
 

C   N  TR N      T ẢO, TR N  BÀY 

 “Chuyển đổi số trong việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên  

tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh”  
 

TT N    u   T ự       T ờ       

1.  Đón tiếp đại biểu 
Giám hiệu 

Phòng HC - TH 
7h45-8h15 

2.   n đ nh t  chức Ph ng  T HSS  8h15 – 8h20 

3.  Tuy n b     do  gi i thiệu đại biểu Ph ng  T HSS  8h20 – 8h25 

4.  
 áo cáo c ng tác HTSĐ và công tác 

chuyển đ i s  trong Nhà trường 
Ph ng  T HSS  8h25 – 8h35 

5.  

C      t   ểu t am  uậ  

1. Khoa   ng nghệ th ng tin 

2. Khoa Kinh tế 

3. Khoa Khoa học cơ bản 

4. Khoa Mỏ&  ng trình 

5. Đoàn Thanh ni n 

 ác đơn v  8h35-9h20 

6.  Phát biểu của  ãnh đạo cấp tr n Đại biểu 9h20- 9h35 

7.  Phát biểu của  ãnh đạo Nhà trường Giám hiệu 9h35 – 9h50 

8.  Kết th c Hội thảo Ph ng  T HSS  9h50 – 10h00 

9.  
Tham quan trưng bày các SP nghi n cứu 

khoa học của sinh vi n 

Các khoa (CNTT, 

 ơ khí động  ực  

Điện) 

10h00 – 11h00 

 

 

Quí v  Đại biểu   ác Thầy   ô giáo và 

các em sinh vi n xem tài  iệu Hội thảo 

tại đ a chỉ: 

https://bit.ly/TLHTHTSDQUI2022 
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CÔN  TÁC  ỌC TẬP SUỐT ĐỜ  VÀ C UYỂN ĐỔ  SỐ CỦA TR ỜN  ĐẠ  

 ỌC CÔN  N   ỆP QUẢN  N N  ĐÃ TR ỂN KHAI 

 

 

S    t ờ , C ủ tị    ồ C í M    từ     ắ : “P ả   â     o và  ướ    ẫ  v    

tự  ọ ,   ả   ọ  ở trườ  ,  ọ  ở s    vở,  ọ   ẫ     u và  ọ   ỏ  ở   â   â ”, 

“ ọ   ỏ   à m t v      ả  t ế  tụ  suốt đờ ”. Thực tế cho thấy  học vấn ở nhà trường 

chỉ trang b  những kiến thức rất cơ bản  kh ng thể đáp ứng được tất cả mọi vấn đề thực 

tiễn cuộc s ng đặt ra. Trong khi đó  tri thức nhân  oại có kh i  ượng kh ng  ồ   u n  u n 

phát triển và kh ng ngừng đ i m i. Do đó  những kiến thức  kỹ năng và tay nghề mà 

người học tiếp thu được trong nhà trường (kiến thức ban đầu) sẽ trở n n  ỗi thời  nếu 

kh ng thường xuy n   i n tục được đào tạo  tự học và tự nghi n cứu thì kh ng thể đáp 

ứng  thích ứng v i thực tiễn m i. Để việc học tập su t đời được thực hiện rộng rãi, ngày 

09/01/2013  hính phủ Thủ tư ng đã có Quyết đ nh s  89/QĐ-TTg đã ph  duyệt đề án “Xây 

dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”. Tiếp đó  ngày 30/7/2021 Thủ tư ng  hính phủ có 

quyết đ nh s  1371/QĐ-TTg ph  duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” v i 

nhiều quan điểm chỉ đạo thời cuộc  sâu sát hơn. Theo đó  trọng tâm  à: 

1. Tiếp tục xây dựng xã hội học tập dựa trên nền tảng phát triển đồng thời, gắn kết và liên 

thông giữa giáo dục chính quy v i giáo dục thường xuyên, liên thông giữa các cấp học, 

trình độ đào tạo; vận dụng mọi hình thức giáo dục  đào tạo tiên tiến, hiệu quả, phù hợp 

v i mục tiêu giáo dục. 

2. Ứng dụng công nghệ s  và dạy học trực tuyến trong t  chức các hoạt động giảng dạy 

và học tập góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp 

ứng nhu cầu học tập của xã hội. 

3. Mọi công dân có trách nhiệm và quyền lợi được học tập thường xuyên, học su t đời, 

tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân học tập toàn cầu. 

4. Duy trì và phát huy truyền th ng hiếu học của gia đình  d ng họ và cộng đồng; xây 

dựng m i trường học tập su t đời tại nơi  àm việc đáp ứng các yêu cầu về năng suất, hiệu 

quả, chuẩn mực đạo đức và tác phong văn hóa nghề nghiệp. 

5.  ác cơ quan nhà nư c, các t  chức chính tr  - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các t  chức 

kinh tế, t  chức xã hội  đơn v  thuộc lực  ượng vũ trang nhân dân  cộng đồng dân cư và 

dòng họ  gia đình có trách nhiệm tạo các cơ hội học tập công bằng và điều kiện thuận lợi 

để mọi người trong xã hội được tham gia học tập, nhất  à các đ i tượng chính sách  người 

dân tộc thiểu s  và miền n i  người b  thiệt thòi, yếu thế trong xã hội. 

Và để triển khai quan điểm chỉ đạo đó  xây dựng một XHHT v i sự tham gia của 

mọi tầng   p nhân dân  Tuần  ễ hưởng ứng học tập su t đời và xây dựng XHHT đã trở 

thành ngày hội chia sẻ tri thức v i nhiều hoạt động   nghĩa diễn ra tr n mọi miền đất 



nư c hàng năm  bắt đầu từ năm 2011 v i chủ đề “Học tập su t đời –  hìa khoá của thành 

c ng”  nhằm nâng cao nhận thức của các tầng   p nhân dân về vai tr     nghĩa và sự cần 

thiết của việc học tập su t đời  xây dựng xã hội học tập. 

Ý thức được   nghĩa  tầm quan trọng đó  trong những năm qua  Tuần  ễ hưởng ứng 

học tập su t đời  u n được Trường Đại học   ng nghiệp Quảng Ninh quan tâm  t  chức 

đạt được nhiều kết quả tích cực   an tỏa trong toàn thể vi n chức  người  ao động và 

HSSV; đã có những chủ trương  xây dựng và triển khai những nhiệm vụ  giải pháp để cụ thể hóa 

việc thực hiện học tập su t đời trong đơn v  một cách tích cực và hiệu quả. 

1. Tạo điều kiện để giảng vi n được học tập nâng cao trình độ chuy n m n nghiệp vụ  nhận 

thức chính tr  tư tưởng để đáp ứng t t hơn nhiệm vụ được giao.  ụ thể từ năm 2015 đến nay Nhà 

trường đã cử tr n 200 giảng vi n đi học sau đại học  trong có đó có 55 giảng vi n đi nghi n cứu 

sinh trong và ngoài nư c. Tính t i thời điểm hiện tại tr n 90% giảng vi n của Nhà trường có trình 

độ sau đại học  trong đó có 29 người có trình độ tiến sĩ. 

2. T  chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuy n m n nghiệp vụ  tay nghề  nâng cao trình độ 

ngoại ngữ  tin học cho cán bộ  c ng chức  vi n chức  người  ao động trong Nhà trường dư i các 

hình thức: sinh hoạt chuy n m n  simena tại các bộ m n 2 bu i/tháng  mở các   p bồi dưỡng mời 

các báo cáo vi n có chuy n m n về giảng dạy; t  chức hội ngh  khoa học cấp trường vào qu  4 

hàng năm. T  chức các   p tập huấn hoạt động giáo dục kỹ năng s ng cho học sinh  sinh vi n qua 

các mô hình  âu  ạc bộ sinh hoạt thường kỳ 1 bu i/tuần.  

3. Hàng năm t  chức các bu i hội thảo quy m  cấp khoa và cấp trường về đ i m i phương 

pháp dạy học  kiểm tra  đánh giá theo hư ng y u cầu học sinh tự học  tự nghi n cứu để có kiến 

thức  kỹ năng phát triển tư duy  hoàn thiện nhân cách  phát triển bản thân đáp ứng mục ti u dạy 

học. Th c đẩy nghi n cứu khoa học trong giảng vi n và sinh vi n. 

4. Đẩy mạnh c ng tác  i n kết đào tạo v i các trường trong nư c: ĐH Mỏ đ a chất HN   Đ 

nghề Giao th ng  ơ điện  ... và nư c ngoài: ĐH  i u Ninh  ĐH Hoa  ắc Trung Qu c  ĐH 

Frankburg  H   Đức  ... v i các doanh nghiệp: Tập đoàn Texhong Đài  oan  c ng ty Samsung  

c ng ty Honda  Toyota  FPT  tập đoàn  inGroup  Tập đoàn T    Tập đoàn AES ... Hàng năm 

gặp gỡ  trao đ i kinh nghiệm  hợp tác đào tạo  nghi n cứu khoa học và chuyển giao c ng nghệ. 

Nhà trường đã xây dựng m  hình các trung tâm: TT chuyển giao c ng nghệ mỏ  TT TNSX  TT 

Trắc đ a đ a chất  TT ngoại ngữ tin học  TT chuyển giao c ng nghệ thiết b  điện  ... để tăng cường 

các hoạt động hợp tác  trao đ i kinh nghiệm v i các doanh nghiệp  các cơ sở giáo dục và sản xuất 

gi p giảng vi n  cán bộ vi n chức  học sinh sinh vi n có cơ hội thường xuy n cập nhật c ng nghệ  

học hỏi   àm m i chính mình. Đó cũng  à góp phần thực hiện c ng tác học tập su t đời của các cá 

nhân trong và ngoài trường. 

