tuyến mở cho đại chúng mang lại cơ hội to lớn cho 

người học trên thế giới, đặc biệt là những người không có điều kiện theo học các 

chương trình chính quy hoặc người học ở các quốc gia đang phát triển, đóng góp cho 

mục tiêu bình đẳng và dân chủ trong giáo dục (Porter & Beale, 2015). Picciano (2016) 

cho rằng MOOCs là làn sóng thứ ba của e-learning. 

Lịch sử phát triển của e-learning qua quá trình tiến hóa trên có thể chia thành 4 giai 

đoạn: Giai đoạn xây dựng tiền đề, Giai đoạn hình thành, Giai đoạn phát triển và Giai 

đoạn hiện đại.  
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III/ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ XU HƯỚNG THẾ GIỚI VỀ E-

LEARNING 

1/ Thị trường e-learning hiện tại 

Thị trường e-learning phát triển nhanh chóng trên thế giới trong nhiều năm qua. Báo 

cáo phân tích thị trường của Arizton 2019-2025 cho thấy thị trường e-learning toàn 

cầu đạt 156,68 tỷ USD năm 2019, dự kiến đạt 251,16 tỷ USD năm 2022 và 345,28 tỷ 

USD năm 2025 với tốc độ tăng trưởng bình quân năm 14,08% (Arizton, 2020): 

Sự phát triển e-learning trên thế giới trong giai đoạn hiện tại và nhìn vào tương lai có 

thể thấy rõ một số xu hướng nổi bật được nêu trong phần tiếp theo. 

2/ Các xu hướng phát triển e-learning 

- E-learning vẫn là một ngành đang trong giai đoạn phát triển. Thị trường e-

learning toàn cầu vẫn đang phát triển mạnh mẽ với những xu hướng như sự 

năng động của thị trường châu Á – Thái Bình dương, sự phát triển của e-

learning cho doanh nghiệp và trong GDĐH. 

- Các xu hướng trong ứng dụng công nghệ như Công nghệ điện toán đám mây, 

Phân tích học tập, Sử dụng trò chơi trong học tập, Học tập cảm xúc và xã hội, 

Học tập thích ứng, Học di động,  

- Các xu hướng trong tổ chức và thực hiện hoạt động dạy và học trong tất cả các 

lĩnh vực từ giáo dục phổ thông, GDĐH, dạy nghề cho đến các hoạt động đào 

tạo tại doanh nghiệp và tổ chức, tùy theo đặc điểm người học, nguồn lực sẵn có 

và mục tiêu. Tổ chức quá trình học tập linh hoạt trên cơ sở kết hợp nhiều 

phương thức học tập.  

Đại dịch COVID-19 và các biện pháp giãn cách xã hội khiến học trực tuyến trở thành 

một hiện tượng lớn trong toàn bộ ngành giáo dục. Có nhiều cơ hội được nhìn thấy cho 

sự phát triển của e-learning sau đại dịch. 

IV/ VAI TRÒ CỦA E-LEARNING TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

1/ Vai trò e-learning trong giáo dục đại học từ xa 
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Theo UNESCO (2002), giáo dục từ xa đã trải qua bốn giai đoạn phát triển theo công 

nghệ sử dụng là: (1) Thư tín (học liệu giấy), (2) Phát thanh và truyền hình, (3) Học 

liệu đa phương tiện và (4) Mạng internet. Như vậy, e-learning là giai đoạn phát triển 

cao nhất về công nghệ trong giáo dục từ xa tính đến thời điểm hiện tại. Dựa trên ứng 

dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương thức e-learning đã đóng góp quan 

trọng cho GDĐH theo hình thức từ xa trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình như 

mang lại lợi ích cho người học, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô chóng đáp ứng 

nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho nền kinh tế và giảm bất bình đẳng xã hội…. Tuy 

nhiên, quá trình triển khai e-learning trong GDĐH từ xa những năm qua đã ghi nhận 

nhiều thách thức (Mahlangu, 2018) đối với giảng viên, người học và nhà quản lý cơ sở 

GDĐH. 

2/ Vai trò của e-learning trong giáo dục đại học chính quy 

Trong GDĐH chính quy, e-learning chủ yếu thực hiện qua các phương thức kết hợp 

giữa học trực tiếp và trực tuyến bên cạnh một số khóa học trực tuyến hoàn toàn. Các 

mô hình kết hợp và trực tuyến mang lại cho GDĐH chính quy những thay đổi lớn, 

đóng góp cho việc thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Tuy nhiên, e-learning cũng phải đối đầu với nhiều thách thức khi triển khai trong 

GDĐH chính quy. Trong khi hầu hết các nhà giáo dục thừa nhận tầm quan trọng của 

e-learning, các vấn đề khó khăn vẫn xảy ra trong quá trình áp dụng; và quan trọng 

nhất là khoảng cách giữa nhận thức, lý thuyết và thực tiễn của nhà hoạch định chính 

sách, nhà quản lý giáo dục, giảng viên và cả sinh viên (Roca & Gagné, 2008). Một số 

vấn đề nổi cộm như thái độ và nhận thức của giảng viên và cả sinh viên, sự đa dạng 

của kiểu thức học tập và đặc điểm môn học, vấn đề đầu tư ban đầu cho cơ sở hạ tầng 

công nghệ, phát triển đội ngũ giảng viên … 

3/ Vai trò của e-learning trong việc chia sẻ tri thức từ các trường đại học cho 

cộng đồng  

Các trường đại học ngoài chức năng đào tạo và nghiên cứu còn có nhiệm vụ gắn kết 

với cộng đồng. Một trong những hoạt động gắn kết cộng đồng là chia sẻ tri thức. 
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MOOCs có thể xem như một nhánh của e-learning hướng về phục vụ lợi ích cộng 

đồng. Đó là các khóa học trực tuyến được chia sẻ miễn phí và người học ở bất cứ nơi 

nào có internet có thể truy cập và thực hiện việc học tập của mình trên hệ thống quản 

lý học tập của nhà cung cấp MOOCs. MOOCs cũng gặp nhiều thách thức trong việc 

thực hiện sứ mạng phục vụ của mình. Một số thách thức đã và đang được vượt qua, 

nhưng vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. 

Nhìn chung, e-learning mang lại cho nền GDĐH những cơ hội to lớn trong việc thực 

hiện nhiệm vụ đào tạo và phục vụ cộng đồng của mình bên cạnh sự nâng cao năng lực 

của chính các trường đại học. Các thách thức được ghi nhận giúp các nhà hoạch định 

chính sách, các chuyên gia công nghệ, các nhà giáo dục và lãnh đạo các trường đại 

học nghiên cứu và triển khai các giải pháp khắc phục.  

V/ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG E-

LEARNING 

1/ Lược khảo các nghiên cứu về nhân tố tác động đến sự thành công của e-

learning 

Việc tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của e-learning có vai trò quan 

trọng trong việc xây dựng các chính sách và kế hoạch phát triển e-learning ở tầm quốc 

gia cũng như trong từng trường đại học. Trên nền tảng phân tích những nghiên cứu 

thực nghiệm trên từng yếu tố cụ thể, các mô hình tổng hợp các yếu tố thành công được 

đưa ra như Khan (2005), Andersson & Grönlund, (2009), Ali et al. (2018). Một số các 

nghiên cứu khảo lược cũng cho kết quả tương tự như Sujit K. Basak et al. (2016), 

Cheawjindakarn et al. (2013). 

Nhìn chung, việc lược khảo lý thuyết cho thấy e-learning là một phần không tách rời 

với môi trường dạy và học. Do đó, các bên liên quan trực tiếp đến việc thực hiện e-

learning là người học và cơ sở đào tạo (Becker et al., 2013; Selim, 2007) . Những lĩnh 

vực mà các nhà nghiên cứu thường quan tâm khi tìm hiểu về việc triển khai e-learning 

bao gồm: công nghệ, cơ sở hạ tầng, sư phạm, dịch vụ hỗ trợ người học, quản trị/tổ 

chức, đánh giá, đặc điểm người học, bối cảnh, đạo đức và văn hóa. Giữa những lĩnh 
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vực có sự chồng lên nhau về khái niệm do cách tiếp cận khác nhau của mỗi nghiên 

cứu. 

2/ Các khung lý thuyết về sự thành công của e-learning 

Các khung lý thuyết cung cấp một cách tiếp cận hệ thống dựa trên những quan điểm 

của tổ chức hay nhà nghiên cứu. Dưới đây là một số khung lý thuyết đáng lưu ý: 

• Các tiêu chí đối sánh về sự thành công của học tập từ xa qua internet do Học 

viện Chính sách Giáo dục đại học - IHEP (Hoa Kỳ) đưa ra năm 2000. 

• Khuôn khổ của Tổ hợp Học tập trực tuyến gồm 5 trụ cột của chất lượng của 

giáo dục trực tuyến. 

• Mô hình e-learning thành công của Holsapple & Lee‐Post (2006).  

• Mô hình trưởng thành về năng lực (Capability Maturity Model) của e-learning 

do Zhou (2012) phát triển kế tục nghiên cứu của Marshall & Mitchell (2002). 

VI/ VẤN ĐỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI E-LEARNING 

1/ Các đặc điểm e-learning ảnh hưởng đến việc đảm bảo chất lượng 

Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo e-learning 

chịu ảnh hưởng của những đặc điểm của phương thức này: 

• E-learning làm thay đổi các khái niệm liên quan đến chất lượng của GDĐH 

truyền thống.  

• E-learning liên quan đến nhiều đối tượng có sự quan tâm khác nhau và khái 

niệm “chất lượng” của họ có sự khác biệt nhất định.  Sự khác biệt trên dẫn đến 

việc các bên liên quan không đồng ý với các tiêu chuẩn về bảo đảm chất lượng. 

• Sự phát triển các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục phi truyền thống (ví dụ các 

doanh nghiệp cung cấp nền tảng như Coursera) và MOOCs đặt ra những câu 

hỏi và yêu cầu bảo đảm chất lượng khác với mô hình truyền thống vốn dựa trên 

các trường đại học (Ossiannilsson, Williams, Camilleri, & Brown, 2015). 

• Giáo dục xuyên quốc gia phát triển, trong đó e-learning là một bộ phận quan 

trọng, một mặt mang lại lợi ích cho cả quốc gia xuất khẩu và quốc gia nhập 
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khẩu giáo dục, nhưng mặt khác xuất hiện những lo lắng về chất lượng ở cả hai 

bên (Bannier, 2016)… 

2/ Các tiêu chuẩn và cách thức bảo đảm chất lượng e-learning 

Việc bảo đảm chất lượng e-learning được thực hiện thông qua các mô hình khác nhau, 

bao gồm các tiêu chuẩn và cách thức áp dụng các tiêu chuẩn vào thực tiễn thông qua 

các tổ chức quốc gia hoặc quốc tế. 

Các quốc gia trên thế giới tùy theo đặc điểm riêng để lựa chọn và triển khai các mô 

hình bảo đảm chất lượng đối với e-learning. Nhiều tổ chức quốc tế và khu vực tham 

gia xây dựng các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng giáo dục từ xa bao gồm cả các 

chương trình trực tuyến. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều tổ chức xây dựng các bộ tiêu 

chuẩn bảo đảm chất lượng dành riêng cho phương thức trực tuyến. 

Nhìn chung, mặc dù còn nhiều thách thức đặt ra, vấn đề bảo đảm chất lượng đối với e-

learning đã từng bước được định hình trên phạm vi thế giới. Trong khi các quốc gia 

tùy theo điều kiện có cơ chế quản lý phù hợp, các tổ chức quốc tế đã nỗ lực hình thành 

các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng đáp ứng đặc điểm của e-learning, tạo điều kiện cho 

các cơ sở GDĐH giải quyết hài hòa giữa yêu cầu của nhà nước và yêu cầu tự thân của 

mình. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Chương này cố gắng cung cấp một bức tranh lớn về e-learning và sự phát triển của 

phương thức này trên thế giới qua đó cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây 

dựng định hướng phát triển e-learning trong GDĐH tại Việt Nam. Các vấn đề được 

rút ra qua nghiên cứu là: 

Các nội dung chính 

1. Bản chất của e-learning là một phương thức giáo dục dựa trên ứng dụng công 

nghệ thông tin và truyền thông. Công nghệ có vai trò thúc đẩy sự tiến hóa 

không ngừng của e-learning theo bốn định hướng lớn đó là tăng cường tính linh 

hoạt, đẩy mạnh sự tương tác, hợp tác, lấy người học là trung tâm của quá trình 
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học và hướng đến cá nhân hóa việc học. Các thành phần cơ bản của hệ thống e-

learning trong cơ sở giáo dục bao gồm con người, giáo dục, công nghệ và quản 

lý. 

2. Lịch sử phát triển của e-learning là một quá trình tiến hóa trong đó có sự gắn 

kết và thúc đẩy lẫn nhau giữa các công nghệ, giáo dục và kinh tế. Giáo dục là 

mục tiêu cuối cùng nhưng công nghệ và kinh tế có vai trò quan trọng. Công 

nghệ thúc đẩy sự ra đời và tiến hóa của e-learning thông qua việc đưa ra các 

giải pháp tháo gỡ các giới hạn của việc học, mở ra một viễn cảnh phát triển vô 

tận của e-learning. Kinh tế tạo ra động lực cho quá trình phát triển của công 

nghệ và giáo dục thông qua việc huy động nguồn lực xã hội một cách phù hợp 

qua các mô hình khác nhau. 

3. E-learning vẫn là một ngành đang phát triển mạnh mẽ ở phạm vi toàn cầu với 

những xu hướng như sự năng động của thị trường châu Á – Thái Bình dương, 

sự phát triển của e-learning cho doanh nghiệp và trong GDĐH. Sự phát triển 

của công nghệ ở giai đoạn ban đầu vào những năm trước, bắt đầu được ứng 

dụng rộng rãi và đặc biệt là tích hợp vào e-learning mang lại sự phát triển vượt 

trội. Bên cạnh đó, sự đổi mới về tổ chức đào tạo và phương thức đào tạo của e-

learning đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu xã hội và giúp e-

learning tiếp tục phát triển. Đại dịch COVID-19 mang lại nhiều cơ hội cho e-

learning khi việc ứng dụng ICT trong giáo dục được thúc đẩy nhanh chóng và 

rào cản tâm lý của người học, phụ huynh, giảng viên và các nhà lãnh đạo đại 

học được giảm xuống qua quá trình trải nghiệm trong đại dịch. 

4. E-learning mang lại cho nền GDĐH những cơ hội to lớn trong việc thực hiện 

nhiệm vụ đào tạo và phục vụ cộng đồng của mình bên cạnh sự nâng cao năng 

lực của chính các trường đại học. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra 

trong quá trình phát triển. Việc ghi nhận các thách thức này giúp các nhà hoạch 

định chính sách, các chuyên gia công nghệ, các nhà giáo dục và lãnh đạo các 

trường đại học nghiên cứu và triển khai các giải pháp phù hợp và qua đó, tiếp 

tục thúc đẩy e-learning phát triển. 

5. Để triển khai thành công e-learning trong GDĐH, các khía cạnh cần quan tâm 

bao gồm công nghệ, cơ sở hạ tầng, sư phạm, dịch vụ hỗ trợ người học, quản 
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trị/tổ chức, đánh giá, đặc điểm người học, bối cảnh, đạo đức và văn hóa. Do đó, 

việc phát triển e-learning trong chính sách của Nhà nước cũng như trong kế 

hoạch của các trường đại học cần có cách tiếp cận tổng hợp và dựa trên phân 

tích mối quan hệ giữa các yếu tố trên cũng như cần nhìn nhận đây là một quá 

trình không ngừng cải tiến. 

6. Tính chất mới mẻ và các đặc điểm của e-learning đặt ra nhiều thách thức cho 

việc bảo đảm chất lượng đối với phương thức giáo dục này. Các quốc gia tùy 

theo đặc điểm riêng để lựa chọn và triển khai các mô hình bảo đảm chất lượng 

khác nhau đối với e-learning. Sự nỗ lực tham gia của các tổ chức quốc tế và 

khu vực đã hình thành các tiêu chuẩn và cơ chế bảo đảm chất lượng đáp ứng 

đặc điểm của e-learning. Trong bối cảnh đó, các cơ sở GDĐH có những giải 

pháp phù hợp để vừa tuân thủ các quy định của quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu 

riêng của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh. 

Qua đó có thể thấy, công tác bảo đảm chất lượng đối với e-learning đã được 

định hình và đang tiếp tục hoàn thiện. 

Luận cứ khoa học cho phát triển e-learning trong giáo dục đại học tại Việt Nam 

1. Phát triển e-learning trong GDĐH mang lại cơ hội cho Việt Nam thông qua 

việc kế thừa thành quả và bối cảnh thuận lợi của sự phát triển e-learning trên 

thế giới: 

• E-learning đã chuyển sang giai đoạn tích hợp hiệu quả giữa công nghệ, 

giáo dục và kinh tế. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ được áp dụng 

nhanh chóng vào đổi mới việc giảng dạy và học tập. Bên cạnh việc tăng 

cường tính linh hoạt trong tiếp cận tài nguyên, dịch vụ  và quản lý còn là 

sự nâng cao năng lực tự chủ của người học khiến người học trở thành 

trung tâm của quá trình đào tạo cùng với sự cá nhân hóa việc học. Các 

mô hình học tập trực tuyến, kết hợp và đào tạo trực tuyến mở dành cho 

đại chúng (MOOCs) ra đời cho phép giáo dục ngày càng đáp ứng nhiều 

và hiệu quả hơn nhu cầu học tập của xã hội.  
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• Thị trường e-learning toàn cầu không ngừng phát triển tạo bối cảnh tuận 

lợi cho các trường đại học Việt Nam tiếp cận công nghệ, triển khai các 

hoạt động hợp tác và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.  

• Trong GDĐH, e-learning đã chứng minh được vai trò quan trọng trong 

việc nâng cao chất lượng, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và tăng 

cường năng lực của cơ sở giáo dục đại học. Đối với giáo dục chính quy, 

e-learning đóng góp cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập 

dựa trên mô hình kết hợp giữa học tập trực tuyến và học tập trực tiếp. 

Trong giáo dục mở và từ xa, e-learning đánh dấu một giai đoạn phát 

triẻn mới mang lại khả năng lớn nhất việc trong thực hiện sứ mạng mở 

rộng cơ hội học tập qua các mô hình trực tuyến, kết hợp và MOOCs. 

Ngoài ra, quá trình phát triển e-learning giúp cơ sở giáo dục đại học phát 

triển cơ sở hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, năng lực 

giảng viên hướng đến việc chuyển đổi số trong nhà trường. 

2. Cũng trong bối cảnh đó, Việt Nam có thể nhận dạng các thách thức liên quan 

đến e-learning, học hỏi kinh nghiệm thế giới và vận dụng phù hợp vào điều 

kiện Việt Nam để khắc phục và đạt được các mục tiêu phát triển e-learning: 

• Vấn đề bảo đảm chất lượng đã từng bước định hình vượt qua các quan 

ngại về chất lượng trong giai đoạn ban đầu. Thứ nhất, bảo đảm chất 

lượng e-learning đang được tích hợp vào các hệ thống quốc gia bên các 

hướng dẫn bổ sung cho giáo dục từ xa, bao gồm cả e-learning. Thứ hai, 

các mô hình bảo đảm chất lượng linh hoạt được phát triển để đáp ứng 

nhu cầu của cơ sở giáo dục trong việc nâng cao chất lượng, xây dựng 

thương hiệu, mở rộng hợp tác quốc tế thông qua các bộ tiêu chuẩn bảo 

đảm chất lượng được các tổ chức quốc gia hay quốc tế xây dựng riêng 

cho e-learning. 

• Các công trình nghiên cứu đã công bố cho phép nhận diện tổng thề các 

rào cản hay nói cách khác, các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của 

e-learning trên các phương diện công nghệ, sư phạm, đánh giá, dịch vụ 

hỗ trợ, quản lý cũng như đặc điểm người học và bối cảnh kinh tế, xã hội. 

Tương ứng với mỗi yếu tố, các giải pháp khắc phục đã được nghiên cứu 



 

38 | P a g e  
 

và đề xuất là cơ sở tham khảo quan trọng cho Việt Nam. Một giải pháp 

mang tính tổng thể giúp vượt qua các rào cản trên là học tập quy trình 

thiết kế và vận hành các mô hình e-learning đã hình thành và phát triển 

trên thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có thể tham khảo các mô 

hình chuyển đổi số thành công tại các cơ sở giáo dục đại học trên thế 

giới và trong khu vực để đánh giá các thách thức và có giải pháp phù 

hợp với bối cảnh Việt Nam. 

3. Như bất kỳ một phương thức mới trong hoạt động của xã hội, e-learning mang 

lại cơ hội đi đôi với các thách thức. Là quốc gia đi sau trong phát triển e-

learning, Việt Nam có thuận lợi khi các cơ hội mang lại lợi ích ngày càng nhiều 

hơn bên cạnh các thách thức đã không còn là sự đe dọa quá lớn. 
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Chương 2 

KINH NGHIỆM VÀ XU THẾ THẾ GIỚI TRONG PHÁT 

TRIỂN E-LEARNING 

Chương này nhằm mục đích phân tích và tổng hợp kinh nghiệm thế giới cho việc 

rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm phát triển e-learning trong GDĐH tại Việt Nam. 

Nội dung chương gồm 3 phần. Phần đầu của chương phân tích chính sách phát triển e-

learning của một số quốc gia được chọn. Phần thứ hai nghiên cứu xu thế các nước về 

tổ chức đào tạo và phương thức học tập dựa trên e-learning. Phần sau cùng tổng kết 

một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong phát triển e-learning trong GDĐH. 

I/ KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN E-LEARNING 

Nội dung khảo sát tập trung vào cách thức quốc gia được nghiên cứu thúc đẩy việc 

phát triển e-learning cũng như những kết quả từ chính sách. Về đối tượng khảo sát, để 

có thể tiếp thu kinh nghiệm phát triển e-learning, các quốc gia được khảo sát tập trung 

vào những quốc gia và vùng lãnh thổ có e-learning phát triển, bao gồm Hoa Kỳ, 

Canada, Liên minh châu Âu, Australia và Hàn quốc; đồng thời xem xét các quốc gia 

châu Á gần gũi Việt Nam là Trung quốc, Ấn Độ, Singapore, Malaysia và Thái Lan. 

Một số bài học có thể rút ra từ kinh nghiệm các nước cho sự phát triển e-learning Việt 

Nam trên các phương diện thể chế, đạo đức, văn hóa, công nghệ, giáo dục, đánh giá và 

quản trị. 

• Việc quản lý nhà nước đối với e-learning phụ thuộc vào thể chế chính trị, cấu 

trúc chính quyền và mô hình quản lý (tập trung/phân tán) của mỗi quốc gia. 

Mặc dù vậy, cần chú ý đến sự đồng bộ chính sách, sử dụng sự ủy quyền và xây 

dựng môi trường thông tin đầy đủ. 

• Đạo đức trong môi trường e-learning cũng mang tính chất giao thoa giữa đạo 

đức trong công nghệ và đạo đức trong giáo dục. Trên thực tế, vấn đề đạo đức 

trong e-learning được tiếp cận theo từng lĩnh vực riêng biệt như đạo đức ứng 

xử, quy tắc về bảo mật hay quyền riêng tư, vấn đề bản quyền, trung thực trong 
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học thuật… Việt Nam là quốc gia đi sau trong phát triển e-learning nên có thể 

học hỏi các kinh nghiệm này.  

• E-learning hình thành từ phương Tây nên vấn đề văn hóa đặt ra khi e-learning 

phát triển trên phạm vi toàn cầu và một số chương trình/khóa học e-learning sử 

dụng trong giáo dục xuyên biên giới. Văn hóa sẽ ảnh hưởng đến e-learning trên 

hai phương diện là thiết kế và sử dụng. Do đó, cần chú ý các vấn đề văn hóa 

trong thiết kế và tổ chức quá trình học tập e-learning.  

• Công nghệ có vai trò quan trọng trong phát triển e-learning. Để đưa việc học 

tập trực tuyến toàn bộ hay một phần đều đòi hỏi mạng internet nhanh chóng và 

ổn định, các thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cùng phần mềm tương thích. Là 

quốc gia đi sau, Việt Nam có lợi thế về học hỏi kinh nghiệm các nước đi trước 

để tránh sai lầm của người đi trước hay tận dụng sự phát triển nhanh chóng và 

đa dạng của công nghệ.  

• Kinh nghiệm các quốc gia cho thấy vai trò không thể thay thế của đội ngũ 

giảng viên trong quá trình phát triển e-learning. Để thực hiện được điều này, 

các chương trình phát triển e-learning phải đặt xuất phát điểm từ đổi mới giảng 

dạy, mang lại lợi ích cho người học. Đồng thời, giảng viên phải được đào tạo 

một cách đầy đủ về ứng dụng e-learning trong giảng dạy.  

• Đánh giá bao gồm hai nội dung là đánh giá người học và đánh giá chất lượng. 

Đánh giá người học trong e-learning có một số lợi thế so với môi trường học 

truyền thống. Đó là việc ứng dụng công nghệ cho phép nhiều hình thức đánh 

giá đa dạng với phản hồi nhanh chóng, giúp nâng cao chất lượng học tập. Khía 

cạnh đánh giá chất lượng cần được quan tâm trong hoạch định chính sách. Là 

một phương thức học tập mới mẻ, niềm tin vào chất lượng là yếu tố bảo đảm sự 

thành công.  

• Ở cấp độ cơ sở đào tạo, quản lý cung cấp định hướng, xây dựng các điều kiện 

và tổ chức triển khai. Các bài học về đạo đức, văn hóa, công nghệ, giáo dục hay 

đánh giá chỉ phát huy tác dụng khi nhà quản lý nhận thức được và vận dụng 

hiệu quả trong môi trường đặc thù của cơ sở đào tạo. Kinh nghiệm các quốc gia 

thành công cho thấy chương trình nâng cao năng lực quản lý tại các trường đại 
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học là một thành phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển e-learning 

quốc gia. 

II/ XU THẾ CÁC NƯỚC VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ PHƯƠNG THỨC HỌC 

TẬP DỰA TRÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO 

DỤC ĐẠI HỌC 

1/ Xu thế về tổ chức đào tạo 

Xu thế chung về tổ chức đào tạo dựa trên ứng dụng ICT trong GDĐH là sự tích hợp 

giữa các mô hình tổ chức, giữa chính quy và không chính quy, giữa nhà nước và tư 

nhân để ra đời các mô hình mới mang lại hiệu quả cao hơn đối với cả người học và cơ 

sở đào tạo. Sự tích hợp này là kết quả của quá trình phát triển e-learning cộng với 

những thay đổi trong bối cảnh xã hội. 

• Mô hình tổ hợp giáo dục là một hướng phát triển của MOOCs. Có thể mô tả đó 

là một dạng cấu trúc cung cấp các chương trình đào tạo GDĐH từ nguồn của 

nhiều trường đại học như edX, Coursera, Open University Australia, Open 

University Malaysia, FutureLearn…  

• Mô hình đại học trực tuyến là hình thức phát triển của GDĐH từ xa trong bối 

cảnh sự chuyển đổi các phương thức giáo dục từ xa truyền thống sang ứng 

dụng e-learning.  

• Mô hình đại học kết hợp bao gồm các trường đại học chính quy có chiến lược 

chuyển đổi mạnh mẽ sang ứng dụng e-learning ở cấp độ toàn trường.  

• Mô hình học tập suốt đời trong đó, các trường hoặc các quốc gia có chính sách 

thừa nhận kết quả học tập quá khứ đa dạng của người học trong chương trình 

đào tạo cấp bằng của nhà trường.  

2/ Xu thế về phương thức học tập 

Về phương thức học tập, việc nghiên cứu kinh nghiệm các nước cho thấy hai xu thế 

lớn của ứng dụng ICT trong GDĐH bao gồm sự phát triển và chuẩn hóa học tập trực 

tuyến và học tập kết hợp. 
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• Học tập trực tuyến trong xu thế này là phương thức học tập trực tuyến hoàn 

toàn, khi hầu như toàn bộ nội dung và hoạt động học tập được chuyển tải trực 

tuyến đến người học.  

• Học tập kết hợp bao gồm một phổ khá rộng về mức độ ứng dụng ICT trong 

giảng dạy.  

• Xu thế ứng dụng MOOCs trong các trường đại học bao gồm hai xu thế: Xu thế 

cung cấp MOOCs và xu thế sử dụng MOOCs. 

III/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 

1/ Về mục tiêu chính sách quốc gia 

• Mục tiêu hàng đầu của chính sách phát triển e-learning là nâng cao năng lực 

đội ngũ lao động cũng như trình độ dân trí trong bối cảnh kinh tế, xã hội thay 

đổi nhanh chóng do sự phát triển của công nghệ. 

• Mục tiêu phát triển phải gắn với mục tiêu bảo đảm chất lượng và ngày càng 

nâng cao chất lượng của e-learning trên các phương diện.  

• Mục tiêu phải hướng đến xây dựng hệ sinh thái học tập để nâng cao hiệu quả 

của e-learning. 

2/ Về phạm vi và đối tượng tác động 

Việc lựa chọn phạm vi và đối tượng tác động chính sách trên tổng thể và trong từng 

giai đoạn là một cân nhắc về chiến lược vì nguồn lực đầu tư luôn bị giới hạn. Các bài 

học sau có thể rút ra từ lý thuyết và thực tiễn phát triển e-learning trên thế giới: 

• Việc phát triển e-learning cần bao trùm toàn bộ hệ thống giáo dục quốc gia  

• Việc phát triển e-learning trong GDĐH cần kết hợp hài hòa giữa hình thức giáo 

dục chính quy và giáo dục từ xa  

• Chính sách phát triển e-learning trong GDĐH cần xem xét việc phục vụ cho xã 

hội học tập và học tập suốt đời 

• Chính sách phát triển e-learning cần xem xét tổng thể và cập nhật để xác định 

các đối tượng tác động và thứ tự ưu tiên phù hợp   
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• Chính sách phát triển e-learning cần phú hợp với đặc điểm quốc gia 

3/ Về nguồn lực đầu tư và phân bổ nguồn lực 

Nguồn lực có giới hạn luôn là thách thức cho việc xây dựng các chính sách phát triển 

nói chung và e-learning nói riêng. Bên cạnh đó, việc sử dụng nguồn lực hiệu quả liên 

quan đến trách nhiệm giải trình của Nhà nước. Một số bài học có thể rút ra qua quá 

trình xây dựng và triển khai chính sách tại các quốc gia như sau: 

• Kết hợp giữa nhiều nguồn lực khác nhau là chiến lược quan trọng để đầu tư 

hiệu quả vào e-learning và tạo dựng hệ sinh thái e-learning.  

• Phân bổ nguồn lực dựa trên thứ tự ưu tiên, tính hiệu quả, mức độ đối ứng và 

khả năng triển khai gắn với tiến độ và trách nhiệm giải trình. 

4/ Về e-learning trong giáo dục đại học và MOOCs 

Sự hình thành và phát triển MOOCs mang lại bước phát triển của e-learning, dưới góc 

độ giáo dục đại học cũng như toàn bộ xã hội. Mặc dù vậy, khả năng khai thác các tiềm 

năng của MOOCs còn khác nhau ở các quốc gia. Việc tìm hiểu xu thế phát triển trên 

thế giới và tại các quốc gia cho phép rút ra những bài học sau: 

• Chính sách phát triển e-learning cần đánh giá được các tiềm năng của MOOCs 

• Cần có các chính sách thúc đẩy và hỗ trợ việc phát triển MOOCs tại các cơ sở 

GDĐH Việt Nam 

• Cần có quy định về việc sử dụng MOOCs trong các cơ sở GDĐH 

5/ Về kết quả đạt được 

Các quốc gia khảo sát với bối cảnh kinh tế, xã hội và tự nhiên khác nhau đã triển khai 

các chính sách phát triển e-learning khác nhau nên các kết quả đạt được còn nhiều 

chênh lệch, kể cả trên mặt bằng chung và so sánh mục tiêu đã đề ra. Một số nhận định 

có thể rút ra là: 

• Việc phát triển e-learning đã thực hiện việc đổi mới giáo dục từ xa, qua đó giúp 

mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng. 
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• Việc phát triển e-learning đóng góp vào việc đổi mới giảng dạy trong giáo dục 

đại học chính quy, đặc biệt là phương thức kết hợp. 

• Việc phát triển e-learning đóng góp cho sự phát triển của xã hội học tập, học 

tập suốt đời của quốc gia và thế giới. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Chương này tổng quan chính sách và tình hình phát triển e-learning tại các quốc gia 

trên thế giới nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Các vấn đề được rút 

ra qua nghiên cứu là: 

Về chính sách quốc gia 

1. Các quốc gia đạt được thành công trong phát triển e-learning dựa trên các chính 

sách định hướng và đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này. Kết quả đạt được của 

các quốc gia trong việc ứng dụng e-learning trong GDĐH khẳng định sự cần 

thiết của chính sách phát triển e-learning quốc gia. 

2. Việc xác định mục tiêu chính sách quốc gia về e-learning cần hướng đến việc 

nâng cao năng lực đội ngũ lao động cũng như trình độ dân trí trong bối cảnh 

kinh tế, xã hội thay đổi nhanh chóng do sự phát triển của công nghệ. Mục tiêu 

phát triển cần gắn với mục tiêu bảo đảm chất lượng và xây dựng hệ sinh thái 

học tập để nâng cao hiệu quả của e-learning. 

