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Các cuộc cách mạng công nghiệp

▪ Thay đổi phương thức sản xuất dẫn đến

thay đổi hệ giá trị, thay đổi văn hóa và các

quan hệ xã hội

▪ Thay đổi vị trí của các doanh nghiệp

▪ Thay đổi vị thế các quốc gia

▪ Thay đổi để thích nghi và tận dụng cơ hội

mới

Cơ giới hóa Điện khí hóa Tự động hóa Thông minh hóa



Bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

• China 1.1

• France 2.5

• USA 4.1

• UAE 5.4

• Quá tải dân số

• Dịch bệnh

• Cạn kiệt tài nguyên, 

• Ô nhiễm môi trường

• Biến đổi khí hậu

Thay đổi cách sống, 
cách làm việc để sinh 

tồn



Các hệ thực-số - Biểu tượng của CMCN4

Trong các hệ thống thực số công nghệ số được tích hợp một cách hữu cơ với các tổ chức xã hội (doanh
nghiệp, cơ quan, cộng đồng dân cư…) và các tài nguyên và tài sản vật lý (nhà cửa, xe cộ, đường sá…) và
môi trường sinh thái để tạo thành một thực thể thống nhất, thông minh hơn, hiệu quả hơn

Hệ thống nhúng Hệ vật lý – số IoT – Internet vạn vật Hệ thực số - Cyber Physical Bio Social System



Môi trường sống thay đổi – Thế giới thực-số



CMCN lần thứ 4 – Cuộc cách mạng thông minh hóa



Tác động của cuộc CMCN4

▪ Sản phẩm mới, dịch vụ mới thay thế hoặc làm mới về chất

phần lớn các sản phẩm dịch vụ cũ

▪ Xuất hiện các ngành công nghiệp, dịch vụ mới

▪ Biến đổi sâu sắc, thậm chí hủy diệt các ngành hiện có

▪ Kết nối trực tiếp cung cầu, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn

▪ Nhiều nghề nghiệp hiện tại bị đe dọa biến mất hoặc thay đổi

vai trò, xuất hiện các nghề mới

▪ Hình thức hợp đồng lao động thay đổi, sự đi lên của nền

kinh tế lao động tự do

▪ Tổ chức các công ty thay đổi

▪ Hệ giá trị thay đổi dẫn đến các biến đổi sâu sắc về văn hóa,

xã hội, chính trị

▪ Quan hệ Quốc tế thay đổi



Chuyển đổi số là gì – để làm gì?

▪ Chuyển đổi số là tự chuyển đổi mô hình tổ

chức và phương thức hoạt động để trở

thành tổ chức số

▪ Môi trường kinh tế xã hội toàn cầu thay đổi

theo hướng chuyển đổi số. Mỗi tổ chức cần

chuyển đổi để thích nghi. Không thích nghi

kịp thì không có chỗ đứng trong tương lai số

(thách thức)

▪ Công nghệ số mang lại nhiều cơ hội to lớn để

mỗi tổ chức có thể tự thay đổi nhằm trở nên

thông minh hơn, hiệu quả hơn (cơ hội)



Quyết tâm chính trị

▪ Nghị quyết 52 của Bộ chính trị: “Về một số chủ trương,

chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công

nghiệp lần thứ tư”