5. Trường Đại học   ng nghiệp Quảng Ninh phát triển theo hư ng đa ngành đáp ứng nhu cầu 

học tập của xã hội. Hiện tại Nhà trường có 02 chuy n ngành Thạc sỹ: Kỹ thuật mỏ và Kỹ thuật 

điện; 12 ngành đại học v i 29 chuy n ngành về kinh tế và c ng nghệ kỹ thuật; tr n 30 chương 



trình đào tạo nghề ngắn hạn; v i các  oại hình đào tạo  inh hoạt từ học nghề mở  i n tục các tháng 

trong năm  vừa  àm vừa học  i n tục tuyển sinh mỗi qu  một  ần  đáp ứng nhu cầu học tập su t đời 

của xã hội góp phần xây dựng xã hội học tập theo đ ng tinh thần của Đề án (“các cở sở giáo dục 

chính quy làm nhiệm vụ giáo dục thường xuyên”). 

6.  i n chức  người  ao động và học sinh sinh vi n Nhà trường thường xuy n tham gia các 

hoạt động ủng hộ: ủng hộ chương trình khuyến học đ a phương  tham gia quỹ Thắp sáng ư c mơ 

cho em hàng năm  Đoàn thanh ni n hàng năm có chương trình hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt 

khó của đ a phương  ... góp phần tích cực xây dựng xã hội học tập và học tập su t đời của cộng 

đồng. 

7. Đẩy mạnh hoạt động truyền th ng về mục đích   nghĩa của việc học tập su t đời hàng năm; 

tuy n truyền  ph  biến sâu rộng tr n trang điện tử của Trường  tr n trang mạng xã hội của Đoàn 

thanh ni n  Hội sinh vi n  tr n chương trình phát thanh nội bộ của trường  về hoạt động HTSĐ  

xây dựng XHHT  tấm gương học tập su t đời của  hủ t ch Hồ  hí Minh và các nhân vật n i 

tiếng tr n thế gi i để gi p cán bộ       HSS  thường xuy n nhận thức và n u cao tinh thần tự 

học  học su t đời để hoàn thiện bản thân. 

Trong những năm qua  c ng tác chuyển đ i s  trong Trường Đại học   ng nghiệp Quảng 

Ninh đã và đang được triển khai tích cực và có những chuyển biến đang kể. Nhà trường đã triển 

khai phần mềm quản    đào tạo gi p c ng tác t  chức  quản    đào tạo được thuận  ợi  từ đăng k  

học  xây dựng   ch giảng dạy  t  chức kiểm tra đánh giá  quản    điểm  … Hầu hết các bài giảng 

của giảng vi n đều được s  hoá và thuận tiện chuyển cho sinh vi n nghi n cứu trư c trong quá 

trình học tập. Xây dựng hệ th ng tài khoản hỗ trợ giảng dạy  học tập trực tuyến tr n nền tảng 

Microsoft Education v i t n miền của Nhà trường gi p thuận  ợi trong quá trình triển khai giảng 

dạy trực tuyến. Đặc biệt trong thời gian bùng phát của d ch bệnh  ovid – 19  nhà trường đã 

chuyển toàn bộ hoạt động giảng dạy tr n giảng đường sang hình thức giảng dạy trực tuyến bảo 

đảm “Nghỉ đến trường nhưng kh ng nghỉ học”. 

Đẩy mạnh ứng dụng c ng nghệ th ng tin trong các hoạt động quản     giảng dạy như: xây 

dựng và triển khai  ăn ph ng điện tử  s  tay sinh vi n điện tử  s  tay c  vấn học tập điện tử  s  

tay tín chỉ điện tử. Xây dựng thư viện s  trong Trường và triển khai thư viện s   i n kết v i các 

trường đại học trong nư c  đ i m i hình thức hoạt động của thư viện Nhà trường  đ i m i biện 

pháp quản    tủ sách và cho mượn sách tạo điều kiện t t nhất cho sinh vi n trong việc tìm sách  

đọc sách và mượng sách. Triển khai mạng wifi t c độ cao phủ sóng toàn trường  tạo thuận  ợi cho 

việc học tập  cập nhật th ng tin thường xuy n   i n tục. 

Năm 2022 từ đầu tháng 10  qua các k nh th ng tin tr n  Nhà trường đã phát các th ng điệp 

về chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-

19” và Hội thảo “ huyển đ i s  trong việc tự học  tự nghi n cứu của sinh vi n” thu h t tr n 200 

vi n chức  HSS  tham dự; chạy bảng điện tử đã thu h t được sự quan tâm của toàn thể vi n 

chức  người  ao động và HSS  toàn trường. Trong năm học 2021-2022  Nhà trường tiếp tục t  



chức nhiều   p bồi dưỡng về kỹ năng khai thác c ng nghệ th ng tin  ứng dụng các c ng 

cụ trực tuyến vào c ng tác quản     điều hành nhiều mặt c ng tác của Nhà trường.  

Trong thời gian qua  đại d ch  ovid-19 khiến ngành Giáo dục b  ảnh hưởng nặng 

nề  đặc biệt  à nhiều trường học phải tạm dừng dạy học trực tiếp. Thay vào đó  chuyển 

sang triển khai chương trình dạy học  kiểm tra  đánh giá trực tuyến. Điều đó càng cho 

thấy v  trí  vai tr  của c ng tác chuyển đ i s  trong giáo dục.   i chủ đề “Thúc đẩy 

chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”  Tuần  ễ hưởng 

ứng học tập su t đời năm 2022 gửi t i th ng điệp: ch ng ta cần tích cực chuyển đ i s  

trong đào tạo hơn nữa để tạo cơ hội cho toàn thể mọi người có có hội học tập  i n tục  

học tập su t đời  góp phần xây dựng nguồn học  iệu s  phong ph   sẵn sàng đáp ứng quá 

trình học tập  i n tục trong những b i cảnh khó khăn như đại d ch  ovid-19 trong thời 

gian qua  khi các nguồn học  iệu trực tiếp trở n n ít có cơ hội tiếp cận hơn. Đồng thời 

cách thức điều hành  quản     quy trình  àm việc  phương pháp giáo dục cũng cần được 

thay đ i thức ứng phù hợp v i c ng tác chuyển đ i s   nhằm phát huy hết những  ợi thế 

của c ng tác này tiến t i xây dựng văn hóa s  trong cộng đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ý N  ĨA CỦA TÀ  L ỆU SỐ TRON   OẠT Đ N  TỰ  ỌC,  

TỰ N   ÊN CỨU CỦA S N  V ÊN. T ỰC TRẠN  VÀ   Ả  P ÁP 

 TẠ  TR ỜN  ĐẠ   ỌC CÔN  N   ỆP QUẢN  N N  

 

1. Đặt vấ  đề 

 huyển đ i s  trong giáo dục đào tạo tập trung vào hai nội dung chủ đạo  à chuyển đ i s  

trong quản    giáo dục và chuyển đ i s  trong dạy  học  kiểm tra  đánh giá  nghi n cứu 

khoa học.  

 + C uyể  đổ  số tro   quả   ý:  

 + C uyể  đổ  số tro    ạy,  ọ  và k ểm tr , đ       :  

 => Tà    uyê     o  ụ  mở OER (Open Educational Resources). 

2. Cơ sở  ý t uyết 

Tài nguy n giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) đang được nhiều 

nư c  trong đó có  iệt Nam quan tâm trong những năm gần đây. 

 OER được cho  à đã tồn tại được hơn 10 năm qua tr n thế gi i. 

a) Tí   mở ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N ư vậy, OER t eo tổ   ứ  UNESCO: 

 "Tài nguy n giáo dục truy cập mở bao gồm tất cả các dạng tài  iệu phục vụ giảng 

dạy  học tập trong nhà trường được xuất bản rộng rãi v i quyền truy cập mở.  

  ản chất của  oại tài  iệu này cho phép việc   â   ả , sử  ụ  , t  y đổ  và chia 

sẻ  ạ  nội dung tài  iệu hoàn toàn miễn phí và hợp pháp.  

 Tài nguyên giáo dục mở bao gồm nhiều loại: (từ sách giáo khoa (SGK), Tài liệu 

tham khảo, tài liệu NCKH,… đến chương trình đào tạo, đề cương môn học, bài giảng, 

bài tập, bài kiểm tra, báo cáo, âm thanh, hình ảnh và chương trình mô phỏng” 

 )   ấy   é  



c) C     uyê  tắ   ơ  ả   ủ  OER  

OER bao gồm 3 thành phần:  

1) Nội dung học tập  

2)  ác c ng cụ/ phần mềm để phát triển  

3) Hệ th ng cấp phép 

C     uyê  tắ  4R  oặ  5R  ủ  OER 

 + Reuse – Sử dụng  ại 

 + Redistribution - Phân ph i  ại:  

 + Revise -  àm  ại: 

 + Remix - Pha trộn:  

 + Retain - Giữ  ại: 

 iệc sử dụng OER thực sự nâng cao hiệu quả quá trình học tập  giảng dạy   àm 

thay đ i các hoạt động giáo dục so v i quá trình học tập truyền th ng  phát triển văn hoá 

nghi n cứu cho sinh vi n   gi p G   sinh vi n  u n có cơ hội tiếp cận v i tri thức m i 

phục vụ giảng dạy và học tập. 

Truy cập mở đến các kết quả nghi n cứu sẽ hỗ trợ quá trình nghi n cứu được 

thuận  ợi hơn  dễ dàng chia sẻ tri thức  ph  biến các c ng trình khoa học đến c ng ch ng.  