3. Chính sách phát triển e-learning cần bao trùm toàn bộ hệ thống giáo dục quốc 

gia. Trong lĩnh vực GDĐH, cần có sự hài hòa giữa giáo dục chính quy và giáo 

dục từ xa cũng như phục vụ xã hội học tập và học tập suốt đời với thứ tự ưu 

tiên khác nhau trong từng giai đoạn phù hợp với đặc điểm quốc gia. 

4. Kết hợp giữa nhiều nguồn lực khác nhau là chiến lược quan trọng để đầu tư 

hiệu quả vào e-learning và tạo dựng hệ sinh thái e-learning; trong đó việc phân 

bổ nguồn lực phải dựa trên thứ tự ưu tiên, tính hiệu quả, mức độ đối ứng và khả 

năng triển khai gắn với tiến độ và trách nhiệm giải trình. 

5. Chính sách phát triển e-learning cần đánh giá được tiềm năng to lớn của 

MOOCs không chỉ trong việc phục vụ xã hội mà còn đóng góp cho sự đổi mới 

giảng dạy và học tập cũng như nâng cao năng lực của cơ sở GDĐH. Trên cơ sở 
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đó, Nhà nước cần có các giải pháp thúc đẩy và hỗ trợ việc phát triển MOOCs 

tại các cơ sở GDĐH Việt Nam cũng như các quy định tạo hành lang pháp lý 

cần thiết. 

6. Các bài học rút ra từ thực tiễn trên các phương diện thể chế, đạo đức, văn hóa, 

công nghệ, giáo dục, đánh giá và quản trị cũng như xu thế các nước trong tổ 

chức đào tạo và phương thức học tập cung cấp cho Việt Nam những kinh 

nghiệm quý giá cho việc xây dựng nội dung cụ thể của chính sách phát triển e-

learning.  

Về xu thế tổ chức đào tạo và phương thức học tập 

1. Sự phát triển e-learning không chỉ mở rộng hoạt động đào tạo của các cơ sở 

GDĐH thông qua cung cấp các mô hình tổ chức và các phương thức học tập 

mới, mà còn tác động đến cơ cấu tổ chức, chiến lược phát triển của các trường. 

Trong hướng phát triển này, có thể thấy e-learning đóng vai trò quan trọng 

trong việc định hình lại các trường đại học thông qua quá trình chuyển đổi số. 

2. Ở góc độ toàn bộ hệ thống GDĐH tại một quốc gia, sự phát triển của e-learning 

không dừng lại ở việc mở rộng hơn khả năng phục vụ cộng đồng của đại học 

mà còn cho phép ghi nhận sự tích hợp của phục vụ cộng đồng vào các nhiệm 

vụ đào tạo và nghiên cứu của đại học. Từng bước, đại học trở thành thành tố 

quan trọng hàng đầu của một xã hội học tập.  
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Chương 3 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP, 

ĐÀO TẠO DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG 

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM 

 

I/ BỐI CẢNH XÃ HỘI, KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ  

1/ Đặc điểm dân số và văn hóa ảnh hưởng đến sự phát triển e-learning Việt Nam  

Dựa trên kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng cục Thống kê, 2019), 

các đặc điểm chính sau đây của dân số cần lưu ý khi xem xét sự phát triển của e-

learning trong GDĐH: 

• Việt Nam là quốc gia có quy mô dân số lớn và vẫn đang tăng nhanh. Quy mô 

dân số lớn, mật độ dân số cao và vẫn đang tăng mạnh dẫn đến áp lực lớn cho hệ 

thống giáo dục trong việc cung cấp cơ hội học tập cho mọi người, đặc biệt là 

GDĐH. 

• Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn có cơ cấu dân số trẻ. Tuy nhiên, kết quả điều 

tra dân số năm 2019 cho thấy tỷ lệ dân số Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có trình 

độ đại học trở lên vẫn ở mức thấp. Điều này dẫn đến việc phát triển GDĐH và 

giáo dục nghề nghiệp đang là bài toán lớn của Việt Nam.  

• Điều đáng lưu ý là chênh lệch lớn về giáo dục giữa thành thị và nông thôn. Tỷ 

lệ dân số có trình độ đại học trở lên là 17,7% ở thành thị và 4,7% ở nông thôn. 

Điều này đặt ra thách thức cho phát triển hệ thống giáo dục đại học và giáo dục 

nghề nghiệp đáp ứng được nhu cầu học tập tại mọi vùng miền của đất nước. 

Nghiên cứu của World Bank về giáo dục đại học Việt Nam (World Bank, 2020) cung 

cấp thêm thông tin về bất bình đẳng và khả năng tiếp cận GDĐH của Việt Nam: 

• Bất bình đẳng trong giáo dục thể hiện qua quan hệ giữa mức chi tiêu hộ gia 

đình và khả năng tiếp cận giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.  

• Chi phí học tập bao gồm học phí và các chi phí khác (ăn uống, đi lại) là rào cản 

quan trọng trong việc tiếp cận giáo dục nghề nghiệp và GDĐH.  
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• Việt Nam dành một tỷ lệ chi tiêu ngân sách cao cho giáo dục nói chung (xoay 

quanh mức 5% GDP) nhưng phần dành cho GDĐH và giáo dục nghề nghiệp 

khá thấp (dưới 0,5% GDP).  

Nhìn chung, các đặc điểm dân số của Việt nam đã và đang tạo ra áp lực cho giáo dục 

nghề nghiệp và GDĐH, làm tăng thêm bất bình đẳng về cơ hội học tập giữa các cá 

nhân theo thu nhập gia đình và nơi sinh sống. Trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn 

hạn hẹp, sự đầu tư của tư nhân vào lĩnh vực giáo dục này còn hạn chế thì phát triển e-

learning có thể là một giải pháp.  

Về văn hóa, các đặc điểm của Việt Nam, giống như nhiều quốc gia châu Á không 

mang lại nhiều thuận lợi cho phương thức e-learning liên quan đến vai trò của người 

thầy, văn hóa giao tiếp cũng như ngôn ngữ. Điều này đòi hỏi phải có những cách thức 

phù hợp để phát triển e-learning.  

2/ Sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu đào tạo nhân lực ban đầu, đào tạo 

nâng cao và đào tạo lại của Việt Nam 

Sự phát triển của nền kinh tế gắn với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

và đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động. Giáo dục đại học có vai trò 

quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu này liên quan đến cả ba lĩnh vực đào tạo nhân 

lực ban đầu, đào tạo nâng cao và đào tạo lại. 

Trong ba mươi năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng. 

GDP bình quân đầu người đã tăng từ 100 USD năm 1990 lên đến 2.700 USD năm 

2019. Việt Nam từ vị trí một trong những quốc gia nghèo nhất đã trở thành quốc gia 

thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp. Với mong muốn trở thành quốc gia thuộc nhóm 

thu nhập trung bình cao vào năm 2035, Việt Nam cần phải giải quyết bài toán nguồn 

nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế, trong đó có phát 

triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học (World Bank, 2016). 

Việc mở rộng quyền tiếp cận giáo dục đại học trong giáo dục như đã phân tích, có thể 

thực hiện qua nhiều chính sách phù hợp như tăng cường đầu tư cho các trường đại học 

hiện có, mở rộng liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, khuyến 
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khích đầu tư tư nhân vào giáo dục đại học, cải thiện chính sách học phí và học bổng… 

Phát triển e-learning trong giáo dục đại học là một giải pháp tốt cho bài toán này. 

3/ Nền tảng công nghệ phục vụ e-learning và tiềm năng phát triển tại Việt Nam 

Để phát triển e-learning, một quốc gia cần có nền tảng công nghệ cần thiết để đông 

đảo người dân có thể sử dụng máy tính hoặc thiết bị di động truy cập và tương tác trên 

mạng internet. Nền tảng này liên quan đến các vấn đề về tiếp cận internet và sử dụng 

internet. 

Khả năng tiếp cận internet của người dân Việt Nam hiện nay ở mức độ khá tốt so với 

các quốc gia trong khu vực về mức độ bao phủ của internet, thiết bị phục vụ cho truy 

cập internet cũng đường truyền. Một trong những điểm yếu của Việt Nam trong vấn 

đề truy cập internet di động là tỷ lệ thuê bao băng thông từ 3G trở lên chỉ ở mức thấp 

hơn tất cả các quốc gia trong khu vực.  

Việc sử dụng internet ngày càng phổ biến trong cuộc sống người dân Việt Nam. 

Thống kê về các ứng dụng được sử dụng trên điện thoại thông minh cho thấy người 

dân Việt Nam nói chung đã khai thác hầu hết các tính năng thông dụng, trong đó chat, 

mạng xã hội và giải trí được hầu hết mọi người sử dụng. Các hoạt động như chuyển 

tiền, xem ti vi trên điện thoại, thanh toán qua ngân hàng và quét mã vạch còn ở mức 

thấp.  

II/ CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH VỀ E-LEARNING TRONG GIÁO DỤC 

ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM  

1/ Chính sách quốc gia về phát triển e-learning 

Việt Nam đã có các quan tâm về công nghệ thông tin vào những năm đầu của thế kỷ 

21 với Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. Năm 2014, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 

tháng 7 năm 2014 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở các chủ trương trên, Chính 
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phủ đã ban hành nhiều đề án, chương trình quốc gia để đẩy mạnh việc ứng dụng công 

nghệ thông tin, phát triển hạ tầng viễn thông cũng như tăng cường nội dung số. Gần 

đây, Thủ tướng ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt 

“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.  

Tuy nhiên, một chính sách riêng dành cho ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo 

dục thì phải đợi đến năm 2017, Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng 

cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" 

được ban hành theo Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 

25/01/2017. Đề án này đề ra nhiều giải pháp, trong đó liên quan đến việc đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh 

giá và nghiên cứu khoa học. 

2/ Các quy định về e-learning trong giáo dục đại học 

Cho đến gần đây, các quy chế đào tạo bậc đại học và sau đại học không đề cập đến 

phương thức đào tạo trực tuyến cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông, trừ Quy chế đào tạo từ xa ban hành năm 2017. Quy chế này đã ghi nhận 

hình thức đào tạo từ xa qua mạng với một số quy định về điều kiện cũng như cách 

thức triển khai đào tạo và kiểm tra, đánh giá. Trước đó, năm 2016, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016 quy định ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng. Theo thông tư này, đào 

tạo qua mạng được sử dụng để hỗ trợ, thay thế một phần chương trình đào tạo.  

Gần đây, việc áp dụng phương thức trực tuyến được mở rộng cho các hình thức đào 

tạo khác như đại học chính quy (Quy chế đào tạo trình độ đại học theo Thông tư số 

08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021) và thạc sĩ (Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình 

độ thạc sĩ theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021). Theo đó, các cơ 

sở GDĐH được áp dụng phương thức giảng dạy trực tuyến cho đào tạo chính quy, vừa 

làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 và thạc sĩ với số tín chỉ tối đa không vượt quá 

30% số tín chỉ của chương trình đào tạo đồng thời cho phép việc đánh giá kết quả học 
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tập theo phương thức trực tuyến trong một phạm vi nhất định với các điều kiện kèm 

theo. 

3/ Phân tích các chính sách và quy định về e-learning Việt Nam 

3.1/ Các đánh giá trước đây 

a/ Báo cáo của SEAMEO 2010 

Năm 2010, Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các quốc gia Đông Nam Á (Southeast Asian 

Ministers of Education Organization - SEAMEO) công bố báo cáo có tiêu đề “Thực 

trạng tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục tại các quốc gia 

Đông Nam Á”. Báo cáo dựa trên một nghiên cứu việc tích hợp công nghệ thông tin và 

truyền thông (ICT) trong giáo dục tại 11 quốc gia Đông Nam Á (SEAMEO, 2010). 

Kết quả đánh giá chung cho thấy Việt Nam được xếp vào nhóm thứ 2 cùng với Thái 

Lan, Indonesia và Philippines. Nhóm 1 bao gồm Brunei Darussalam, Malaysia, và 

Singapore và nhóm 3 bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Đông Timor. Kết quả 

của Việt Nam trên các tiêu chí về chính sách khá tốt, ví dụ như việc đưa chính sách 

ICT quốc gia vào tầm nhìn giáo dục, đưa chính sách ICT quốc gia vào các chính sách 

và kế hoạch giáo dục và đồng bộ giữa chính sách ICT quốc gia với chính sách ICT 

trong giáo dục. Tuy nhiên trong các tiêu chí về kết quả trên từng phương diện thì kết 

quả thực hiện của Việt Nam được đánh giá ở mức thấp hơn, đặc biệt là phương pháp 

giảng dạy và đánh giá, kiểm tra. 

b/ Báo cáo của UNESCO 2013 

Báo cáo của UNESCO 2013 (Leighton, 2013) có tiêu đề “ICT trong giáo dục – Chính 

sách, cơ sở hạ tầng và ODA tại một số quốc gia ASEAN”. Báo cáo được thực hiện 

trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu liên quan của 8 quốc gia gồm Việt Nam, 

Campuchia, Lào, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Myanma. Singapore 

dẫn đầu và Malaysia theo sát đang ở “giai đoạn nâng cao” với sự mở rộng của hạ tầng 

cơ sở, mức độ tích hợp ICT trong chương trình và phương pháp giảng dạy cũng như 

các dự án ứng dụng ICT ở mức độ nâng cao. Nhóm thứ hai ở “giai đoạn triển khai” 
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gồm Thái Lan, Việt Nam và Indonesia trong khi nhóm thứ ba ở “giai đoạn khởi đầu” 

gồm Myanmar, Lào và Campuchia.  

Đánh giá về việc xây dựng, triển khai và thực hiện các chính sách ứng dụng ICT trong 

giáo dục tại Việt Nam giai đoạn 2001 đến 2013, báo cáo ghi nhận Việt Nam có tầm 

nhìn khá sớm và có kế hoạch triển khai tuy nhiên kết quả chưa đồng bộ. Báo cáo cũng 

ghi nhận sự nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các khó khăn khi triển khai chính 

sách trong bối cảnh hệ thống GDĐH không tập trung.  

3.2/ Phân tích chính sách và các quy định e-learning Việt Nam 

Năm 2005, để phục vụ cho xây dựng chính sách phát triển e-learning của Bộ Giáo dục 

New Zealand trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm thế giới, Dự án “Global picture, local 

lessons: E-learning policy and accessibility” được triển khai bởi nhóm nghiên cứu 

đứng đầu là Tiến sĩ Bill Anderson thuộc Trường Đại học Otago, New Zealand. 

Nghiên cứu đã xem xét các chính sách phát triển e-learning tại 9 quốc gia (Australia, 

Canada, Phần Lan, Iceland, Hàn quốc, Nhật, Thụy Điển, Anh, Hoa Kỳ), 6 tiểu bang 

của Canada và Hoa Kỳ (California, Pennsylvania, British Columbia, New Brunswick 

Saskatchewan, Ontario) và các chính sách liên quan của các tổ chức quốc tế. Sau khi 

phân tích các trường hợp, Báo cáo đã đưa ra hai nội dung quan trọng của chính sách 

phát triển e-learning bao gồm các giai đoạn của quá trình can thiệp và những vấn đề 

cần lưu ý khi triển khai (Anderson et al, 2006). 

Trên cơ sở khuôn khổ phân tích nêu trên, có thể đưa ra một số đánh giá về chính sách 

và các quy định e-learning Việt Nam như sau: 

a/ Về các giai đoạn của chính sách 

So với giai đoạn trước đây (SEAMEO, 2010; Leighton, 2013), Việt Nam đã có nhiều 

bước phát triển về chính sách ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong 

giáo dục. Tuy nhiên, so với khuôn khổ đề xuất của Anderson et al (2006) thì Việt nam 

còn đang ở giai đoạn tạo lập các yếu tố cơ bản của e-learning như cơ sở hạ tầng, người 

học, giảng viên và nội dung. Một số yếu tố cần tiếp tục hoàn thiện như cơ sở hạ tầng 
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và các chính sách nâng cao chất lượng e-learning. Để chuyển sang giai đoạn 2, cần 

thực hiện các công việc sau: 

• Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ chung của xã hội, bao gồm độ bao 

phủ của internet, mạng băng thông rộng, tốc độ đường truyền…. 

• Hoàn thành các chính sách bảo đảm về chất lượng e-learning. 

• Thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ sở giáo dục. 

• Tích cực tăng nhu cầu của e-learning thông qua việc phổ biến kiến thức về e-

learning, tăng cường nhận thức xã hội cũng như mở rộng sự thừa nhận xã hội 

về sản phẩm này. 

• Thúc đẩy các nghiên cứu về e-learning. 

b/ Về các vấn đề trong xây dựng và thực hiện chính sách 

• Cần xác định rõ mô hình e-learning Việt nam mong muốn hướng tới. 

• Làm rõ và có giải pháp phát triển đối tượng thụ hưởng của e-learning. 

• Bảo đảm tính đồng bộ của chính sách. 

• Có chính sách chủ động trong bối cảnh toàn cầu hóa thị trường giáo dục và 

hoạt động giáo dục xuyên quốc gia. 

III/ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN E-LEARNING TRONG GIÁO DỤC ĐẠI 

HỌC Ở VIỆT NAM 

Thực trạng phát triển e-learning liên quan đến tình trạng hiện tại của e-learning và khả 

năng phát triển của phương thức này. Do đó, nghiên cứu này hướng đến trả lời hai câu 

hỏi chủ yếu là: (1) Các trường đại học hiện nay đang áp dụng e-learning như thế nào 

và (2) Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng và phát triển e-learning. 

1/ Áp dụng e-learning trong đào tạo chính quy và đào tạo từ xa 

1.1/ Giáo dục chính quy 

Trước đại dịch Covid-19, việc sử dụng e-learning trong đào tạo chính quy tại các 

trường đại học Việt Nam không phổ biến, bao gồm một số dự án hợp tác với nước 
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ngoài và một số dự án được bản thân trường đại học phát triển. Việc sử dụng e-

learning trong giáo dục đại học chính quy chủ yếu dừng lại ở cấp độ môn học ở bậc 

đại học, phần lớn dưới dạng kết hợp phương thức trực tuyến với phương thức trực 

tiếp.  

Trong quá trình giãn cách xã hội do đại dịch Covid 2019, các trường đại học Việt 

Nam bắt đầu quan tâm nhiều hơn và trong thời gian gần đây, các quy định mới đã mở 

hướng cho việc ứng dụng mạnh mẽ hơn nhưng cần có thời gian để triển khai. 

2.2/ Giáo dục từ xa 

Bức tranh e-learning trong đào tạo từ xa khởi sắc hơn nhiều so với đào tạo chính quy. 

Ngay từ những năm đầu thế kỷ 21, khi phương thức đào tạo trực tuyến còn mới mẻ tại 

Việt Nam, một chương trình đào tạo trực tuyến hoàn toàn đã được phát triển tại Đại 

học Đà Nẵng. Tuy nhiên, phải đến khi mạng lưới liên minh giữa TOPICA và một số 

trường đại học ra đời, đào tạo từ xa qua mạng cấp bằng đại học mới thực sự bùng nổ. 

Tổ hợp Giáo dục TOPICA thành lập và hình thành liên kết với 5 trường đại học để 

cung cấp chương trình đào tạo từ xa qua mạng. Bên cạnh đó, nhiều trường đại học 

cũng bắt đầu xây dựng chương trình đào tạo từ xa qua mạng của mình như như Học 

Viện Bưu chính Viễn Thông, Đại học FPT, Đại học Mở TPHCM… Các trường đại 

học liên kết với TOPICA từng bước phát triển hạ tầng công nghệ và nội dung số để 

triển khai hệ thống đào tạo riêng. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2017 

có 10 trường cung cấp các chương trình đào tạo từ xa qua mạng toàn phần trong số 19 

trường đào tạo từ xa. Các trường còn lại có áp dụng e-learning cung cấp chương trình 

kết hợp hoặc các khóa học. 

Năm 2021, báo cáo của các trường đại học về đào tạo từ xa cho Bộ Giáo dục và Đại 

học cho thấy sự chuyển biến rõ nét sang các mô hình e-learning. Số lượng tuyển sinh 

đào tạo từ xa năm 2020 là 24.361, gấp 2,09 lần so với năm 2018 là 11.637; trong đó 

đào tạo từ qua mạng hoàn toàn tăng từ 7.622 năm 2018 lên 17.540 năm 2020 (2,3 lần). 

Bên cạnh đó, mô hình “kết hợp” trong đó lớp học chủ yếu tổ chức qua cầu truyền hình 

(video conference) cũng thu hút nhiều người học với số lượng tuyển sinh năm 2020 là 

4.866 so với 2.887 năm 2018 (1,7 lần). Số lượng trường áp dụng mô hình e-learning là 



 

54 | P a g e  
 

17 trường trong tổng số 19 trường đang có đào tạo từ xa tính đến cuối năm 2020; 

trong đó có 8 trường đào tạo từ xa qua mạng hoàn toàn và 9 trường đào tạo theo mô 

hình kết hợp như trên. Có 2 trường có duy trì đào tạo từ xa truyền thống cùng với đào 

tạo từ xa qua mạng và kết hợp. Quy mô đào tạo từ xa đến cuối năm 2020 là 48.720; 

trong đó đào tạo từ xa qua mạng là 34.722 (71,3%), kết hợp là 8.742 (17,9%) và 

truyền thống là 5.256 (10,8%). 

Mặc dù có những bước phát triển, nhưng nhìn chung quy mô của đào tạo từ xa nói 

chung, đào tạo ứng dụng e-learning nói riêng còn khiêm tốn. So sánh với số lượng 

tuyển sinh và quy mô đào tạo đại học năm học 2019-2020 là 447.483 và 1.359.402; 

đào tạo từ xa qua mạng và kết hợp chỉ chiếm tỷ lệ 5% về tuyển sinh và 3,2% về quy 

mô. Số lượng chương trình đào tạo từ xa qua mạng tuyển sinh được còn ít (78 chương 

trình) tập trung vào một số ngành như Kế toán (13 chương trình), Quản trị kinh doanh 

(13 chương trình), Luật (11 chương trình), Ngôn ngữ Anh (9 chương trình), Công 

nghệ thông tin (9 chương trình), Luật Kinh tế (8 chương trình), Tài chính – Ngân 

hàng. 

2.3/ MOOCs 

Sử dụng từ khóa “MOOCs” và “Việt Nam” để tìm kiếm trên Google và truy cập vào 

website để kiểm tra, chúng tôi ghi nhận các nền tảng MOOCs sau liên quan đến các 

trường đại học tại Việt Nam như Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Mở 

TPHCM với số lượng khóa học còn khiêm tốn. Bên cạnh đó, khảo sát 1.780 khóa học 

miễn phí trên Coursera ngày 26/7/2021 có 486 khóa học có ngôn ngữ tiếng Việt, tuy 

nhiên không có môn học nào từ các trường đại học Việt Nam.  

3/ Thuận lợi và khó khăn 

3.1/ Về con người 

Nhiều trường đại học và nhiều giảng viên rất chủ động và sáng tạo trong việc đưa e-

learning vào giảng dạy… Tuy nhiên, để mở rộng e-learning, các vấn đề sau cần lưu ý: 
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• Giảng viên là người trực tiếp thực hiện các nội dung học tập trên e-learning 

nhưng hầu hết không được huấn luyện về các khái niệm, phương pháp, kỹ năng 

về xây dựng bài giảng cũng như các vấn đề về kỹ thuật, công nghệ. 

• Thái độ của giảng viên đóng vai trò quan trọng. 

• Sự chưa sẵn sàng của người học liên quan đến thái độ, kỹ năng của người học 

khi bước vào môi trường học tập e-learning. 

3.2/ Về giáo dục 

Một thuận lợi cơ bản khi phát triển e-learning trong GDĐH tại Việt Nam là nhu cầu 

xã hội về một phương thức đào tạo linh hoạt, giúp người học khắc phục được khó 

khăn về thời gian học tập và đi lại, chi phí học tập, tăng khả năng kết nối và sự chủ 

động kế hoạch học tập cá nhân. Tuy nhiên, để phát triển e-learning một cách bền 

vững, bên cạnh vấn đề nâng cao năng lực giảng viên và sự sẵn sàng của người học, 

còn những đòi hỏi sau từ thực tiễn: 

• Quá trình giảng dạy cần có một sự đầu tư về thiết kế bài giảng, nâng cao và 

hiệu chỉnh nguồn học liệu và áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực. 

• Nâng cao tính thực tiễn của bài giảng. 

• Việc đánh giá người học cần cải tiến để không quá đặt nặng vào khả năng nhớ 

và tái hiện kiến thức cũng như mục tiêu quản lý. 

• Cần có nghiên cứu sâu về lĩnh vực đào tạo kết hợp để có các giải pháp phù hợp. 

3.3/ Về công nghệ 

Việt Nam có lợi thế là quốc gia đi sau. Sự phát triển của công nghệ và đặc biệt là các 

ứng dụng mã nguồn mở, miễn phí giúp các trường, các giảng viên thuận lợi trong việc 

tiếp cận quy mô nhỏ. Tuy nhiên, việc triển khai e-learning tại các trường đại học còn 

nhiều vướng mắc: 

• Cần tiếp tục đẩy mạnh kết nối băng thông rộng, chất lượng cao và xóa khoảng 

cách số giữa thành thị và nông thôn (Nguyễn Minh Đỗi, 2019).  
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• Hạ tầng công nghệ còn hạn chế tại các trường đại học liên quan đến máy móc 

thiết bị, phòng quay và đường truyền để sản xuất, lưu trữ và phân phối nội 

dung học tập qua mạng internet.  

• Hệ thống quản lý học tập, các công cụ hỗ trợ phát triển học liệu, đội ngũ kỹ 

thuật vận hành hệ thống là khó khăn của một số trường. 

• Trong bối cảnh công nghệ liên tục đổi mới và có nhiều đột phá cần có sự 

nghiên cứu và chuyển giao cho các trường đại học (Võ Thành Liêm, Trịnh 

Trung Tiến, 2019). 

3.4/ Về quản lý 

Việc sử dụng e-learning đòi hỏi các trường phải có những thay đổi trong công tác 

quản lý của Nhà trường trong chiến lược, tổ chức đào tạo, dịch vụ hỗ trợ, truyền thông 

và hợp tác. Bên cạnh đó, một thách thức của các trường đại học là nguồn kinh phí eo 

hẹp và mức tự chủ không cao. Các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ được đặt 

ra khi xây dựng bài giảng e-learning cũng như cung cấp chung trên mạng internet. 

Trong bối cảnh giải quyết bài toán cân bằng giữa hạn chế nguồn lực và mong muốn 

nâng cao chất lượng, thiếu cơ chế hợp tác trong nước và ngoài nước là chủ đề được 

quan tâm nhiều trong các nghiên cứu để giải quyết quan hệ lợi ích giữa nhà trường với 

doanh nghiệp, với chuyên gia và giữa các trường trong việc chia sẻ tài nguyên. 

3.5/ Về chính sách 

Việc tìm hiểu về bối cảnh chính sách trong phần trên cho thấy sự quan tâm khá sớm 

của Nhà nước đến phát triển công nghệ thông tin và truyền thông nói chung, đến việc 

ứng dụng trong giáo dục nói riêng. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho rằng Việt Nam 

cần có một chính sách hoặc chiến lược tổng thể về phát triển e-learning Chính sách 

hoặc chiến lược tổng thể về phát triển e-learning của Việt Nam cần: 

• Tạo ra sự phối hợp giữa các bộ, ngành.  

• Làm rõ quan điểm và mục tiêu phát triển e-learning trong giáo dục đại học, và 

gia tăng tính chính đáng của e-learning. 
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• Giải quyết bài toán đầu tư cho phát triển e-learning về cơ sở hạ tầng, về học 

liệu số, về phát triển đội ngũ giảng viên. 

• Định hướng cho việc giải quyết hài hòa lợi ích của các bên liên quan, xử lý các 

vấn đề về sở hữu trí tuệ. 

Một thách thức từ lâu cho việc phát triển e-learning trong giáo dục đại học tại Việt 

Nam là các quy định cụ thể cho việc áp dụng phương thức này. Gần đây, các Quy chế 

đào tạo trình độ đại học và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ đã mở 

đường cho việc áp dụng e-learning nhưng vẫn cần các quy định cụ thể hơn về các mô 

hình trực tuyến hoàn toàn và kết hợp, các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng cũng như 

vấn đề công nhận kiến thức trong các hình thức đào tạo khác, kể cả MOOCs. 

IV/ CƠ HỘI, THÁCH THỨC, ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU TRONG PHÁT 

TRIỂN E-LEARNING CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM 

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm hệ thống các yếu tố môi trường và nội lực của các 

cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong phát triển e-learning dưới các góc độ cơ hội, 

thách thức, điểm mạnh và điểm yếu. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phân 

tích SWOT.  

Qua quá trình phân tích và tổng hợp, các nhân tố cơ hội, thách thức, điểm mạnh và 

điểm yếu của các cơ sở GDĐH Việt Nam trong phát triển e-learning được đề xuất như 

sau: 

Cơ hội 

• E-learning trong GDĐH Việt Nam là một thị trường tiềm năng to lớn 

• E-learning trong GDĐH Việt Nam hưởng lợi từ sự phát triển nhanh chóng của 

công nghệ thông tin và truyền thông trên thế giới  

• Cơ sở hạ tầng về công nghệ của Việt Nam có sự phát triển khá nhanh chóng 

trong những năm vừa qua tạo điều kiện thuận lợi cho e-learning Việt Nam phát 

triển  
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• Việc phát triển e-learning ngày càng được quan tâm trong chính sách và các 

quy định của Nhà nước  

Thách thức 

• Ngân sách dành cho giáo dục đại học còn hạn hẹp  

• Một số đặc điểm về văn hóa gây trở ngại nhất định cho việc áp dụng e-learning. 

• Khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn còn lớn. 

• Sự thiếu đồng bộ về chính sách  

Điểm mạnh 

• Sự chủ động và sáng tạo 

2.4/ Điểm yếu 

• Đội ngũ giảng viên chưa sẵn sàng e-learning 

• Dịch vụ hỗ trợ người học chưa giúp người học chuẩn bị sẵn sàng cho học tập 

trong môi trường e-learning  

• Quy mô và chất lượng e-learning trong giáo dục đại học còn khiêm tốn 

• Hạ tầng công nghệ tại các trường chưa được đầu tư cho phát triển e-learning 

• Các hạn chế về quản lý 

• Nguồn lực tài chính hạn chế cho phát triển e-learning 

• Hợp tác giữa các trường đại học, hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế 

chưa phát triển 

V/ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHO 

PHÁT TRIỂN E-LEARNING 

1/ Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu 

1.1/ Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu của phân tích SWOT là thông qua đánh giá mối quan hệ giữa cơ hội, thách 

thức, điểm mạnh và điểm yếu để đưa ra các chiến lược phát triển (dưới gọi là định 
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hướng). Trong đó, quan điểm căn bản là xuất phát là khai thác các điểm mạnh và khắc 

phục các điểm yếu để tận dụng các cơ hội và hạn chế các thách thức. Kết quả nghiên 

cứu Chương 4 cho thấy những khó khăn các cơ sở GDĐH Việt Nam phải đối đầu là: 

• Mặc dù các cơ hội mở ra rất lớn trên các phương diện thị trường, công nghệ và 

chính sách nhưng các trường hầu như không có điểm mạnh để khai thác các cơ 

hội này. Điểm mạnh duy nhất có thể ghi nhận là thực tế cho thấy có những cơ 

sở GDĐH và giảng viên đã năng động, sáng tạo để triển khai e-learning ở 

những mức độ thành công nhất định. 

• Trong khi đó, việc khắc phục các điểm yếu để khai thác cơ hội sẽ không dễ 

dàng khi điểm yếu bao trùm hầu hết các yếu tố để phát triển e-learning, từ con 

người, sản phẩm, hạ tầng công nghệ, nguồn lực cho đến quản lý. Một số điểm 

yếu có thể khắc phục như đào tạo giảng viên nhưng có những điểm yếu khó 

vượt qua như nguồn lực, hạ tầng công nghệ hay sản phẩm. Sự hỗ trợ từ phía 

Nhà nước có thể là một giải pháp tuy nhiên bản thân nguồn ngân sách hạn hẹp 

đã là một thách thức. 

• Một số thách thức dường như các cơ sở GDĐH hầu như không thể vượt qua 

như sự thiếu đồng bộ của chính sách hoặc khoảng cách số giữa thành thị và 

nông thôn.  

Với các phân tích trên, chúng tôi cho rằng để có thể tiếp tục phân tích SWOT, cần trả 

lời các câu hỏi sau đây: 

• Còn tồn tại những nhân tố nào cần bổ sung, điều chỉnh trong cơ hội, thách thức, 

điểm mạnh và điểm yếu của các cơ sở GDĐH đã thực hiện ở chương 4? 

• Liệu các cơ sở GDĐH có thể làm được việc khai thác điểm mạnh và khắc phục 

điểm yếu để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức hay không? 

• Nhà nước có thể đóng vai trò gì trong quá trình phát triển e-learning tại các cơ 

sở GDĐH? 