▪ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13: Khoa học

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là phương

thức phát triển chính đến 2045

▪ Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê

duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm

2025, định hướng đến năm 2030“

▪ Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê

duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới

Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm

2030

▪ Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê

duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội

số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030



Các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia – Chương trình 749

▪ Người dân là trung tâm của chuyển đổi số. Là đối tượng

thụ hưởng thành quả đồng thời là chủ thể chính tiến

hành chuyển đổi số

▪ Chuyển đổi số là một trong các công cụ quan trọng để

hiện thực hóa phương thức phát triển xanh, phát triển

bề vững và bao trùm

▪ Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là ba phương diện

của chuyển đổi số

▪ Xây dựng một hạ tầng số mạnh và sử dụng hạ tầng số

đó để thông minh hóa hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế,

văn hóa, xã hội, để hoạch định và quản lý phát triển và

xây dựng cộng đồng địa phương thông minh là các nội

hàm của chuyển đổi số ở địa phương

10



Các thành phần của phương pháp luận chuyển đổi số ST2-3-5

▪ Hệ sinh thái mô tả tám thành

phần của một tổ chức như một

hệ thực số, sử dụng như một

mô hình để thiết kế tổ chức

thực số (đích đến) cũng như để

đánh giá hiện trạng tổ chức

▪ Hai nguyên lý mô tả bản chất

của quá trình chuyển đổi số

▪ Ba cặp nguyên tắc hướng dẫn

cách tiến hành chuyển đổi số

một cách hiệu quả

▪ Năm vấn đề cốt yếu mô tả các

vấn đề cần giải quyết đồng bộ

khi tiến hành mỗi hoạt động

chuyển đổi số



Hệ sinh thái CĐS Giáo dục nghề nghiệp

▪ Nội dung đào tạo

▪ Phương pháp dạy và học

▪ Giáo viên và học viên số

▪ Hạ tầng, nền tảng và học liệu số

▪ Thể chế và hành lang pháp lý

▪ Quản trị và quản lý

▪ Dữ liệu và kết nối

▪ An ninh-an toàn

QUẢN LÝ VÀ

QUẢN TRỊ SỐ

GIÁO VIÊN VÀ 

HỌC VIÊN SỐ

NỘI DUNG

GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO

HẠ TẦNG, 

NỀN TẢNG VÀ 

HỌC LIỆU SỐ

THỂ CHẾ VÀ 

HÀNH LANG

PHÁP LÝ

PHƯƠNG PHÁP

DẠY VÀ HỌC

Dữ liệu

+

Kết nối
PHƯƠNG 

PHÁP

DẠY VÀ HỌC

An ninh-an toàn



Chiến lược phát triển GDNN

▪ Nhiệm vụ và giải pháp

1. Hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị

2. Đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở hạ

tầng, đổi mới chương trình, phương thức đào tạo

3. Phát triển đội ngũ nhà giáo

4. Gắn kết doanh nghiệp

5. Nghiên cứu ứng dụng KH&CN

6. Huy động tài chính

7. Truyền thông

8. Hội nhập quốc tế



Chương trình “Chuyển đối số GDNN đến 2025, tầm nhìn 2030”



Đổi mới nội dung đào tạo

▪ Công nghiệp 4.0 đòi hỏi nguồn nhân lực 4.0

▪ Các ngành nghề biến động mạnh, công nghệ số được

tích hợp sâu rộng vào tất cả các sản phẩm, máy móc

thiết bị đòi hỏi các kiến thức và kỹ năng mới

▪ Nội dung năng lực số đã trở thành bắt buộc đối với

mọi ngành nghề

▪ Các môn học truyền thống biến đổi sâu sắc

▪ Các yêu cầu về kỹ năng mềm để thích nghi với môi

trường lao động mới

▪ Chương trình đào tạo cần được liên tục cập nhật

QUẢN LÝ VÀ

QUẢN TRỊ SỐ

GIÁO VIÊN VÀ 

HỌC VIÊN SỐ

NỘI DUNG

GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO

HẠ TẦNG, 

NỀN TẢNG VÀ 

HỌC LIỆU SỐ

THỂ CHẾ VÀ 

HÀNH LANG

PHÁP LÝ

PHƯƠNG PHÁP

DẠY VÀ HỌC

Dữ liệu

+

Kết nối
PHƯƠNG 

PHÁP

DẠY VÀ HỌC

An ninh-an toàn



Đổi mới phương pháp dạy và học

▪ Học tập thích nghi (Adaptive learning)

▪ Học tập kết hợp (Blended learning)

▪ Lớp học đảo ngược (Flipped class)

▪ Học theo dự án (Project based)

▪ …

QUẢN LÝ VÀ

QUẢN TRỊ SỐ

GIÁO VIÊN VÀ 

HỌC VIÊN SỐ

NỘI DUNG

GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO

HẠ TẦNG, 

NỀN TẢNG VÀ 

HỌC LIỆU SỐ

THỂ CHẾ VÀ 

HÀNH LANG

PHÁP LÝ

PHƯƠNG PHÁP

DẠY VÀ HỌC

Dữ liệu

+

Kết nối
PHƯƠNG 

PHÁP

DẠY VÀ HỌC

An ninh-an toàn

Trọng tâm chuyển từ dạy sang học,
Từ chính quy sang thường xuyên, suốt đời
Từ học viên sang người lao động