 Từ đó sẽ gi p GV, SV  i n kết v i nhau trong một mạng  ư i rộng   n  gi p đ nh 

hư ng t t và nâng cao chất  ượng nghi n cứu KH và học tập. 

d) M t số   uồ  tà    uyê  mở:  

1. InTechOpen  

2. Taylor & Francis Online:  

3. SpringerOpen:  

4.   DART-Europe E-These Portal:  

5.    ERIC 

6. Nguồn tài nguy n khóa học mở của  iện   ng nghệ Massachusetts – MIT 

3. T ự  trạ   –   ả       

T ự  trạ   

Trong bất kỳ một m i trường giáo dục nào  nguồn tư  iệu phục vụ hoạt động học 

tập  nghi n cứu  u n đóng vai tr  quan trọng.  

 Riêng v i giáo dục đại học  điều này càng có ý nghĩa hơn khi sự đ i hỏi về hàm 

 ượng tri thức cần tiếp thu,  ĩnh hội ngày càng cao.  

 Phát triển nguồn học  iệu phục vụ c ng tác đào tạo trong trường đại học  à y u cầu 

cấp thiết đặt ra v i bất kỳ trường đại học nào.  

  ó thể khẳng đ nh rằng học  iệu ảnh hưởng sâu sắc đến chất  ượng giảng dạy  học 

tập và nghi n cứu trong trường đại học cũng như có m i quan hệ chặt chẽ v i giảng vi n  

sinh viên.  



  ả       

Giáo dục thời kỳ cách mạng 4.0 ở  iệt Nam rất cần 1 đ nh hư ng m i trong việc 

hỗ trợ người học có thể tìm thấy những nguồn tài nguy n quan trọng được sử dụng “miễn 

phí”.  ác trường đại học cần bắt tay chia sẻ nguồn tài nguy n học  iệu trong nghi n cứu 

và học thuật dư i các dạng thức khác nhau bao gồm cả những tài  iệu chuyển đ i s  góp 

phần tạo n n văn hoá chia sẻ nhằm mục ti u thảo  uận chung  đứng cùng quan điểm và 

phát triển.vì mục ti u chung của cộng đồng. 

Để đáp ứng được mục ti u và đ nh hư ng này  các hạ tầng pháp    cũng cần được 

điều chỉnh để tạo thuận  ợi cho chuyển đ i s : 

+ Thay đ i chính sách để việc chuyển đ i s  đikèmv i cấp phép mở 

+  ấp phép mở phải phù hợp v i đ nh nghĩa dạng tài  iệu mở được thế gi i thừa 

nhận 

+ Thay đ i và b  sung chính sách về truy cập mở 

+ Hạ tầng kỹ thuật cũng cần được điều chỉnh để tạo thuận  ợi cho chuyển đ i s  

+  huyển đ i s  bao gồm việc mã nhận diện thường trực duy nhất ở mức toàn cầu 

+  ác tài  iệu s  cần được cung cấp ở đ nh dạng mở 

+ Xây dựng các kho tài nguy n s  cần được kết n i v i nhau 

4. Kết  uậ  

OER đang tạo ra cơ hội   n cho giáo dục đại học  iệt Nam  mà cụ thể  à các 

trường đại học trong việc tiếp cận đến nguồn học  iệu có chất  ượng v i chi phí thấp nhất 

để nâng cao chất  ượng đào tạo và nghi n cứu. Tuy nhi n  đây  à vấn đề m i  chưa được 

tiếp cận một cách đầy đủ  hơn nữa chưa có một cơ chế pháp    cụ thể dẫn đến OER chưa 

phát triển được. Xây dựng OER phải đ i mặt v i nhiều thách thức  i n quan đến vấn đề 

pháp     chính sách  tài chính  c ng nghệ  phát triển nội dung và sự hợp tác giữa các b n. 

Sự ph i hợp giữa các cơ quan quản     các trường đại học và các doanh nghiệp  à điều 

cần thiết để tạo ra một hệ sinh thái cho OER  đây  à một trong những yếu t  quan trọng 

để  àm cơ sở nền tảng cho triển khai OER tại Trường ĐH N Quảng Ninh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VA  TRÒ CỦA C UYỂN ĐỔ  SỐ TRON  V ỆC TỰ  ỌC CỦA S N  V ÊN 

 

Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn sinh viên thân mến!      

 Em xin tự   ớ  t   u,em tên là Trầ  T ị Mỹ Linh , sinh viên  ớ  kế toán k14. 

     ôm   y em rất v     ự k   đượ  đạ         o k o  k    tế t  m     t  m  uậ  

tro          ị “ C uyể  đổ  số tro   v    tự  ọ , tự     ê   ứu  ủ  s    v ê ” tạ  

trườ   Đạ   ọ  CNQN. Về vấ  đề “ V   trò  ủ    uyể  đổ  số tro   v    tự  ọ   ủ  

s    v ê ”. 

 

Kí   t ư  quý vị đạ    ểu, quý t ầy  ô    o và      ạ  s    v ê  t â  mế .! 

 iệt Nam nói ri ng và tr n thế gi i nói chung  đào tạo theo học chế tín chỉ đã và 

đang trở thành một xu thế tất yếu trong hệ th ng giáo dục đại học. Đặc điểm của đào tạo 

theo học chế tín chỉ  à “giáo dục hư ng về người học”; “ ấy người học  àm trung tâm”. 

Đặc điểm này quy đ nh phương pháp dạy - học và đánh giá kết quả học tập. Điểm quan 

trọng nhất  à  àm cho mỗi người học có thể học theo năng  ực và điều kiện của ri ng 

mình. Từ đó buộc người học phải sử dụng  khai thác và phát huy được tính chủ động 

trong việc học của mình.  iệc đào tạo theo hình thức tín chỉ  à hình thức đào tạo có nhiều 

ưu thế so v i phương thức đào tạo truyền th ng. Hình thức đào tạo này khuyến khích 

sinh vi n  ấy tự học  à chính  chủ động và sáng tạo. Đặc biệt cuộc cách mạng c ng nghiệp 

4.0 đang ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời s ng xã hội  trong đó có hoạt động 

chuyển đ i s  trong việc tự học của sinh vi n các trường Đại học gi p cho sinh vi n học 

tập một cách chủ động và sáng tạo tr n nền tảng c ng nghệ 4.0. 

Từ thực tiễn giáo dục hiện nay cũng như thực tế việc tự học của sinh vi n tại các 

trường Đại học   đ i m i chuyển đ i s  trong việc tự học của sinh vi n đó  à hết sức cần 

thiết và cấp bách nhằm góp phần thay đ i diện mạo m i trong quá trình học tập  nâng cao 

chất  ượng của sinh vi n nói chung  đồng thời phát huy tính tích cực của người học  góp 

phần nâng cao chất  ượng đào tạo nguồn nhân  ực gi p sinh vi n chủ động  nắm vững  

củng c   mở rộng và đào sâu kiến thức  rèn  uyện kỹ năng  kỹ xảo. Từ đó gi p sinh vi n 

phát triển tư duy sáng tạo  hình thành năng  ực  thói quen; biến quá trình đào tạo thành 

quá trình tự đào tạo   àm cơ sở cho việc học tập su t đời. 

 huyển đ i s  trong việc tự học của sinh vi n  à sự thay đ i phương pháp tự  học 

truyền th ng thay vào đó  à việc áp dụng c ng nghệ th ng tin hiện đại vào học nhằm đáp 

ứng nhu cầu học tập  gi p người học phát huy t i đa khả năng tư duy  sáng tạo  chủ động. 

Hiện nay  có rất nhiều phần mềm tài  iệu tự học tr n mạng xã hội ví dụ phần mềm ELSA 

Practice Speaking English ( rèn  uyện kỹ năng phát âm tiếng anh), Khan Academy ( toán 

học và  uyện thi dành cho sv) ……   Đặc biệt có thể thấy câu chuyện thực tế về  ầu Mí 

Xá (sinh vi n năm 3  Học viện Hành chính Qu c gia) cho thấy sự sẵn sàng trong nhận 



thức và hành động của sinh vi n về việc chuyển đ i s . Xá  à người dân tộc H'mong  

s ng tại xã Sủng Trái  huyện Đồng  ăn  tỉnh Hà Giang - nơi có điều kiện s ng khó khăn. 

Trong thời điểm tháng 4.2020  khi d ch  O ID-19 bùng phát   ầu Mí Xá kh ng 

thể quay trở  ại trường. Nơi Xá ở cũng kh ng có sóng điện thoại  kh ng có Internet để 

phục vụ việc học on ine n n cậu đã bắt đầu hành trình “tìm sóng” của mình.  ậu chạy xe 

máy đi tìm nơi có thể vào được mạng Internet. Khi phát hiện tr n đoạn đường vào bản có 

sóng  Xá đã tự tay dựng  án gỗ  che bạt ở sườn n i để  àm nơi học bài. 

Đến nay  khi d ch bệnh được kiểm soát  việc dạy và học đã có thể diễn ra bình 

thường  nhưng Xá vẫn duy trì việc sử dụng các c ng cụ  phần mềm để phục vụ việc tự  

học trực tuyến  tận dụng  ợi từ c ng nghệ để khai thác th ng tin cho việc học tập  nghi n 

cứu của mình. 