Trên cơ sở đó, thực hiện phân tích SWOT để xác định các định hướng hay chiến lược 

cho các cơ sở GDĐH phát triển e-learning. Để giải quyết các vấn đề đặt ra trên, các 

mục tiêu nghiên cứu được xác định là: 



 

60 | P a g e  
 

1. Bổ sung, điều chỉnh các nhân tố cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu. 

2. Đề xuất các định hướng cho các cơ sở GDĐH khai thác điểm mạnh và khắc 

phục điểm yếu để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức nhằm phát triển e-

learning. 

3. Xác định vai trò của Nhà nước trong việc phát triển e-learning tại các cơ sở 

GDĐH. 

1.2/ Phương pháp nghiên cứu 

a/ Phỏng vấn chuyên gia 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn các 

chuyên gia trong lĩnh vực e-learning nhằm tìm hiểu sâu hơn những cơ hội, thách thức, 

điểm mạnh và điểm yếu của các cơ sở GDĐH trong bối cảnh Việt Nam cũng như cách 

thức khai thác điểm mạnh và khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội và vượt qua 

thách thức dựa trên kinh nghiệm các trường đã thành công. Nhóm tác giả đã mời tham 

gia phần phỏng vấn chuyên gia của đề tài bao gồm: 

• Lãnh đạo các cơ sở GDĐH đã và đang phát triển e-learning ở các cấp độ khác 

nhau.  

• Lãnh đạo các đơn vị tại các trường đại học có triển khai e-learning trong đào 

tạo chính quy và từ xa.  

• Các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực e-learning trên các phương diện 

chính sách, công nghệ và giáo dục. 

Tổng số người tham gia phỏng vấn là 13 người, trong đó có 6 lãnh đạo trường, 3 lãnh 

đạo đơn vị thuộc trường và 04 chuyên gia. Tỷ lệ nam tham gia phỏng vấn là 05 người 

(38.46%) và 08 nữ (61.54%) với độ tuổi từ 38 đến 60. Các đáp viên được mời tham 

gia các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc với nhóm tác giả của đề tài theo phương thức gặp 

mặt trực tiếp hoặc qua hệ thống họp trực tuyến.  

b/ Phân tích SWOT/TOWS 
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Ma trận TOWS được sử dụng là một ứng dụng của phân tích SWOT, trong đó sẽ thực 

hiện sự kết hợp giữa các nhân tố thuộc 4 nhóm S (điểm mạnh), W (điểm yếu), O (cơ 

hội) và T (thách thức) để hình thành các định hướng.  

2/ Kết quả nghiên cứu phỏng vấn chuyên gia 

Với mục tiêu nghiên cứu đã xác định, phần trình bày tập trung vào những khám phá 

mới trong quá trình phỏng vấn sâu chuyên gia. Dưới đây là các kết quả chính: 

2.1/ Các nhân tố cần bổ sung, điều chỉnh trong mô hình SWOT 

a/ Về cơ hội 

• Bổ sung ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thành một cơ hội của phát triển e-

learning trong GDĐH tại Việt Nam. 

• Điều chỉnh yếu tố “E-learning trong giáo dục đại học Việt Nam hưởng lợi từ sự 

phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông trên thế giới” 

thành “E-learning trong giáo dục đại học Việt Nam hưởng lợi từ sự phát triển 

nhanh chóng của e-learning trên thế giới”. 

b/ Về thách thức 

• Không đưa ảnh hưởng của văn hóa là một thách thức trong phát triển e-learning 

trong GDĐH. Thay vào đó, văn hóa có thể chỉ nên xem là một yếu tố quan 

trọng cần xem xét trong quá trình triển khai e-learning. 

• Bổ sung một thách thức về thị trường là “Sự phát triển nhanh chóng của các 

chương trình e-learning xuyên quốc gia”. 

c/ Về điểm mạnh 

Bổ sung một điểm mạnh của Việt Nam là “Nguồn nhân lực dồi dào” khi xây dựng 

chiến lược phát triển e-learning. 

d/ Về điểm yếu 

Bổ sung một điểm yếu là “Nghiên cứu về e-learning chưa đóng góp cho phát triển”. 
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2.2/ Chiến lược phát triển e-learning của các trường 

Lãnh đạo các trường được phỏng vấn khẳng định mạnh mẽ việc đưa phát triển e-

learning vào chiến lược của Nhà trường. Việc triển khai e-learning không chỉ trong 

đào tạo trực tuyến mà còn trong đào tạo chính quy với mô hình kết hợp. Nhìn chung, 

các chuyên gia và đặc biệt lãnh đạo các trường cho thấy sự tự tin trong phát triển e-

learning như một chiến lược của cơ sở GDĐH. 

2.3/ Giải pháp thực hiện chiến lược 

Qua khảo sát cho thấy quyết tâm đầu tư phát triển e-learning của các trường đại học là 

có cơ sở. Riêng về vấn đề nguồn lực, nếu có một kế hoạch hợp lý thì kinh phí có thể 

chia thành nhiều giai đoạn và không phải quá lớn khi việc đầu tư hạ tầng công nghệ 

hiện nay không còn quá thách thức. Trong khi đó, việc đầu tư vào con người sẽ mang 

lại nhiều lợi ích cho nhà trường. Tuy nhiên, Nhà nước cần có sự hỗ trợ nhất định. 

2.4/ Vai trò của Nhà nước 

Các thảo luận cho thấy vai trò quan trọng của Nhà nước trong phát triển e-learning 

liên quan đến định hướng và tạo lập hành lang pháp lý cho các trường. Bên cạnh đó, 

sự đầu tư mang tính chất ban đầu sẽ giúp tạo nền tảng cho e-learning phát triển. 

2.5/ Về MOOCs 

MOOCs được quan tâm bởi các trường nhưng sự phát triển chậm liên quan đến sự chờ 

đợi chính sách và quy định của Nhà nước, trong đó các vấn đề nổi bật sự công nhận 

kết quả MOOCs và vấn đề bảo đảm chất lượng. Sự đầu tư của Nhà nước cũng là một 

giải pháp thúc đẩy MOOCs Việt Nam ra đời sớm. Nhìn chung, kết quả cho thấy 

MOOCs cũng là nằm trong định hướng phát triển e-learning của các trường và các vấn 

đề của MOOCs về cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu cũng tương tự như e-

learning nói chung.  
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3/ Đề xuất các định hướng phát triển e-learning trong giáo dục đại học Việt Nam 

Trên cơ sở phân tích kết quả phỏng vấn chuyên gia, đề tài hoàn thiện danh mục các 

nhân tố cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu như sau: 

Cơ hội 

1. E-learning trong GDĐH Việt Nam là một thị trường tiềm năng to lớn (O1) 

2. E-learning trong GDĐH Việt Nam hưởng lợi từ sự phát triển nhanh chóng của 

E-learning trên thế giới (O2) 

3. Cơ sở hạ tầng về công nghệ của Việt Nam có sự phát triển khá nhanh chóng 

trong những năm vừa qua tạo điều kiện thuận lợi cho e-learning Việt Nam phát 

triển (O3). 

4. Việc phát triển e-learning ngày càng được quan tâm trong chính sách và các 

quy định của Nhà nước (O4) 

5. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tạo điều kiện thuận lợi cho e-learning phát 

triển (O5). 

Thách thức 

1. Ngân sách dành cho giáo dục đại học còn hạn hẹp (T1) 

2. Khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn (T2) 

3. Sự thiếu đồng bộ của chính sách (T3) 

4. Sự phát triển nhanh chóng của các chương trình e-learning xuyên quốc gia làm 

tăng cạnh tranh trong thu hút người học (T4) 

Điểm mạnh 

1. Sự chủ động và sáng tạo (S1) 

2. Nguồn nhân lực dồi dào (S2) 

Điểm yếu 

1. Đội ngũ giảng viên chưa sẵn sàng e-learning (W1) 
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2. Dịch vụ hỗ trợ người học chưa giúp người học chuẩn bị sẵn sàng cho học tập 

trong môi trường e-learning (W2) 

3. Quy mô và chất lượng e-learning trong giáo dục đại học còn khiêm tốn (W3) 

4. Hạ tầng công nghệ tại các trường chưa được đầu tư cho phát triển e-learning 

(W4) 

5. Các hạn chế về quản lý (W5) 

6. Nguồn lực tài chính hạn chế cho phát triển e-learning (W6) 

7. Hợp tác giữa các trường đại học, hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế 

chưa phát triển (W7) 

8. Nghiên cứu về e-learning chưa đóng góp cho phát triển (W8) 

Sử dụng ma trận TOWS (Hình 1) để xem xét quan hệ giữa các nhân tố SWOT, các 

định hướng phát triển e-learning được rút ra như sau: 

(1) Xây dựng và điều hành chiến lược phát triển e-learning của cơ sở GDĐH 

Chiến lược e-learning vạch ra tầm nhìn và các giải pháp được phân theo lộ trình để 

phù hợp với mục tiêu, điều kiện của nhà trường. Chiến lược cần dự báo các thay đổi 

của bối cảnh kinh tế, xã hội, công nghệ và chính sách và quá trình điều hành sẽ linh 

hoạt theo sự thay đổi. Tùy theo tầm quan trọng của vấn đề này trong chiến lược tổng 

thể của cơ sở GDĐH, đây có thể là một chiến lược riêng hoặc một nội dung bổ sung 

vào chiến lược chung. Mỗi cơ sở GDĐH có sứ mạng và nguồn lực khác nhau nên 

chiến lược phát triển e-learning sẽ đề ra các mục tiêu và giải pháp khác nhau. Tuy 

nhiên, chiến lược này sẽ giúp nhà trường đánh giá và chuẩn bị chu đáo cho sự thích 

ứng của mình trong bối cảnh mới. 
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Hình 1: Mối quan hệ giữa các nhân tố SWOT với các giải pháp. 

 Điểm mạnh 

S1: Sự chủ động và sáng tạo 

S2: Nguồn nhân lực dồi dào  

Điểm yếu 

W1: Đội ngũ giảng viên 

W2: Dịch vụ hỗ trợ người học  

W3: Quy mô và chất lượng e-learning  

W4: Hạ tầng công nghệ tại các trường  

W5: Các hạn chế về quản lý 

W6: Nguồn lực tài chính  

W7: Hợp tác chưa phát triển 

W8: Nghiên cứu đóng góp cho phát triển 

Cơ hội 

O1: Thị trường tiềm năng  

O2: Kinh nghiệm thế giới. 

O3: Cơ sở hạ tầng Việt Nam. 

O4: Chính sách Nhà nước. 

O5: Ảnh hưởng của đại dịch. 

   

 

    

 

Thách thức 

T1: Ngân sách hạn hẹp  

T2: Khoảng cách thành thị và nông thôn  

T3: Chính sách thiếu đồng bộ  

T4: E-learning xuyên quốc gia  

 

    

 

 

[1] Phát triển e-learning (O1,O3,O4,O5–S2–W3) 

[2] Đào tạo giảng viên, phát triển dịch vụ hỗ trợ người 

học, phát triển hạ tầng công nghệ và nâng cao năng lực 

quản lý.  (O1,O3,O4,O5 – W1,W2,W4,W5) 

[3] Đẩy mạnh nghiên cứu (O2-W8) 

[5] Xây dựng và điều hành chiến lược tổng thể (T1,T2,T3,T4-S1-W5) 

[4] Các mô hình e-learning linh hoạt (T1,T2,T3-

W1,W2,W4,W5,W6) 

[6] Đẩy mạnh hợp tác (T1,T2,T4-W6,W7) 
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(2) Phát triển các mô hình e-learning linh hoạt 

Định hướng này kết hợp hai định hướng phát triển e-learning và các mô hình e-learning 

linh hoạt: 

• Về phương diện phát triển e-learning, nội dung bao gồm ứng dụng công nghệ 

thông tin và truyền thông vào đổi mới giảng dạy và học tập, các mô hình kết hợp, 

các khóa học và chương trình trực tuyến và các mô hình ứng dụng MOOCs. 

• Về phương diện linh hoạt, các mô hình linh hoạt giúp giải quyết các khó khăn về 

hạ tầng công nghệ, nguồn lực tài chính, đội ngũ giảng viên, dịch vụ hỗ trợ người 

học, năng lực quản lý cũng như các thách thức liên quan đến chính sách, khoảng 

cách số giữa thành thị và nông thôn.  

(3) Đẩy mạnh việc đào tạo giảng viên về ứng dụng e-learning 

Đây là định hướng ưu tiên trong các định hướng về phát triển năng lực nhà trường vì nó 

là khởi điểm của quá trình đổi mới. Mặt khác, đây là định hướng có chi phí đầu tư không 

cao nhưng mang lại hiệu quả lớn.  

(4) Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ có trọng điểm và hiệu quả 

Cơ sở hạ tầng công nghệ là điều kiện quan trọng để triển khai e-learning nhưng nó đòi 

hỏi nguồn lực khá lớn. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ cho phép lựa chọn các 

phương án có chi phí hợp lý phù hợp với mức độ sử dụng. Do đó, trong điều kiện nguồn 

lực còn hạn chế, cần thực hiện chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ có trọng 

điểm và hiệu quả với các đặc điểm như đầu tư tập trung để mang lại kết quả thay cho đầu 

tư dàn trải; Chú ý tính hiệu quả của các phương án; tận dụng kinh nghiệm thế giới về phát 

triển e-learning để xác định mục tiêu và lựa chọn giải pháp.   

(5) Từng bước phát triển năng lực về dịch vụ hỗ trợ người học 
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Dịch vụ hỗ trợ người học đóng vai trò rất quan trọng trong môi trường e-learning khi điều 

kiện tiếp xúc trực tiếp bị hạn chế, đặc biệt là khi triển khai các chương trình đào tạo trực 

tuyến hoàn toàn. Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm các phương diện học tập, công nghệ, hành 

chính và các hoạt động văn thể mỹ. 

(6) Tìm kiếm và thúc đẩy quan hệ hợp tác 

Hợp tác giữa các trường đại học, giữa trường và doanh nghiệp giúp chia sẻ nguồn lực (hạ 

tầng công nghệ, giảng viên, truyền thông…), tăng cường khả năng tiếp cận thị trường 

(thu hút người học) cũng như khai thác thế mạnh của mỗi bên (vốn, khả năng quản lý, đội 

ngũ giảng viên, pháp lý, vị trí địa lý…). Hợp tác quốc tế giúp học hỏi nhanh chóng kinh 

nghiệm thế giới và tạo kết nối để tham gia mạng lưới e-learning toàn cầu. Hợp tác là định 

hướng mang tính chất hỗ trợ quan trọng trong điều kiện hạn chế nguồn lực và đương đầu 

với nhiều thách thức. 

(7) Nghiên cứu hỗ trợ giảng dạy, ứng dụng công nghệ, hợp tác và quản lý trong môi 

trường e-learning. 

Các nghiên cứu hỗ trợ giảng dạy rất quan trọng trong phát triển e-learning, bao gồm: (1) 

tiếp thu kinh nghiệm thế giới phong phú; (2) tìm hiểu và ứng dụng công nghệ mới trong 

giảng dạy và (3) đánh giá và cải tiến. Định hướng này giúp các cơ sở GDĐH nhanh 

chóng tiếp cận kinh nghiệm và thu hẹp khoảng cách với thế giới nhằm nâng cao hiệu quả 

e-learning. 

(8) Nâng cao năng lực quản lý 

Để thực hiện tất cả các định hướng đã nêu, nhà trường cần nâng cao năng lực quản lý. Cụ 

thể trong môi trường e-learning, nâng cao năng lực quản lý liên quan đến: 

• Triển khai chiến lược và kế hoạch phát triển e-learning một cách đồng bộ. 

• Quản lý hiệu quả trong các lĩnh vực đào tạo, phát triển nội dung, bảo đảm chất 

lượng, sử dụng hạ tầng công nghệ, dịch vụ hỗ trợ người học, tài chính, truyền 
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thông… thông qua việc phân bổ nguồn lực, giám sát thực hiện, đánh giá và cải 

tiến liên tục. 

• Học hỏi và phát triển năng lực  

4/ Vai trò của Nhà nước 

Trên thực tế, các trường đã phát triển e-learning ở Việt Nam qua phỏng vấn chuyên gia 

cho thấy đều đã thực hiện các giải pháp trên ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, dù thực hiện 

tốt đến đâu các giải pháp trên, kết quả đạt được cũng nằm dưới một ngưỡng nhất định do 

những lý do sau: 

• Các giới hạn do chính sách và quy định khiến các trường không dám năng động, 

sáng tạo vượt quá một mức nhất định. Ngưỡng này có thể gọi là ngưỡng chính 

sách.  

• Các hạn chế về nguồn lực nên dù khai thác tối ưu vẫn không thể đạt được chất 

lượng cao hoặc sẽ phải mất một thời gian rất dài để đạt được. Đây là ngưỡng chất 

lượng của e-learning, giới hạn tầm nhìn của các trường đại học muốn phát triển e-

learning nhưng bị hạn chế về nguồn lực.  

Bên cạnh đó, một định hướng lớn cho toàn ngành về phát triển e-learning cần được đưa 

ra để làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược của các trường cũng như làm nền tảng cho 

việc thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác. 

Tất cả những vấn đề trên đặt ra vai trò của Nhà nước trong việc định hướng phát triển e-

learning và giúp các trường vượt qua ngưỡng chính sách và ngưỡng chất lượng để e-

learning thực sự là một phương thức học tập mới mang lại lợi ích cho xã hội và nhà 

trường. Các vấn đề cụ thể bao gồm: 

• Chiến lược phát triển e-learning trong giáo dục đại học. 

• Các quy định đồng bộ và cụ thể, bao gồm các tiêu chuẩn liên quan đến bảo đảm 

chất lượng e-learning 
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• Các chương trình hỗ trợ, thúc đẩy cho cơ sở GDĐH trên các phương diện giáo 

dục, con người, công nghệ và quản lý.  

• Các cơ chế tạo lập quan hệ hợp tác, thúc đẩy nghiên cứu, hình thành hệ thống 

thông tin và xây dựng các mô hình kết nối giữa e-learning và giáo dục truyền 

thống. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Việc nghiên cứu thực trạng e-learning trong GDĐH tại Việt Nam cho phép rút ra những 

vấn đề sau: 

Mức độ phát triển khiêm tốn so với nhu cầu của xã hội và nền kinh tế 

1. Bối cảnh kinh tế, xã hội và công nghệ đang mang lại các cơ hội lớn cho phát triển 

e-learning trong GDĐH trên các phương diện thị trường và cơ sở hạ tầng công 

nghệ quốc gia. Sự chưa đồng bộ của chính sách đã tạo ra những rào cản cho 

phương thức này tuy nhiên các thay đổi gần đây đã mở ra khả năng phát triển hơn 

của e-learning. 

2. Mức độ phát triển của e-learning trong GDĐH còn hạn chế. Trong giáo dục chính 

quy, việc áp dụng học tập điện tử chỉ dừng lại ở một số khóa học và ở cấp độ bổ 

trợ cho việc học trực tiếp. Một số trường đã triển khai các chương trình đào tạo từ 

xa trực tuyến hoặc kết hợp nhưng quy mô còn nhỏ bé và chỉ tập trung vào một số 

ngành. Việt Nam chưa có MOOCs quốc gia, một vài trường đại học có nền tảng 

MOOCs nhưng mới ở mức ban đầu. Các trường đại học Việt Nam chưa tham gia 

các nền tảng MOOCs quốc tế. 

Các hạn chế 

Những vấn đề tồn tại được ghi nhận bao gồm những hạn chế trong nội tại của cơ sở 

GDĐH và những hạn chế từ phía vai trò Nhà nước. Về phía nội tại, các cơ sở GDĐH có 

những hạn chế chủ yếu sau: 
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• Sản phẩm e-learning còn khiêm tốn về quy mô và chất lượng để đáp ứng nhu cầu 

xã hội, bao gồm việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để đổi mới 

giảng dạy, các khóa học/chương trình đào tạo theo mô hình kết hợp và trực tuyến, 

học liệu dưới dạng nội dung số và MOOCs. 

• Đội ngũ giảng viên chưa sẵn sàng cho phát triển e-learning, cả trên phương diện 

chuyên môn và chính sách khuyến khích. 

• Dịch vụ hỗ trợ người học chưa thay đổi. 

• Cơ sở hạ tầng công nghệ tại các trường chưa được đầu tư đúng mức về thiết bị, 

phần mềm, đường truyền và đặc biệt là hệ thống quản lý học tập. 

• Nguồn lực tài chính của các trường còn hạn chế, giới hạn khả năng đầu tư phát 

triển cơ sở hạ tầng và phát triển khóa học, chương trình đào tạo và nội dung số. 

• Hệ thống quản lý chưa phù hợp với việc áp dụng e-learning cũng như cho việc 

chuyển đổi số trong nhà trường. 

• Các hoạt động hợp tác chưa phát triển 

• Hoạt động nghiên cứu chưa đóng góp cho phát triển. 

Khả năng phát triển e-learning 

Qua khảo sát, một số cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đã chủ động phát triển các mô 

hình e-learning trong điều kiện hiện có và đạt được những thành quả nhất định. Một số 

trường đã triển khai đào tạo qua mạng hoàn toàn thu hút được người học. Mô hình kết 

hợp đã được áp dụng thí điểm ở một số trường. Điều này khẳng định khả năng phát triển 

e-learning trong GDĐH tại Việt Nam.  

Trên cơ sở phân tích SWOT/TOWS, một số đề xuất nhằm khai thác cơ hội, điểm mạnh 

và hạn chế các thách thức và điểm yếu của các cơ sở GDĐH để phát triển e-learning bao 

gồm: 

• Xây dựng chiến lược phát triển e-learning của cơ sở GDĐH. 

• Phát triển các mô hình e-learning linh hoạt. 



 

71 | P a g e  
 

• Đẩy mạnh việc đào tạo giảng viên về ứng dụng e-learning. 

• Từng bước phát triển năng lực hỗ trợ người học. 

• Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ có trọng điểm và hiệu quả. 

• Tìm kiếm và thúc đẩy quan hệ hợp tác. 

• Đẩy mạnh nghiên cứu hỗ trợ giảng dạy, ứng dụng công nghệ, hợp tác và quản lý 

trong môi trường e-learning. 

• Nâng cao năng lực quản lý. 

Các điều kiện cần thiết để phát triển e-learning trong GDĐH: 

Khảo sát thực tế cho thấy sự phát triển e-learning của các cơ sở giáo dục bị giới hạn bởi 

ngưỡng chính sách và ngưỡng chất lượng. Do đó, cần có sự định hướng, hỗ trợ và kết nối 

của Nhà nước. Cụ thể là:  

• Cần một chiến lược phát triển e-learning trong giáo dục đại học  

• Các quy định cần được tiếp tục cải tiến để nâng cao tính đồng bộ và cụ thể. 

• Cần có các chương trình hỗ trợ cơ sở GDĐH nhằm thúc đẩy e-learning phát triển. 

• Cần xây dựng các cơ chế thúc đẩy sự hợp tác, hoạt động nghiên cứu, hệ thống 

thông tin và kết nối e-learning với giáo dục truyền thống. 
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Chương 4 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TẠO LẬP THÀNH CÔNG 

E-LEARNING TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM 

 

I/ PHÁT TRIỂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TẠO LẬP THÀNH CÔNG 

E-LEARNING 

Có rất nhiều các nghiên cứu khám phá hay kiểm định các yếu tố tác động đến sự thành 

công e-learning trên thế giới. Với mục đích khảo lược để xây dựng một khung yếu tố ảnh 

hưởng, đề tài tập trung vào các nghiên cứu mang tính tổng quan (Bảng 1). Các nghiên 

cứu được chọn trải dài trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2018 để có thể bao quát 

những thay đổi của e-learning, đặc biệt là thời kỳ phát triển của phương thức này. 

Bảng 1: Các nghiên cứu tổng quan được lựa chọn 

Mã số Nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết quả đạt được 

A 
Khan, B. H. (ED) 

(2005)  

Hệ thống hóa các nghiên cứu trước 

đó về các yếu tố giúp tạo dựng một 

môi trường e-learning hiệu quả. 

8 kích chiều 

(dimension) với 

35 yếu tố  

B 
Andersson & 

Grönlund, (2009) 

Phân tích nội dung 60 nghiên cứu 

chọn lọc từ 287 nghiên cứu công bố 

liên quan  

30 thách thức 

chia thành 4 

nhóm chính 

C 

Cheawjindakarn, 

Suwannatthachote, & 

Theeraroungchaisri, 

(2013) 

Phân tích nội dung 19 nghiên cứu 

về các yếu tố tác động đến sự thành 

công của đào tạo từ xa trực tuyến 

bằng phương pháp phân tích nội 

dung 

17 yếu tố được 

phân thành 5 

nhóm 

D 
Noesgaard & 

Ørngreen, (2015) 

Phân tích nội dung 111 nghiên cứu 

về các yếu tố tác động đến sự hiệu 

quả của e-learning 

34 yếu tố được 

phân thành 3 

nhóm 

E 
Basak, Wotto, & 

Bélanger (2016). 

Hệ thống hóa các yếu tố thành công 

từ 31 nghiên cứu chọn lọc  
7 nhóm yếu tố  
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F 

Ghoreishi, Nadi, 

Manshee, & 

Saeedian, (2017) 

Dùng phương pháp phân tích mạng 

chủ đề (thematic network analysis) 

để rút trích và hệ thống các yếu tố 

thuộc 21 mô hình hoặc khung lý 

thuyết e-learning đã được công bố  

35 chủ đề được 

xếp thành 7 

nhóm chủ đề 

chính 

G 
Ali, Uppal, & 

Gulliver, (2018)  

Sử dụng phương pháp phân tích nội 

dung và thông diễn học trên 259 

nghiên cứu được công bố liên quan 

đến các rào cản áp dụng e-learning 

68 rào cản được 

chia thành 4 

nhóm chính 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Từ các yếu tố có được trong các nghiên cứu trên, đề tài tập hợp các nhóm yếu tố, chủ đề, 

rào cản (gọi chung là nhóm yếu tố) một cách rộng nhất để có khung phân tích bao quát 

nhất các yếu tố thành công sẽ được sử dụng cho các nghiên cứu sau, chỉ loại trừ các 

nhóm yếu tố hoàn toàn trùng lắp. Đề tài tiếp tục khảo sát các yếu tố bên trong của từng 

nhóm yếu tố để loại trừ các phần trùng lắp và sắp xếp lại để hình thành khung yếu tố. Kết 

quả hình thành 8 nhóm yếu tố tác động đến sự thành công của triển khai e-learning (Bảng 

2). 

Bảng 2: Khung các yếu tố đề xuất 

STT Yếu tố Mô tả 

1 Công nghệ 

Các điều kiện cần thiết về công nghệ ở cơ sở giáo dục, cụ thể là 

thiết bị, đường truyền, các phần mềm sản xuất, chuyển tải khóa 

học cùng các tiêu chuẩn, chính sách đi kèm bảo đảm tính dễ sử 

dụng, giao diện được thiết kế phù hợp, tương thích về công nghệ, 

an toàn và bảo mật. 

2 Sư phạm 

Các điều kiện về phương diện giáo dục để xây dựng và chuyển tải 

các khóa học đáp ứng mục tiêu của e-learning. Cụ thể là triết lý, 

quy trình thiết kế giảng dạy và các nội dung được tạo ra cùng với 

năng lực đội ngũ giảng viên, bao gồm cả các hoạt động tương tác, 

hợp tác trong học tập. 

3 Dịch vụ 
Các hoạt động của nhà trường nhằm trợ giúp người học hoàn 

thành việc học đồng thời nâng cao chất lượng. 

4 Quản trị Quy trình triển khai khóa học trực tuyến từ khâu đầu tiên và các 



 

74 | P a g e  
 

thủ tục, quy trình và hệ thống ở cấp độ cơ sở giáo dục trên các 

phương diện chiến lược, marketing, hoạch định, quản lý đào tạo, 

và quản lý tài chính. 

5 Đánh giá 

Các yếu tố liên quan đến các hoạt động đánh giá để đảm bảo chất 

lượng bao gồm đánh giá nội dung học tập, đánh giá chương trình 

đào tạo, đánh giá môi trường học tập e-learning, đánh giá toàn bộ 

cơ sở giáo dục và đánh giá người học. 

6 
Đặc điểm 

người học 

Những đặc điểm của người học tác động đến quá trình tiếp cận e-

learning. 

7 
Điều kiện  

người học 

Điều kiện bảo đảm cho người học có thời gian và nguồn lực hoàn 

thành việc học tập. 

8 Bối cảnh 

Các yếu tố hình thành từ môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội, 

pháp lý, công nghệ, đạo đức… vượt ra khỏi phạm vi của cơ sở 

giáo dục. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

II/ VAI TRÒ CỦA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TẠO LẬP THÀNH 

CÔNG E-LEARNING TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM 

1/ Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp Delphi để xây dựng thang đo thông qua phỏng vấn 

chuyên gia. Trong nghiên cứu này, 20 chuyên gia được lựa chọn. Việc thảo luận được 

tiến hành qua các bước để đi đến một thang đo và bảng câu hỏi khảo sát. 

Sau đó, phương pháp quy trình thứ bậc phân tích (Analytic Hierarchy Process - AHP) để 

phân tích thứ bậc vai trò các yếu tố trong mô hình đào tạo trực tuyến tại Việt Nam. 

Phương pháp AHP là phương pháp xây dựng mô hình đo lường vai trò của các tiêu chí 

thông qua so sánh cặp dựa trên ý kiến chuyên gia để tính toán thang đo ưu tiên. Phương 

pháp này giúp chỉ ra thứ bậc quan trọng của các biến quan sát.  

2/ Kết quả nghiên cứu 

a/ Người học hiện tại 
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Bảng 3 trình bày trọng số của các tiêu chí, trong đó trọng số tổng quát cho thấy mức độ 

quan tâm đối với mỗi tiêu chí/nhóm tiêu chí trong tổng thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

3 yếu tố được quan tâm hàng đầu dưới góc độ người học hiện tại là: 1) Đánh giá (44.3%), 

2) Dịch vụ (22.1%) và 3) Quản trị (14.4%). Đối với yếu tố đánh giá, tiêu chí “nhà trường 

cần theo dõi, đánh giá thường xuyên để cải tiến các hoạt động giảng dạy” là quan trọng 

nhất (26.10%). Sự “trung thực, công bằng” được người học xếp hạng thứ 2 (13,38%). Đối 

với yếu tố dịch vụ, tiêu chí “trợ giúp kỹ thuật trong quá trình học trực tuyến giúp người 

học vượt qua khó khăn” được xếp hạng cao nhất (13,48%). Trong khi đó, trong yếu tố 

quản trị tiêu chí được xếp hạng cao nhất là “cần có sự đồng bộ trong tổ chức và triển khai 

việc học trực tuyến” (10,32%). 

Bảng 3: Kết quả xếp hạng các tiêu chí về việc tạo lập thành công hệ thống e-learning 

dưới góc độ người đang học trực tuyến 

Tiêu chí 

Trọng số 

Nội bộ Tổng quát 

Bối cảnh 100.00% 3.30% 

Nhu cầu xã hội  60.80% 2.00% 

Cơ sở pháp lý của văn bằng 25.00% 0.82% 

Quan điểm xã hội về chất lượng 10.20% 0.34% 

Chênh lệch địa phương về internet 4.10% 0.14% 

Công nghệ 100.00% 7.20% 

Thiết bị và đường truyền 71.70% 5.16% 

Giao diện 21.70% 1.56% 

An toàn bảo mật 6.60% 0.48% 

Sư phạm 100.00% 2.10% 
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Thiết kế khóa học 62.50% 1.31% 

Nội dung chuyên môn 21.30% 0.45% 

Năng lực/uy tín giảng viên 5.40% 0.11% 

Hoạt động tương tác 10.90% 0.23% 

Dịch vụ 100.00% 22.10% 

Theo dõi và phản hồi cho người học 8.30% 1.83% 

Trợ giúp kỹ thuật cho người học 61.00% 13.48% 

Hướng dẫn trước khi học 26.40% 5.83% 

Hoạt động ngoại tuyến 4.20% 0.93% 

Quản trị 100.00% 14.40% 

Quy trình xây dựng và triển khai 71.70% 10.32% 

Năng lực đội ngũ quản lý và triển khai 21.70% 3.12% 

Vấn đề tuyển sinh 6.60% 0.95% 

Đánh giá 100.00% 44.30% 

Hình thức đánh giá đa dạng và phù hợp 3.80% 1.68% 

Đánh giá trung thực và công bằng 30.20% 13.38% 

Rà soát và cải tiến chương trình đào tạo 58.90% 26.10% 

Rà soát và cải tiến hoạt động trợ giúp người học 7.20% 3.19% 

Đặc điểm người học 100% 2.10% 

Năng lực công nghệ thông tin của người học 15.40% 0.32% 

Kinh nghiệm học tập của người học 4.40% 0.10% 
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Kiểu học tập của người học 9.50% 0.20% 

Động cơ học tập 70.70% 1.48% 

Điều kiện học tập 100% 4.50% 

Chi phí học tập  4.40% 0.20% 

Thời gian học tập 9.50% 0.43% 

Trợ giúp của gia đình 57.90% 2.61% 

Trợ giúp của nơi làm việc 28.20% 1.27% 

Bên cạnh ba yếu tố được đánh giá có trọng số quan trọng (chiếm trọng số hơn 80%) trong 

việc tạo lập thành công hệ thống e-learning, các yếu tố khác trong khung phân tích vẫn 

cần được xem xét, với thứ tự ưu tiên như sau: công nghệ, bối cảnh, điều kiện học tập, sư 

phạm và đặc điểm người học. 

b/ Người học tiềm năng 

Kết quả xếp hạng các tiêu chí về việc tạo lập thành công hệ thống e-learning theo đánh 

giá dưới góc độ người học tiềm năng ở Bảng 4 cho thấy tương tự như người học, ba yếu 

tố có vai trò quyết định (chiếm hơn 75%) sự tạo lập hệ thống e-learning là: 1) dịch vụ 

(37.8%), 2) quản trị (23.9%) và 3) đánh giá (13.7%). Đối với dịch vụ, hai tiêu chí được 

quan tâm nhất là “trợ giúp kỹ thuật” trong quá trình học và “hướng dẫn kỹ năng học” 

trước khi khoá học bắt đầu. Đối với đánh giá, tiêu chí “công bằng” được đặt lên hàng 

đầu, tiếp theo là “sự đa dạng và phù hợp”. Về mặt quản trị, hai yếu tố được quan tâm 

nhiều là “phương thức tuyển sinh” và “sự đầy đủ thông tin về khoá học, chương trình đào 

tạo”. Các nhóm yếu tố kế tiếp xếp theo thứ tự là công nghệ, điều kiện học tập, bối cảnh, 

sư phạm và đặc điểm người học.  