Giáo viên số và học viên số

▪ Giáo viên chuyển từ vai trò người truyền đạt sang “huấn

luyện viên”

▪ Kỹ năng số của giáo viên bao gồm kỹ năng sản xuất học

liệu số là yêu cầu bắt buộc

▪ Phương pháp sư phạm trên môi trường số cần được bổ

sung cho toàn bộ đội ngũ giáo viên

▪ Học viên cần được trang bị các kỹ năng học tập và cách

ứng xử văn hóa trên môi trường số ngay từ khi nhập học

QUẢN LÝ VÀ

QUẢN TRỊ SỐ

GIÁO VIÊN VÀ 

HỌC VIÊN SỐ

NỘI DUNG

GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO

HẠ TẦNG, 
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+

Kết nối
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DẠY VÀ HỌC

An ninh-an toàn



Quản trị và quản lý số

▪ Trường cao đẳng số: Quản trị dựa trên dữ liệu và kết nối

▪ Trọng tâm năm 2022 là xây dựng mô hình trường cao

đẳng, trường trung cấp số, thí điểm, rút kinh nghiệm để

nhanh chóng triển khai trên diện rộng

▪ Chuyển đổi số quản trị, quản lý ngành: Kết nối mọi chủ

thể; ra quyết định dựa trên dữ liệu

– Tổng cục GDNN số

– Các Sở LĐ TBXH

– Các bộ ngành chủ quản

QUẢN LÝ VÀ

QUẢN TRỊ SỐ

GIÁO VIÊN VÀ 
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Kết nối
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DẠY VÀ HỌC

An ninh-an toàn



Thể chế và hành lang pháp lý

▪ Thể chế quy định cách thức vận hành -> Đổi mới thể chế

là trọng tâm chuyển đổi số GDNN

▪ Năm 2021 TC GDNN đã tổ chức nghiên cứu, rà soát hiện

trạng hành lang pháp lý và chuẩn bị sửa đổi

▪ Định hướng sửa đổi là mở rộng các quy định hiện hành

để bao hàm các tương tác trên môi trường số

▪ Các cơ sở GDNN, các Sở LĐ TBXH và các bộ chủ quản cần

rà soát các quy định nội bộ của mình và chủ động sửa đổi

và bổ sung các quy định liên quan

QUẢN LÝ VÀ

QUẢN TRỊ SỐ

GIÁO VIÊN VÀ 

HỌC VIÊN SỐ
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Kết nối
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DẠY VÀ HỌC

An ninh-an toàn



Hạ tầng, nền tảng và học liệu số

▪ Hiệu quả dựa trên việc dùng chung, tránh đầu tư dàn trải

▪ Tổng cục GDNN đang nghiên cứu thí điểm nền tảng học

liệu mở dùng chung toàn ngành

▪ Các nền tảng học trực tuyến cho các môn học chung,

trong đó có nền tảng www.congdanso.edu.vn
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An ninh-an toàn

http://www.congdanso.vn/


Nền tảng www.congdanso.edu.vn



Nền tảng congdanso.edu.vn – Năng lực số công dân toàn cầu của 
Microsoft

Cấu trúc chương trình  

tin học dạy nghề 

Cấu trúc chương trình  

tin học của Microsoft 

  

 



Nền tảng congdanso.edu.vn – Thời lượng

Cấu trúc chương trình  

tin học dạy nghề 

Cấu trúc chương trình  

tin học của Microsoft 

 
 

 

Nền tảng mở, có nhiều khóa học hữu ích khác và sẽ tiếp tục được bổ sung



Nền tảng www.congdanso.edu.vn



Nền tảng www.congdanso.edu.vn



Nền tảng www.congdanso.edu.vn



Các phương thức triển khai

▪ Đối tượng người học:

– Cán bộ, giáo viên các cơ sở GDNN

– Cán bộ quản lý các cấp

– Học viên các hệ cao đẳng, trung cấp nghề

– Người lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là tại các khu công nghiệp

▪ Hình thức đào tạo đối với các trường

– Các lớp ngoại khóa

– Tích hợp vào chương trình môn Tin học đại cương

– Tổ chức các lớp đào tạo tại doanh nghiệp

– Kết hợp với các trung tâm giới thiệu việc làm để đào tạo bổ sung cho những người đang xin việc



Thảo luận