V     ọ  tậ  trong thời đại CMCN 4.0 đã vượt qua sự gi i hạn về thời gian và 

không gian. Những kiến thức  thông tin cơ bản ở hầu khắp các  ĩnh vực đều có thể tìm 

kiếm trên Internet. Điều này đặc biệt thuận  ợi cho việc xây dựng một xã hội học 

tập v i  nhu cầu học tập suốt đời, đáp ứng những yêu cầu của con người m i trong thời 

đại 4.0. CMCN 4.0 đ i hỏi người học phải có kỹ năng tự học  tự nghiên cứu để có thể 

tiếp cận những tri thức khoa học do cuộc CNCN 4.0 mang  ại. Tự học  à v  cùng quan 

trọng đ i v i sinh vi n trong giáo dục đại học. Ngh  quyết TW 2  khóa  III đã khẳng 

đ nh: “Phải đ i m i phương pháp giáo dục đào tạo  khắc phục   i truyền thụ một chiều; 

rèn  uyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bư c áp dụng các phương tiện ti n 

tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học  đảm bảo điều kiện và thời gian tự 

học  tự nghi n cứu của sinh vi n”. Giáo sư Isaac Asimov – tác giả người Mỹ từng nói: 

“Chỉ có thể bằng con đường tự học sinh viên mới có thể học hỏi được điều gì đó. Nhiệm 

vụ duy nhất của Nhà trường là tạo thuận lợi cho quá trình tự học. Nếu như không làm 

được điều này, Nhà trường sẽ đánh mất ý nghĩa tồn tại của mình”. 

Tuy nhi n  áp dụng phương pháp chuyển đ i s  trong việc tự học của sinh vi n Đại 

học vẫn chưa có hiệu quả cao  một s  sinh vi n vẫn c n b  thụ động trong việc tự học và 

tìm kiếm tài  iệu tr n mạng xã hội internet    thức “ tự học” vẫn chưa cao và vẫn b  ỉ  ại 

chưa nhận thức được những giá tr    ợi ích mà chuyển đ i s  mang  ại. 

Như vậy  chuyển đ i s  trong việc tự học của sinh vi n mu n thành c ng phải 

chuyển đ i từ tư duy  để cùng nhận thức được rằng  chuyển đ i s  trong việc tự học 

mang  ại nhiều giá tr   cơ hội để thay đ i  để tiếp cận tri thức và phải trở thành nhu cầu tự 

thân của mỗi người.  à để cho c ng cuộc chuyển đ i s  trong việc tự học của sinh vi n 

thiết thực hơn nữa em xin đưa ra một s  kiến ngh  như sau: 

 Về Phía Nhà Trường: 



- Thứ 1: Nhà trường cần ph  biến  tuyên truyền  nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm  thông su t về tư tưởng và quyết tâm hợp  ực thực hiện chuyển đ i s  trong việc 

nghiên cứu học tập của học sinh sinh viên. 

- Thứ 2: Nhà trường cần có những biện pháp cụ thể trong việc đẩy mạnh triển khai 

hoàn thiện hệ th ng cơ sở dữ  iệu góp phần hình thành cơ sở dữ  iệu chung nhằm mục 

đích phục vụ cho việc học và nghiên cứu của sinh viên; thực hiện s  hóa triệt để  sử dụng 

văn bản điện tử  s  sách học bạ s  điểm điện tử thay thế văn bản  tài  iệu giấy; hoạt động 

chỉ đạo  điều hành, giao d ch  họp  tập huấn được thực hiện chủ yếu trên môi trường 

mạng. 

- Thứ 3: Nhà trường có kế hoạch hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng đồng bộ  thiết b  

công nghệ thông tin thiết thực phục vụ dạy - học  ưu tiên hình thức thuê d ch vụ và huy 

động nguồn  ực xã hội hóa cùng tham gia thực hiện. 

- Thứ 4: Thúc đẩy phát triển học  iệu s  (phục vụ dạy - học  kiểm tra, đánh giá, 

tham khảo  nghiên cứu khoa học) ở tất cả các ngành học  môn học gắn v i việc thẩm đ nh 

nội dung, kết n i  chia sẻ học  iệu giữa các đ a phương  nhà trường; hình thành kho học 

 iệu s   học  iệu mở dùng chung cho toàn trường  liên kết v i v i các trường trong và 

ngoài tỉnh  đáp ứng nhu cầu tự học  học tập su t đời  tiếp tục đ i m i cách dạy và học 

trên cơ sở áp dụng công nghệ s   khuyến khích và hỗ trợ áp dụng các mô hình giáo dục 

đào tạo m i dựa trên các nền tảng s . 

- Thứ 5 Để ứng dụng công nghệ s  trong việc nghiên cứu  học tập của sinh viên 

nhà trường cần quan tâm đến việc triển khai mạng xã hội giáo dục có sự kiểm soát và 

đ nh hư ng th ng nhất  tạo môi trường s  kết n i  chia sẻ giữa Ban giám hiệu nhà trường 

, gia đình  giáo viên giảng viên, học sinh sinh viên; phát triển các khóa học trực tuyến 

mở  hình thành mạng học tập mở của sinh viên trong trường ĐH N Quảng Ninh. 

-Thứ 6: Để quản lí t t việc sử dụng công  nghệ s  trong việc nghiên cứu và học tập 

nhà trường cần quan tâm đến việc đào tạo  bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo 

kiến thức  kỹ năng CNTT, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trường s   

đáp ứng yêu cầu chuyển đ i s . 

 Về Phía Sinh Viên: 

1. Nâng cao tinh thần và   thức tự giác trong “tự học”: Tự học chính  à sự nỗ  ực 

của bản thân người học   à hoạt động mang tính chủ động của cá nhân mỗi người học  do 

đó để có thể tự học hiệu quả thì người học cần phải có   thức và nhận thức đ ng đắn về 

vai tr  và   nghĩa của hoạt động tự học; có kế hoạch tự học rõ ràng được xây dựng tr n 

tinh thần tự giác. Khả năng nghi n cứu và học tập của sinh vi n phụ thuộc vào nhiều yếu 

t  bao gồm cả yếu t  chủ quan và yếu t  khách quan  do đó cần điều chỉnh và áp dụng nó 

một cách phù hợp nhằm đạt kết quả cao. Mỗi sinh vi n cần phải xây dựng kế hoạch tự 

học cho bản thân  thay đ i thái độ tự học  xem tự học  à hoạt động tự thân  su t đời. 



 2. Sinh vi n cần vượt qua được tư duy cũ  tư duy an toàn  thay đ i bản thân để 

nắm bắt các cơ hội  tích cực học tập  rèn  uyện kỹ năng chuy n m n để có thể tiếp thu  

 àm chủ  khai thác và vận hành hiệu quả những tiến bộ c ng nghệ và  àm chủ c ng nghệ. 

 ởi xét cho cùng  c ng nghệ cũng chỉ  à một  oại c ng cụ hỗ trợ.   ng cụ dù có th ng 

minh đến đâu mà người sử dụng kh ng có tư duy thay đ i thì cũng kh ng thể phát huy 

được tác dụng. 

3. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ  kỹ năng tin học tr n máy tính và các thiết b  

th ng minh để đáp ứng các nhu cầu học tập   àm việc trong m i trường s . 

4.  h  trọng học tập và rèn  uyện các kỹ năng mềm như: kỹ năng  àm việc theo 

nhóm  kỹ năng giao tiếp  kỹ năng giải quyết vấn đề  kỹ năng tư duy sáng tạo  năng  ực 

quản     nắm vững các kiến thức an toàn  ao động  các ti u chuẩn qu c tế ISO  5S  

Kaizen... áp dụng trong doanh nghiệp. 

5. Kh ng ngại tham gia các khóa đào tạo  bồi dưỡng kiến thức  kỹ năng khởi 

nghiệp; các phong trào nghi n cứu khoa học  đ i m i sáng tạo  tham gia các câu  ạc bộ  

… do nhà trường t  chức để nâng cao kiến thức  kỹ năng; sự say m   sáng tạo; khả năng 

tư duy  tự khám phá  tiếp cận khoa học c ng nghệ. Từ đó có thể hình thành phát triển các 

  tưởng/dự án khởi nghiệp  đề tài nghi n cứu khoa học. Tận dụng các điều kiện  cơ hội để 

nghi n cứu  sản xuất các sản phẩm sáng tạo  àm tiền đề cho khởi nghiệp  khởi nghiệp đ i 

m i sáng tạo thành c ng. 

 iệc tự học  tự nghi n cứu đ i v i sinh vi n  à rất quan trọng kh ng chỉ khi c n 

ngồi tr n ghế nhà trường mà kể cả khi ra ngoài xã hội  nó tạo cho sinh vi n có khả năng 

học su t đời  khả năng tự  ực giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách chủ động.  ên 

cạnh sự hư ng dẫn của giảng viên, sự quản lý của nhà trường thì sự nỗ  ực của bản thân 

mỗi sinh viên  à điều quan trọng nhất. Khi chuyển đ i s  trong việc nghiên cứu và học 

tập, sinh vi n cả nư c nói chung và sinh vi n  trường Đại học c ng nghiệp Quảng Ninh 

nói ri ng  cần phải thay đ i nhận thức, xóa bỏ sức ỳ để có những phương pháp học tập 

tích cực, thái độ tự chủ - tự ch u trách nhiệm nhằm thích ứng v i những yêu cầu học tập 

m i. Các giải pháp này cần được thực hiện đồng bộ và có sự ph i hợp giữa sinh vi n  

giảng vi n và nhà trường; trong đó  sinh vi n giữ vai tr  chủ động quyết đ nh đến vấn đề 

học tập và nghi n cứu nhằm nâng cao kết quả học tập cho chính bản thân của mỗi sinh 

viên.  

Tr n đây  à những   kiến tham  uận của cá nhân em  rất mong hội ngh  góp   để 

bài tham  uận được đầy đủ và hoàn thiện hơn. Góp phần th c đẩy vai tr  của chuyển đ i 

s  trong việc tự học của sinh vi n ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn nữa. 