Sự tương đồng về kết quả giữa người học tiềm năng và người học hiện tại cho phép 

khẳng định tầm quan trọng của các yếu tố dịch vụ, đánh giá và quản trị đối với người học 
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nói chung, phù hợp với các nghiên cứu trước đó như đã trình bày trong phần người học 

hiện tại. 

Bảng 4: Kết quả xếp hạng các tiêu chí về việc tạo lập thành công hệ thống e-learning 

dưới góc độ người học tiềm năng 

Tiêu chí 

Trọng số 

Nội bộ Tổng quát 

Bối cảnh 100.00% 3.60% 

Nhu cầu xã hội  24.10% 0.86% 

Cơ sở pháp lý của văn bằng 54.40% 1.96% 

Quan điểm xã hội về chất lượng 13.00% 0.47% 

Chênh lệch địa phương về internet 5.50% 0.20% 

Nhận thức về vai trò của giảng viên 3.10% 0.11% 

Công nghệ 100.00% 11.30% 

Thiết bị và đường truyền 23.80% 2.69% 

Phần mềm 63.40% 7.16% 

Học tập di động 4.30% 0.49% 

An toàn bảo mật 8.50% 0.96% 

Sư phạm  100.00% 2.30% 

Thiết kế khóa học 54.60% 1.26% 

Nội dung chuyên môn 26.80% 0.62% 

Năng lực/uy tín giảng viên 14.60% 0.34% 

Hoạt động tương tác 4.00% 0.10% 
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Dịch vụ 100.00% 37.80% 

Theo dõi và phản hồi người học 12.70% 4.80% 

Vai trò giảng viên hướng dẫn 3.70% 1.40% 

Hướng dẫn trước khi học 23.00% 8.70% 

Trợ giúp kỹ thuật cho người học 56.00% 21.17% 

Hoạt động ngoại tuyến 4.60% 1.74% 

Quản trị 100.00% 23.90% 

Đầu tư của Nhà trường 3.10% 0.74% 

Uy tín Nhà trường 6.90% 1.65% 

Vấn đề tuyển sinh 54.40% 13.00% 

Học phí phù hợp 12.70% 3.04% 

Thông tin công khai và đầy đủ 22.90% 5.47% 

Đánh giá 100.00% 13.70% 

Đánh giá đa dạng và phù hợp 23.10% 3.16% 

Đánh giá trung thực và công bằng 70.80% 9.70% 

Kiểm định chất lượng 6.00% 0.82% 

Đặc điểm người học 100.00% 1.90% 

Năng lực công nghệ thông tin của người học 53.50% 1.02% 

Kinh nghiệm học tập của người học 23.20% 0.44% 

Kiểu học tập của người học 17.80% 0.34% 

Động cơ học tập 5.50% 0.10% 
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Điều kiện học tập 100.00% 5.40% 

Chi phí học tập 4.50% 0.24% 

Thời gian học tập 22.80% 1.23% 

Trợ giúp của gia đình 63.20% 3.41% 

Trợ giúp của nơi làm việc 9.60% 0.52% 

c/ Giảng viên, nhân viên và nhà quản lý 

Ở góc độ cơ sở đào tạo, Bảng 5 cho thấy các yếu tố sau được ưu tiên: 1) sư phạm 

(38.8%), 2) đánh giá ( 23.4%) và 3) quản trị (21.5%). Trong yếu tố sư phạm, hai tiêu chí 

rất quan trọng là “ chất lượng về mặt chuyên môn của nội dung trực tuyến” và “hoạt động 

tương tác đa dạng và hiệu quả”. Trong yếu tố đánh giá, “rà soát và cải tiến liên tục hoạt 

động trợ giúp người học” và “tính trung thực, công bằng trong kiểm tra, đánh giá” được 

quan tâm hàng đầu. Về quản trị, hai tiêu chí quan trọng nhất là “quy trình xây dựng và 

triển khai khóa học trực tuyến” và “cần có đội ngũ giảng viên sẵn sàng tham gia đào tạo 

trực tuyến”.  

Bảng 5: Kết quả xếp hạng các tiêu chí về việc tạo lập thành công hệ thống e-learning 

dưới góc độ người làm ở cơ sở đào tạo 

Tiêu chí 

Trọng số 

Nội bộ Tổng quát 

Bối cảnh 100.00% 1.80% 

Nhu cầu xã hội 20.60% 0,37% 

Quan điểm xã hội về chất lượng 64.90% 1,17% 

Cơ sở pháp lý 5.00% 0,09% 

Chênh lệch địa phương về internet 9.50% 0,17% 
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Công nghệ 100.00% 3.90% 

Giao diện 20.30% 0.79% 

Phần mềm 62.80% 2.45% 

An toàn bảo mật 11.40% 0.45% 

Thiết bị và đường truyền 5.40% 0.21% 

Sư phạm 100.00% 32.80% 

Thiết kế khóa học 4.30% 1.41% 

Quy trình học tập 9.40% 3.08% 

Nội dung chuyên môn 52.90% 17.35% 

Hoạt động tương tác 33.50% 10,99% 

Dịch vụ 100.00% 8.60% 

Huấn luyện và trợ giúp giảng viên 10.70% 0.92% 

Trợ giúp kỹ thuật cho người học 26.30% 2.26% 

Theo dõi và phản hồi người học 54.00% 4.64% 

Vai trò giảng viên hướng dẫn 3.50% 0.30% 

Hoạt động ngoại tuyến 5.50% 0.47% 

Quản trị 100.00% 21.50% 

Đầu tư của Nhà trường 5.90% 1.27% 

Quy trình xây dựng và triển khai 51.70% 11.12% 

Đội ngũ giảng viên sẵn sàng 27.40% 5.90% 

Năng lực đội ngũ quản lý và triển khai 10.80% 2.32% 
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Vấn đề tuyển sinh 4.20% 0.90% 

Đánh giá  100.00% 23.40% 

Đánh giá đa dạng và phù hợp 9.60% 2.25% 

Đánh giá trung thực và công bằng 26.10% 6.11% 

Rà soát và cải tiến hoạt động trợ giúp người học 60.10% 14.10% 

Rà soát và cải tiến chương trình đào tạo 4.20% 0.98% 

Đặc điểm người học 100.00% 2.70% 

Năng lực công nghệ thông tin của người học 10.40% 0.28% 

Kinh nghiệm học tập của người học 24.70% 0.67% 

Kiểu học tập của người học 59.10% 1.60% 

Động cơ học tập 5.70% 0.15% 

Điều kiện học tập 100.00% 5.30% 

Chi phí học tập 5.00% 0.27% 

Thời gian học tập 10.40% 0.55% 

Trợ giúp của gia đình 60.60% 3.21% 

Trợ giúp của nơi làm việc 24.00% 1.27% 

Nhìn chung, đánh giá và quản trị là hai yếu tố được xếp thứ bậc ưu tiên ở cả 3 mô hình. 

Trong bối cảnh khan hiếm nguồn lực tại các cơ sở đào tạo, phát hiện này có ý nghĩa quan 

trọng, là cơ sở cho chiến lược ưu tiên phát triển nhằm tạo lập thành công mô hình e-

learning tại Việt Nam.  

Ngoài ra, sự quan tâm dưới góc độ của người học (đang học và tiềm năng) về yếu tố dịch 

vụ cho thấy kỳ vọng của khách hàng (người học) tập trung vào khía cạnh chức năng của 
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hoạt động đào tạo nói chung và e-learning nói riêng. Tương tự, với thứ bậc cao của yếu tố 

sư phạm, nhà cung cấp (cơ sở đào tạo) đã cho thấy tín hiệu tập trung vào khía cạnh kỹ 

thuật của hoạt động đào tạo. Trong thực tế, để đạt được chất lượng trong đào tạo, hai khía 

cạnh này phải song hành cùng nhau. 

IV/ CẢM NHẬN TỪ CÁC BÊN LIÊN QUAN – TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ SO SÁNH 

1/ Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê mô tả để đo lường và so sánh cảm nhận 

về tầm quan trọng của mỗi nhóm đối tượng cũng như giữa các nhóm đối tượng. Cụ thể là: 

• Dựa trên điểm trung bình đánh giá của các tiêu chí bên trong của các yếu tố để xếp 

hạng mức quan trọng trên thang điểm 10: 

o Rất quan trọng (RQT): Điểm từ 8 đến 10 

o Quan trọng (QT): Từ 6 đến dưới 8 

o Bình thường (BT): Từ 4 đến dưới 6 

o Ít quan trọng (IQT): Từ 2 đến dưới 4 

o Không quan trọng (KQT): Từ 1 đến dưới 2 

• So sánh các tiêu chí bên trong từng yếu tố để tìm hiểu mức độ cảm nhận của các 

đối tương về tầm quan trọng 

• So sánh hai cặp đối tượng để xem xét sự khác biệt về cảm nhận:  

o Người học hiện tại và giảng viên, nhân viên và lãnh đạo (gọi chung là cán 

bộ, giảng viên) dưới góc độ là những người “trong cuộc”. 

o Người học hiện tại và người học tiềm năng dưới góc độ người bên trong và 

bên ngoài hệ thống. 

Để tìm hiểu quan điểm của các bên liên quan chủ yếu về các yếu tố tạo lập thành công hệ 

thống e-learning trong bối cảnh Việt Nam, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát người học 

(đang học và tiềm năng), lãnh đạo, giảng viên và nhân viên tại các tổ chức có đào tạo trực 

tuyến tại Việt Nam, tập trung vào 3 vùng (Bắc, Trung, Nam), cụ thể là các tỉnh/ thành 
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phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ, nơi tập trung các cơ sở đào tạo có 

áp dụng loại hình đào tạo trực tuyến, thông qua việc lựa chọn ngẫu nhiên với chi tiết như 

Bảng 6 dưới đây: 

Bảng 6: Dữ liệu khảo sát 

STT Đối tượng khảo sát Số lượng 

1 
Người học đang học tại các cơ sở đào tạo ở Việt Nam áp dụng 

các loại hình đào tạo trực tuyến 
505 

2 Người học tiềm năng ở Việt Nam 1.047 

3 
Lãnh đạo, giảng viên và cán bộ nhân viên tại các tổ chức có loại 

hình đào tạo trực tuyến 
400 

Tổng 1.952 

2/ Kết quả và bàn luận 

Kết quả khảo sát được trình bày ở Bảng 7 cho các yếu tố. Có tất cả 43 tiêu chí thuộc 8 

yếu tố. Một số yếu tố được thiết kế cho đặc thù của một hay hai đối tượng nên không có 

khảo sát các đối tượng còn lại. 

Bảng 7: So sánh tầm quan trọng của các tiêu chí  

Tiêu chí 

CBGV NHHT NHTN 

Điểm 

TB 

Xếp 

hạng 

Điểm 

TB 

Xếp 

hạng 

Điểm 

TB 

Xếp 

hạng 

Bối cảnh       

Nhu cầu xã hội 8,89 Rất QT 8,90 Rất QT 8,10 Rất QT 

Quan điểm xã hội về chất lượng 8,09 Rất QT 8,24 Rất QT 7,92 QT 

Cơ sở pháp lý 6,16 QT 9,10 Rất QT 8,40 Rất QT 

Chênh lệch địa phương về 

internet 
9,01 Rất QT 7,89 QT 8,47 Rất QT 

Nhận thức về vai trò của giảng   7,34 QT 7,91 QT 
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viên 

Công nghệ       

Giao diện 8,86 Rất QT 9,05 Rất QT 8,90 Rất QT 

An toàn bảo mật 8,95 Rất QT 8,93 Rất QT 8,98 Rất QT 

Thiết bị và đường truyền 6,13 QT 9,22 Rất QT 9,02 Rất QT 

Học tập di động   6,47 QT 7,09 QT 

Phần mềm 8,99 Rất QT     

Sư phạm       

Thiết kế khóa học 9,15 Rất QT 9,09 Rất QT 8,86 Rất QT 

Nội dung chuyên môn 9,33 Rất QT 9,30 Rất QT 8,91 Rất QT 

Hoạt động tương tác 9,04 Rất QT 7,40 QT 7,71 QT 

Năng lực/uy tín giảng viên   7,26 QT 8,43 Rất QT 

Quy trình học tập 9,15 Rất QT     

Dịch vụ       

Trợ giúp kỹ thuật người học 8,75 Rất QT 8,91 Rất QT 8,82 Rất QT 

Theo dõi và phản hồi người học 9,13 Rất QT 9,04 Rất QT 8,73 Rất QT 

Vai trò giảng viên hướng dẫn 4,88 BT 5,29 BT 5,91 BT 

Hoạt động ngoại tuyến 8,17 Rất QT 8,22 Rất QT 8,65 Rất QT 

Hướng dẫn trước khi học   9,04 Rất QT 8,54 Rất QT 

Huấn luyện và trợ giúp giảng 

viên 
8,98 Rất QT     

Quản trị       

Đầu tư của Nhà trường 8,77 Rất QT 6,81 QT 6,21 QT 

Vấn đề tuyển sinh 6,51 QT 8,70 Rất QT 8,69 Rất QT 

Quy trình xây dựng và triển khai 9,09 Rất QT 8,95 Rất QT   

Năng lực đội ngũ quản lý và 

triển khai 
9,02 Rất QT 8,97 Rất QT   

Đội ngũ giảng viên sẵn sàng 9,23 Rất QT     
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Uy tín nhà trường     8,35 Rất QT 

Học phí phù hợp     8,82 Rất QT 

Thông tin công khai và đầy đủ     8,98 Rất QT 

Đánh giá       

Đánh giá đa dạng và phù hợp 8,70 Rất QT 8,98 Rất QT 8,83 Rất QT 

Đánh giá trung thực và công 

bằng 
9,00 Rất QT 9,14 Rất QT 8,98 Rất QT 

Rà soát và cải tiến hoạt động trợ 

giúp người học 
9,17 Rất QT 9,19 Rất QT   

Rà soát và cải tiến chương trình 

đào tạo 
9,22 Rất QT 9,12 Rất QT   

Kiểm định chất lượng     8,90 Rất QT 

Đặc điểm người học       

Năng lực CNTT người học 8,38 Rất QT 8,91 Rất QT 8,03 Rất QT 

Kinh nghiệm học tập người học 5,94 BT 7,22 QT 7,30 QT 

Kiểu học tập của người học 6,77 QT 6,14 QT 7,29 QT 

Động cơ học tập 9,05 Rất QT 9,06 Rất QT 8,45 Rất QT 

Điều kiện học tập       

Chi phí học tập 7,10 QT 7,55 QT 7,22 QT 

Thời gian học tập 6,48 QT 7,28 QT 8,59 Rất QT 

Trợ giúp của gia đình 7,59 QT 8,21 Rất QT 8,09 Rất QT 

Trợ giúp của nơi làm việc 7,32 QT 8,52 Rất QT 8,41 Rất QT 

Từ dữ liệu khảo sát, có thể nhận thấy: 

Hầu hết các tiêu chí đều đạt mức độ “Quan trọng” hoặc “Rất quan trọng” ở cả ba đối 

tượng. Điều này khẳng định vai trò của các tiêu chí được ghi nhận trong phần phát triển 

các yếu tố ảnh hưởng. Khi xây dựng chính sách hoặc tổ chức triển khai, tất cả các vấn đề 

trong hệ thống tiêu chí đều cần được quan tâm mặc dù thứ tự ưu tiên có thể khác nhau 
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trong từng giai đoạn. Riêng vai trò của giảng viên hướng dẫn, cả ba đối tượng đều cảm 

nhận ở mức bình thường. Đây là một vấn đề các trường cần nghiên cứu thêm để làm rõ 

và nâng cao vai trò của giảng viên hướng dẫn trong mô hình trực tuyến. 

Người học hiện tại và người học tiềm năng không có sự khác biệt đáng kể khi chênh lệch 

điểm trong các tiêu chí phần lớn nhỏ hơn 1, cho thấy người học đã hay chưa trải nghiệm 

đều cảm nhận gần như nhau. Ba tiêu chí có chênh lệch điểm lớn hơn 1 là kiểu học tập, 

thời gian học tập và năng lực/uy tín giảng viên đều được người học tiềm năng cho rằng 

quan trọng hơn so với người học hiện tại. Hai tiêu chí đầu cho thấy có thể người học hiện 

tại đã có kinh nghiệm vượt qua được khó khăn về kiểu học tập và sự căng thẳng thời 

gian. Tiêu chí thứ ba có thể xuất phát từ tính chuẩn hóa của quá trình xây dựng môn học 

trực tuyến nên năng lực của giảng viên không tạo nên sự khác biệt lớn giữa các khóa học. 

Mặc dù vậy, các tiêu chí trên đều ở mức quan trọng trở lên, cần được quan tâm trong thiết 

kế giảng dạy. 

Cán bộ, giảng viên nhà trường và người học hiện tại đang tồn tại khá nhiều khác biệt 

đáng kể với 8 tiêu chí có chênh lệch điểm lớn hơn 1 trong 30 tiêu chí so sánh được. Các 

khác biệt này nằm ở 6 trên 8 yếu tố khảo sát, chỉ có 2 yếu tố không có khác biệt là dịch 

vụ và đánh giá. Có thể chia các khác biệt đáng kể này thành 2 nhóm: 

• Nhóm thứ nhất bao gồm những tiêu chí mà cán bộ, giảng viên quan tâm thấp hơn 

bao gồm cơ sở pháp lý của văn bằng, thiết bị và đường truyền, tuyển sinh, kinh 

nghiệm học tập của người học và sự trợ giúp của nơi làm việc. Sự khác biệt này 

lưu ý nhà trường cần quan tâm đến lo lắng của người học liên quan đến cơ sở pháp 

lý và thiết bị, đường truyền. Mặt khác, nhà trường cần tìm hiểu thêm về tuyển 

sinh, ảnh hưởng của kinh nghiệm học tập trước đó cũng như sự hỗ trợ tại nơi làm 

việc. 

• Nhóm thứ hai bao gồm những tiêu chí mà cán bộ, giảng viên quan tâm cao hơn so 

với người học hiện tại bao gồm chênh lệch địa phương về internet, hoạt động 

tương tác và đầu tư của nhà trường. Sự khác biệt này lưu ý nhà trường về cải thiện 
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hoạt động tương tác để người học thấy được tầm quan trọng trong học tập trực 

tuyến. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu về tình trạng tiếp cận internet tại các địa 

phương của người học hiện tại và người học tiềm năng để làm rõ mức độ ảnh 

hưởng thực sự vì người học tiềm năng có mức quan tâm cao hơn so với người học 

hiện tại. Sự khác biệt liên quan đến vấn đề đầu tư của nhà trường cũng cần nghiên 

cứu làm rõ nguyên nhân. Một giả thiết có thể đặt ra là người học quan tâm đến sản 

phẩm cuối cùng mà họ thụ hưởng hơn là những vấn đề thuộc quản trị của nhà 

trường. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Chương này nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo lập thành công e-learning trong 

GDĐH trong bối cảnh Việt Nam dưới góc độ cảm nhận của các bên liên quan thông qua 

khảo sát người học và nhà trường. Các vấn đề được rút ra qua nghiên cứu là: 

1. Kết quả phân tích khẳng định các yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo lập thành công e-

learning trong GDĐH trên các phương diện bối cảnh, công nghệ, sư phạm, dịch 

vụ, quản trị, đánh giá, đặc điểm người học và điều kiện người học, phù hợp với 

các nghiên cứu trước đó. 

2. Về tầm quan trọng của các yếu tố, người học hiện tại và người học tiềm năng 

thống nhất đánh giá vượt trội cho vai trò của đánh giá, dịch vụ và quản trị. Trong 

khi đó, nhà trường (giảng viên, nhân viên và nhà quản lý) xem sư phạm, đánh giá 

và quản trị là các yếu tố quan trọng nhất. Như vậy, các bên khá thống nhất về cách 

tiếp cận e-learning như một sản phẩm mà các bên đều mong muốn chất lượng. 

Mặc dù vậy, sự khác biệt liên quan đến dịch vụ cho thấy nhà trường cần quan tâm 

hơn đến vấn đề cung cấp sự hỗ trợ nhiều hơn cho người học. Bên cạnh đó, sự khác 

biệt liên quan đến sư phạm cho thấy người học chưa thực sự chia sẻ quan điểm với 

nhà trường về vấn đề giảng dạy, kể cả người học hiện tại và người học tiềm năng. 

Đây là một vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu thêm. 
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3. Việc so sánh cảm nhận của các bên trong từng nhân tố cụ thể cho phép ghi nhận 

một số khác biệt lớn cần lưu ý. Nhà trường đang có khuynh hướng đánh giá thấp 

hơn đáng kể những vấn đề của người học như cơ sở pháp lý, việc đầu tư cho thiết 

bị, đường truyền, vấn đề tuyển sinh. Ngược lại, một số vấn đề nhà trường lo lắng 

nhưng người học không quan tâm bằng như sự khác biệt về điều kiện internet tại 

địa phương hoặc vấn đề tương tác trong học tập. 

4. Việc hiểu biết về cảm nhận của “người trong cuộc” cung cấp thông tin hữu ích cho 

việc xây dựng chính sách phát triển e-learning quốc gia cũng như việc triển khai e-

learning tại các cơ sở GDĐH. 
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Chương 5 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN E-

LEARNING VÀ MÔ HÌNH E-LEARNING TRONG GIÁO DỤC 

ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM 

 

I/ CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN E-LEARNING TRONG 

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM 

1/ Căn cứ pháp lý 

Việc xây dựng chính sách phát triển e-learning cho GDĐH tại VN phù hợp với chủ 

trương của Đảng và Nhà nước và thuộc thẩm quyền Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

• Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 - 11 – 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

• Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01-7-2014 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công 

nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.  

• Luật Giáo dục đại học giao Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối giúp 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học và một trong những 

trách nhiệm là ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và 

tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học; chiến lược, 

quy hoạch, chính sách phát triển giáo dục đại học để đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh của đất nước. 

• Luật Công nghệ thông tin giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện 

hoạt động giáo dục và đào tạo, công nhận giá trị pháp lý của văn bằng, chứng chỉ 
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trong hoạt động giáo dục và đào tạo trên môi trường mạng và thực hiện kiểm định 

chất lượng giáo dục và đào tạo trên môi trường mạng. 

• Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/01/2017 phê duyệt 

Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt 

động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và 

đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025". 

• Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi 

số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”  

2/ Mục tiêu phát triển e-learning trong giáo dục đại học tại Việt Nam 

Nghiên cứu này nhằm đề xuất mục tiêu và các giải pháp phát triển e-learning trong 

GDĐH tại Việt Nam, làm tài liệu tham khảo cho việc xây dựng chính sách liên quan. Để 

tiếp cận một cách có hệ thống mục tiêu và các giải pháp cho chính sách phát triển e-

learning, nghiên cứu sử dụng công cụ cây vấn đề (problem-tree) bao gồm các bước sau: 

1. Xác định vấn đề cần giải quyết. Đây là một thách thức đặt ra trong thực tiễn, đòi 

hỏi sự can thiệp của Nhà nước bằng một chính sách. 

2. Xem xét các hệ quả của vấn đề cần giải quyết. Hệ quả bao gồm những tác động 

tiêu cực do vấn đề cần giải quyết gây ra. Xem xét các hệ quả cho phép đánh giá 

tầm quan trọng của vấn đề cần giải quyết, làm cơ sở cho việc xác định thứ tự ưu 

tiên của chính sách cũng như cân đối nguồn lực cho việc thực hiện các giải pháp 

trong chính sách. 

3. Xem xét các tồn tại dẫn đến vấn đề cần giải quyết. Các tồn tại này nếu xử lý được 

sẽ giúp giải quyết được vấn đề đặt ra cũng như khắc phục các hệ quả. 

4. Xác lập mục tiêu chung của chính sách dựa trên vấn đề cần giải quyết. 

5. Xác lập các mục tiêu cụ thể trên cơ sở các tồn tại đã xem xét. 

6. Xây dựng các giải pháp nhằm giải quyết các mục tiêu cụ thể được đề ra. Nếu các 

giải pháp được thiết lập và triển khai đúng đắn, các tồn tại sẽ được xử lý và kết 
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quả là các mục tiêu cụ thể sẽ đạt được. Khi đó, vấn đề cần giải quyết sẽ được giải 

quyết và mục tiêu chung của chính sách sẽ đạt được. 

Phần này sẽ trình bày quá trình xác định mục tiêu (từ bước 1 đến bước 5). Việc xác định 

giải pháp (bước 6) sẽ được trình bày ở phần tiếp theo của chương: 

a/ Vấn đề cần giải quyết 

Vấn đề cần giải quyết của việc phát triển e-learning trong giáo dục Việt Nam là có thể 

xác định là “E-learning trong giáo dục đại học Việt Nam phát triển ở mức thấp”. Điều 

này thể hiện qua kết quả của các nghiên cứu về xu thế phát triển e-learning trên thế giới 

và thực trạng phát triển e-learning trong GDĐH tại Việt Nam tại Chương 2. 

b/ Các hệ quả của vấn đề 

Việc phát triển ở mức độ thấp của e-learning trong giáo dục đại học Việt Nam có ảnh 

hưởng quan trọng đến sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Cụ thể là: 

• Chậm thực hiện chuyển đổi số quốc gia và nâng cao năng lực số cho đội ngũ lao 

động 

• Thiếu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế 

• Vấn đề bất bình đẳng về cơ hội học tập tiếp tục kéo dài. 

• Thách thức trong việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời 

• Hạn chế sự phát triển của các trường đại học Việt Nam 

c/ Các tồn tại liên quan đến vấn đề phát triển e-learning 

Chương 3 đã phân tích và ghi nhận những tồn tại trong nội tại của cơ sở giáo dục đại học 

và những hạn chế từ phía vai trò Nhà nước: 

• Các tồn tại trong nội tại cơ sở giáo dục đại học  

o Sản phẩm e-learning còn khiêm tốn để đáp ứng nhu cầu xã hội 

o Đội ngũ giảng viên chưa sẵn sàng cho phát triển e-learning 
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o Dịch vụ hỗ trợ người học còn hạn chế 

o Cơ sở hạ tầng công nghệ chưa được đầu tư đúng mức 

o Nguồn lực tài chính của các trường còn hạn chế 

o Thiếu chiến lược phát triển và hệ thống quản lý chưa phù hợp 

o Các hoạt động hợp tác chưa phát triển 

o Hoạt động nghiên cứu chưa đóng góp cho phát triển 

• Những hạn chế trong vai trò của Nhà nước 

o Thiếu chiến lược phát triển e-learning trong giáo dục đại học 

o Các quy định chưa đồng bộ và cụ thể 

o Thiếu các chương trình hỗ trợ các trường thúc đẩy e-learning phát triển 

o Thiếu cơ chế thúc đẩy sự hợp tác, hoạt động nghiên cứu, hệ thống thông tin 

và kết nối e-learning với giáo dục truyền thống 

Các tồn tại trong nội tại các cơ sở giáo dục đại học hạn chế khả năng phát triển e-learning 

và cần có vai trò của Nhà nước để định hình, hỗ trợ và thúc đẩy. 

d/ Đề xuất mục tiêu phát triển e-learning trong giáo dục Việt Nam 

Trên cơ sở các phân tích trên, có thể dựa vào công cụ “cây vấn đề” để xác định mục tiêu 

chung cho việc phát triển e-learning trong giáo dục đại học tại Việt Nam cũng như các 

mục tiêu cụ thể. Mục tiêu chung được đưa ra trên cơ sở vấn đề cần giải quyết và các hệ 

quả đi kèm. Mục tiêu cụ thể nhằm giải quyết các tồn tại trong trong nội tại của cơ sở giáo 

dục đại học và những hạn chế từ phía vai trò Nhà nước. 

Mục tiêu chung: 

Đẩy mạnh phát triển e-learning trong GDĐH đáp ứng một cách hữu hiệu các yêu cầu của 

đất nước. Việc phát triển e-learning giúp: 
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1. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của 

đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng mục tiêu 

chuyển đổi số quốc gia. 

2. Mở rộng cơ hội học tập cho mọi thành viên trong xã hội, hướng đến xây dựng xã 

hội học tập và giảm bất bình đẳng về cơ hội học tập.  

3. Nâng cao năng lực các trường đại học Việt Nam. 

Mục tiêu cụ thể 

Theo nguyên lý “cây vấn đề”, các mục tiêu cụ thể được xây dựng nhằm khắc phục các 

tồn tại mang tính chất nguyên nhân của vấn đề cần giải quyết. Dựa trên các tồn tại được 

trình bày bên trên, nghiên cứu đề xuất 16 mục tiêu cụ thể chia thành 3 nhóm như sau: 

(1) Nhóm mục tiêu xây dựng chính sách gồm hai mục tiêu gắn với vai trò định hình của 

Nhà nước đối với sự phát triển e-learning. 

• Mục tiêu 1: Xây dựng tầm nhìn và khuôn khổ của chính sách phát triển e-learning 

trong giáo dục đại học Việt Nam. 

• Mục tiêu 2: Xây dựng cơ chế và tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng e-learning trong 

giáo dục đại học Việt Nam. 

(2) Nhóm mục tiêu xây dựng năng lực e-learning Việt Nam gồm 9 mục tiêu, thể hiện vai 

trò hỗ trợ của Nhà nước trong việc tạo “cú hích” ban đầu cho e-learning. 

• Mục tiêu 3: Chuyển đổi mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập trên cơ sở 

ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 

• Mục tiêu 4: Phát triển các chương trình đào tạo e-learning phong phú đáp ứng nhu 

cầu xã hội. 

• Mục tiêu 5: Xây dựng nguồn nội dung số quốc gia dồi dào, chất lượng cao và 

được chia sẻ trên hệ thống đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng. 

• Mục tiêu 6: Phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu phát triển e-learning 



 

95 | P a g e  
 

• Mục tiêu 7: Xây dựng hệ thống hỗ trợ hữu hiệu người học e-learning 

• Mục tiêu 8: Phát triển và ứng dụng rộng rãi hệ thống quản lý học tập đáp ứng nhu 

cầu triển khai các mô hình e-learning. 

• Mục tiêu 9: Thiết bị và phần mềm đáp ứng nhu cầu xây dựng và chuyển tải nội 

dung học tập. 

• Mục tiêu 10: Nâng cao năng lực quản lý của cơ sở đào tạo 

(3) Nhóm mục tiêu xây dựng cơ chế gồm 5 mục tiêu gắn với vai trò phối hợp, kết nối của 

Nhà nước. 

• Mục tiêu 11: Tăng cường khả năng tiếp cận internet của người học các địa 

phương. 

• Mục tiêu 12: Hình thành hệ thống thông tin phục vụ cho quản lý, nghiên cứu và 

thực hiện trách nhiệm giải trình 

• Mục tiêu 13: Thúc đẩy mạnh mẽ việc thừa nhận tín chỉ và công nhận kết quả học 

tập giữa các trường và giữa các phương thức học tập. 

• Mục tiêu 14: Đẩy mạnh nghiên cứu e-learning phục vụ đổi mới giảng dạy và 

hoạch định chính sách. 

• Mục tiêu 15: Hình thành mạng lưới hợp tác giữa các trường đại học, giữa trường 

đại học và doanh nghiệp, giữa khu vực công và khu vực tư nhân. 

• Mục tiêu 16: Việt Nam tham gia tích cực hợp tác quốc tế về e-learning 

3/ Mô hình e-learning Việt Nam đề xuất 

Mô hình e-learning trong GDĐH Việt Nam là những đặc trưng cơ bản của e-learning mà 

chính sách phát triển hướng đến, bao gồm định nghĩa, phương thức áp dụng,  phạm vi áp 

dụng và tính chuyển hóa. Mô hình e-learning đề xuất phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

• Đáp ứng mục tiêu của Việt Nam về phát triển e-learning trong GDĐH. 

• Phù hợp với xu thế thế giới. 

• Phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 
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a/ Định nghĩa 

Dựa trên kết quả nghiên cứu ở Chương 1, định nghĩa e-learning được đề xuất trong mô 

hình như sau: 

E-learning (học tập điện tử) là một phương thức giảng dạy và học tập đổi mới không 

ngừng dựa trên việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng cường 

tính linh hoạt và thúc đẩy sự tương tác và hợp tác trong học tập, lấy người học làm 

trung tâm và hướng đến sự cá nhân hóa việc học. 

b/ Các phương thức áp dụng 

Căn cứ kết quả nghiên cứu ở Chương 1 đối chiếu với mục tiêu phát triển trong phần 2.5, 

chúng tôi đề xuất mô hình e-learning bao gồm các phương thức áp dụng sau: 

• Phương thức trực tuyến trong đó việc học tập trực tiếp nếu có chỉ ở một mức độ 

khá nhỏ mang tính chất bổ sung cho học tập trực tuyến.  

• Phương thức kết hợp, trong đó học tập trực tiếp và học tập trực tuyến đều có vai 

trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu học tập.  

• Phương thức bổ trợ, trong đó việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở mức độ hỗ trợ, bổ sung để tăng cường tính 

tương tác, tính chủ động, sáng tạo của người học. 

• Các hình thức MOOCs đa dạng giúp người học có được kiến thức, kỹ năng cụ thể 

cho một vấn đề. Các khóa học MOOCs có thể được hoặc không được thừa nhận 

tín chỉ. 

Các phương thức trên có thể áp dụng ở cấp độ khóa học trong đó một khóa học có thể 

thực hiện theo phương thức trực tuyến, kết hợp hoặc bổ trợ. Việc áp dụng có thể mở rộng 

ra cho toàn bộ chương trình đào tạo hoặc cơ sở đào tạo.  

c/ Phạm vi áp dụng 
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Phạm vi áp dụng e-learning đề xuất bao gồm đào tạo chính quy, đào tạo từ xa và phục vụ 

cộng đồng thông qua MOOCs dựa trên xu thế chung của thế giới và đáp ứng mục tiêu 

phát triển e-learning tại Việt Nam. 

d/ Việc áp dụng mô hình tại các trường đại học 

Quá trình áp dụng các mô hình e-learning tại các trường đại học có những đặc điểm sau: 

• Quá trình chuyển đổi về mô hình giáo dục là một quá trình dài gắn với sự chuyển 

đổi nhận thức, thay đổi hành vi và nâng cao năng lực của giảng viên.  

• Sự đa dạng của các mô hình e-learning xuất phát từ những đặc điểm của giảng 

viên, của môn học, của bối cảnh người học, cơ sở đào tạo và địa phương.  

• Bên cạnh đó, sự đa dạng cũng chính là quá trình tiến hóa không ngừng của e-

learning hướng đến một sự chuyển đổi về chất lượng giảng dạy. 

• Quá trình chuyển đổi nhanh hay chậm ngoài các yếu tố khách quan, còn phụ thuộc 

vào sự định hướng và hỗ trợ từ phía nhà trường và nhà nước. 

4/ Phân kỳ các mục tiêu  

Việc phân kỳ các mục tiêu dựa trên các nguyên tắc sau: 

• Chính sách phát triển e-learning trong giáo dục đại học cần có với tầm nhìn đến 

năm 2030, cùng thời điểm với Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 của 

Đảng, Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chương trình nghị sự 2030 vì sự 

phát triển bền vững của Liên hiệp quốc mà Việt Nam đã cam kết. 

• Việc phân kỳ cần xem xét ưu tiên theo yêu cầu của các bên liên quan. Theo khảo 

sát các bên liên quan, vấn đề quan tâm hàng đầu nằm trong nâng cao năng lực của 

cơ sở đào tạo, bao gồm công tác đánh giá (bao gồm cả đánh giá người học và đánh 

giá cải tiến), quản trị, dịch vụ, đào tạo và công nghệ. Các vấn đề thuộc về người 

học và môi trường (kinh tế, xã hội, văn hóa, pháp lý) cần xem xét trong một kế 

hoạch dài hạn. 
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• Việc phân kỳ cần tham khảo kinh nghiệm thế giới. Áp dụng vào bối cảnh Việt 

Nam, có thể phân kỳ mục tiêu phát triển e-learning thành ba giai đoạn: 

o Giai đoạn đầu tập trung vào tạo lập các yếu tố cơ bản để phát triển e-

learning.  

o Giai đoạn thứ hai phát triển mạnh mẽ các thành phần của e-learning. 

o Giai đoạn thứ ba tăng cường tính tích hợp và hướng đến hiệu quả. 

Trên cơ sở các nguyên tắc trên, đề tài đề xuất: 

Mục tiêu phát triển e-learning đề xuất có tầm nhìn đến năm 2030 và có thể chia thành 3 

giai đoạn. 

Giai đoạn 2021-2023: Xây dựng các yếu tố cơ bản để phát triển e-learning, bao gồm: 

• Ban hành chính sách phát triển và khuôn khổ pháp lý, tiêu chuẩn bảo đảm chất 

lượng e-learning, tiêu chuẩn nội dung số, phát triển và thúc đẩy sử dụng hệ thống 

quản lý học tập. 

• Bước đầu phát triển đội ngũ giảng viên, nâng cao năng lực quản lý, năng lực hỗ 

trợ người học. 

• Xây dựng cơ chế hỗ trợ người học tiếp cận internet. 

• Đầu tư ban đầu cho một số cơ sở đào tạo trọng điểm để phát triển chương trình và 

nội dung số, bao gồm MOOCs. 

• Chuẩn bị tiền đề cho các vấn đề về hệ thống thông tin, hợp tác trong nước và hợp 

tác quốc tế. 

Giai đoạn 2024-2027: Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các chương trình và nội dung số, bảo 

đảm chất lượng đồng thời chuẩn bị tiền đề cho giai đoạn tiếp theo, bao gồm: 

• Tiếp tục duy trì và mở rộng phát triển đội ngũ giảng viên, nâng cao năng lực quản 

lý, năng lực hỗ trợ người học. 

• Mở rộng đầu tư các cơ sở đào tạo đáp ứng các yếu tố về đội ngũ, năng lực quản lý. 
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• Đẩy mạnh các chương trình đào tạo trực tuyến, đổi mới phương pháp giảng dạy 

ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 

• Phát triển mạnh mẽ nội dung số quốc gia, bao gồm MOOCs. 

• Triển khai công tác bảo đảm chất lượng e-learning. 

• Triển khai hệ thống thông tin và một số hợp tác trong nước và quốc tế. 

• Chuẩn bị tiền đề cho việc thừa nhận tín chỉ,  

• Đánh giá kết quả chiến lược phát triển e-learning. 

Giai đoạn 2028-2030: Tích hợp các yếu tố của toàn hệ thống để mang lại hiệu quả bên 

cạnh việc mở rộng quy mô. Các công việc cụ thể bao gồm: 

• Điều chỉnh chiến lược phát triển và khuôn khổ pháp lý, tiêu chuẩn bảo đảm chất 

lượng e-learning, tiêu chuẩn nội dung số dựa trên kết quả đánh giá. 

• Mở rộng các chương trình đào tạo trực tuyến, đổi mới phương pháp giảng dạy ứng 

dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào những ngành, lĩnh vực về khoa học, 

công nghệ. 

• Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng nội dung số và MOOCs quốc gia, kết nối 

với các trường đại học và MOOCs quốc tế. 

• Nâng cao công tác bảo đảm chất lượng e-learning theo chuẩn quốc tế. 

• Triển khai mạnh mẽ hợp tác trong nước và quốc tế, thừa nhận tín chỉ. 

• Đánh giá tổng thể chính sách và nghiên cứu chiến lược phát triển e-learning ở tầm 

cao mới. 

II/ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN E-LEARNING TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

TẠI VIỆT NAM 

Việc xây dựng giải pháp phát triển e-learning trong GDĐH tại VN dựa trên một số 

nguyên tắc sau đây: 

• Các giải pháp được hình thành trên cơ sở thực hiện các mục tiêu cụ thể trong chiến 

lược phát triển e-learning 
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• Kết hợp vai trò của Nhà nước và các bên có lợi ích liên quan để các giải pháp đạt 

hiệu quả cao nhất. 

Các giải pháp đề xuất được sắp xếp theo mục tiêu cụ thể, bao gồm: 

Mục tiêu 1: Xây dựng tầm nhìn và khuôn khổ phát triển e-learning trong giáo dục đại 

học Việt Nam. 

Giải pháp đề xuất 

1.1. Xây dựng và ban hành Đề án phát triển e-learning trong giáo dục đại học Việt 

Nam, tầm nhìn đến năm 2030.  

1.2. Xây dựng và ban hành Quy chế áp dụng e-learning trong giáo dục đại học Việt 

Nam. 

1.3. Biên soạn báo cáo “E-learning trong giáo dục đại học Việt Nam – Tầm nhìn đến 

2030” là tài liệu cung cấp thông tin liên quan đến lợi ích, định hướng, các mô 

hình áp dụng và các cơ hội hợp tác, phát triển. 

1.4. Đánh giá và có báo cáo cập nhật tình hình thực hiện Đề án từng giai đoạn. 

Mục tiêu 2: Xây dựng cơ chế và tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng e-learning 

Giải pháp đề xuất 

2.1. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn chất lượng đối với e-learning ở cấp độ khóa 

học, chương trình đào tạo và cơ sở đào tạo. 

2.2. Xây dựng quy định về tổ chức công tác bảo đảm chất lượng tại các trường liên 

quan đến e-learning.  

2.3. Xây dựng kế hoạch triển khai và đánh giá công tác bảo đảm chất lượng liên 

quan đến e-learning. 

Mục tiêu 3: Chuyển đổi mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập trên cơ sở ứng 

dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 
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Giải pháp đề xuất 

3.1. Xây dựng và ban hành Chương trình chuyển đổi phương pháp giảng dạy và 

học tập trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (dưới đây gọi 

tắt là Chương trình chuyển đổi số). Các trường đại học đăng ký tham gia 

Chương trình để được ưu tiên hỗ trợ trong các chương trình nâng cao năng lực 

phát triển e-learning. Các trường cam kết chia sẻ một phần nội dung số cho 

MOOCs quốc gia. Chương trình kéo dài đến năm 2030, tuy nhiên sẽ được đánh 

giá giữa kỳ vào năm 2027. 

3.2. Xây dựng và chọn lựa một số trường tham gia Chương trình xây dựng khóa 

học mẫu e-learning theo các mô hình khác nhau và ở những lĩnh vực khác 

nhau. Các trường tham gia được hỗ trợ từ Chương trình xây dựng nội dung số 

quốc gia. Sang giai đoạn 2028-2030, chú ý ưu tiên các môn học thuộc nhóm 

ngành khoa học, công nghệ.  

3.3. Xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyển đổi phương pháp giảng dạy và học tập 

trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Tổ chức tập huấn 

cho các trường tham gia. 

Mục tiêu 4: Phát triển các chương trình đào tạo e-learning phong phú đáp ứng nhu 

cầu xã hội. 

Giải pháp đề xuất 

4.1. Ban hành Chương trình phát triển chương trình đào tạo e-learning. Các trường 

đại học đăng ký tham gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lựa chọn các chương 

trình được tài trợ để phát triển. Giai đoạn 2021-2023, lựa chọn căn cứ vào mức 

độ hoàn chỉnh của chương trình đã thực hiện. Từ năm 2024, ưu tiên các ngành 

chưa được đào tạo trực tuyến. Từ năm 2028, ưu tiên các ngành về khoa học và 

công nghệ. Chương trình bao gồm quy trình tư vấn xây dựng và nghiệm thu 

chương trình đào tạo và đề cương môn học.  
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4.2. Hỗ trợ xây dựng nội dung số cho các hoạt động học tập như trò chơi học tập, 

phần mềm mô phỏng, phim hoạt hình… 

Mục tiêu 5: Xây dựng nguồn nội dung số quốc gia dồi dào, chất lượng cao và được 

chia sẻ trên hệ thống đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng. 

Giải pháp đề xuất 

5.1. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn nội dung số và tiêu chuẩn MOOCs Việt Nam, 

phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. 

5.2. Hỗ trợ phát triển nội dung số theo Chương trình chuyển đổi phương pháp giảng 

dạy và học tập trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông và 

Chương trình phát triển chương trình đào tạo e-learning. 

5.3. Xây dựng và triển khai Dự án MOOCs Việt Nam bao gồm xây dựng nền tảng 

MOOCs, vận hành thử nghiệm và sau đó hình thành và chuyển giao việc quản 

lý vận hành cho Tổ chức MOOCs Việt nam. 

Mục tiêu 6: Phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu phát triển e-learning 

Giải pháp đề xuất 

6.1. Xây dựng tiêu chuẩn năng lực giảng viên e-learning, xác định các kiến thức, kỹ 

năng và thái độ cần có của giảng viên e-learning. Hướng đến yêu cầu giảng viên 

đạt tiêu chuẩn năng lực mới được tham gia giảng dạy e-learning. 

6.2. Xây dựng chương trình đào tạo giảng viên e-learning theo phương thức kết hợp.  

6.3. Tuyển sinh và đào tạo một số khóa cho các trường có đăng ký tham gia Chương 

trình chuyển đổi phương pháp giảng dạy và học tập trên cơ sở ứng dụng công 

nghệ thông tin và truyền thông và Chương trình phát triển chương trình đào tạo 

e-learning. Người học được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn giảng viên e-learning. 

Sau đó, chuyển giao việc đào tạo cho một vài trường có năng lực thực hiện. 
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6.4. Phát triển cổng thông tin phục vụ đào tạo giảng viên và cung cấp diễn đàn chia 

sẻ kinh nghiệm. Khi MOOCs Việt Nam đi vào hoạt động sẽ chuyển sang nền 

tảng MOOCs Việt Nam. 

6.5. Tổ chức hội thảo tập huấn và khuyến khích các trường thành lập bộ phận Giảng 

dạy và Học tập (Teaching and Learning) chuyên hướng dẫn các giảng viên về 

đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu về giảng dạy và mở các lớp tập 

huấn cho người học về phương pháp học tập hiệu quả.  

Mục tiêu 7: Xây dựng hệ thống hỗ trợ hữu hiệu người học e-learning 

Giải pháp đề xuất 

7.1. Xây dựng cổng hỗ trợ người học e-learning bao gồm các quy định về e-

learning, diễn đàn thảo luận và giải đáp thắc mắc, các khóa học tự học về các kỹ 

năng học tập, quản lý thời gian… Sau khi MOOCs Việt Nam hoàn thành sẽ 

chuyển giao về MOOCs Việt Nam quản lý. 

7.2. Biên soạn Cẩm nang học tập e-learning phiên bản số để cung cấp miễn phí cho 

người học. 

7.3. Tổ chức hội thảo về hỗ trợ người học e-learning để tập huấn, chia sẻ kinh 

nghiệm. 

Mục tiêu 8: Phát triển và ứng dụng rộng rãi hệ thống quản lý học tập đáp ứng nhu 

cầu triển khai các mô hình e-learning 

Giải pháp đề xuất 

8.1. Xây dựng tiêu chuẩn về các tính năng tối thiểu của hệ thống quản lý học tập đáp 

ứng nhu cầu e-learning. 

8.2. Triển khai Dự án phát triển LMS dùng chung trên cơ sở kết hợp với một bên 

thứ ba. Nhà nước đặt hàng và nghiệm thu. Bên thứ ba cung cấp cho các trường 

và thu phí. 
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Mục tiêu 9: Thiết bị và phần mềm đầy đủ cho việc xây dựng và chuyển tải nội dung 

học tập 

Giải pháp đề xuất 

9.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với các công ty viễn thông để cung cấp dịch 

vụ đám mây với giá hợp lý cho các trường thay thế cho việc đầu tư vào thiết bị 

và phần mềm chuyển tải nội dung.2 

9.2. Hỗ trợ xúc tiến các dự án hợp tác phát triển một số phần mềm xây dựng nội 

dung học tập trên nền tảng mã nguồn mở để cung cấp cho các trường dưới dạng 

cài đặt hoặc dịch vụ đám mây. 

9.3. Xây dựng tài liệu hướng dẫn thiết kế hệ thống thu hình, biên tập học liệu số đáp 

ứng tiêu chuẩn đồng thời phù hợp với mục tiêu sử dụng và nguồn kinh phí của 

trường. 

9.4. Đầu tư cho một số trường phát triển hệ thống studio và các thiết bị, phần mềm 

tương ứng phục vụ việc sản xuất nội dung số theo Chương trình phát triển nội 

dung số quốc gia. 

Mục tiêu 10: Nâng cao năng lực quản lý của cơ sở đào tạo 

Giải pháp đề xuất 

10.1. Xây dựng và thực hiện Chương trình nâng cao năng lực quản lý e-learning, 

bao gồm các hoạt động đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý e-learning cho 

lãnh đạo và các bộ phận quản lý đào tạo, phát triển học liệu, quản lý hệ thống 

thông tin… 

10.2. Hình thành Câu lạc bộ hay hình thức tương tự, bao gồm lãnh đạo các trường 

quan tâm đến phát triển e-learning để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát 

triển e-learning. 

 
2 Đối với thiết bị và phần mềm chuyển tải nội dung môn học, các trường sử dụng hệ thống LMS dùng chung dưới 
dạng dịch vụ sẽ có sẵn trong gói dịch vụ. 
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Mục tiêu 11: Tăng cường khả năng tiếp cận internet của người học các địa phương 

Giải pháp đề xuất 

11.1. Xây dựng và triển khai Chương trình tăng cường khả năng tiếp cận internet cho 

người học trực tuyến các địa phương. Trong Chương trình này, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ internet để xây dựng gói 

internet giá hợp lý cho người học. Các trường đại học cần có đánh giá về khả 

năng tiếp cận internet của người học ở các địa phương để có sự hỗ trợ cần thiết 

như đặt trạm từ xa tại địa phương để người học có thể tiếp cận thuận lợi hơn. 

Trạm từ xa trong bối cảnh e-learning không nhất thiết phải là cơ sở giáo dục 

mà là đơn vị có thể cung cấp phòng máy tính có kết nối internet.  

11.2. Khuyến khích các trường đại học xây dựng môi trường học tập di động (mobile 

learning). Đây vừa là xu thế chung, vừa đáp ứng được thực tế tình hình trang bị 

thiết bị và kết nối di động ngày càng phổ biến.  

11.3. Tổ chức Hội thảo giới thiệu các mô hình học di động. 

Mục tiêu 12: Xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ phục vụ cho quản lý, nghiên cứu và 

thực hiện trách nhiệm giải trình 

Giải pháp đề xuất 

12.1. Xây dựng quy định về hệ thống thông tin e-learning xác định khung dữ liệu 

báo cáo, trách nhiệm và quyền hạn của các bên, các vấn đề về công bố thông 

tin, an toàn và bảo mật dữ liệu. 

12.2. Xây dựng Cổng thông tin e-learning là nơi thu thập dữ liệu, trích xuất thông 

tin theo phân quyền. Các trường tổ chức công việc nhập dữ liệu định kỳ theo 

quy định. 

12.3. Công bố sách trắng hàng năm bao gồm các số liệu, thông tin về phương thức 

học tập e-learning và các chủ trương, chính sách mới của Nhà nước. 
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Mục tiêu 13: Thúc đẩy mạnh mẽ việc thừa nhận tín chỉ và công nhận kết quả học tập 

giữa các trường và giữa các phương thức học tập 

Giải pháp đề xuất 

13.1. Nghiên cứu các mô hình đã áp dụng trên thế giới và định hướng cho việc triển 

khai tại Việt Nam. 

13.2. Xây dựng và ban hành các quy định trong từng lĩnh vực cụ thể như đầu vào 

của giáo dục đại học đối với người lớn, mức độ chấp nhận các khóa học 

MOOCs, quy trình thừa nhận lẫn nhau giữa chương trình e-learning và chương 

trình truyền thống… 

13.3. Xây dựng Trung tâm đánh giá để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công nhận 

kết quả học tập đối với một số lĩnh vực cụ thể. 

Mục tiêu 14: Đẩy mạnh nghiên cứu e-learning phục vụ đổi mới giảng dạy và hoạch 

định chính sách 

Giải pháp đề xuất 

14.1. Xây dựng Chương trình nghiên cứu e-learning để thúc đẩy các nghiên cứu theo 

cơ chế đặt hàng có cạnh tranh. Chương trình được triển khai hàng năm dựa trên 

ngân sách hoặc nguồn tài trợ với các đề tài được chia nhỏ để hoàn thành trong 

thời gian 6 tháng hay 1 năm phục vụ cho Chương trình. 

Mục tiêu 15: Hình thành mạng lưới hợp tác giữa các trường đại học, giữa trường đại 

học và doanh nghiệp, giữa khu vực công và khu vực tư nhân 

Giải pháp đề xuất 

15.1. Nghiên cứu các mô hình hợp tác trong phát triển e-learning trên thế giới, đánh 

giá điều kiện áp dụng tại Việt Nam và đề xuất các mô hình khả thi.  

15.2. Triển khai thí điểm một mô hình hợp tác do Bộ Giáo dục và Đại học chủ trì. 
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15.3. Khuyến khích và hỗ trợ các trường tự xây dựng mô hình. 

Mục tiêu 16: Tham gia tích cực hợp tác quốc tế về e-learning 

Giải pháp đề xuất 

16.1. Khuyến khích các trường đại học Việt Nam tham gia hoạt động hợp tác quốc tế 

e-learning như tham gia các tổ chức quốc tế, đăng cai tổ chức các hội nghị 

quốc tế, tham gia các khóa học trên các nền tảng MOOCs quốc tế, hợp tác với 

các trường đại học trong khu vực và trên thế giới thông qua hỗ trợ công tác tổ 

chức. 

16.2. Bộ Giáo dục và Đào tạo kết nối các tổ chức quốc tế với các trường đại học Việt 

Nam, giới thiệu các dự án cho các trường. 

16.3. Các trường đại học chủ động phát triển các quan hệ hợp tác. 

III/ CƠ CHẾ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG E-LEARNING 

1/ Các định hướng chiến lược 

a/ Công tác bảo đảm chất lượng (QA) nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của e-

learning trong GDĐH tại Việt Nam, bao gồm: 

• Sự hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan: Các bên liên quan trực tiếp đến e-

learning bao gồm người học, giảng viên và cơ sở đào tạo. Ở một phạm vi rộng 

hơn, e-learning liên quan đến người sử dụng lao động, lợi ích xã hội và mục tiêu 

phát triển kinh tế, xã hội của Nhà nước.  

• Hội nhập quốc tế về e-learning trong giáo dục đại học, từng bước đưa các tiêu 

chuẩn và quy định phù hợp với chuẩn mực chung của thế giới đồng thời đẩy mạnh 

quá trình tham gia, đóng góp ý kiến, hợp tác, thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và 

thế giới ở các cấp độ quốc gia, tổ chức và cơ sở đào tạo. 

b/ Vai trò của bảo đảm chất lượng trong quá trình phát triển e-learning 
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Xuất phát từ bối cảnh VN và đặc điểm của e-learning, công tác QA cần được đặt ở mức 

ưu tiên cao và có vai trò khác nhau trong lộ trình phát triển. Cụ thể là: 

• Ưu tiên thực hiện bảo đảm chất lượng e-learning: Sự phát triển nhanh chóng của e-

learning trong GDĐH tại VN cần đặt một thứ tự ưu tiên cao cho công tác QA ngay 

từ đầu để khẳng định về chất lượng của phương thức đào tạo này. 

• Vai trò của bảo đảm chất lượng trong lộ trình phát triển cần phân chia thành các 

giai đoạn phù hợp với chính sách phát triển e-learning. 

c/ Lựa chọn các mô hình bảo đảm chất lượng 

• Tích hợp: Trong bối cảnh Việt Nam và phù hợp với mục tiêu phát triển e-learning 

và mục tiêu xây dựng hệ thống QA, nghiên cứu này đề xuất tích hợp hệ thống QA 

của đào tạo từ xa (bao gồm cả e-learning) vào hệ thống QA chung trong GDĐH tại 

VN với một số hướng dẫn, quy định bổ sung cho e-learning.  

• Toàn diện: Đề xuất lựa chọn cách tiếp cận toàn diện cho mô hình QA cho e-

learning trong GDĐH tại VN. Cụ thể là: 

o Ở góc độ vĩ mô, các tiêu chuẩn và quy định được xây dựng bao gồm cả đầu 

vào, quá trình và đầu ra.  

o Ở góc độ cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo, nhà trường cần tích hợp 

các quy định và tiêu chuẩn của Nhà nước vào việc thiết kế hệ thống QA của 

mình phù hợp với chiến lược phát triển e-learning của cơ sở đào tạo; đồng 

thời xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường từ lãnh đạo đến các 

giảng viên, nhân viên và người học. 

• Kết hợp tự đánh giá và đánh giá ngoài: Đề xuất kết hợp tự đánh giá và đánh giá 

ngoài đối với e-learning, trong đó chấp nhận các phương thức đánh giá ngoài khác 

nhau theo sự lựa chọn của cơ sở giáo dục và trong danh mục Nhà nước cho phép.  

2/ Các cơ chế bảo đảm chất lượng 

2.1/ Phân tích các mối quan hệ 
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E-learning về bản chất là sự ứng dụng công nghệ vào giáo dục để chuyển đổi sang một 

phương thức học tập mới mang lại nhiều giá trị hơn cho người học. Bảo đảm chất lượng 

cho sự phát triển e-learning bắt đầu từ trả lời câu hỏi làm sao để việc ứng dụng công nghệ 

vào giáo dục tạo ra các giá trị mới cho người học. Dựa trên phân tích mối quan hệ giữa 

người học, giảng viên, cơ sở giáo dục và Nhà nước, đề tài rút ra một số quan điểm sau: 

1. Cơ sở giáo dục là chủ thể của công tác QA với một cấu trúc đầy đủ từ cấp chiến 

lược cho đến thực thi. Tuy nhiên, với mục tiêu phát triển e-learning quốc gia sẽ có 

những vấn đề nằm ngoài khả năng của cơ sở giáo dục cần có vai trò của Nhà nước 

như môi trường chất lượng chung của toàn hệ thống hoặc các yếu tố của “thị 

trường” trong lĩnh vực giáo dục như quy mô, cạnh tranh.  

2. Nhà nước với mục tiêu bảo đảm chất lượng cho e-learning phát triển cần xem xét 

các yếu tố trên để có sự can thiệp phù hợp. Cụ thể là: 

• Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và các hướng dẫn nhằm định hướng cho các 

cơ sở giáo dục về chất lượng được mong đợi của e-learning trong đó chú ý 

dành cho các cơ sở giáo dục một khung linh hoạt để lựa chọn theo chiến lược 

của mình. 

• Hỗ trợ trong giai đoạn ban đầu về nguồn lực, đào tạo đội ngũ, nâng cao năng 

lực quản  lý cũng như công tác QA đối với e-learning. 

• Quy định và triển khai các hoạt động đánh giá, xếp hạng/đối sánh nhằm thúc 

đẩy các cơ sở giáo dục quan tâm đến chất lượng của e-learning. 

• Ngưng hoạt động đối với các cơ sở giáo dục không bảo đảm chất lượng đào tạo 

e-learning. 

• Yêu cầu các cơ sở giáo dục cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch về e-

learning bao gồm cơ sở hạ tầng, đội ngũ giảng viên, mô hình giảng dạy và học 

tập, các chương trình đào tạo, quy mô đào tạo và các thông tin đầu ra như tỷ lệ 

duy trì, tỷ lệ tốt nghiệp… 

• Xem xét các giải pháp đồng bộ về thị trường như thúc đẩy/hạn chế cung/cầu… 

để tạo một cân bằng phù hợp cho từng giai đoạn. 
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2.2/ Các cơ chế đề xuất 

Các phân tích trên cho phép đề xuất các cơ chế Nhà nước cần thực hiện để bảo đảm chất 

lượng cho sự phát triển của e-learning: 

a/ Định hướng 

Định hướng giúp các bên biết được cần phải đạt được điều gì về chất lượng (đối với cơ sở 

giáo dục, giảng viên), có thể mong đợi gì ở chất lượng (người học, người sử dụng lao 

động, công chúng, đối tác). Việc định hướng được thực hiện thông qua xây dựng các tiêu 

chuẩn, hướng dẫn và điều chỉnh từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển e-learning. 

Khái niệm “định hướng” hàm nghĩa có những khung lựa chọn cho phép cơ sở giáo dục 

lựa chọn theo đặc điểm và mục tiêu phát triển của mình. 

b/ Đối sánh/sàng lọc 

Cơ chế đối sánh giúp các bên biết được mình đang ở đâu (cơ sở giáo dục, giảng viên), 

mình nên chọn lựa thế nào (người học, người sử dụng lao động, đối tác) và bối cảnh 

chung thế nào, cần can thiệp ra sao (nhà nước). Cơ chế đối sánh thực hiện các hoạt động 

đánh giá trong và đánh giá ngoài, xếp hạng và kể cả các biện pháp sàng lọc khi cần thiết. 

Khái niệm “đối sánh” hàm nghĩa một độ linh hoạt nhất định trong vận dụng các hoạt 

động đánh giá, xếp hạng và hướng đến sự cải tiến liên tục cũng như xây dựng văn hóa 

chất lượng.  

c/ Minh bạch 

Minh bạch liên quan đến thông tin về chất lượng. Cơ chế minh bạch một mặt thực hiện 

trách nhiệm giải trình, mặt khác giúp cơ chế đối sánh phát huy tác dụng. Minh bạch ở cấp 

độ cơ sở giáo dục được thực hiện qua công tác công bố thông tin đầy đủ cho công chúng 

về các tiêu chí chất lượng mà cơ sở giáo dục hướng tới, cách thức thực hiện, kết quả đã 

đạt được và các giải pháp trong giai đoạn sắp tới. Minh bạch ở cấp độ Nhà nước được 

thực hiện qua các báo cáo, sách trắng về e-learning. 



 

111 | P a g e  
 

d/ Hỗ trợ 

Là cơ chế nâng cao năng lực của cơ sở giáo dục về phát triển e-learning cũng như thực 

hiện công tác QA. Cơ chế này có tác dụng giảm bớt các rào cản để cơ sở giáo dục thực 

hiện mục tiêu QA của quốc gia. Dưới góc độ thị trường, cơ chế này đóng góp cho việc 

tăng cung. Cơ chế hỗ trợ được thực hiện qua các chương trình, dự án của Nhà nước về cơ 

sở hạ tầng, đào tạo đội ngũ giảng viên, đào tạo năng lực quản lý và đào tạo về QA, tổ 

chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nghiên cứu về e-learning và QA trong e-

learning, xúc tiến các hoạt động hợp tác. 

e/ Điều tiết 

Cơ chế điều tiết tác động đến cung cầu trên thị trường e-learning, qua đó tạo được những 

điểm cân bằng phù hợp cho e-learning phát triển ở quy mô dự kiến với chất lượng như 

mong đợi. Điều tiết về cầu được thực hiện qua các giải pháp truyền thông, thừa nhận tín 

chỉ, nâng cao năng lực số cho công dân và học sinh phổ thông… để tạo thị trường cho e-

learning phát triển. Điều tiết về cung được thực hiện qua các quy định về cấp phép hoạt 

động, thừa nhận giáo dục từ xa xuyên quốc gia…  

3/ Tổ chức và quản lý 

3.1/ Tổ chức và quản lý bảo đảm chất lượng cấp quốc gia 

Trong bối cảnh Việt Nam, mô hình hiện tại khá phù hợp với vai trò ban hành tiêu chuẩn 

và giám sát thuộc về một cơ quan Nhà nước (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng 

thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo) và việc đánh giá được thực hiện bởi các tổ chức độc lập 

trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để xây dựng và thúc đẩy hệ thống QA quốc gia nói 

chung, đối với e-learning nói riêng cần bổ sung nguồn lực và nâng cao năng lực xây dựng 

tiêu chuẩn, quy định, giám sát, hợp tác quốc tế của cơ quan này. 

3.2/ Tổ chức và quản lý hệ thống bảo đảm chất lượng tại cơ sở giáo dục 
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Trên thế giới có nhiều mô hình khác nhau về tổ chức và quản lý QA tại các cơ sở GDĐH. 

Luật Giáo dục đại học 2012 yêu cầu cơ sở giáo dục phải thành lập bộ phận bảo đảm chất 

lượng, tuy nhiên Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (2018) chỉ 

yêu cầu chung là đơn vị xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong. Do đó, về 

phương diện tổ chức, các cơ sở giáo dục có thể lựa chọn mô hình phù hợp. 

IV/ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ VĂN BẢN 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỀ E-LEARNING 

1/ Đề xuất hoàn thiện văn bản quản lý nhà nước về e-learning 

1.1/ Khảo sát các văn bản hiện hành  

Trong quá trình hình thành và phát triển e-learning trong GDĐH tại VN, các văn bản 

quản lý nhà nước liên quan đã ít nhiều đề cập và điều chỉnh các khía cạnh của e-learning 

trong hoạt động đào tạo. Trong nghiên cứu này, đề tài tập trung vào các văn bản dưới luật 

mang tính chuyên môn. Việc xem xét các khái niệm, cách thức tiếp cận và xử lý của các 

văn bản có thể ghi nhận một số nhận xét sau: 

a. Trên tổng thể, các văn bản trên có cấu trúc hệ thống, đã từng bước cập nhật sự 

phát triển của e-learning trong GDĐH.  

b. Một số vấn đề hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù 

hợp với mục tiêu phát triển e-learning của nghiên cứu này. Cụ thể là: 

• Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT đã cập nhật nhiều khái niệm mới nhưng chưa 

đáp ứng đầy đủ cấu trúc của mô hình e-learning hiện đại. 

