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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 

 PGS. TS. Vũ Hữu Đức 

 TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên  

 TS. Lê Thái Thường Quân 

 TS. Phan Thị Ngọc Thanh 

 TS. Nguyễn Thúy Nga 

 TS. Phan Thị Vân Thanh 

 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 

 TS. Đinh Tuấn Long 

 ThS. Phan thế Hùng 

 ThS. Đoàn Hồ Đan Tâm 

II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. 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  

 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 

2.2. 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. 

2.3. 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 

2.4. 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  

2.5. 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 

 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 

2.6. 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. 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài 

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo tổng quan kinh nghiệm quốc tế về e-learning ở các phương diện thể chế, đạo 

đức, văn hóa, công nghệ, giáo dục, đánh giá và quản trị; xu hướng thế giới về phương thức 

học tập và đào tạo dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đại học 

 Báo cáo thực trạng phát triển phương thức học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông 

tin và mô hình e-learning Việt Nam hiện nay 

 Báo cáo phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo lập thành công hệ thống e-

learning trong bối cảnh Việt Nam. 

 Báo cáo đề 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. 

 Báo cáo đề xuất phương thức đào tạo trực tuyến ở việt nam và các điều kiện đảm bảo để 

có thể áp dụng cho việt nam 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

TT Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí Năm 

xuất 

bản 

1 Roles of E-learning in higher 

education 

Nguyễn Lê 

Hoàng thị Tố 

Quyên, Nguyễn 

Thanh Phong, 

Huỳnh Đặng 

Bích Vy. 

Journal of Critical Reviews, 

6(4), 7-13 

2019 

2 E-learning Evolution and 

Development From the 

Perspective of Technology, 

Education and Economy 

Huỳnh Đặng 

Bích Vy, 

Nguyễn Thanh 

Phong, Nguyễn 

Lê Hoàng thị Tố 

Quyên, Vũ Bích 

Ngọc 

 

Research in World Economy 

Vol. 11, No. 1; Special Issue, 

2020. 

2020 

3 Success factors framework for Vũ Hữu Đức, Journal of Critical Reviews 2019 



TT Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí Năm 

xuất 

bản 

the implementation of e-

learning systems in Vietnamese 

Universities 

Nguyễn Thanh 

Phong, Nguyễn 

Lê Hoàng thị Tố 

Quyên, Huỳnh 

Đặng Bích Vy, 

Lê Thái Thường 

Quân, Chung 

Tuyết Minh, Lê 

Phương Giang 

Bình 

Vol 6, Issue 4, 2019 

4 International experience and 

trends in E-learning 

development in world economy 

Nguyễn Lê 

Hoàng thị Tố 

Quyên, Nguyễn 

Thanh Phong, 

Huỳnh Đặng 

Bích Vy, Lê 

Phúc Loan 

Research in World Economy 

Vol. 11, No. 1; Special Issue, 

2020. 

2020 

5 Đầu tư cho phát triển bền vững 

E-Learning trong giáo dục đại 

học–Chính sách các quốc gia và 

bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam. 

Vũ Hữu Đức Tạp chí Khoa học Đại học 

Mở TPHCM. 15(1), 3-15 

2020 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

a/ Tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Châu Bích Tuyền 

Tên luận văn/luận án: Exploring the relationship between engagement and involvement 

in learning English speaking skill on online training system. 

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thúy Nga 

Cơ sở đào tạo NCS: Trường Đại học Mở TPHCM 

Minh chứng mức độ tham gia nghiên cứu của NCS: Hướng nghiên cứu của luận án phù 

hợp với đề tài.  

b/ Tên Học viên cao học 1: Chung Tuyết Minh 



Tên luận văn/luận án: Các yếu tố quyết định đến sự lựa chọn phương thức học tập trực 

tuyến của người học tại TPHCM 

Năm tốt nghiệp: 2021; 

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Lê Hoàng Thị Tố Quyên 

Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Mở TPHCM 

c/ Tên Học viên cao học 2: Tăng Thị Lai 

Tên luận văn/luận án: The impact of flipgrid app on speaking skills for non-English 

major student of College of Foreign and Economics Relations. 