 Em xin chân thành cảm ơn.! 

 

 

 



VA  TRÒ CỦA C UYỂN ĐỔ  SỐ TRON  V ỆC TỰ  ỌC T ẾN  V ỆT CỦA 

L U  ỌC S N  LÀO 

 

 ời đầu ti n  cho phép t i được gửi t i qu  đại biểu  ời ch c sức khỏe  hạnh ph c. 

 h c hội thảo “C uyể  đổ  số tro   v    tự  ọ , tự     ê   ứu  ủ  s    v ê  tạ  

trườ   Đ CN QN” thành c ng rực rỡ. 

Thực hiện nhiệm vụ của ban t  chức  được sự phân c ng của khoa KH    sau 

đây   t i xin được tham  uận về vai tr  của chuyển đ i s  trong việc tự học tiếng  iệt của 

 HS  ào tại trường ĐH N Quảng Ninh.  

Kí   t ư  toà  t ể        ị! 

 ắt k p v i xu hư ng chung của các trường đại học trong cả nư c  kể từ năm 2013 

đến nay  tr n cơ sở hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và ba tỉnh  ắc  ào: Hủa Phăn   u ng 

Prabăng và Xay Nhạ  u  y  trường ĐH N Quảng Ninh đã tiếp nhận đào tạo 9 khóa sinh 

viên Lào v i t ng s  232 em theo học các chuy n ngành khác nhau. Trư c khi vào học 

tại trường  các  HS  ào đã được trang b  v n Tiếng  iệt cơ bản  có thể nghe- nói- đọc- 

viết ở mức độ đơn giản và được cấp chứng nhận: “ Hoàn thành khóa học Tiếng  iệt theo 

khung năng  ực Tiếng  iệt dùng cho người nư c ngoài tại trường ĐH Hạ  ong”. Khi vào 

trường  ngay trong năm thứ nhất  các em được học 02 học phần T N  và được b  trí vào 

  p học chuy n ngành cùng v i các sinh vi n  iệt Nam. Ở năm thứ 2  các em được b  

sung một học phần T  N. Thực tế cho thấy  các sinh vi n  ào có   thức t t  chăm chỉ  

có thái độ cầu th   nhưng phần   n các em c n khá e dè  ngại giao tiếp. Những khó khăn 

về văn hóa cùng kh ng ít thách thức của việc du học  đặc biệt những rào cản về ng n ngữ  

tiếng  iệt gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp thu các m n học cũng như tự tin giao 

tiếp trong cuộc s ng hàng ngày của các em.   i các  HS  ào  tiếng  iệt thực sự  à chìa 

khóa để các em thành c ng trong học tập cũng như h a nhập v i m i trường nơi đây. 

Ngoài những kiến thức có được từ các khóa học  học phần tiếng  iệt được trang b   việc 

tự học tiếng  iệt của  HS  ào cần được đặt ở v  trí quan tâm hàng đầu. Đây cũng  à kỹ 

năng rất quan trọng bởi vì ngoài những kiến thức tr n   p do giảng vi n truyền đạt  các 

em cần tham khảo  nghi n cứu tài  iệu để tự nâng cao  hoàn thiện kiến thức của mình. 

Nhìn chung  chuyển đ i s  có vai tr  v  cùng   n  tác động sâu sắc đến việc tự học 

tiếng  iệt của  HS  ào. Th ng qua chuyển đ i s   việc tự học tiếng  iệt của  HS  ào 

đạt chất  ượng  hiệu quả hơn rất nhiều.  ó thể nói  chuyển đ i s  gi p các em chủ động 

trong quá trình tự học của mình. Điều này  bởi  ẽ:  

Thứ nhất  các em có thể tiếp cận những nguồn tài  iệu kh ng  ồ  tiết kiệm thời gian 

và chi phí. Trong thời đại bùng n  kỹ thuật s   thay vì ngồi nhiều giờ  thâu đ m  trong 

thư viện  phải t n chi phí để mua sách hay đến thư viện để mượn  các em có thể dễ dàng 

truy cập tài  iệu học tập kh ng gi i hạn  khai thác học  iệu từ kho học  iệu trực tuyến 

nhanh chóng bằng các thiết b  trực tuyến mà kh ng b  gi i hạn bất kể tình trạng kinh tế 

nào. Đồng thời  các em cũng dễ dàng tìm kiếm th ng tin và khai thác chuy n sâu các khía 

cạnh mình quan tâm để phục vụ cho việc tự học tiếng  iệt hiệu quả theo sở trường  sở 



thích của mình. Thực tế giảng dạy cho thấy   HS  ào rất thích âm nhạc. Truy cập 

YouTube  các em có thể tìm kiếm v  vàn video âm nhạc hoặc bản nhạc tiếng  iệt mà các 

em thích  nghe đi nghe  ại nhiều  ần cho đến khi thuộc được các giai điệu trong bài hát  

sau đó  có tự hát một mình theo nhạc. Xem video tiếng  iệt  i n quan đến sở thích  xem 

phim và chương trình truyền hình bằng tiếng  iệt  đọc sách báo tiếng  iệt gi p cải thiện 

rất nhiều kỹ năng nghe  nói  đọc của các em. Trên màn hình là một số hình ảnh, clip các 

em LHS Lào hát tiếng Việt tại KTX của mình. Đặc biệt  trong thời gian thực hiện giãn 

cách xã hội ph ng d ch  ovid  toàn bộ  HS  ào của Trường kh ng thể trở về nư c  kể cả 

thời gian nghỉ hè và nghỉ Tết   khi Trường Đại học   ng nghiệp Quảng Ninh có sự thay 

đ i m  hình   p học chuyển dạy học trực tiếp sang dạy trực tuyến tr n Teams v i nền 

tảng c ng nghệ Microsoft office 365  toàn bộ học  iệu  giáo trình bài giảng m n học nói 

chung  tiếng  iệt nói ri ng đều được chuyển   n fi e tài  iệu của   p học trực tuyến tr n 

nền tảng Teams  ưu  ại  các  HS  ào có thể tiếp cận  chuẩn b   đọc trư c bài giảng hoặc 

xem  ại kiến thức các học phần Tiếng  iệt khi cần  một cách dễ dàng  giảm thiểu những 

khó khăn do khả năng nghe  nói tiếng  iệt của các em trong khi học trực tuyến.  iệc đọc 

trư c  nghi n cứu kỹ các tài  iệu mà giảng vi n học phần tiếng  iệt gửi   n   p học trực 

tuyến  trong các group  nhóm on ine gi p các em chủ động phát hiện những vấn đề cần 

trao đ i th m trong các bu i học nhằm  àm rõ nội dung kiến thức cần học  dễ dàng theo 

dõi các bu i học hơn  tích cực hơn tham gia trao đ i thảo  uận tại   p hơn.  

Thứ hai  nhờ chuyển đ i s   việc tự học tiếng  iệt của sinh vi n  ào có thể  inh 

hoạt theo nhiều hình thức khác nhau.  ác em chủ động tìm kiếm và  ựa chọn nguồn học 

 iệu phù hợp v i nhu cầu  năng  ực hiện tại của bản thân.  ác em có thể thoải mái tự học 

mọi   c mọi nơi  tr n mọi thiết b  (máy tính   aptop  smartphone …).  ác em có tận dụng 

t i đa các nguồn học  iệu  tham gia  àm các bài kiểm tra tiếng  iệt trực tuyến miễn phí 

tr n mạng để tự kiểm tra  ại kiến thức của mình thu nạp  à đ ng hay chưa chỉ bằng vài c  

c ick chuột.  ác em có thể  àm bài và chữa bài tập  trao đ i ri ng v i giảng vi n qua thư 

điện tử  phần mềm Azota. Hoặc đơn giản  à tr  chuyện v i bạn bè tr n mạng. Đây  à một 

cách th  v  để tự học tiếng  iệt của các  HS  ào.  hỉ cần tham gia vào các group tr n 

Facebook Messenger  Za o  iber  các Tweet tr n Twitter hoặc thậm chí qua các cuộc gọi 

Skype ... cùng các bạn sinh vi n  iệt  à các em bạn đã và đang thực hành ng n ngữ tiếng 

 iệt một cách giản d  mà kh ng cảm thấy căng thẳng. Giao tiếp tiếng  iệt v i bạn bè c n 

 à một nhiệm vụ gi p th c đẩy việc học của các em. Nó kh ng chỉ thể hiện rằng tiếng 

 iệt của các em ngày càng t t hơn  mà các em c n cảm thấy thỏa mãn hơn khi có thể nói 

tiếng  iệt thoải mái v i bạn bè bất cứ   c nào. Nó khác v i việc nói chuyện v i giáo vi n 

hoặc giao tiếp trong cuộc s ng vì v i bạn bè  các em sẽ cảm thấy thoải mái hơn và việc 

sử dụng ng n ngữ khi đó cũng trở n n dễ dàng hơn.  