• Còn độ vênh nhất định giữa các quy chế và quy định.  

• Cách tiếp cận của các quy định nhìn chung là xem trực tuyến là một phương 

thức thay thế cho phương thức trực tiếp, trong khi việc ứng dụng các mô hình 

e-learning hiện nay trên thế giới và theo mục tiêu của chính sách đề xuất là 

hướng đến sự đổi mới phương thức học tập, mang lại nhiều giá trị cho người 

học. Các khái niệm, thuật ngữ như phương thức đào tạo qua mạng, phương 
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thức trực tuyến, phương thức kết hợp… chưa được sử dụng một cách nhất 

quán. 

1.2/ Mục tiêu và phương hướng hoàn thiện 

Mục tiêu hoàn thiện là văn bản quản lý nhà nước liên quan đến e-learning là hình thành 

khung pháp lý để các cơ sở GDĐH áp dụng mạnh mẽ các mô hình e-learning trong đổi 

mới phương pháp giảng dạy và học tập, hướng đến thực hiện mục tiêu của chính sách 

phát triển e-learning Việt Nam. 

Phương hướng hoàn thiện bao gồm: 

• Về cấu trúc, duy trì mô hình quy chế và quy định đang được tổ chức khá hợp lý.  

• Về nền tảng chung, sử dụng mô hình e-learning đề xuất trong nghiên cứu này làm 

cơ sở thống nhất giữa các văn bản về khái niệm và nội hàm. 

• Đối với các quy chế, điều chỉnh quy chế đào tạo từ xa bậc đại học, quy chế đào tạo 

sau đại học và quy chế đào tạo đại học để nhất quán trên một nền tảng chung. 

• Đối với các quy định, trước mắt cần xây dựng lại quy định về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong đào tạo qua mạng thành một quy định bao trùm các yêu cầu công 

nghệ, giáo dục, con người và quản lý cho các mô hình e-learning. Trong dài hạn, 

cần nghiên cứu điều chỉnh lại một số nội dung quy định về liên kết đào tạo với 

nước ngoài về đào tạo trực tuyến và kết hợp phù hợp với mục tiêu của chính sách 

phát triển e-learning trong GDĐH tại VN đồng thời bổ sung một quy định về thừa 

nhận kết quả học tập tích lũy từ các khóa học MOOCs.  

1.3/ Các nội dung đề xuất hoàn thiện chung 

Các nội dung này đề xuất áp dụng cho tất cả các văn bản quản lý Nhà nước liên quan đến 

e-learning để bảo đảm tính nhất quán trong các quy định. Cụ thể là những vấn đề sau: 

a/ Hoàn thiện các thuật ngữ và định nghĩa  
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Các thuật ngữ và định nghĩa đề xuất dựa trên mô hình e-learning đề xuất. Trong đó, e-

learning được gọi là phương thức học tập điện tử, với các mô hình trực tuyến, kết hợp và 

bổ trợ. Về sự phân biệt giữa các mô hình trực tuyến, kết hợp và bổ trợ, nghiên cứu đề 

xuất dựa trên các ngưỡng sau: 

• Khi nội dung học tập chuyển tải trực tuyến vượt quá 50% nội dung học tập của 

toàn khóa học hoặc toàn chương trình đào tạo sẽ được xếp vào mô hình trực tuyến. 

• Khi nội dung học tập chuyển tải trực tuyến từ 20% đến 50% nội dung học tập của 

toàn khóa học hoặc toàn chương trình đào tạo sẽ được xếp vào mô hình kết hợp. 

• Khi nội dung học tập chuyển tải trực tuyến dưới 20% nội dung học tập của toàn 

khóa học hoặc toàn chương trình đào tạo sẽ được xếp vào mô hình bổ trợ. 

b/ Phạm vi áp dụng đề xuất 

• Trong đào tạo chính quy và vừa làm vừa học, người học tham gia học tập tập trung 

nên lợi thế về tính linh hoạt của mô hình trực tuyến không quan trọng bằng các trải 

nghiệm học tập trong môi trường trực tiếp. Do đó, mô hình trực tuyến áp dụng hạn 

chế ở cấp độ khóa học và không áp dụng ở cấp độ chương trình đào tạo. Thay vào 

đó, mô hình kết hợp được khuyến khích để khai thác lợi thế của cả hai phương 

thức trực tiếp và trực tuyến. 

• Trong đào tạo từ xa, tính chất linh hoạt của mô hình trực tuyến phát huy tác dụng 

rất lớn; đặc biệt đối với đối tượng người học đã đi làm hay ở vùng sâu, vùng xa. 

Do đó, mô hình trực tuyến được áp dụng ở cả cấp độ khóa học và chương trình 

đào tạo. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình kết hợp vẫn được khuyến khích trong 

trường hợp chưa đủ điều kiện áp dụng mô hình trực tuyến, đáp ứng yêu cầu của 

môn học, ngành học hoặc phù hợp với khả năng tiếp cận internet của người học. 

• Mô hình bổ trợ được khuyến khích áp dụng rộng rãi trong giai đoạn bước đầu triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông hoặc đáp ứng đặc thù của một 

số môn học. 



 

115 | P a g e  
 

c/ Chương trình đào tạo 

Việc áp dụng e-learning ở cấp độ chương trình đào tạo đòi hỏi phải xem xét các vấn đề 

liên quan đến lợi ích người học khi tham gia, các tiêu chuẩn về bảo đảm chất lượng cũng 

như văn bằng đạt được. Quan điểm đề xuất cơ bản là Chương trình đào tạo trực tuyến và 

Chương trình đào tạo kết hợp được xây dựng, tổ chức và quản lý thực hiện như một 

chương trình đào tạo riêng biệt với chương trình đào tạo theo phương thức truyền thống. 

d/ Cách thức tính thời gian học tập của người học 

• Trong học tập trực tuyến, thời gian học tập bao gồm thời gian học tập có hướng dẫn 

và thời gian tự học thay cho thời gian học trên lớp và thời gian tự học. 

• Các nguyên tắc xác định hoạt động học tập trực tuyến được tính vào số tiết học có 

hướng dẫn là: 

o Liên quan trực tiếp đến mục tiêu của khóa học/chương trình 

o Đo lường được cho mục đích đánh giá 

o Có sự giám sát/hướng dẫn trực tiếp của giảng viên hướng dẫn 

o Dưới dạng tương đương với một hoạt động trong lớp. 

o Được ghi rõ trong lịch trình học tập của đề cương môn học 

e/ Công việc của giảng viên hướng dẫn trong các hoạt động học trực tuyến 

• Chuẩn bị giảng dạy và các học liệu bổ sung trước khi khóa học bắt đầu. 

• Hướng dẫn, giám sát và phản hồi quá trình học tập, đánh giá đến mức độ nhóm 

hoặc cá nhân. 

• Đánh giá giữa kỳ và điều chỉnh các hoạt động học tập phù hợp trong khuôn khổ 

cho phép. 

f/ Kiểm tra, đánh giá 

Các quy định mới cho phép áp dụng phương thức trực tuyến trong kiểm tra, đánh giá đã 

tạo thuận lợi cho đào tạo chính quy, vừa làm vừa học ở cả bậc đại học và thạc sĩ. Tuy 
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nhiên, trong đào tạo từ xa thì quy định này còn hạn chế làm mất đi tính linh hoạt của việc 

đào tạo trực tuyến. Bên cạnh đó, các phần mềm giám sát thi trực tuyến hiện nay được áp 

dụng rất phổ biến trên thế giới. Do đó, đề tài đề xuất việc mở rộng áp dụng phương thức 

trực tuyến trong kiểm tra, đánh giá đặc biệt trong đào tạo từ xa.  

1.4/ Đề xuất xây dựng Quy định về tổ chức, thực hiện và quản lý phương thức học tập 

điện tử. 

Văn bản này ban hành dưới dạng thông tư quy định điều kiện, việc tổ chức và thực hiện 

phương thức học tập điện tử và trách nhiệm của các bên liên quan. Văn bản định hướng 

thay thế cho Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT với vai trò cung cấp các tham chiếu về 

phương diện chuyên môn cho các văn bản về cơ chế hoặc quy định khác, bao gồm cả các 

văn bản thuộc lĩnh vực bảo đảm chất lượng. 

Các nội dung chủ yếu của văn bản bao gồm: 

• Các điều kiện, việc tổ chức thực hiện và quản lý phương thức học tập điện tử trên 

các phương diện cơ sở hạ tầng công nghệ, phương pháp giảng dạy và đánh giá, 

phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nội dung số, trợ giúp người học và quản lý. 

• Trách nhiệm của cơ sở đào tạo, giảng viên, người học trong quá trình thực hiện 

phương thức học tập điện tử. 

2/ Đề xuất hoàn thiện văn bản quản lý chất lượng đào tạo e-learning 

Quan điểm hoàn thiện của đề tài là: 

• Không cần thiết điều chỉnh các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào 

tạo từ xa trình độ đại học ban hành theo Quyết định số 39/2020/TT-BGDĐT vì các 

nội dung đáp ứng yêu cầu đánh giá các chương trình đào tạo từ xa chung cho các 

phương thức khác nhau. Tuy nhiên, bộ tiêu chuẩn này cần có các hướng dẫn chi 

tiết hơn khi đánh giá các chương trình e-learning. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn 

thiện trong quá trình áp dụng thực tế và mở rộng áp dụng cho đào tạo chính quy. 



 

117 | P a g e  
 

• Theo cơ chế bảo đảm chất lượng đề xuất ở phần trên, mô hình đối sánh là phù hợp 

với điều kiện phát triển ban đầu của e-learning tại Việt Nam với mục tiêu giúp các 

cơ sở đào tạo tự đánh giá và nâng cao chất lượng.  

Do đó, đề tài xây dựng bộ tiêu chuẩn đối sánh với hai mục tiêu chính: 

• Cung cấp một khuôn khổ chất lượng bao trùm cả các yếu tố về cơ sở đào tạo, 

chương trình đào tạo và khóa học để giúp các trường, như trên đã nói, có thể tự 

đánh giá và nâng cao chất lượng. 

• Cung cấp một tham chiếu để xây dựng hướng dẫn áp dụng cho e-learning bổ sung 

vào các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học 

ban hành theo Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT cũng như các bộ tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng đang áp dụng cho đào tạo chính quy. 

Với mục tiêu trên, đề tài khảo sát các bộ tiêu chuẩn đối sánh trên thế giới bao gồm: 

• Bộ tiêu chuẩn đối sánh về học tập ứng dụng công nghệ của Hội đồng học tập mở, 

từ xa và e-learning Australia (Australasian Council on Open, Distance and E-

learning – ACODE) phiên bản 3.1 năm 2014. 

• Bộ công cụ bảo đảm chất lượng học tập trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Australia phối hợp với Tổ chức Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) thực 

hiện phiên bản 2 (2017) (TEQSA & APEC, 2017).  

• Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng e-learning – Tiếp cận theo đối sánh của Hiệp 

hội các trường đại học đào tạo từ xa châu Âu (European Association of Distance 

Teaching Universities – EADTU) phiên bản 3 năm 2016.  

Bộ tiêu chuẩn đối sánh đề xuất gồm 9 tiêu chuẩn và 38 tiêu chí, áp dụng cho việc tự đánh 

giá hoặc đánh giá ngoài đối với khóa học, chương trình và cơ sở giáo dục: 

• Tiêu chuẩn 1: Lãnh đạo và quản lý 

• Tiêu chuẩn 2: Thiết kế chương trình đào tạo 
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• Tiêu chuẩn 3: Thiết kế khóa học 

• Tiêu chuẩn 4: Đánh giá kết quả học tập 

• Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ giảng viên và nhân viên 

• Tiêu chuẩn 6: Người học 

• Tiêu chuẩn 7: Cơ sở vật chất và công nghệ 

• Tiêu chuẩn 8: Nâng cao chất lượng 

• Tiêu chuẩn 9: Kết quả đầu ra 

VI/ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO 

ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN E-LEARNING 

1/ Mục tiêu và lộ trình phát triển e-learning tại cơ sở GDĐH 

Mục tiêu phát triển e-learning của cơ sở GDĐH bao gồm: 

a/ Phát triển e-learning tại cơ sở GDĐH nhằm chuyển hóa việc dạy và học. 

Việc tích hợp công nghệ vào giáo dục giúp giải quyết nhiều vấn đề của giáo dục truyền 

thống như giới hạn của khả năng tiếp cận và chọn lọc kiến thức lớn, đa dạng và liên 

ngành; tính kết nối với thế giới thực; kích chiều của tương tác… Qua đó, tạo ra sự chuyển 

hóa trong việc dạy và học. Thứ nhất, việc học dần trở thành quá trình chủ động và cá 

nhân hóa của người học để trang bị cho mình các kỹ năng phù hợp với môi trường làm 

việc số hóa. Thứ hai, trong môi trường số hóa, người học không chỉ nâng cao năng lực số 

mà còn xây dựng khả năng tương tác, hợp tác trong các cộng đồng khác nhau. Ngoài ra, 

công nghệ dần trở thành một phần đứng đằng sau và không thể tách rời của các hoạt động 

dạy và học hàng ngày trong nhà trường.  

b/ Phục vụ cho chiến lược phát triển của cơ sở GDĐH 

Yêu cầu chuyển hóa là giống nhau cho tất cả các cơ sở GDĐH. Tuy nhiên, mỗi cơ sở 

GDĐH có thể nhìn thấy những cơ hội khác nhau từ e-learning phục vụ cho sứ mạng, tầm 

nhìn và các giá trị của mình. Bên cạnh những lợi ích dễ thấy như nguồn thu, thương hiệu 
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là các lợi ích xa hơn như thu hút nhân tài, phát triển nghiên cứu, gắn kết với doanh 

nghiệp hoặc phục vụ xã hội học tập tùy theo định hướng của mỗi cơ sở GDĐH. 

UNESCO trong một nghiên cứu về phát triển e-learning trong GDĐH đã đưa một mô 

hình bốn giai đoạn của phát triển và tích hợp ICT vào giáo dục như Hình 2 (Majumdar et 

al., 2005). 

Hình 2: Các giai đoạn tích hợp ICT vào giáo dục 

 

Lộ trình trên cho phép ghi nhận những đặc điểm sau của quá trình phát triển e-learning 

trong các cơ sở GDĐH: 

• Việc chuyển hóa trong dạy và học là quá trình trải qua những giai đoạn nhất định. 

Đó là quá trình học hỏi cả về ICT và về giảng dạy ứng dụng ICT. 

• Mặc dù trong giai đoạn đầu, giảng viên có thể đi trước nhưng bắt đầu từ giai đoạn 

kết hợp phải có vai trò của nhà trường trong việc tạo ra cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và 

nguồn nội dung số phong phú. 

• Quản trị sự thay đổi là một vấn đề quan trọng để quá trình chuyển hóa diễn ra 

thành công. 

Nguồn: Majumdar et al. (2005). 

Khởi đầu 

Áp dụng 

Kết hợp 

Chuyển hóa 

Giáo dục 

Công nghệ 
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2/ Vai trò của công tác quản lý trong quá trình phát triển e-learning tại cơ sở 

GDĐH 

Quá trình phát triển e-learning như đã phân tích là một quá trình chuyển hóa và trong đó, 

vai trò công tác quản lý rất quan trọng trong việc thực hiện quản trị sự thay đổi. Nghiên 

cứu này sử dụng mô hình Kotter (1995) để phân tích vai trò công tác quản lý và bổ sung 

một phần phân tích yếu tố con người.  

a/ Xác định nhu cầu cấp thiết phải thay đổi 

Quá trình phát triển e-learning cần chú ý vấn đề này vì đội ngũ giảng viên giữ vai trò rất 

quan trọng nhưng thường không ủng hộ. Vì vậy, vai trò đầu tiên cần ghi nhận của quản lý 

là truyền thông về sự cần thiết phải phát triển e-learning.  

b/ Xây dựng liên minh dẫn dắt 

Dưới góc độ phát triển e-learning, lãnh đạo của cơ sở GDĐH phải hình thành trong cơ 

cấu tổ chức một bộ phận đủ mạnh để triển khai chiến lược đổi mới này. 

c/ Xây dựng tầm nhìn 

Phát triển e-learning trong GDĐH cần xây dựng kế hoạch chiến lược bao gồm các mục 

tiêu và các giải pháp để thực hiện mục tiêu. 

d/ Truyền thông về tầm nhìn 

Một vai trò quan trọng của công tác quản lý trong phát triển e-learning là thực hiện việc 

truyền thông rộng rãi đến mọi người về kế hoạch chiến lược phát triển e-learning của 

GDĐH. 

e/ Trao quyền hành động và loại bỏ các trở ngại 

Đối với phát triển e-learning trong GDĐH, có thể ghi nhận những rào cản như sau: 
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• Về đội ngũ: Ngoài tâm lý e ngại sự thay đổi, các trở ngại liên quan đến nhận thức 

và kỹ năng liên quan đến e-learning. Việc chưa hiểu biết đầy đủ về e-learning dẫn 

đến sự lo ngại về chất lượng đào tạo. Hạn chế về kỹ năng dẫn đến thiếu tự tin hoặc 

trì hoãn việc áp dụng. Các chính sách không rõ ràng cũng làm giảng viên, nhân 

viên băn khoăn về khối lượng công việc tăng lên, các nỗ lực không được đánh giá 

và có thu nhập phù hợp. 

• Về hệ thống: Cơ sở vật chất và công nghệ không đáp ứng cho phát triển e-learning 

trong điều kiện nguồn tài chính hạn chế, cơ cấu tổ chức và quy trình hoạt động vận 

hành theo mô hình giáo dục truyền thống là những trở ngại cho thay đổi. 

• Về lãnh đạo và quản lý: Văn hóa tổ chức trong nhiều cơ sở GDĐH không ủng hộ 

các ý tưởng mới và sự chấp nhận rủi ro. 

• Về bối cảnh: Các quy định của Nhà nước chưa rõ ràng và đồng bộ, hiểu biết của 

xã hội, khả năng tiếp cận internet của người học… là các yếu tố môi trường cản 

trở tầm nhìn phát triển e-learning của cơ sở GDĐH. 

Do đó, vai trò của công tác quản lý trong trường hợp này là xây dựng các cơ chế về đầu 

tư cơ sở vật chất và công nghệ, về nâng cao năng lực đội ngũ đi đôi với xây dựng các 

chính sách, quy định phù hợp. Bên cạnh đó, cần có các giải pháp quản lý phù hợp cho 

quá trình đổi mới để vượt qua rào cản văn hóa. Đồng thời, nghiên cứu các nhân tố bối 

cảnh để điều chỉnh mục tiêu và giải pháp cho từng giai đoạn. 

f/ Tạo dựng các thành quả ngắn hạn 

Việc phát triển e-learning như đã phân tích ở phần trên là một quá trình qua nhiều giai 

đoạn. Do đó, ở góc độ quản lý, cần xác định các mục tiêu của từng giai đoạn hoặc tiểu 

giai đoạn để có thể tạo ra các thành quả ngắn hạn. 
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g/ Hợp nhất các cải tiến và thúc đẩy tiếp tục đổi mới 

Trong phát triển e-learning, các công việc này tương ứng với giai đoạn kết hợp. Vai trò 

công tác quản lý là đánh giá lại kết quả, hoàn thiện và phát triển hệ thống để đẩy mạnh 

việc ứng dụng ICT ở tầm mới. 

h/ Thể chế hóa những phương thức tiếp cận mới 

Trong quá trình phát triển e-learning, vai trò quản lý ở giai đoạn này là hoàn thiện nhận 

thức, thái độ và hành vi liên quan đến e-learning ở góc độ toàn tổ chức để nó trở thành 

một phần trong văn hóa tổ chức.  

3/ Khung năng lực e-learning của cơ sở GDĐH 

Phát triển e-learning đòi hỏi xây dựng năng lực của cơ sở GDĐH trong nhiều lĩnh vực 

khác nhau: Chiến lược, quy định, đào tạo, cơ sở hạ tầng và công nghệ… Lim & Wang 

(2016) đề xuất khung tổng thể phục vụ cho xây dựng năng lực e-learning của cơ sở 

GDĐH3 như sau: 

• Tầm nhìn và triết lý: Để phát triển thành công e-learning cần có một tầm nhìn rõ 

ràng trên cơ sở triết lý giảng dạy và học tập trong môi trường e-learning. Tầm nhìn 

và triết lý bao gồm: Mục tiêu hướng đến của cơ sở GDĐH trong phát triển e-

learning; bản chất của việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục và vai trò của e-

learning trong GDĐH. 

• Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo trong e-learning cần được đổi mới 

thông qua việc ứng dụng ICT để mang lại nhiều giá trị hơn cho người học như 

tương tác, cá nhân hóa người học, xây dựng các kỹ năng số. 

• Đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên trong môi trường e-learning cần được đào 

tạo để hiểu về bản chất và các nguyên tắc của e-learning, kỹ năng ứng dụng ICT 

trong giảng dạy và xây dựng quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các giảng 

 
3 Lim & Wang (2016) xây dựng cho mô hình kết hợp phù hợp với mô hình e-learning theo nghĩa rộng của nghiên 
cứu này. 
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viên. Nhà trường cần có chính sách phù hợp cho giảng viên đồng thời xây dựng 

văn hóa và môi trường làm việc. 

• Hỗ trợ học tập: Người học cần trang bị các kỹ năng cần thiết để học tập trong môi 

trường e-learning, bao gồm các kỹ năng về công nghệ và năng lực học tập chủ 

động, độc lập. Bên cạnh đó, cơ sở GDĐH có trách nhiệm xây dựng năng số cho 

người học để thích nghi với xã hội và nền kinh tế đã ứng dụng mạnh mẽ ICT. 

• Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và hỗ trợ: Cơ sở GDĐH cần có kế hoạch phát triển 

cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ cho chiến lược phát 

triển e-learning. Các yếu tố cơ bản của cơ sở hạ tầng, trang thiết bị bao gồm mạng 

internet và các thiết bị liên quan, trang thiết bị điện tử cho giảng viên và người 

học, giảng đường phù hợp cho các lớp học ứng dụng ICT và kết hợp, hệ thống 

LMS và các hệ thống lưu trữ nội dung số do giảng viên xây dựng. Công tác hỗ trợ 

kỹ thuật và dịch vụ giúp giảng viên và người học tiếp cận thuận lợi với công nghệ. 

• Chính sách và cơ cấu tổ chức: Cơ sở GDĐH cần xây dựng một kế hoạch tổng thể 

cho phát triển e-learning và các chính sách, quy định, hướng dẫn cũng như cơ chế 

phù hợp để thúc đẩy giảng viên và người học gắn kết với e-learning. Bên cạnh đó, 

cần sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, hình thành các bộ phận chức năng phù hợp để điều 

hành, phối hợp việc thực hiện kế hoạch tổng thể cũng như hỗ trợ giảng viên người 

học trong đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, học tập. 

• Hợp tác: Hợp tác là một lĩnh vực quan trọng trong phát triển e-learning giúp nâng 

cao hiệu quả. Hợp tác giữa các đơn vị trong cơ sở GDĐH có vai trò quan trọng 

trong chia sẻ nguồn lực mang lại hiệu quả cao hơn trong đầu tư. Hợp tác với các tổ 

chức bên ngoài giúp cơ sở GDĐH huy động nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ 

tầng, đổi mới chương trình đào tạo, chia sẻ nguồn lực hoặc khai thác lợi thế của 

các bên. Hợp tác quốc tế giúp tiếp cận công nghệ mới và kinh nghiệm của các 

quốc gia đi trước, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu. 

• Nghiên cứu và đánh giá: Nghiên cứu và đánh giá bao gồm các dự án thử nghiệm 

các mô hình ứng dụng công nghệ hay phương pháp mới và các nghiên cứu về thực 

tiễn áp dụng e-learning sử dụng dữ liệu thực tế. Việc nghiên cứu và đánh giá giúp 
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cơ sở GDĐH nâng cao chất lượng e-learning cũng như hình thành văn hóa chất 

lượng. 

4/ Các giải pháp đề xuất 

4.1/ Giai đoạn bắt đầu và áp dụng 

Trong giai đoạn này, cơ sở GDĐH cần tạo dựng được nền móng cho sự chuyển đổi. Kết 

thúc giai đoạn này, cơ sở GDĐH cần có được chiến lược phát triển, nhân sự chủ chốt, các 

chính sách, quy định và hướng dẫn bên cạnh sự sẵn sàng ở mức độ ban đầu trong các lĩnh 

vực đội ngũ giảng viên, cơ sở hạ tầng, nghiên cứu, hợp tác. Các giải pháp cụ thể bao 

gồm: 

• Về tầm nhìn và triết lý: Thống nhất quan điểm chủ đạo về phát triển e-learning ở 

cấp độ chiến lược của cơ sở GDĐH, xây dựng chiến lược phát triển e-learning, 

xây dựng một kế hoạch hành động cho giai đoạn và phổ biến chiến lược phát triển 

e-learning và kế hoạch hành động  

• Về chương trình đào tạo: Ở giai đoạn này, việc đổi mới đào tạo tập trung vào đổi 

mới ở mức độ môn học.  

• Về đội ngũ giảng viên: Đào tạo giảng viên là công việc quan trọng trong giai đoạn 

này để chuẩn bị cho sự phát triển tiếp theo.  

• Về hỗ trợ học tập: Các công việc trong giai đoạn này chủ yếu đáp ứng cho triển 

khai các đổi mới trong chương trình đào tạo.  

• Về cơ sở hạ tầng và hỗ trợ: Quy mô triển khai e-learning trong giai đoạn này còn 

hạn chế nên việc đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ cũng như dịch vụ hỗ trợ ở 

mức độ ban đầu. 

• Về chính sách và cơ cấu tổ chức: Trong giai đoạn này cần chú ý việc xây dựng các 

chính sách, quy định và cơ chế để thúc đẩy sự tham gia của giảng viên, bảo đảm 

chất lượng cũng như xây dựng các nền tảng ban đầu cho phát triển ở giai đoạn sau. 
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Các chính sách và cơ cấu tổ chức được xây dựng phù hợp với mục tiêu của giai 

đoạn này. Khi sang giai đoạn mới, chúng sẽ được rà soát để điều chỉnh, nâng cấp.  

• Về hợp tác: Hợp tác trong giai đoạn này chủ yếu nhằm học hỏi kinh nghiệm cũng 

như huy động thêm nguồn lực cho phát triển. Việc mở rộng hợp tác tùy thuộc vào 

mạng lưới quan hệ và sự chủ động sáng tạo của cơ sở GDĐH.  

• Về nghiên cứu và đánh giá: Nghiên cứu và đánh giá rất cần thiết trong giai đoạn 

này nhưng cần tập trung vào các nghiên cứu ứng dụng trong giảng dạy và học tập.  

4.2/ Giai đoạn kết hợp 

Trong giai đoạn này, cơ sở GDĐH cần hợp nhất các lĩnh vực, các cấu trúc, các hệ thống 

tương ứng. Kết thúc giai đoạn này, cơ sở GDĐH đã hình thành một cấu trúc kết hợp 

mang tính hệ thống các năng lực công nghệ, giáo dục, đội ngũ… của một cơ sở GDĐH 

ứng dụng e-learning. Các giải pháp cụ thể bao gồm: 

• Về tầm nhìn và triết lý: Thống nhất quan điểm chủ đạo về phát triển e-learning ở 

cấp độ chiến lược của cơ sở GDĐH trong giai đoạn tiếp theo, điều chỉnh chiến 

lược phát triển e-learning, xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn và lấy ý 

kiến mọi người trong cơ sở GDĐH để hoàn chỉnh chiến lược và kế hoạch hành 

động. 

• Về chương trình đào tạo: Ở giai đoạn này, việc đổi mới đào tạo tập trung vào đổi 

mới ở hoàn thiện chương trình đào tạo trong khi vẫn tiếp tục đổi mới giảng dạy và 

học tập ở các môn học chưa thay đổi.  

• Về đội ngũ giảng viên: Đào tạo giảng viên vẫn là công việc quan trọng trong giai 

đoạn này để bảo đảm năng lực cho giai đoạn mới.  

• Về hỗ trợ học tập: Các công việc trong giai đoạn này tập trung xây dựng hệ thống 

hỗ trợ học tập chuyên nghiệp.  

• Về cơ sở hạ tầng và hỗ trợ: Đây là giai đoạn mở rộng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và 

dịch vụ hỗ trợ đáp ứng việc mở rộng quy mô và kết hợp các hoạt động.  
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• Về chính sách và cơ cấu tổ chức: cơ sở GDĐH tập trung hoàn thiện các chính 

sách, quy định và cơ chế để bảo đảm chất lượng cũng như đáp ứng yêu cầu kết nối 

giữa các lĩnh vực, hoạt động.   

• Về hợp tác: Hợp tác trong giai đoạn này được đẩy mạnh để bên cạnh việc học hỏi 

kinh nghiệm, huy động/chia sẻ nguồn lực còn định hướng mở rộng hoạt động đào 

tạo trực tuyến của cơ sở GDĐH.  

• Về nghiên cứu và đánh giá: Nghiên cứu và đánh giá cần được đẩy mạnh hơn trong 

giai đoạn này, tập trung vào hai hướng nghiên cứu chuyên nghiệp và các nghiên 

cứu của giảng viên để cải tiến, công bố khoa học được tài trợ của cơ sở GDĐH 

hoặc bên ngoài, hoặc không được tài trợ. 

4.3/ Giai đoạn chuyển hóa 

Mục tiêu của giai đoạn này là xác lập văn hóa e-learning trong toàn bộ cơ sở GDĐH bao 

gồm nhận thức, thái độ và hành vi của đội ngũ lãnh đạo, giảng viên và nhân viên. Về cơ 

bản, giai đoạn này tiếp tục hoàn thiện năng lực e-learning của cơ sở GDĐH trên các 

phương diện tầm nhìn, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, hỗ trợ người học, cơ sở 

hạ tầng… Một số giải pháp mới và quan trọng trong giai đoạn này là: 

• Hoàn thiện triết lý giáo dục của cơ sở GDĐH trong đó làm rõ quan điểm của cơ sở 

GDĐH về e-learning trong giáo dục đại học nói chung, trong sứ mạng của nhà 

trường nói riêng.  

• Giảm dần các quy định, cơ chế thúc đẩy trong các giai đoạn trước mà chuyển sang 

các chính sách, chương trình mang tính hỗ trợ giảng viên, nhân viên tự nghiên cứu 

và phát triển nghề nghiệp. 

• Đẩy mạnh vai trò nghiên cứu phát triển, hợp tác để khai thác tiềm năng của e-

learning và năng lực đã xây dựng của cơ sở GDĐH. 

• Xây dựng đội ngũ lãnh đạo tương lai từ những nhân tố mới, trưởng thành trong 

quá trình phát triển e-learning của cơ sở GDĐH. 
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5/ Hoàn thiện các văn bản quản lý hoạt động tại các cơ sở GDĐH 

Xuất phát từ những khác biệt của e-learning so với phương thức truyền thống, các trường 

đại học, trung tâm đào tạo (dưới đây gọi chung là cơ sở GDĐH) có áp dụng e-learning 

cần hoàn thiện và hướng đến xây dựng một hệ thống các quy định quản lý hoạt động 

tương ứng với mức độ phát triển e-learning của mình. 

Nhìn chung, các quy định cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

• Tuân thủ các quy định của nhà nước về phương thức e-learning. Điều này rất quan 

trọng để bảo đảm bằng cấp người học được thừa nhận cũng như cung cấp cơ sở 

pháp lý cho việc giải quyết các khiếu nại của các bên liên quan. 

• Phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở GDĐH nhằm tạo sự nhất quán trong 

việc xây dựng chính sách và triển khai. 

• Phù hợp với các đặc điểm của e-learning và mô hình e-learning đang áp dụng tại 

cơ sở GDĐH. Điều này xuất phát từ bên cạnh các vấn đề chung, mỗi giai đoạn và 

mức độ áp dụng e-learning sẽ đặt ra một số yêu cầu riêng. 

• Cung cấp một khuôn khổ mang tính hệ thống cho phép định hướng, khuyến khích, 

kiểm soát và quản lý rủi ro các hoạt động liên quan của cơ sở GDĐH. 

• Đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng của cơ sở GDĐH. Các quy định là cơ sở để 

thực hiện và đánh giá công tác bảo đảm chất lượng giáo dục của cả cơ sở GDĐH 

và chương trình đào tạo. 

5.1/ Hoàn thiện về cấu trúc  

Khi đã phát triển e-learning ở một mức độ nhất định, các quy định cần có một khung cấu 

trúc (framework) để bao trùm các hoạt động và bảo đảm tính hệ thống. Khung cấu trúc 

của các quy định nên phân thành hai cấp độ: cấp chiến lược và cấp hoạt động: 
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• Cấp chiến lược bao gồm các văn bản xác lập định hướng chung của toàn bộ cơ sở 

GDĐH và tiếp cận toàn diện các lĩnh vực hoạt động, như kế hoạch chiến lược phát 

triển e-learning và các kế hoạch hành động hàng năm.  