Năm tốt nghiệp: 2021 

Người hướng dẫn khoa học: TS. Phan Thị Ngọc Thanh 

Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Mở TPHCM 

3.4. Hợp tác trong và ngoài nƣớc 

3.4.1. Hợp tác trong nước 

Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã được Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào 

tạo) xác nhận việc phối hợp, sử dụng kết quả của đề tài trong quá trình xây dựng Thông tư 

38/2020/TT-BGDĐT quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; Thông tư 

08/2021/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo trình độ đại học; Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT về 

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ban hành 

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; các công văn hướng dẫn các cơ sở giáo dục 

đại học ứng phó dịch COVID-19: Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/3/2020 hướng 

dẫn các cơ sở đào tạo triển khai công tác đào tạo theo các phương thức ĐTTX, Công văn số 

988/BGDĐT-GDĐH ngày 23/3/2020 về bảo đảm chất lượng ĐTTX ứng phó dịch COVID-

19; Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26/02/2021 về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, 

khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian 

dịch COVID-19;  và Công văn số 2077/BGDĐT-GDĐH ngày 20/5/2021 về việc hướng dẫn 

tổ chức hoạt động dạy và học, kết thúc năm học và tuyển sinh trong thời gian dịch COVID-

19 đối với các cơ sở GDĐH. 

Các hoạt động hội thảo, phối hợp nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng với 

Trường Đại học Mở Hà Nội trong phát triển đào tạo trực tuyến. 



3.4.2. Hợp tác quốc tế 

Quá trình thực hiện đề tài có sự tham gia tư vấn của TS. Deborah Adair và tổ chức bảo 

đảm chất lượng quốc tế về đào tạo trực tuyến Quality Matters. Hai bên cũng phối hợp tổ 

chức hội thảo và tập huấn về bảo đảm chất lượng trực tuyến. 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

4.1. Về những đóng góp mới của đề tài 

 Thông qua các sản phẩm nghiên cứu, Đề tài đã tổng quan có hệ thống cơ sở lý luận và 

thực tiễn về phát triển e-learning trên thế giới; bổ sung thêm lý luận về thực tiễn về phát 

triển e-learning quốc gia được đúc kết từ kinh nghiệm của các quốc gia thành công trên thế 

giới; đánh giá bối cảnh và thực trạng phát triển e-learning trong các cơ sở giáo dục đại học 

Việt Nam, bao gồm cả đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng (MOOCs); phân tích các 

nhân tố ảnh hưởng đến sự tạo lập thành công e-learning trong giáo dục đại học trong bối 

cảnh Việt Nam dựa trên khảo sát các bên liên quan. Trên cơ sở đó, Đề tài đã đề xuất chiến 

lược phát triển e-learning trong giáo dục đại học tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030; hoàn 

thiện các văn bản pháp lý và cơ chế bảo đảm chất lượng e-learning; mô hình e-learning 

trong giáo dục đại học và cách thức thiết kế và vận hành các mô hình trực tuyến, kết hợp, 

ứng dụng MOOCs và mạng xã hội; các giải pháp phát triển e-learning cho các cơ sở giáo 

dục đại học Việt Nam trên các phương diện chiến lược, cơ cấu tổ chức, quy định, đào tạo, 

cơ sở vật chất… theo từng giai đoạn của lộ trình. 

4.2. Về hiệu quả của nhiệm vụ 

a) Hiệu quả kinh tế 

Các chính sách phát triển e-learning trong giáo dục đại học góp phần cung cấp cho người 

học phương thức học tập linh hoạt với chi phí tiết kiệm. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu có 

thể giúp các cơ sở đào tạo có chiến lược đầu tư hiệu quả vào E-learning, tăng cường năng 

lực đào tạo, mở rộng nguồn thu để tái đầu tư.  

b) Hiệu quả xã hội 

Việc áp dụng thành công E-learning giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua 

việc tạo cơ hội học tập cho mọi người, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập bối cảnh 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, giúp các cơ sở đào tạo đổi mới việc giảng 

dạy và học tập đáp ứng nhu cầu người học, xã hội và xu hướng phát triển của thế giới.   

 