Thứ ba  áp dụng c ng nghệ trong thời đại s   việc tự học tiếng  iệt của các em dễ 

dàng và hiệu quả hơn nhờ  ưu trữ dữ  iệu và chia sẻ th ng tin.  ác em có thể tải   n tài 

 iệu  bài giảng  ghi hình bài giảng … để  n tập phục vụ cho quá trình tự học sau này tr n 

các nền tảng ứng dụng: Goog e Drive  OneDrive  Free ommander…. Trong quá trình 



tiếp nhận m i sinh vi n  ào khóa đầu cho thấy  đa s  các em đã tự trang b  cho mình các 

thiết b  điện thoại th ng minh   một s  em đã có máy tính  aptop. Hiện nay  sinh vi n 

 ào khi nhập học cùng v i sinh vi n  iệt Nam  tất cả các em sẽ được bộ phận tuyển sinh 

Nhà trường cung cấp một tài khoản mã sinh vi n đồng thời tương ứng v i tài khoản tr n 

Teams v i nền tảng c ng nghệ Microsoft office 365 để thực hiện vào   p học on ine tr n 

Teams cũng như hỗ trợ  ưu giữ  chia sẻ tài  iệu trong quá trình học tập 4 năm tại trường 

và  âu dài.  ác em cũng sử dụng các phần mềm ứng dụng:  ap ut  Inshot  KineMaster  

Xrecorder   iva ideo  Quik  Funimate… để tự tạo các video  c ip   ồng  ời dẫn  bài hát 

tiếng  iệt. Qua các video  c ip đó  các em diễn đạt ng n ngữ tiếng  iệt gần gũi trong 

sáng hơn  các em hiểu biết sâu hơn về   ch sử văn hóa  truyền th ng con người  iệt Nam. 

 iệc này rõ ràng gi p các em vừa thư giãn sau các giờ học căng thẳng  vừa cải thiện nâng 

cao v n tiếng  iệt  nâng cao chất  ượng tự học Tiếng  iệt của các em và các bạn  HS 

khác. Giảng vi n có thể  ưu trữ  ại các video  c ip này  àm tài  iệu giảng dạy cho các khóa 

sau.  Mời các vị đại biểu cùng xem một số đoạn clip tự tạo của các em.  

Kí   t ư  toà  t ể        ị! 

Bên cạnh những vai tr  to   n của chuyển đ i s  v i việc tự học tiếng  iệt của 

 HS  ào  cũng cần thẳng thắn thừa nhận những khó khăn bất cập trong quá trình tự học 

tiếng  iệt của các em. Những khóa khăn xuất phát cả từ nguy n nhân chủ quan  các  HS 

 ào  ẫn khách quan.  ề phía  HS  ào  c n một s  ít em chưa có   thức tự giác học tập. 

 iệc tìm  tra cứu  đọc tài  iệu tham khảo Tiếng  iệt của các em cũng rất hạn chế. Khi ở 

kí t c xá  ại thường trao đ i v i nhau bằng tiếng  ào.  hưa kể  một s  ít sinh vi n chưa 

có thiết b  đảm bảo  thiếu kỹ năng trong sử dụng c ng nghệ s . Khách quan  ở phương 

diện nhà trường  100%  HS  ào sinh hoạt và học tập trong trường nhưng chất  ượng 

mạng Internet tại khu nội tr  và các giảng đường hiện tại kh ng đảm bảo cho việc tra cứu 

tài  iệu tự học của các  HS. Hệ th ng nguồn dữ  iệu điện tử của hệ th ng thư viện điện tử 

tại http://thuvien.qui.edu.vn phục vụ cho việc học tiếng  iệt chưa nhiều. Giáo trình và tài 

 iệu tham khảo cho m n học tiếng  iệt rất hạn chế. Giảng vi n trực tiếp giảng dạy tiếng 

 iệt cho  HS  ào chưa được đào tạo bài bản về phương pháp dạy học tiếng  iệt cho 

người nư c ngoài  phần nhiều việc biện soạn chương trình  bài giảng  chọn  ựa giáo trình 

đều dựa tr n sự tìm t i  đ c r t kinh nghiệm cá nhân. Để đáp ứng được nhu cầu học tập 

và nghi n cứu của người học  cần kho tài  iệu s  chuẩn xác. Trong khi đó  hiện chưa có 

sự kiểm soát sát sao và toàn diện về học  iệu s . Học  iệu s  tr n internet tràn  an tuy 

nhi n thiếu tính xác thực và kh ng được kiểm soát chặt chẽ về chất  ượng cũng như nội 

dung. Hơn nữa  à những rủi ro bảo mật th ng tin  an toàn mạng.  

Kí   t ư  toà  t ể        ị! 

Trong phạm vi của bản tham  uận này  t i xin đề xuất một s  giải pháp nhằm tăng 

cường hiệu quả tự học tiếng  iệt v i  HS  ào trong chuyển đ i s  nói ri ng  sinh vi n 

nhà trường nói chung: 

 ề phía nhà trường:  ần tiếp tục thực hiện nâng cao nhận thức  ph  cập tư tưởng 

cho giáo vi n về tầm quan trọng của việc chuyển đ i s  trong giáo dục. Đồng thời  cần 

thường xuy n bồi dưỡng  nâng cao kỹ năng  nghiệp vụ trong việc ứng dụng c ng nghệ 

cho toàn thể giáo vi n  giảng vi n  cán bộ quản    nhà trường để hư ng đến mục ti u thực 

http://thuvien.qui.edu.vn/


hiện thành c ng chuyển đ i s  trong ngành giáo dục  đào tạo  bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 

quản     nhà giáo kiến thức  kỹ năng  NTT  an toàn th ng tin cần thiết để tác nghiệp tr n 

m i trường s   đáp ứng y u cầu chuyển đ i s . Nhà trường cần đầu tư kinh phí cho việc 

hỗ trợ chuyển đ i s   đầu tư hơn nữa cơ sở vật chất về hạ tầng c ng nghệ th ng tin đặc 

biệt nâng cấp hệ th ng mạng Internet  hệ th ng nguồn dữ  iệu điện tử của hệ th ng thư 

viện điện tử tại http://thuvien.qui.edu.vn. Nhà trường cần ch  trọng phát triển hệ th ng 

quản    người học  hệ th ng quản    nội dung học tập  đội ngũ giảng vi n  kỹ thuật vi n 

và đặc biệt  à học  iệu trực tuyến.  

 ề phía giảng vi n phụ trách các học phần tiếng  iệt:  ần nghi m t c trong việc 

thực hiện kết hợp giữa dạy học trực tiếp kết hợp v i dạy học trực tuyến tr n nền tảng 

Microsoft Teams.  ác đề cương m n học  thiết kế chương trình dạy học kết hợp giữa trực 

tiếp và trực tuyến phải được xây dựng kỹ  ưỡng và th ng qua Hội đồng khoa học đào tạo 

các cấp khoa  trường trư c khi thực hiện.  ác hoạt động học tập diễn ra phải đảm bảo đạt 

được chuẩn đầu ra m n học  chuẩn chương trình đào tạo của nhà trường đã ban hành. 

Giảng vi n cần tích cực chủ động trong việc thiết kế bài giảng điện tử sao cho đảm bảo 

tính khoa học  trọng tâm và cu n h t. Giảng vi n có thể thiết kế bài giảng dư i dạng 

video bài giảng ngắn  các tr  chơi nhanh  các dạng bài tập trắc nghiệm nhanh thu h t sinh 

vi n dễ ghi nh  nội dung. Toàn bộ học  iệu  giáo trình bài giảng đều phải được chuyển 

  n fi e tài  iệu của   p học trực tuyến tr n nền tảng Teams  ưu  ại nhằm phục vụ sinh 

vi n trong quá trình học và tự học.  

 ề  phía Hội đồng c  vấn học tập: Hội đồng c  vấn học tập phải  à người bạn 

đồng hành hỗ trợ hư ng dẫn sinh vi n khai thác tài  iệu điện tử  khai thác tài  iệu phục vụ 

cho quá trình tự học của sinh vi n  khai thác nguồn học  iệu mở.  

 ề phía Đoàn Thanh ni n  Hội sinh vi n Nhà trường:  an chấp hành Đoàn Thanh 

ni n  Hội sinh vi n   âu  ạc bộ học tập sinh vi n   âu  ạc bộ  HS  ào hỗ trợ hư ng dẫn 

học tập thảo  uận nhóm học tập tăng khả năng sử dụng c ng nghệ th ng tin ứng dụng 

c ng nghệ s . 

 ề phía   HS  ào: Sinh vi n  ào khóa đầu  cần phải c  gắng để tự đầu tư trang 

thiết b  điện thoại   aptop cá nhân  bản thân sinh vi n phải  u n có   thức tự học  chủ 

động xây dựng mục ti u  phương hư ng  kế hoạch học tập  chủ động, nghiêm túc trong 

học tập. Trư c mỗi giờ học tiếng  iệt  cần đọc trư c  nghi n cứu kỹ các tài  iệu mà giảng 

vi n gửi   n   p học trực tuyến  chủ động phát hiện những vấn đề cần trao đ i th m trong 

các bu i học nhằm  àm rõ nội dung kiến thức cần học. Khuyến khích các em  HS  ào 

tham gia những cuộc thi do Đoàn Thanh ni n  Hội sinh vi n Nhà trường t  chức như: thi 

hùng biện Tiếng  iệt  học và  àm theo  ời  ác  thi tìm hiểu về truyền th ng nhà trường  

các cuộc thi giao  ưu ẩm thực  iệt-  ào t  chức trong các d p Tết c  truyền hai nư c. 

Giảng vi n động vi n và hư ng dẫn  ưu học sinh  ào hưởng ứng tham gia tích cực cuộc 

thi trực tuyến cuộc thi "Tìm hiểu   ch sử quan hệ đặc biệt  iệt Nam - Lào, Lào -  iệt 

Nam" năm 2022 v i hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần tr n mạng xã hội 

http://thuvien.qui.edu.vn/


  Net tại đ a chỉ https:// viet ao.dangcongsan.vn/. Đây thực sự  à những hình thức tự học 

tiếng  iệt hữu ích v i các em trong chuyển đ i s . 