• Cấp hoạt động bao gồm các quy định cho từng lĩnh vực cụ thể. Đề tài đề xuất phân 

chia các lĩnh vực bao gồm đào tạo, hạ tầng cơ sở và công nghệ, giảng viên, người 

học, bảo vệ quyền riêng tư và bảo đảm chất lượng.  

5.2/ Hoàn thiện các văn bản cấp chiến lược 

Kế hoạch chiến lược phát triển e-learning là văn bản cung cấp tầm nhìn của nhà trường 

và các giải pháp chính để hiện thực hóa tầm nhìn đó. Thời gian của kế hoạch chiến lược 

thường là 5 năm để đủ độ dài cho tầm nhìn đồng thời không bị lạc hậu do sự thay đổi 

công nghệ. Các nội dung chính bao gồm: (1) Mục đích phát triển e-learning, (2) Mục tiêu 

phát triển e-learning, (3) Các giải pháp tổng thể và (4) Kế hoạch tổng thể. 

5.3/ Hoàn thiện các quy định cấp hoạt động 

Các quy định cấp hoạt động cần hoàn thiện bao gồm: 

Các quy định quản lý hoạt động đào tạo 

• Quy định về giảng dạy và học tập trong môi trường e-learning.  

• Quy định về phát triển khóa học e-learning.  

• Quy định về phát triển mới chương trình đào tạo e-learning.  

• Quy định về kiểm tra, đánh giá 

Các quy định quản lý về công nghệ và cơ sở hạ tầng liên quan 

• Quy định về phát triển công nghệ và cơ sở hạ tầng liên quan.  

• Quy định về quản lý và sử dụng công nghệ và cơ sở hạ tầng liên quan.  

• Quy định về quản lý dữ liệu và thông tin 
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• Quy định về bảo mật và an toàn  

Các quy định quản lý liên quan đến giảng viên 

Có rất nhiều các quy định liên quan đến giảng viên trong cơ sở GDĐH và phần lớn không 

có sự khác biệt đáng kể áp dụng e-learning. Một số quy định cần chú ý để phù hợp với 

môi trường giảng dạy e-learning bao gồm: 

• Công việc của giảng viên  

• Các chính sách hỗ trợ với giảng viên. 

• Hệ thống đánh giá và khen thưởng giảng viên. 

• Quy định về tiêu chuẩn giảng dạy e-learning và trách nhiệm, quyền lợi giảng viên 

được đào tạo, bồi dưỡng về giảng dạy trong môi trường e-learning. 

Các quy định liên quan đến người học 

• Quy định về tuyển sinh.  

• Quy định về quyền lợi và trách nhiệm của người học.  

• Quy định về dịch vụ hỗ trợ người học.  

• Quy định về người học khuyết tật 

Các quy định về bảo vệ quyền riêng tư 

Trong môi trường số hóa, quyền riêng tư là một vấn đề quan trọng do rủi ro bị thu thập, 

sử dụng hay tiết lộ không phù hợp với pháp luật, đạo đức hay văn hóa. Các quy định về 

bảo vệ quyền riêng tư cần bao gồm (1) Xác định quyền thu thập, sử dụng hay công bố các 

thông tin cá nhân của nhà trường, (2) Trách nhiệm của nhà trường trong việc bảo đảm sự 

chuẩn xác và bảo mật các thông tin cá nhân, (3) Trách nhiệm của các bộ phận, giảng 

viên, nhân viên trong thực hiện các quy định về bảo vệ quyền riêng tư. 

Các quy định về bảo đảm chất lượng 
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Quy định về bảo đảm chất lượng đối với các chương trình đào tạo e-learning và cơ sở 

GDĐH áp dụng e-learning bao gồm các lĩnh vực tương tự như các chương trình hay 

trường truyền thống là bảo đảm chất lượng bên trong và kiểm định.  

VII/ CÁC GIẢI PHÁP KHÁC 

1/ Phát triển hạ tầng số và nền tảng số quốc gia 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia (Thủ tướng Chính phủ, 2020) đã xác định quan 

điểm, mục tiêu và các giải pháp phát triển hạ tầng số và nền tảng số quốc gia đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030. Liên quan đến phát triển e-learning trong GDĐH, các vấn 

đề sau cần được quan tâm: 

• Xây dựng, phát triển hạ tầng băng thông rộng chất lượng cao trên toàn quốc và kết 

nối với các trường học.  

• Nâng cấp hạ tầng mạng di động là giải pháp quan trọng trong điều kiện hạ tầng 

băng thông rộng chưa triển khai bao phủ toàn quốc.  

• Xây dựng và làm chủ công nghệ điện toán đám mây vì đây là một yếu tố quan 

trọng trong nền tảng số quốc gia, giúp các trường có thể tiếp cận với e-learning 

qua hình thức dịch vụ phần mềm (SaaS) không cần phải đầu tư server và phần 

mềm.  

2/ Nâng cao năng lực số cho học sinh phổ thông 

Để đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số các quốc gia, năng lực số của công dân là một trụ cột 

quan trọng và có ảnh hưởng đến các trụ cột khác như nền tảng số, hạ tầng số, dịch vụ tài 

chính số, khởi nghiệp số cũng như sự phát triển của nền kinh tế số. Quá trình phát triển 

năng lực số cho công dân phải gắn với quá trình học tập trong nhà trường bên cạnh việc 

phát triển trong quá trình làm việc. Do đó, việc phát triển năng lực số cho học sinh phổ 

thông là điều cần thiết. Liên quan đến phát triển e-learning trong GDĐH, phát triển năng 

lực số cho học sinh phổ thông giúp các em tham gia các khóa học hay chương trình đào 
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tạo e-learning một cách dễ dàng hơn dù rằng đó là giáo dục chính quy, từ xa hay 

MOOCs. 

Năng lực số của học sinh phổ thông Việt Nam nhìn chung còn một số hạn chế. Các đề 

xuất bao gồm: 

1. Xây dựng chiến lược nâng cao toàn diện năng lực số của học sinh phổ thông trên 

cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực và các nghiên cứu đánh giá thực trạng một 

cách đầy đủ hơn.  

2. Xây dựng các chính sách và quy định giúp các trường và các Sở Giáo dục triển 

khai đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực số học sinh phổ thông. 

3. Tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ cho các trường học. 

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc giảng dạy và học tập công nghệ thông tin và 

truyền thông trong chương trình giáo dục phổ thông.  

5. Cần có các giải pháp thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn.  

6. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy 

của giáo viên.  

7. Đẩy mạnh ứng dụng e-learning trong giáo dục phổ thông.  

3/ Nâng cao năng lực số cho người lao động 

Nâng cao năng lực số của người lao động đóng góp quan trọng cho phát triển e-learning 

trong GDĐH vì người lao động chính là một đối tượng phục vụ quan trọng của e-learning 

bao gồm cả MOOCs. Chính phủ Việt Nam đã ghi nhận tầm quan trọng của năng lực số 

của người lao động trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia, trong đó các nhiệm vụ 

đưa ra là (Thủ tướng Chính phủ, 2020): 

• Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số cho người lao động tại 

các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Thực hiện triển khai thử 

nghiệm đào tạo, đào tạo lại về công nghệ số cho người lao động ít nhất 1 giờ/1 
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tuần tại 3 tỉnh: Thái Nguyên, Quảng Nam và Bình Dương trước, sau đó triển khai 

đồng bộ tại các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. 

• Cung cấp các khóa học đại trà trực tuyến mở (MOOCs) cho tất cả người dân nâng 

cao khả năng tiếp cận giáo dục nhờ công nghệ số, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo 

nâng cao kỹ năng số. Phổ cập việc thi trực tuyến; công nhận giá trị của các chứng 

chỉ học trực tuyến; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập; 

phát triển các doanh nghiệp công nghệ phục vụ giáo dục hướng tới đào tạo cá thể 

hóa. 

Việc thực hiện các nhiệm vụ trên để đạt được mục tiêu cần chú ý những vấn đề sau: 

• Xây dựng Khung năng số của người lao động làm cơ sở cho các doanh nghiệp và 

tổ chức hiểu đúng về yêu cầu năng lực số. Khung này cũng giúp cho việc đánh giá, 

theo dõi tình hình cải thiện năng lực số người lao động và có các chính sách phù 

hợp.  

• Có chiến lược nâng cao năng lực số người lao động, trong đó làm rõ mục tiêu, giải 

pháp và lộ trình. Chiến lược này là cơ sở cho việc huy đông nguồn lực từ doanh 

nghiệp và các bên có lợi ích liên quan khác vì việc nâng cao năng lực số người lao 

động đòi hỏi sự góp sức của Nhà nước và xã hội bên cạnh hợp tác quốc tế. Vai trò 

của Nhà nước tập trung vào đầu tư cho cơ sở hạ tầng công nghệ và thể chế, qua đó 

tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động nâng cao năng lực số cho người lao 

động.  

• Đầu tư vào nền tảng MOOCs Việt Nam, thu hút các trường đại học, các tổ chức và 

doanh nghiệp tham gia khóa học để đào tạo năng lực số rộng rãi cho xã hội và 

người lao động ở các cấp độ khác nhau. Bên cạnh MOOCs miễn phí, thúc đẩy các 

khóa học hay chương trình đào tạo nâng cao cung cấp cho doanh nghiệp để giúp 

doanh nghiệp có thể đào tạo người lao động thuận lợi và mức chi phí thấp.   

• Chú ý vấn đề thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn. Việt Nam có tỷ 

lệ đô thị hóa chưa cao, một phần đông dân số sống ở nông thôn. Các chính sách 
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cần chú ý đến người lao động ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa để khai thác 

tiềm năng con người và phục vụ cho việc giảm bất bình đẳng xã hội. 

• Chú ý vấn đề khoảng cách số về giới. Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ Việt Nam 

bất lợi hơn trong quá trình chuyển đổi số. Thứ nhất, họ phần lớn làm việc trong 

khu vực có mức độ ứng dụng công nghệ thấp và trung bình. Theo thống kê, 49% 

phụ nữ Việt Nam làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và 34% làm việc trong lĩnh 

vực dịch vụ. Thứ hai, Việt Nam cũng là quốc gia mà phụ nữ có tỷ lệ rủi ro mất 

việc cao gấp đôi nam giới. Vì vậy, chuyển đổi số sẽ có ảnh hưởng bất lợi đến phụ 

nữ nếu họ không được trang bị kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông cơ 

bản. Bên cạnh đó, phụ nữ Việt Nam cũng như phụ nữ các quốc gia Đông Nam Á 

bị rào cản liên quan việc tham gia các lĩnh vực về công nghệ thông tin, học hành 

nâng cao trình độ… Các chính sách nâng cao năng lực số cho người lao động cần 

chú ý đến các vấn đề trên, đặc biệt là giảm bớt rào cản (Kogiso, Yu, & Masuda, 

2017). 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Chương này dựa trên kết quả nghiên cứu của chương trước về kinh nghiệm thế giới và 

thực trạng Việt Nam đề xuất mục tiêu và các giải pháp phát triển e-learning trong GDĐH 

tại Việt Nam, bao gồm các chính sách quốc gia và các giải pháp cho các cơ sở GDĐH. 

Các kết quả đạt được là: 

1. Việc phát triển e-learning trong GDĐH tại Việt Nam có căn cứ pháp lý vững chắc 

từ chủ trương của Đảng, luật pháp hiện hành và các kế hoạch, chương trình quốc 

gia của Chính phủ. Mục tiêu của chính sách phát triển e-learning trong GDĐH tại 

Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được đề xuất là đẩy mạnh phát triển e-learning đáp 

ứng một cách hữu hiệu các yêu cầu của đất nước về nguồn nhân lực chất lượng 

cao, cơ hội học tập cho mọi người và nâng cao năng lực các trường đại học Việt 

Nam.  
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2. Mô hình e-learning trong GDĐH tại Việt Nam được tiếp cận dưới góc độ một 

phương thức giáo dục mới trên cơ sở ứng dụng ICT nhằm mang lại các lợi ích 

tăng thêm cho người học. Trong bối cảnh Việt Nam, mô hình đề xuất bao gồm các 

phương thức trực tuyến, kết hợp, bổ trợ và ứng dụng MOOCs, được áp dụng ở các 

cấp độ khóa học, chương trình đào tạo hoặc mở rộng cho cơ sở GDĐH. Phạm vi 

áp dụng mô hình bao gồm giáo dục chính quy, giáo dục từ xa và ứng dụng 

MOOCs.   

3. Các giải pháp được đề xuất dựa trên các mục tiêu và mô hình e-learning. Các giải 

pháp này một mặt thể hiện vai trò định hướng, hỗ trợ và xúc tác của Nhà nước, 

một mặt gắn kết với các bên liên quan để giúp các giải pháp đạt được mục tiêu với 

hiệu quả cao nhất. Bên cạnh các giải pháp phát triển e-learning trong GDĐH, một 

số cơ chế bảo đảm chất lượng cũng được đế xuất trên các phương diện chiến lược 

và triển khai. 

4. Các đề xuất về hoàn thiện văn bản quản lý nhà nước cũng như văn bản bảo đàm 

chất lượng e-learning phù hợp với mục tiêu phát triển e-learning và mô hình e-

learning được xác định. Các đề xuất được xây dựng trên tinh thần kế thừa những 

cải tiến của văn bản hiện hành, tăng cường tính nhất quán và cụ thể hóa các quy 

định. 

5. Hệ thống giải pháp đổi mới công tác quản lý tại các cơ sở GDĐH phục vụ cho 

việc ứng dụng e-learning để tạo ra sự chuyển hóa trong giáo dục. Các giải pháp 

tiếp cận trên mô hình quản trị sự thay đổi và hướng đến một cấu trúc đổi mới toàn 

diện hoạt động của nhà trường. Bên cạnh đó, một số nội dung hoàn thiện văn bản 

quản lý hoạt động của nhà trường được đề xuất nhằm cung cấp một khuôn khổ 

tổng thể cho các cơ sở GDĐH. 

6. Các giải pháp khác nhằm tạo lập các yếu tố hỗ trợ cho mục tiêu phát triển e-

learning trong GDĐH bao gồm phát triển hạ tầng số và nền tảng số quốc gia, nâng 

cao năng lực số học sinh phổ thông và nâng cao năng lực số đội ngũ lao động. 
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Chương 6 

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TRONG 

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG  

 

I/ CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT 

1/ Định hướng chiến lược phát triển e-learning Việt Nam 

Định hướng chiến lược phát triển e-learning xác định mục tiêu là phát triển phương thức 

học tập điện tử trong giáo dục đại học đáp ứng các yêu cầu của đất nước. Tương ứng với 

mục tiêu này, e-learning được định nghĩa là phương thức giảng dạy và học tập dựa trên 

ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng cường tính linh hoạt, mở rộng 

khả năng tiếp cận với tài nguyên, dịch vụ và quản lý, và thúc đẩy sự tương tác và hợp tác 

trong học tập, lấy người học làm trung tâm và hướng đến sự cá nhân hóa người học. 

2/ Các mô hình ứng dụng trên thế giới 

2.1/ Mô hình trực tuyến 

Trong thời kỳ đầu của mô hình trực tuyến vào thập niên 1990, các khóa học trực tuyến 

được xem là một kiểu “thế vai” cho phương thức học trực tiếp với cố gắng đạt được kết 

quả bằng với việc học trong lớp. Tuy nhiên sự phát triển của công nghệ và việc ứng dụng 

sáng tạo hơn đã mang lại cho mô hình trực tuyến khả năng đổi mới mạnh mẽ về phương 

pháp giảng dạy và mang lại nhiều giá trị hơn cho người học (Engelbrecht, 2004). Ally 

(2004) cho rằng công nghệ sử dụng trong mô hình trực tuyến có thể đáp ứng các lý thuyết 

học tập, bao gồm lý thuyết hành vi (behaviorism), lý thuyết nhận thức (cognitivism), lý 

thuyết kiến tạo (constructivism) và lý thuyết kết nối (connectivism). Anderson (2004) mở 

rộng khái niệm, vai trò tương tác trong giáo dục và đưa ra mô hình học tập trực tuyến là 

một quá trình tương tác đa dạng để tạo ra kiến thức và năng lực của người học. Nhìn 
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chung, mô hình trực tuyến tiến hóa từ mô hình “thay thế” sang mô hình “chuyển hóa” với 

các nỗ lực gia tăng giá trị cho người học trên cơ sở ứng dụng công nghệ.  

2.2/ Các mô hình kết hợp 

Khác với mô hình trực tuyến, mô hình kết hợp rất đa dạng và dẫn đến sự khác biệt ngay 

từ định nghĩa (Bảng 8). 

Bảng 8: Một số cách phân loại mô hình kết hợp 

Tác giả Cơ sở phân loại Các mô hình 

Jones 

(2006) 

Mức độ ứng 

dụng công nghệ 

thông tin và 

truyền thông 

(ICT) 

• Mức cơ bản (ví dụ dùng Powerpoint) 

• Mức tăng cường (ví dụ sử dụng hệ thống quản lý 

học tập để chuyển tải học liệu và thông tin với 

người học) 

• Mức tập trung (ví dụ sử dụng học liệu tương tác, 

kiểm tra trực tuyến, thảo luận trên diễn đàn) 

• Mức nâng cao trong đó khóa học được chuyển 

hoàn toàn qua mạng. 

Allen et 

al. (2007) 

Tỷ lệ nội dung 

chuyển tải trực 

tuyến 

• Mô hình truyền thống: Không chuyển tải nội dung 

trực tuyến.  

• Mô hình hỗ trợ web: Tỷ lệ từ 1% đến 29%. 

• Mô hình kết hợp: Tỷ lệ từ 31% đến 79%.  

• Mô hình trực tuyến: Tỷ lệ từ 80% trở lên. 

Graham 

(2009) 

Mức độ chuyển 

đổi phương pháp 

giảng dạy 

• Mô hình thay thế: Các hoạt động trực tuyến chỉ 

nhằm thay thế hoạt động trực tiếp để tăng tính 

thuận tiện và khả năng tiếp cận. 

• Mô hình tăng cường: Các hoạt động trực tuyến 

được thêm vào để tăng cường đổi mới phương 

pháp giảng dạy. 

• Mô hình chuyển đổi: Chuyển đổi lớn về phương 

pháp giảng dạy thúc đẩy người học tích cực xây 

dựng kiến thức 

Alammary 

et al 

Mức độ ảnh 

hưởng đến giảng 

• Ảnh hưởng nhỏ: Bổ sung các hoạt động tăng 

cường vào khóa học hiện tại 
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(2014) dạy • Ảnh hưởng trung bình: Thay thế các hoạt động 

trong khóa học hiện tại 

• Ảnh hưởng lớn: Xây dựng khóa học kết hợp từ đầu 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Với mục tiêu phát triển e-learning trong GDĐH tại VN, mô hình kết hợp được xác định ở 

mức độ ứng dụng công nghệ nhằm đổi mới mạnh mẽ việc giảng dạy và học tập. Do đó, 

mô hình này sẽ là một mô hình chuyển đổi theo phân loại của Graham (2009), với mức 

độ ảnh hưởng lớn, yêu cầu phải xây dựng lại từ đầu khóa học theo phân loại của 

Alammary et al (2014). Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu áp dụng tại VN, tỷ lệ nội dung 

chuyển tải trực tuyến đề xuất từ 20% đến 50% tổng nội dung của khóa học. Các khóa học 

có mức độ thấp hơn về chuyển đổi phương pháp giảng dạy hoặc tỷ lệ chuyển tải trực 

tuyến sẽ xếp vào mô hình bổ trợ.  

II/ MÔ HÌNH TRỰC TUYẾN 

Mô hình trực tuyến được thiết kế và vận hành bao gồm các nội dung sau: 

• Thiết kế khóa học là việc xây dựng các khóa học trực tuyến hoàn chỉnh trước khi 

đưa vào học tập.  

• Triển khai khóa học là quá trình học tập được thực hiện trên hệ thống với sự 

hướng dẫn của giảng viên. 

• Hỗ trợ người học bao gồm các công việc trợ giúp người học về phương diện học 

tập, kỹ thuật và phát triển bản thân. 

Phần dưới đây trình bày tổng thể cách thức thiết kế và vận hành mô hình trực tuyến. 

1/ Thiết kế khóa học 

1.1/ Quy trình thiết kế 
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Việc xây dựng một khóa học trực tuyến có thể mất vài tháng đến một năm với sự tham 

gia của nhiều người. Sau khi việc xây dựng khóa học được phê duyệt, một nhóm dự án 

được thành lập và một quy trình thiết kế được thiết lập để triển khai. Kế hoạch thực hiện 

xác định các bước sẽ thực hiện. Có thể vận dụng nhiều mô hình thiết kế giảng dạy như 

ADDIE, ASSURE, Dick & Carey, Hannafin & Peck, Waterfall, Rapid Prototyping, 

Hypermedia Design., Multimedia Design…, trong đó ADDIE là mô hình căn bản 

(Croslin, 2018). Mô hình ADDIE cho một cái nhìn khái quát về các công việc cần thực 

hiện. Trên thực tế, việc tổ chức thực hiện sẽ là một quy trình với các thủ tục và thời gian 

cần thiết bao gồm: (1) Soạn thảo và bảo vệ đề cương xây dựng khóa học; (2) Triển khai 

thực hiện; (3) Nghiệm thu và (4) Đánh giá. 

1.2/ Thiết kế các hoạt động học tập 

Thiết kế các hoạt động học tập trong mô hình ADDIE là bao gồm việc đưa ra các phương 

pháp giảng dạy hiệu quả và kết hợp chúng một cách hệ thống trong tổng thể khóa học. 

Các hoạt động học tập bao gồm: 

a/ Tiếp nhận là loại hoạt động học tập trong đó người học chủ yếu tiếp nhận kiến thức từ 

người khác. Chuẩn đầu ra đạt được của hoạt động học tập này thường ở mức biết và hiểu 

theo thang đo Bloom. Trong học tập trực tuyến, các hoạt động học tập có thể được thiết 

kế để đạt được chuẩn đầu ra mong đợi và nâng cao chất lượng học tập như sau: 

• Xem bài giảng dưới dạng video.  

• Xem video từ nguồn mở có chất lượng, chủ đề phù hợp và được biên tập bổ sung 

(ví dụ thuyết minh, thêm các tài liệu đính kèm) kết hợp với video của giảng viên.  

• Đọc tài liệu dưới dạng e-book (nguồn của nhà trường hoặc nguồn mở), các 

website được chỉ dẫn.  

• Tham gia ý kiến, đánh giá và làm các bài tập ghi nhớ tích hợp với video, tài liệu 

học tập sẽ giúp củng cố kiến thức.  

• Hội thảo trực tuyến có thể sử dụng như một hoạt động học tập tiếp nhận.  



 

139 | P a g e  
 

b/ Trải nghiệm là hoạt động học tập mang tính chủ động, người học phải độc lập giải 

quyết vấn đề hoặc tạo ra sản phẩm, qua đó họ có điều kiện thực hành những kiến thức đã 

biết hoặc khám phá kiến thức mới qua làm việc. Trải nghiệm có thể đạt được nhiều chuẩn 

đầu ra trong thang Bloom, từ mức áp dụng cho đến mức cao nhất là sáng tạo.  

Trong học tập trực tuyến, các hoạt động học tập có thể được thiết kế để đạt được chuẩn 

đầu ra mong đợi và nâng cao chất lượng học tập như sau: 

• Bài tập thực hành.  

• Bài tập tình huống, dự án, khảo sát thực tế được giao trên LMS, theo dõi và phản 

hồi theo thời gian thực hoặc sau đó, kết quả báo cáo có thể thiết lập định kỳ hoặc 

theo thời điểm, có thể theo nhiều định dạng (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video).  

• Phần mềm mô phỏng, trò chơi học tập, thực tại ảo và thực tại tăng cường giải 

quyết được yêu cầu đào tạo về thực hành, thí nghiệm..  

• Một số loại kỹ năng chỉ có thể đạt được trong môi trường thực tế nên trong một số 

trường hợp, cần có một phần của khóa học phải học trực tiếp.  

c/ Tương tác là hoạt động học tập mang tính chủ động, trong đó kiến thức và kỹ năng có 

được qua trao đổi, làm việc chung với người khác. Tương tác đáp ứng các chuẩn đầu ra 

về các kỹ năng xã hội (giao tiếp, trình bày, làm việc nhóm…) và phát triển các năng lực 

liên quan đến lãnh đạo, quản lý, trách nhiệm.  

Trong học tập trực tuyến, các hoạt động học tập có thể được thiết kế để đạt được chuẩn 

đầu ra mong đợi và nâng cao chất lượng học tập như sau: 

• Seminar, thảo luận nhóm. 

• Bài tập tình huống, dự án, khảo sát thực tế, phần mềm mô phỏng, trò chơi học 

tập… đều có các phiên bản nhiều người dùng và cho phép kết hợp, tương tác lẫn 

nhau.  

• Các hoạt động kết nối xã hội trong môi trường số có thể tổ chức thuận tiện trong 

các khóa học trực tuyến.  
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Một khóa học có nhiều chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Do đó, việc thiết 

kế các hoạt động học tập của một khóa học bao gồm cả ba loại hoạt động học tập nói 

trên. Tùy theo khóa học, loại hoạt động học tập nào sẽ giữ vai trò chủ đạo. 

1.3/  Thiết kế nội dung 

Thiết kế nội dung bao gồm việc lựa chọn loại nội dung số phù hợp với hoạt động học tập, 

xác định các đặc tả kỹ thuật để bảo đảm chất lượng và tuân thủ quy định, chuẩn mực về 

pháp lý, văn hóa. Dưới đây là cách thức sử dụng và các yêu cầu đối với các loại nội dung 

cụ thể: 

• Văn bản: Nội dung dưới dạng văn bản thường là tài liệu học tập dưới dạng e-book, 

file word, pdf… Văn bản có khả năng cung cấp nội dung chi tiết về các chủ đề 

giúp người học tiếp nhận kiến thức.  

• Video: Video là dạng nội dung quan trọng trong thiết kế hoạt động học tập tiếp 

nhận vì video có khả năng tác động cao đến người học.  

• Hình ảnh/Đồ họa: Bao gồm các hình chụp, hình vẽ, đồ họa được sử dụng độc lập 

hoặc đi kèm trong văn bản, video hoặc thiết kế giao diện. Hình ảnh/Đồ họa giúp 

người học có cảm nhận trực quan về hiện tượng, sự kiện, mối quan hệ… 

• Diễn đàn/Bài tập tình huống/Dự án: Về phương diện nội dung, thiết kế diễn 

đàn/bài tập tình huống/dự án bao gồm việc xây dựng các quy tắc, đề xuất chủ đề 

để phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động học tập cá nhân hoặc nhóm. Việc 

thiết kế này có thể thực hiện trong giai đoạn xây dựng khóa học hoặc trong giai 

đoạn triển khai khóa học.  

• Sử dụng tài nguyên học tập mở: Tài nguyên học tập mở (Open educational 

resources - OER) bao gồm nhiều dạng nội dung khác nhau (video, audio, đồ họa, 

bài tập tình huống, bài kiểm tra, trò chơi học tập, giáo trình, các khóa học trực 

tuyến…) có thể sử dụng cho xây dựng nội dung các khóa học trực tuyến. Việc sử 

dụng OER làm tăng tính đa dạng của nội dung, tăng hứng thú trong quá trình học 
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tập và trong một số trường hợp, các tài nguyên có giá trị cao như các bộ sưu tập 

hình ảnh, video của các bảo tàng.  

1.4/ Thiết kế kiểm tra và đánh giá 

Kiểm tra và đánh giá giữ vai trò quan trọng trong đào tạo. Một mặt, đó là cách thức để 

bảo đảm người học đạt được các mục tiêu hay chuẩn đầu ra của khóa học. Mặt khác, đó 

là công cụ điều chỉnh hành vi người học thông qua giúp họ nhận ra những hạn chế của 

mình ngay trong quá trình học tập. Có rất nhiều các phương thức kiểm tra, đánh giá. 

Dưới đây là một số các phương thức kiểm tra, đánh giá có thể sử dụng trong học tập trực 

tuyến. 

• Trắc nghiệm: Môi trường trực tuyến hỗ trợ tốt cho các hình thức kiểm tra trắc 

nghiệm thông qua chức năng chấm tự động, phản hồi nhanh và phân tích kết quả.  

• Sử dụng công cụ đa phương tiện: Trong hình thức này, người học quan sát các 

hình vẽ, video, đoạn phim hoạt hình mô phỏng thực tế và sử dụng các động tác 

kéo thả, nhấn chọn. Hình thức này cũng cho phép chấm điểm và phản hồi tự động 

tương tự như trắc nghiệm.  

• Thảo luận trên diễn đàn: Thảo luận trên diễn đàn là hình thức tự đánh giá hiệu quả 

vì người học linh hoạt hơn về thời gian, có thời gian suy nghĩ và trình bày suy 

nghĩ của mình một cách mạch lạc, thuyết phục. Giảng viên cũng phản hồi nhanh 

hơn.  

• Dự án cá nhân: Thực hiện các dự án cá nhân vừa là một hoạt động học tập vừa là 

một cách thức đánh giá. Trước hết, người học có thể tự đánh giá qua góp ý của 

giảng viên trong quá trình thực hiện. Nếu thiết kế rõ ràng kết quả đạt được mỗi 

giai đoạn của dự án, có thể dùng dự án để đánh giá trong quá trình có tính điểm.  

• Bài viết/Tiểu luận: Bài viết hoặc tiểu luận là hình thức đánh giá quen thuộc trong 

học tập trực tiếp cho phép đánh giá các chuẩn đầu ra ở nhiều mức độ, đặc biệt là 

các mức độ cao như phân tích, đánh giá hay tổng hợp. Hình thức này có thể áp 
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dụng cho kiểm tra trực tuyến với điều kiện đề bài dưới dạng mở và giảng viên khi 

chấm cần sử dụng các phần mềm chống đạo văn. 

• Bài kiểm tra kết thúc môn học: Trong hình thức này, người học được yêu cầu làm 

bài kiểm tra dưới dạng tự luận hay trắc nghiệm trong một khoảng thời gian quy 

định. Hình thức này cho phép kiểm soát chặt chẽ hơn việc đánh giá nếu thực hiện 

tập trung mặc dù kết quả đánh giá có hạn chế vì giới hạn thời gian đồng thời thiếu 

tính linh hoạt.  

2/ Triển khai khóa học 

a/ Tìm hiểu bối cảnh: Giảng viên cần hiểu biết về bối cảnh trước khi bắt đầu hướng dẫn 

khóa học trực tuyến để có những chuẩn bị cần thiết cho việc giảng dạy hiệu quả. Các nội 

dung cần tìm hiểu bao gồm đặc điểm người học, thiết kế khóa học và các vấn đề về kỹ 

thuật. 

b/ Xây dựng cộng đồng học tập: Xây dựng cộng đồng học tập hiệu quả đóng vai trò quan 

trọng trong sự thành công của khóa học trực tuyến. Trong môi trường học tập trực tuyến, 

cộng đồng học tập giúp người học có sự động viên về tinh thần, sự phối hợp trong công 

việc và sự hỗ trợ khi gặp trở ngại. Giảng viên hướng dẫn có trách nhiệm xây dựng cộng 

đồng học tập hiệu quả.  

c/ Hướng dẫn học tập: Vai trò của giảng viên khóa học trực tuyến là hướng dẫn người 

học hoàn thành các hoạt động học tập đã được thiết kế trên LMS, qua đó xây dựng các 

kiến thức, kỹ năng và thái độ theo chuẩn đầu ra của khóa học. Các công việc giảng viên 

cần phải thực hiện là: (1) Hiểu biết về tình hình và kết quả học tập; (2) Chỉ dẫn; (3) Tư 

vấn; (4) Đánh giá và phản hồi và (5) Nâng cao chất lượng tương tác. 
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3/ Dịch vụ hỗ trợ người học 

Dịch vụ hỗ trợ người học trong học tập trực tuyến có vai trò quan trọng trong sự thành 

công của chương trình đào tạo. Do đó, bên cạnh việc thiết kế và triển khai khóa học cần 

đầu tư cho dịch vụ hỗ trợ người học, bao gồm: 

a/ Hỗ trợ cho người học tiềm năng: Người học trước khi tham gia một chương trình trực 

tuyến cần được cung cấp các thông tin đầy đủ và đáng tin cậy để giúp họ tự đánh giá liệu 

mình có sẵn sàng về các điều kiện để tham gia hay không, các yêu cầu về mặt kỹ thuật 

cần có và chương trình nào phù hợp với mình.  

b/ Hỗ trợ về hành chánh, hậu cần, thông tin và kỹ thuật: Các dịch vụ hỗ trợ hành 

chánh, hậu cần, thông tin và kỹ thuật cần bảo đảm khả năng tiếp cận trực tuyến dễ dàng 

và hướng đến “dịch vụ một cửa”.  

c/ Hỗ trợ về học tập: Hỗ trợ về học tập bao gồm hỗ trợ về phương pháp và kỹ năng học 

tập, về thư viện, và cố vấn học tập.  

d/ Hoạt động phong trào, đoàn thể và cựu người học: Người học trực tuyến cần bảo 

đảm quyền lợi về các hoạt động phong trào, đoàn thể và cựu người học như người học 

truyền thống.  

e/ Hỗ trợ đối với người học có nhu cầu đặc biệt: Người học có nhu cầu đặc biệt là người 

học có các đặc điểm thể chất hoặc hoàn cảnh kinh tế, xã hội khó khăn khi tiếp cận học tập 

so với người học khác.  