Kí   t ư  toà  t ể        ị! 

 h ng ta đang trong thời đại bùng n  kỹ thuật s .  ĐS được xem  à một hoạt 

động tất yếu để đáp ứng sự thay đ i  nâng cao hiệu  ực hiệu quả quản tr   nâng cao chất 

 ượng đào tạo  trở thành xu thế học tập m i trong thời đại 4.0 gi p con người mở rộng 

tầm nhìn  có kiến thức  kỹ năng giải quyết c ng việc hiệu quả. Mặc dù yếu t  c ng nghệ 

có gi p ích tích cực trong việc học tập nói chung  tự học tiếng  iệt của  HS  ào nói 

ri ng  nhưng để  àm chủ được nó cần giải quyết kết hợp rất nhiều yếu t  khách quan khác 

và nỗ  ực cá nhân. Kỹ năng quan trọng nhất đ i v i người học  à “học cách để học”.  iệc 

tự học tiếng  iệt của  HS  ào tại trường ĐH N Quảng Ninh trong chuyển đ i s   u n 

cần sự ph i hợp của Nhà trường  hư ng dẫn của giảng vi n và hơn cả   à   thức duy trì  

c  gắng thường xuy n   i n tục để đạt được mục ti u của chính bản thân các em LHS 

Lào.  

Tôi mong bài tham  uận này sẽ nhận được sự chia sẻ  đóng góp, b  sung, nhằm 

tìm ra được những giải pháp hay nhất  hiệu quả nhất nhằm nâng cao hiệu quả tự học  

tiếng  iệt của  HS  ào nói ri ng, góp phần nâng cao chất  ượng giáo dục chung của Nhà 

trường  đẩy mạnh quá trình chuyển đ i s  tại trường ĐH N Quảng Ninh diễn ra nhanh 

chóng và hiệu quả. 

Một  ần nữa  xin kính ch c các qu  v  đại biểu sức khỏe  hạnh ph c.  h c hội thảo 

thành c ng rực rỡ. 

 

X   trâ  trọ    ảm ơ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VA  TRÒ CỦA C UYỂN ĐỐ  SỐ TRON   

N   ÊN CỨU K OA  ỌC CỦA S N  V ÊN 

 

 ác bạn cũng đã biết đến từ chuyển đ i s  chứ? Gần như  à toàn bộ ch ng ta đều 

đã nghe đến và hằn sâu vào trong tâm trí của mỗi người  của tất cả mọi người tr n thế 

gi i và trong đó có người dân  iệt Nam ch ng ta  và đặc biệt  à đ i v i thế hệ học sinh  

sinh vi n  à  ực n ng c t của tương  ai của đất nư c thì kh ng thể xa  ạ v i cụm từ 

chuyển đ i s  nhưng các bạn đã có suy nghĩ gì chưa? bao nhi u người đã thực sự hiểu 

được cụm từ chuyển đ i s  này?  à có bao nhi u người hiểu được mục đích của chuyển 

đ i s   à như thế nào?  ó bao nhi u người biết phải  àm gì trư c sự thay đ i nhanh chóng 

về c ng nghệ như hiện nay? Tất cả những điều này đều  à dấu hỏi rất   n mà có rất nhiều 

người xung quanh ch ng ta và cả bản thân ch ng ta.  h ng ta cần  àm gì trư c thực trạng 

kinh tế xã hội ngày càng phát triển  trư c thực trạng chuyển đ i s  thay đ i mạnh mẽ như 

thế. 

 à bây giờ ch ng ta cùng tìm hiểu nội dung của thay đ i s   à như thế nào: 

 huyển đ i s   à gì? Tại sao  ại phải chuyển đ i s ?   i tư cách  à sinh vi n  à 

tương  ai của đất nư c ch ng ta phải  àm gì v i chuyển đ i s . 

 huyển đ i s   à gì? có rất nhiều khái niệm   nhiều quan điểm  của các c ng ty và 

của những  người sử dụng đều đưa ra khái niệm.  

Nhưng ch ng ta tóm  ại ngắn gọi  à:  à quá trình thay đ i t ng thể và toàn diện của 

cá nhân hoặc t  chức về cách s ng   àm việc và phương thức sản xuất dựa tr n yếu t  về 

c ng nghệ. 

Tại  iệt Nam ch ng ta thì ch ng ta hiểu hơn về chuyển đ i s   à: chuyển đ i s   à 

một quá trình thay đ i từ m  hình kinh doanh truyền th ng sang một m  hình  hiện đại 

gắn v i s  hóa  c ng nghệ m i được áp dụng và những dữ  iệu m i ngày càng   n hơn 

như internet  điện toán đám may nhằm thay đ i phương thức điều hành  ãnh đạo và quy 

trình  àm việc. Trong ngày nay  chuyển đ i s  đang  à một xu thế tất yếu trong thời đại 

ngày nay, nó cũng  à một cơ hội cho  iệt Nam nói ri ng và cho toàn thế gi i nói chung  

và trong  iệt Nam ch ng ta  à cơ hội cho những doanh nghiệp  những ngành nghề, chúng 

ta đang có những bư c bứt phá  chuyển mình cực   n để vượt   n trong cuộc cách mang 

4.0 

 à c ng ta cũng đã nghe đến cụm từ c ng nghệ th ng tin và nhà trường của ch ng 

ta cũng đang có ngành giáo dục về c ng nghệ th ng tin.  

Sự khác biệt của c ng nghệ th ng tin và c ng nghệ s   à như thế nào.  h ng ta có 

thể hiểu ngắn gọn  à: c ng nghệ s   à bư c phát triển tiếp theo của c ng nghệ th ng tin. 

Đ i v i một s  c ng nghệ mang tính đột phá của cuộc cách mạng 4.0  c ng nghệ th ng 

tin thì nói đến các phần mềm  phần mềm quản     phần mềm văn bản  phần mềm quản    

cán bộ và phần mềm kế toán  vv. Trong khi đó c ng nghệ s   chuyển đ i s   à một cuộc 



cách mạng về 4.0 trí tuệ nhân tạo  dữ  iệu   n  điện tử đám mây  chuỗi kh i internet toàn 

cầu  các trí tuệ nhân tạo có c ng nghệ thay thế con người và đặc biệt  à c ng nghệ th ng 

tin thay thế bằng tay chân thì c ng nghệ s  ngoài ưu điểm của c ng nghệ th ng tin nó c n 

có một cuộc cách mạng ở chỗ  à đưa vạn vận vào kh ng gian mạng mà vạn vận  ại s ng 

động như con người  mội sựm khác biệt rất   n. 

 ậy thì chuyển đ i s  sẽ mang  ại cho ch ng ta những điều gì? Nó xóa nh a đi 

khoảng cách giữa các ph ng ban  à việc  các hội đàm   n khi d ch covid diễn ra mạnh mẽ 

thì những hội ngh    n  thậm chí các hội ngh  thượng đỉnh cũng on ine  và giữa nhưng   p 

học kh ng c n chỉ  à học sinh ở trong   p học và kh ng b  gi i hạn mà c n có thể toàn 

trường tham gia hay toàn học sinh tr n toàn cả nư c đều có thể tham gia học  nó xóa 

nh a đi khoảng cách giữa các vùng miền. Nó tăng cường tính minh bạch rất  à rõ ràng. 

 h ng ta  ấy ví dụ  à: học sinh vào trong   p học on ine giáo vi n sẽ biết các bạn sinh 

vi n ra   c nào và vào   c nào. Khi các bạn  àm bài thi hay kiểm tra thì sẽ biết các bạn 

 àm bài và nộp bài   c nào rất rõ ràng. Như vậy k thể ch i cãi độ tin cậy của c ng nghệ 

s . 

Dư i cái c ng nghệ phát triển và trong thời kỳ chuyển đ i s  ch ng ta thấy được 

rằng ch ng ta tiếp cận được v i những cái kiến thức m i  phong ph  hơn  đa dạng hơn  

hiệu quả hơn để góp phần  àm phong ph  các bài học của ch ng ta   n  dễ dàng hơn  

ch ng ta tiếp cận c ng nghệ th ng tin dễ dàng hơn  ngắn gọn hơn  và điều quan trọng hơn 

 à nó nâng cao khả năng cạnh tranh  t i ưu hóa năng suất  ao động  phát huy được thế 

mạnh v n có của từng người  nó gi p cho năng  ực các nhân của từng người được bộc  ộ 

rõ ràng nhất. Theo các bạn tất cả những điều tr n thì chuyển đ i s  dành cho những ai. 

 ó bao nhi u người nghĩ rằng đây  à việc của ai đấy chứ kh ng phải của mình? Nó  à một 

cuộc cách mạng của toàn dân  kh ng có mẫu chung cho m i trường nào cả. 

Mỗi ngành nghề  mỗi một m i trường phải xác đ nh một  ộ trình vi n cho mình 

 àm sao phải phù hợp v i năng  ực và khả năng của mỗi đ i tượng đó. Kỹ thuật chuyển 

đ i s  nó  ại cho học sinh những gì  nó kích thích những quá trình tự học một cách độc 

 ập  học sinh sẽ phải tự có   thức học tập  ch ng ta hình dung tr n một   p học on ine  

giáo vi n kh ng thể quản    hết được tất cả các học sinh  sinh vi n  nó cần nhất  à tính tự 

giác của các bạn.  h ng ta có rất nhiều    do để kh ng bật cam  kh ng tương tác  kh ng 

chia sẻ  thế nhưng mà v i chuyển đ i s  thì nếu anh kh ng chủ động nó sễ  à quá trình 

đào thải và tự đào thải  nó kích thích quá trình tự học cho quá trình tự học cho khả năng 

tiếp cận nhiều tài nguy n học tập cùng một   c như t i vừa trình bày b n tr dn  ngoài 

viẹc nghe c  giáo giảng bài  ch ng ta vẫn có thể khai thác kiến thức tr n kh ng gian 

mạng  kh ng gian s . Nó dễ dàng tìm kiếm th ng tin sao cho phù hợp v i bản thân của 

ch ng ta  nó phát huy được sức mạnh của mỗi cá nhân.  