III/ MÔ HÌNH KẾT HỢP 

Mô hình kết hợp được thiết kế và vận hành bao gồm các nội dung sau: 

• Thiết kế khóa học là việc xây dựng đề cương học tập và các nội dung đi kèm trước 

khi bắt đầu khóa học. 
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• Triển khai khóa học là quá trình triển khai giảng dạy và học tập trên hệ thống và 

trên lớp học theo đề cương với các nội dung chuẩn bị sẵn. 

Riêng phần hỗ trợ người học bao gồm các công việc trợ giúp người học về phương diện 

học tập, kỹ thuật và phát triển bản thân về cơ bản tương tự như mô hình trực tuyến. Phần 

dưới đây trình bày tổng thể cách thức thiết kế và vận hành mô hình kết hợp, bao gồm 

thiết kế khóa học và triển khai khóa học. 

1/ Thiết kế khóa học 

1.1/ Quy trình thiết kế 

Quá trình triển khai thiết kế khóa học kết hợp cũng có thể áp dụng các mô hình ADDIE, 

ASSURE, Dick & Carey, Hannafin & Peck, Waterfall, Rapid Prototyping, Hypermedia 

Design., Multimedia Design… tương tự như thiết kế khóa học trực tuyến với một số khác 

biệt nhỏ.  

1.2/ Thiết kế các hoạt động học tập 

Trong mô hình học tập kết hợp, việc thiết kế các hoạt động học tập nhằm xác định các 

phương pháp học tập trực tuyến hoặc trực tiếp sẽ sử dụng và phối hợp để mang lại hiệu 

quả cao cho khóa học.  

Việc thiết kế các hoạt động học tập trong mô hình kết hợp cần khai thác lợi thế của mỗi 

phương thức trực tiếp hay trực tuyến cùng khả năng tích hợp cả hai để mang lại hiệu quả 

cao nhất. Phần dưới đây sẽ xem xét bốn nhóm hoạt động học tập: 

• Tiếp nhận: Trong mô hình học tập kết hợp, một phần lớn các hoạt động tiếp nhận 

có thể thực hiện trực tuyến để khai thác điểm mạnh của phương thức này. Các 

buổi lên lớp trực tiếp chỉ dùng cho việc hệ thống hóa, giải đáp thắc mắc.  

• Trải nghiệm: Trong mô hình học tập kết hợp, cần kết hợp cả hai phương thức trực 

tiếp và trực tuyến trong cùng một nội dung học tập. Nội dung học tập được mở ra 
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trên LMS nhằm giao việc, hướng dẫn, yêu cầu đọc tài liệu trước, theo dõi quá 

trình, phản hồi, đánh giá. Các hoạt động theo phương thức trực tiếp bao gồm các 

buổi thực hành kỹ năng, tổng kết và giải đáp thắc mắc.  

• Tương tác: Trong mô hình kết hợp, sử dụng cả ba hoạt động tương tác trực tiếp, 

trực tuyến và kết hợp trực tiếp - trực tuyến trong cùng một nội dung. Một số hoạt 

động tương tác trực tiếp đơn thuần để thực hành giao tiếp trong môi trường thực. 

Trong khi đó, các hoạt động tương tác trực tuyến được dùng cho việc thảo luận 

các chủ đề học tập. Các hoạt động tương tác kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến áp 

dụng cho các dự án, bài tập tình huống lớn. 

• Tích hợp: Là hoạt động học tập kết hợp mạnh mẽ giữa các loại hoạt động học tập, 

giữa môi trường trực tiếp và trực tuyến, giữa học tập và đánh giá. Đây là thế mạnh 

của mô hình kết hợp khi giảng viên có trong tay nhiều công cụ đa dạng để ứng 

dụng mạnh mẽ ICT vào đổi mới giảng dạy và học tập nhằm mang lại giá trị tăng 

thêm cho người học. 

1.3/ Thiết kế nội dung 

Xây dựng khóa học kết hợp cần chuẩn bị các nội dung số cho các hoạt động học tập trực 

tuyến bên cạnh các học liệu bình thường của học tập trực tiếp. Về cơ bản, các loại nội 

dung có yêu cầu và ưu nhược điểm tương tự như đã trình bày trong mô hình trực tuyến. 

Điều khác biệt cần lưu ý là cách thức xây dựng nội dung cho khóa học kết hợp: 

a/ Xây dựng mới từ đầu: Xây dựng mới từ đầu sẽ bảo đảm sự phù hợp giữa nội dung với 

hoạt động học tập và chuẩn đầu ra nhưng sẽ phải đầu tư khá nhiều thời gian và công sức. 

Quy trình công việc có thể tham khảo phần thiết kế nội dung khóa học trực tuyến.  

b/ Sử dụng nội dung từ khóa học trực tuyến: Cách này phù hợp cho các cơ sở GDĐH 

đã có khóa học trực tuyến được thiết kế hoàn chỉnh và dự kiến triển khai một khóa học 

kết hợp trên nền tảng khóa học trực tuyến này. Điều này làm giảm nhẹ đáng kể thời gian 

và công sức cho việc xây dựng lại từ đầu các nội dung, nhất là video bài giảng.  
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c/ Khai thác các nguồn sẵn có: Việc khai thác các nguồn sẵn có rất phù hợp với tính 

chất linh hoạt của khóa học kết hợp. Thứ nhất, các tài nguyên này có thể được giải thích, 

hướng dẫn thêm trong các buổi học trực tiếp nên phạm vi thu thập rộng hơn. Và do đó, 

việc can thiệp vào nội dung có thể không cần thiết nên dễ thỏa mãn các điều khoản trong 

giấy phép sử dụng hoặc các điều kiện ràng buộc về quyền sở hữu trí tuệ. Thứ hai, các tài 

nguyên này không cần đóng gói như trong khóa học trực tuyến nên có thể cập nhật 

thường xuyên, không lo ngại về các trường hợp mất kết nối với website gốc hoặc lạc hậu 

về thông tin. 

Các nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung và tích hợp các nguồn khác nhau để hình thành nội 

dung của khóa học kết hợp: 

• Các nội dung nên được chia nhỏ để đáp ứng một mục tiêu cụ thể. Khi can thiệp 

vào các nguồn tài nguyên mở cần tham khảo vấn đề kỹ thuật (ví dụ tách video) và 

quyền được can thiệp nội dung. 

• Việc tích hợp được thực hiện thông qua xây dựng một chủ đề trong LMS, bao gồm 

một mô tả và một cấu trúc kết nối với các nội dung đã chia nhỏ. 

• Bổ sung các hoạt động học tập nhỏ gọn như quiz để giúp người học tự kiểm tra lại 

kiến thức sau mỗi nội dung hoặc sau khi nghiên cứu xong chủ đề.  

1.4/ Thiết kế kiểm tra và đánh giá 

a/ Đánh giá trong quá trình 

• Tự đánh giá được áp dụng phổ biến trong các chủ đề. Hình thức chủ yếu là trắc 

nghiệm. Phương thức trực tuyến. 

• Đánh giá có tính điểm để kiểm tra mức độ đạt chuẩn đầu ra và góp phần điều 

chỉnh người học. Phương thức trực tuyến. Hình thức đánh giá bao gồm: Trắc 

nghiệm, Bài tập, Diễn đàn thảo luận 
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• Kiểm tra giữa kỳ để đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra. Phương thức trực tiếp. 

Hình thức đánh giá: Thuyết trình dựa trên bài tập tình huống, dự án/Bài kiểm tra 

theo chuẩn. 

b/ Đánh giá kết thúc khóa học 

• Kiểm tra kết thúc khóa học theo phương thức trực tiếp 

• Đánh giá với các hình thức dự án, tiểu luận. 

2/ Triển khai khóa học 

2.1/ Tìm hiểu bối cảnh: Giảng viên cần hiểu biết về bối cảnh trước khi bắt đầu hướng 

dẫn khóa học kết hợp để có những chuẩn bị cần thiết cho việc giảng dạy hiệu quả. Các 

nội dung cần tìm hiểu bao gồm rà soát lại thiết kế khóa học và các vấn đề về cơ sở vật 

chất hoặc kỹ thuật. 

2.2/ Xây dựng cộng đồng học tập: Xây dựng cộng đồng học tập hiệu quả trong khóa học 

kết hợp có vai trò không kém quan trọng so với trong khóa học trực tuyến. Một mặt, các 

hoạt động học tập trực tuyến đòi hỏi phải tạo dựng mối quan hệ hiệu quả trong môi 

trường số. Mặt khác, quá trình học tập cũng bao gồm nhiều hoạt động học tập tương tác 

và hợp tác trong môi trường tiếp xúc trực tiếp. Do đó, cộng đồng học tập giúp phát huy 

các ưu thế này nhằm phát triển động cơ học tập, thúc đẩy việc học chủ động, khả năng tự 

xây dựng kiến thức và các năng lực xã hội của người học.  

2.3/ Giảng dạy: Giảng viên phụ trách khóa học kết hợp dựa trên các hoạt động học tập và 

nội dung đã thiết kế để triển khai việc giảng dạy. Quá trình giảng dạy này có sự thuận lợi 

hơn so với giảng dạy trực tiếp là giảng viên được hỗ trợ bởi LMS và khóa học đã được 

thiết kế. Nó cũng thuận lợi hơn giảng dạy trực tuyến vì giảng viên có một phạm vi điều 

chỉnh rộng hơn trong quá trình tiếp xúc trực tiếp với người học.  



 

148 | P a g e  
 

IV/ CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MOOCS VÀ MẠNG XÃ HỘI 

1/ Các mô hình ứng dụng MOOCs 

1.1/ MOOCs bổ trợ 

Mô hình này áp dụng khi giảng viên nhận thấy một số nội dung của MOOCs đáp ứng tốt 

yêu cầu của khóa học trực tuyến hay kết hợp, tuy nhiên giảng viên không có quyền tiếp 

cận vào MOOCs như một giảng viên nên không thể theo dõi trực tiếp được việc học của 

người học trên MOOCs. Vì vậy, giảng viên sẽ sử dụng MOOCs như một phần nội dung 

của hoạt động học tập tự nghiên cứu.  

1.2/ MOOCs tích hợp 

Mô hình này áp dụng cho các khóa học kết hợp, trong đó MOOCs được sử dụng cho 

phần học trực tuyến và giảng viên có quyền tiếp cận MOOCs như một giảng viên. 

Trường hợp này thường xảy ra khi: MOOCs của chính nhà trường tạo ra và quản lý. 

Giảng viên sử dụng MOOCs theo chính sách của nhà trường; MOOCs được sử dụng trên 

sự thỏa thuận giữa nhà trường và nhà cung cấp MOOCs (edX, Coursera…) hoặc nhà 

cung cấp khóa học trực tuyến (McGraw Hill, Pearson…); Một số nền tảng MOOCs cho 

phép giảng viên tham gia và điều hành khóa học như Khan Academy. 

1.3/ MOOCs thay thế 

Trong mô hình này, MOOCs được thừa nhận tín chỉ thay cho một môn học trong chương 

trình đào tạo. Các trường hợp MOOCs được thừa nhận bao gồm: 

• Các khóa học MOOCs trong chương trình giáo dục đại cương hoặc MOOCs quốc 

gia được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận giá trị chuyển đổi tín chỉ giữa các 

trường.  
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• Các khóa học MOOCs nằm trong thỏa thuận giữa các trường công nhận giá trị 

chuyển đổi. Đây là một giải pháp giúp tăng cường tính liên thông giữa các trường 

và giảm bớt chi phí cho người học. 

• Các khóa học MOOCs của các trường đại học trên thế giới được thừa nhận bởi các 

trường đại học Việt Nam trên cơ sở các thỏa thuận song phương hoặc đa phương. 

2/ Ứng dụng mạng xã hội 

2.1/ Mục đích và yêu cầu 

Mạng xã hội có thể đưa vào các khóa học trực tuyến, trực tiếp và kết hợp như một hoạt 

động học tập với mục đích: 

• Trang bị cho người học các kỹ năng xã hội và kết nối. 

• Kết hợp với việc xây dựng cộng đồng học tập trong khóa học hoặc/và kết hợp với 

các học tập khác về kiến thức và kỹ năng. 

2.2/ Thiết kế hoạt động học tập 

a/ Các mô hình 

• Dự án cá nhân: Người học được yêu cầu sử dụng một mạng học tập cá nhân 

(LinkedIn, Facebook, blogs…) để thực hiện dự án theo định hướng của giảng viên 

và mời mọi người tham gia. 

• Dự án nhóm: Một nhóm người học được yêu cầu sử dụng một mạng xã hội nhóm 

(Facebook Group, wiki,…) để triển khai một dự án. Các hoạt động tương tự như 

dự án cá nhân nhưng nhấn mạnh thêm yếu tố tập thể. 

• Cộng đồng: Nhóm người học hoặc lớp học được yêu cầu sử dụng một mạng xã hội 

nhóm để chia sẻ, trao đổi thông tin, cảm xúc theo các giá trị/chủ đề được gợi ý, ví 

dụ bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, đạo đức nghề nghiệp, cộng đồng 

chuyên môn… Mục tiêu hướng về việc mở rộng kết nối, xây dựng cộng đồng học 

tập. 
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b/ Tổ chức thực hiện 

• Giảng viên xây dựng kế hoạch đầy đủ bao gồm mục tiêu, yêu cầu, thời gian, 

nguồn lực. Các nội dung mang tính định hướng và cho người học một phạm vi lựa 

chọn rộng. 

• Giảng viên đưa ra một quy định về những nguyên tắc cần tôn trọng trong quá trình 

thực hiện. Trong hoạt động nhóm hoặc cộng đồng, cần phân công hoặc cho bầu ra 

người đảm nhận vai trò phụ trách. 

• Giảng viên xây dựng và công bố cách thức đánh giá bao gồm các tiêu chí rõ ràng. 

• Giảng viên tham gia, giám sát hoạt động và chỉ góp ý khi cần thiết để hoạt động đi 

đúng hướng mong đợi. Tuy nhiên, hạn chế việc can thiệp ở mức tối thiểu để người 

học có thể tự tìm ra cách giải quyết hoặc điều chỉnh các mối quan hệ. 

III/ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ĐỂ ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO 

TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM 

1/ Phương pháp tiếp cận 

Trong các nội dung đề xuất của chương trước về mô hình hoạt động, chúng ta nhận thấy 

vai trò hàng đầu của con người trong việc thiết kế và triển khai các hoạt động học tập, nội 

dung học tập và hỗ trợ người học. Tuy nhiên, những nỗ lực của con người không thể vượt 

khỏi những giới hạn về cơ sở vật chất, bao hàm cả hạ tầng công nghệ. Những nỗ lực này 

cũng bị giới hạn bằng các chính sách, quy định, cơ chế chung của Nhà nước cũng như 

của cơ sở GDĐH. Do đó, phân tích các điều kiện cần bao hàm cả ba đối tượng gồm con 

người, cơ sở vật chất và chính sách.  

Cách tiếp cận của nghiên cứu này như sau: 

• Yêu cầu về cơ sở vật chất, con người và chính sách của hai mô hình trực tuyến và 

kết hợp không khác biệt lớn nên không tách thành hai nội dung riêng.  
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• Các điều kiện cơ sở vật chất, con người và chính sách được xây dựng trước hết ở 

cấp độ cơ sở GDĐH. Những trở ngại lớn hoặc vấn đề không thể vượt qua sẽ được 

ghi nhận để xem xét trong phần chính sách của Nhà nước. 

• Nghiên cứu này sử dụng các thước đo định tính là cơ bản. Một số trường hợp cần 

thiết có thể sử dụng các thước đo định lượng để minh họa. 

2/ Các điều kiện về công nghệ 

a/ Hệ thống sản xuất học liệu 

Để thực hiện phương thức trực tuyến, cơ sở GDĐH cần bảo đảm hệ thống sản xuất học 

liệu hay nội dung số đáp ứng được yêu cầu của hoạt động đào tạo. Cụ thể là: 

• Thiết bị và phần mềm chuyên dùng để sản xuất học liệu. 

• Studio đáp ứng yêu cầu về năng lực và chất lượng của các nội dung đa phương tiện. 

• Có khả năng kết hợp hoặc tự xây dựng các dạng học liệu tương tác cao như phần 

mềm mô phỏng, trò chơi học tập. 

b/ Hệ thống quản lý học tập (LMS) và các thiết bị, đường truyền liên quan 

• LMS có đầy đủ các tính năng chuyển tải nội dung học tập, theo dõi quản lý việc 

học và tạo môi trường tương tác đồng thời tạo nhiều dạng nội dung học tập đa 

dạng, báo cáo và phân tích dữ liệu học tập, quản lý nội dung học tập (hoặc sử dụng 

LCMS riêng) và kết nối với mạng xã hội và các hoạt động học tập khác. 

• Trung tâm dữ liệu hoặc dịch vụ đám mây đáp ứng yêu cầu về khả năng phục vụ, 

tính an toàn và bảo mật. 

c/ Mạng, wifi và dịch vụ internet phục vụ truy cập nội dung học tập 

Các cơ sở GDĐH phải bảo đảm khả năng truy cập mạng, wifi và dịch vụ internet trong 

phạm vi cơ sở GDĐH để người học có thể sử dụng cho mục tiêu học tập. Đồng thời có 
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giải pháp hỗ trợ người học về truy cập ngoài cơ sở GDĐH, đặc biệt là đối với người học 

ở các địa phương. 

d/ Cổng thông tin người học 

Cơ sở GDĐH phải xây dựng và vận hành Cổng thông tin người học có đầy đủ các tính 

năng về thông tin và tư vấn, hỗ trợ và kết nối với các hệ thống cung cấp dịch vụ cho 

người học. 

e/ Không gian học tập 

Cơ sở GDĐH áp dụng mô hình kết hợp cần bảo đảm giảng đường, phòng học, phòng tự 

học đáp ứng yêu cầu cho các hoạt động học tập theo lớp, theo nhóm và học cá nhân: 

• Các khu vực tự học có khả năng kết nối vào hệ thống cũng như một số phương 

tiện nghe nhìn để thực hiện các hoạt động học tập như thuyết trình.  

• Các giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm có các chức năng thu hình, phát 

hình để tạo học liệu và cho phép người học tiếp cận từ xa. 

f/ Thư viện số 

Cơ sở GDĐH phải bảo đảm có thư viện số đáp ứng các yêu cầu sau:  

• Cổng thông tin thư viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ về tìm kiếm, tra cứu thông 

tin. 

• Tài liệu số đáp ứng nhu cầu học tập và tham khảo, kết nối với các tài nguyên học 

tập mở. Đối với mô hình kết hợp, một số tài liệu học tập và tham khảo, người học 

có thể đọc tại thư viện nhưng phải bảo đảm khả năng kết nối với các tài nguyên 

học tập mở. 

g/ Bộ phận quản lý và phát triển hệ thống 

Bộ phận quản lý và phát triển hệ thống đạt mức độ chuyên nghiệp. 
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3/ Các điều kiện về con người 

a/ Năng lực giảng viên 

Cơ sở GDĐH cần bảo đảm đội ngũ giảng viên có các năng lực sư phạm, năng lực ứng 

dụng công nghệ và năng lực tích hợp giữa sư phạm và công nghệ để xây dựng môi trường 

học tập e-learning hiệu quả. Giảng viên có khả năng vận dụng các năng lực trên trong 

việc thiết kế khóa học và phát triển học liệu. 

b/ Đội ngũ phát triển học liệu   

Cơ sở GDĐH cần bảo đảm có đội ngũ phát triển học liệu chuyên nghiệp với các chuyên 

viên thiết kế giảng dạy, chuyên viên về thiết kế đồ họa, chuyên viên lập trình web.  

c/ Công tác đào tạo giảng viên 

• Cơ sở GDĐH phải có kế hoạch đào tạo giảng viên trung hạn và hàng năm phù hợp 

với chiiến lược phát triển phương thức trực tuyến của cơ sở GDĐH. 

• Cơ sở GDĐH xây dựng chương trình đào tạo ở từng cấp độ, phù hợp với yêu cầu 

năng lực giảng viên và kế hoạch đào tạo. 

• Phương thức đào tạo hiệu quả và đa dạng để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực 

khác của giảng viên. 

d/ Công tác nghiên cứu và hợp tác đổi mới giảng dạy 

Cơ sở GDĐH phải có kế hoạch và quy trình nghiên cứu và hợp tác bao hàm các lĩnh vực 

cần thiết để đổi mới giảng dạy và nâng cao năng lực giảng viên. 

e/ Bộ phận đào tạo giảng viên 

Cơ sở GDĐH phải có bộ phận đào tạo giảng viên chuyên nghiệp. 
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4/ Các điều kiện về chính sách 

a/ Chiến lược 

• Cơ sở GDĐH cần xác định mục tiêu và phương hướng phát triển phương thức trực 

tuyến và tích hợp trong chiến lược của cơ sở GDĐH. Các mục tiêu và phương 

hướng cần được phổ biến rộng rãi trong nhà trường. 

• Cơ sở GDĐH cần có kế hoạch triển khai cho từng giai đoạn và dự trù ngân sách 

cho phát triển. 

b/ Cơ cấu tổ chức 

• Cơ sở GDĐH cần hình thành bộ phận chịu trách nhiệm triển khai với sự chỉ đạo 

của lãnh đạo cấp cao của cơ sở GDĐH có sự tham gia của lãnh đạo cấp Khoa, 

trường thành viên. 

• Cơ sở GDĐH cần hình thành trong cơ cấu tổ chức các bộ phận đảm nhận các chức 

năng sau: (1) Quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng, (2) Đào tạo giảng viên, (3) Phát 

triển học liệu và (4) Hỗ trợ người học. 

c/ Các chính sách và quy định về đào tạo 

Cơ sở GDĐH cần ban hành đầy đủ các chính sách, quy định để triển khai phương thức 

trực tuyến về phương diện đào tạo. Các quy định này cần tích hợp trong quy định chung 

của cơ sở GDĐH về giảng viên.  

d/ Các chính sách và quy định về giảng viên 

Cơ sở GDĐH cần ban hành đầy đủ các chính sách, quy định để triển khai phương thức 

trực tuyến về phương diện giảng viên. Các quy định này cần tích hợp trong quy định 

chung của cơ sở GDĐH về giảng viên.  

e/ Các chính sách và quy định về cơ sở hạ tầng 
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Cơ sở GDĐH cần ban hành đầy đủ các chính sách, quy định để triển khai phương thức 

trực tuyến về phương diện cơ sở hạ tầng. Các quy định này cần tích hợp trong quy định 

chung của cơ sở GDĐH về giảng viên. Một số chính sách và quy định chủ yếu như sau: 

• Chính sách và kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm mục tiêu, các định 

hướng, bộ phận chịu trách nhiệm và phối hợp, ngân sách. 

• Quy định về quản lý và sử dụng cơ sở hạ tầng. 

• Quy định về bảo mật, an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư. 

f/ Các chính sách và quy định về hỗ trợ người học 

Cơ sở GDĐH ban hành đầy đủ các chính sách, quy định để triển khai phương thức trực 

tuyến về phương diện hỗ trợ người học. Các quy định này cần tích hợp trong quy định 

chung của cơ sở GDĐH về hỗ trợ người học.  

5/ Các điều kiện về phía nhà nước 

5.1/ Chính sách về phát triển hạ tầng công nghệ quốc gia 

Khả năng mở rộng phương thức trực tuyến đòi hỏi phải bảo đảm khả năng truy cập nhanh 

và ổn định của người học. Chương trình chuyển đổi số quốc gia được ban hành năm 2020 

cần được triển khai nhanh chóng và đáp ứng yêu cầu giảm khoảng cách giữa thành thị và 

nông thôn về mạng internet, bao gồm cả cố định và di động. 

5.2/ Chính sách liên quan đến công việc giảng viên 

Giảng viên trong môi trường trực tuyến có những đặc điểm khác biệt với môi trường 

giảng dạy truyền thống. Trong khi đó, quy định về giờ làm việc của giảng viên hiện nay 

được thiết kế cho mô hình giảng dạy truyền thống, tính theo giờ lên lớp và quy định số 

giờ lên lớp trực tiếp tối thiểu. Điều này không phù hợp với giảng dạy trực tuyến. Tất cả 

những vấn đề trên dẫn đến cần nghiên cứu về công việc giảng viên trong các mô hình 

trực tuyến và kết hợp để có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp trong quy định hiện hành. 
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5.3/ Chính sách về đầu tư  

Trong phát triển phương thức trực tuyến, việc đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất và phát 

triển các khóa học rất lớn. Việc kết hợp với các doanh nghiệp để đầu tư sẽ giúp các cơ sở 

GDĐT có điều kiện huy động nguồn lực phát triển nhanh chóng với chất lượng cao hơn. 

Tuy nhiên, các chính sách về liên kết đầu tư trong khu vực công hiện nay chưa rõ ràng 

hoặc yêu cầu nhiều thủ tục dẫn đến các mô hình hợp tác chưa thành hiện thực. Do đó, 

Nhà nước cần có những quy định rõ ràng và tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình liên 

kết đầu tư giữa cơ sở GDĐH và doanh nghiệp để phát triển phương thức trực tuyến. 

5.4/ Chính sách về chỉ tiêu tuyển sinh 

Chính sách về chỉ tiêu tuyển sinh hiện nay dựa trên số lượng giảng viên và diện tích sử 

dụng cho học tập. Trong phương thức trực tuyến, những khái niệm và thang đo này đã 

thay đổi. Nhà nước cần nghiên cứu và thay đổi cách thức tính toán chỉ tiêu tuyển sinh kể 

cả cho các chương trình chính quy và từ xa, vừa làm vừa học trong bối cảnh áp dụng 

phương thức trực tuyến. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Nhiệm vụ của chương này là cụ thể hóa cách thức vận hành mô hình e-learning Việt Nam 

nhằm cung cấp nguồn tư liệu tham khảo cho các cơ sở GDĐH trong áp dụng. Những kết 

quả đạt được bao gồm: 

1. Cơ sở lý thuyết và cách thức vận hành mô hình trực tuyến và mô hình kết hợp bao 

gồm thiết kế, vận hành và hỗ trợ người học.  

2. Các mô hình ứng dụng MOOCs và mạng xã hội trong GDĐH hỗ trợ cho quá trình 

đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, thúc đẩy hình thành năng lực số và 

khả năng kết nối của người học bên cạnh tận dụng nguồn tài nguyên học tập mở. 

3. Phân tích các điều kiện cần thiết về công nghệ, con người và chính sách cho áp 

dụng các mô hình e-learning tại cơ sở GDĐH đồng thời ghi nhận những điều kiện 
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về phía nhà nước. Các điều kiện được xem xét dưới góc độ triển khai thực tế trong 

từng giai đoạn ứng dụng e-learning tại nhà trường. 
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KẾT LUẬN 

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, đề tài đã thực hiện sáu nội dung nghiên cứu, bao gồm 

các phương diện khác nhau của vấn đề phát triển e-learning trong GDĐH tại Việt Nam. 

Cụ thể là: 

• Nghiên cứu luận cứ khoa học về e-learning nhằm khái quát những vấn đề cơ bản 

về lý luận và thực tiễn của e-learning và sự phát triển của phương thức này hiện 

nay. Việc nghiên cứu dựa trên tập hợp, phân tích các bài báo, chính sách, quy 

định, báo cáo, kế hoạch… được cập nhật nhất đến thời điểm hiện tại. 

• Nghiên cứu kinh nghiệm thế giới trong phát triển e-learning và xu thế thế giới về 

đào tạo, phương thức học tập dựa trên công nghệ thông tin trong giáo dục đại học. 

Chính sách phát triển và việc áp dụng e-learning trong các trường đại học tại mười 

quốc gia đã được khảo sát cho phép rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam. 

• Nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển phương thức học tập, đào tạo dựa trên 

công nghệ thông tin và mô hình e-learning ở Việt Nam hiện nay. Việc nghiên cứu 

dựa trên tập hợp, phân tích dữ liệu về những vấn đề xã hội, kinh tế, văn hóa và 

chính sách để cung cấp một bức tranh toàn cảnh và cập nhật về bối cảnh và thực 

trạng phát triển e-learning trong GDĐH tại Việt Nam. Một nghiên cứu định tính 

cũng được tiến hành nhằm tìm hiểu sâu hơn những vấn đề cần quan tâm trong phát 

triển e-learning dưới góc nhìn của chuyên gia. Trên cơ sở phân tích những thông 

tin trên, các cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu của các cơ sở GDĐH Việt 

Nam được ghi nhận và phân tích cho phép đề xuất các định hướng cho các trường 

cũng như xác định vai trò định hướng, hỗ trợ và kết nối của Nhà nước. 

• Nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo lập thành công hệ thống e-

learning trong bối cảnh Việt Nam. Dựa trên việc khảo sát người học hiện tại, 

người học tiềm năng và cán bộ, giảng viên, nhân viên các trường đại học có đào 

tạo trực tuyến tại các thành phố lớn, thông qua các kỹ thuật phân tích định lượng 
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như DELPHI và AHP đề tài đã làm rõ vai trò của các nhân tố cũng như sự khác 

biệt còn tồn tại giữa các đối tượng để làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo. 

• Nghiên cứu để xuất giải pháp về chính sách phát triển phương thức học tập, đào 

tạo dựa trên công nghệ thông tin và mô hình e-learning ở Việt Nam bao gồm các 

các định hướng chiến lược cấp quốc gia, hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước 

và quản lý chất lượng đào tạo, giải pháp đổi mới công tác quản lý của các trường 

đại học và hệ thống văn bản đi kèm.  

• Nghiên cứu đề xuất phương thức đào tạo trực tuyến ở Việt Nam và các điều kiện 

đảm bảo để có thể áp dụng tại Việt Nam. Trên cơ sở mục tiêu phát triển và mô 

hình e-learning được xác định ở các nghiên cứu trước cũng như tham khảo các mô 

hình trên thế giới, đề tài đề xuất cách thức thiết kế và vận hành các mô hình trực 

tuyến, mô hình kết hợp, mô hình ứng dụng MOOCs và mạng xã hội cũng như các 

điều kiện công nghệ, con người và chính sách liên quan. 

Đánh giá chung, các kết quả nghiên cứu đã đạt được các mục tiêu đề ra của đề tài, bao 

gồm: 

1. Đề xuất định hướng mô hình e-learning cho Việt Nam. 

Mô hình e-learning đề xuất là một phương thức giáo dục mới trên cơ sở ứng dụng 

ICT nhằm mang lại các lợi ích tăng thêm cho người học, bao gồm các phương 

thức trực tuyến, kết hợp, bổ trợ và ứng dụng MOOCs được áp dụng ở các cấp độ 

khóa học, chương trình đào tạo hoặc mở rộng cho cơ sở GDĐH. Phạm vi áp dụng 

mô hình bao gồm giáo dục chính quy, giáo dục từ xa và ứng dụng MOOCs.  

Mô hình trên phù hợp với xu thế thế giới và bối cảnh Việt Nam, đồng thời đáp ứng 

mục tiêu phát triển e-learning Việt Nam.   

2. Đề xuất xây dựng hệ thống chiến lược và chính sách cấp quốc gia. 

Hệ thống chiến lược và chính sách cấp quốc gia bao gồm mục tiêu tổng thể, các 

mục tiêu cụ thể và hệ thống các giải pháp. Các giải pháp phát triển bao gồm cả cơ 

chế bảo đảm chất lượng đề xuất được xây dựng trên cơ sở đáp ứng các mục tiêu 
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đồng thời bảo đảm sự phối hợp giữa vai trò định hướng, hỗ trợ và kết nối của Nhà 

nước với các bên liên quan nhằm mang lại hiệu quả cao.  

3. Đề xuất khung pháp lý đối với việc áp dụng e-learning trong giáo dục đại học Việt 

Nam. 

Bên cạnh việc xem xét căn cứ pháp lý của chính sách, đề tài đã đưa ra các đề xuất 

hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước cùng với các văn bản quản lý chất lượng 

đối với e-learning. Các đề xuất nhằm mang lại sự đồng bộ trong chính sách và cụ 

thể hóa các quan điểm phát triển e-learning, tạo hành lang pháp lý cho các trường 

trong việc thực hiện các chủ trương này. 

4. Đề xuất các kinh nghiệm và giải pháp phát triển e-learning cho các cơ sở đào tạo 

đại học Việt Nam đáp ứng định hướng phát triển quốc gia về e-learning. 

Đề tài đã phân tích cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu của các cơ sở 

GDĐH Việt Nam trong phát triển e-learning để đưa ra các định hướng cho các 

trường tận dụng cơ hội, khai thác điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu và vượt qua 

các thách thức. Bên cạnh đó, các giải pháp đổi mới quản lý và hệ thống văn bản 

liên quan cũng được cung cấp cho các trường để phục vụ cho việc xây dựng và 

thực hiện chiến lược phát triển e-learning của nhà trường. 

Đề tài đã bao quát khá đầy đủ các vấn đề xung quanh sự phát triển của e-learning trong 

GDĐH tại Việt Nam. Đề tài cũng cố gắng đưa ra các khảo sát, phân tích, đánh giá và đề 

ra các giải pháp cụ thể cho việc tham khảo trong xây dựng chính sách. Mặc dù vậy, do 

ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cũng như nhiều yếu tố khách quan khác, đề tài không 

tránh khỏi những hạn chế về nội dung hoặc trình bày.  
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