Trong giáo dục đào tạo v i khoảng 24 triệu giáo vi n  học sinh  sinh vi n  để đảm 

bảo thành c ng chuyển đ i s  trư c ti n cần phải tuy n truyền  th ng nhất  th ng su tg 

về nhận thức trong toàn ngành  diễn ra v i t c độ rất nhanh  do đó cần có sự chuẩn b   

đầu tư xứng tầm  tạo sức mạnh cộng hưởng và quyết tâm cao 

 ơ chế  chính sách  hành  ang pháp    thuận  ợi cho chuyển đ i s  toàn ngành. Đó 

 à các chính sách  i n quan dến chính tr   tư tưởng  đại đức người dạy  người học cũng 

như bảo vệ th ng tin cá nhân  an ninh th ng tin tr n m i trường mạng  và các quy đ nh 

 i n quan đến điều kiện t  chức dạy – học tr n mạng  kiểm đ nh chất  ượng  tính pháp    

và c ng nhận kết quả khi dạy – học trực tuyến. 

C uyể  đổ  số m     ạ   ì   o s    v ê      ê   ứu k o   ọ . 

 Tiếp cận các kho học  iệu s   học  iệu mở chia sẻ dùng chung toàn ngành giáo 

dục  gồm bài giảng điện tử  bài giảng dạy tr n truyền hình  học  iệu s  đa phương tiện  

sách giáo khoa điện tử  phần mềm m  phỏng và các học  iệu khác; phát triển hệ th ng 

ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho tất cả các m n học của giáo dục ph  th ng và giáo dục 

thường xuy n. 

Cu    ấ  t ô   t    ữ    u.  

 huyển đ i s  gi p sinh viên có quyền truy cập vào  ượng dữ  iệu kh ng  ồ. Họ có 

thể theo dõi tất cả các  oại chỉ s   như hiệu quả của quy trình  tỷ  ệ chuyển đ i k nh  giá 

tr   âu dài của sản phẩm, và một s  chỉ s  khác. 

Nó kh ng chỉ cho phép sinh viên sắp xếp dữ  iệu của mình một cách trực quan và 

dễ dàng truy cập mà c n cho phép đưa ra quyết đ nh dựa tr n dữ  iệu. Điều này cho phép 

sinh viên đưa ra các quyết đ nh chính xác  nhanh chóng hơn.  

Duy trì tí   s    tạo, tự  ọ  tự     ê   ứu. 

   huyển đ i s  đã  à vấn đề s ng c n trong kỷ nguy n 4.0 phát triển kh ng ngừng. 

Đó kh ng phải  à vấn đền  ựa chọn mà ch ng ta phải phấn đấu sáng tạo  tự tìmm hiểu  tự 

giác để theo k p tiến độ của khoa học c ng nghệ. 

Áp dụng c ng nghệ để xác thực tính thành c ng của một c ng trình khoa học hay 

một vấn đề cần nghi n cứu  cùng v i đó cũng có thểm tìm hiểu th m tài  iệu tr n 

internetg cũng như một s  trang th ng tin mạng khác. 

Lưu trữ  ô   trì       ê   ứu. 

Như thời gian về trư c  c ng nghệ  ưu trữ c n yếu kém  rất khó để có thể  ưu trữ 

một c ng trình nghi n cứu có dữ  iệu   n nhưng hiện tại thì sao?   i c ng nghệ điện toán 

đám mây thì ch ng ta gần như có thể  ưu trữ tất cả mọi thứ chỉ v i một các c ick chuột. 

 à để mà tìm  ại một fi e dữ  iệu thì cũng đơn giản hơn rất nhiều. 

Tă    ườ      o  ưu,  ọ   ỏ    ữ      s    v ê . 

 ho phép sự tương tác giữa các sinh vi n trong toàn trườn  trong toàn nư c hay cả 

ra thế gi i  kh ng c n rào cản về ng n ngữ  đ a    và khoảng cách. 



Gi p dễ dàng chia sẻ các  oại th ng tin  dễ dàng ở bất cứ đâu  bất cứ khi nào. Nhờ 

đó gi p cải thiện khả năng cộng tác. 

Nâ     o    u quả  oạt đ   ,   ảm       í. 

  ng nghệ s  gi p ch ng ta tiết kiệm t i đa chi phí cho các hoạt động của mình. 

 í dụ như thực tế ảo gi p ch ng ta kiểm tra và xem xét các quy trùnh hoặc sản phẩm 

nghi n cứu mà kh ng phải xây dựng ch ng trư c  vì tất cả đều được thẻ hiện trực quan 

tr n hình ảnh kỹ thuật s . 

  Trong khi đó  vấn đề  ưu trữ có thể giải quyết bằng điện toán đám mây và có thể 

được quản    bởi giáo vi n phụ trách nghi n cứu khoa học. Gi p sinh vi n có nhiều thời 

gian hơn cho c ng trình nghi n cứu khoa học mà k  o  ắng về việc  ưu trữ  quản    dữ 

 iệu. 

Ch ng ta phải chuyển đ i s  như thế nào? 

 huyển đ i s   à một quá trình đa dạng  kh ng có con đường và hình mẫu chung cho tất 

cả  vì vậy  từng cá nhân phải xác đ nh  ộ trình riêng thích hợp cho mình. 

Từ những th ng tin tr n  chắc hẳn các bạn đã biết chuyển s i s   à gì   ợi ích mạng  ại của 

chuyển đ i s   và xác đ nh phương hư ng cho mình để chuyển đ i s  thành c ng và phù 

hợp v i mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VA  TRÒ CỦA C UYỂN ĐỔ  SỐ TRON  

T ÚC ĐẨY ĐOÀN V ÊN T AN  N ÊN TỰ RÈN LUYỆN, TỰ TU D ỠN  

 

Rất vinh dự được  an T  chức cho phép tham  uận tại Hội ngh   thay mặt tu i trẻ 

Trường ĐH N QN  xin Kính ch c sức khỏe các đồng chí  ch c Hội ngh  thành c ng t t 

đẹp  

Trư c ti n t i hoàn toàn nhất trí v i nội dung bản báo cáo t ng kết c ng tác Học 

tập su t đời và c ng tác chuyển đ i s  trong trường ĐH N QN do đồng chí Nguyễn 

Mạnh  ường đã trình bày trư c hội ngh .  

Được sự cho phép của  an t  chức, Thay mặt cho đoàn thanh ni n  t i xin trình bày tham 

 uận: V   trò  ủ    uyể  đổ  số tro   t ú  đẩy Đoà  v ê  t       ê  tự rè   uy  , tự 

tu  ưỡ  . 

Hiện nay quy m  đoàn vi n của trường  à tr n 1000 đoàn vi n thanh ni n  07  i n 

chi đoàn  sinh hoạt trong 20 chi đoàn. 

 Đoàn thanh ni n trường Trong hoạt động dư i sự  ãnh đạo  chỉ đạo trực tiếp  toàn 

diện của Đảng ủy nhà trường   an giám hiệu và Đoàn cấp tr n. Do vậy  ngoài nhiệm vụ 

của một t  chức chính tr  - xã hội được quy đ nh trong điều  ệ  Đoàn TN c n có nhiệm vụ 

chính tr  quan trọng  à góp phần thực hiện thắng  ợi các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà 

trường   à đội quân xung kích cách mạng;  à  ực  ượng n ng c t trong phong trào thanh 

thiếu ni n  có sức trẻ  trí tuệ và   ng nhiệt huyết trong các hoạt động. 

Trong năm 2021 vừa qua  đại d ch  O ID-19 đã tác động ti u cực đến toàn bộ 

đời s ng kinh tế  chính tr   xã hội của cả nư c đồng thời cũng  à cơ hội để  iệt Nam đẩy 

nhanh quá trình chuyển đ i s  nhằm thực hiện mục ti u kép “thích ứng an toàn   inh hoạt  

kiểm soát hiệu quả đại d ch  O ID-19” và “phát triển kinh tế  đảm bảo an sinh xã hội 

trong trạng thái bình thường m i”  góp phần thực hiện hiệu quả Ngh  quyết s  52-

NQ/TW ngày 27/9/2019 của  ộ  hính tr  về một s  chủ trương  chính sách chủ động 

tham gia cuộc cách mạng c ng nghiệp  ần thứ tư - phấn đấu đến năm 2030  iệt Nam 

hoàn thành xây dựng chính phủ s   kinh tế s  đạt khoảng 30% GDP và đứng trong nhóm 

50 qu c gia đứng đầu thế gi i  xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN về  hính phủ điện tử và 

phát triển kinh tế s .  âu chuyện chuyển đ i s  kh ng phải m i  và nó đã được đặt   n 

bàn ngh  sự từ  âu.  h ng ta đang đứng trư c những thách thức  cơ hội của cuộc cách 

mạng c ng nghiệp  ần thứ 4 mà c t  õi của nó chính  à chuyển đ i s . T i tin rằng cuộc 

cách mạng này  à cơ hội để  iệt Nam phát triển bứt phá vượt   n bằng chuyển đ i s . 

Nhận thức được tầm quan trọng của  huyển đ i s   năng động  sáng tạo  nhạy bén v i 

khoa học - c ng nghệ  thanh ni n được kỳ vọng  à  ực  ượng đi đầu trong chuyển đ i s   

 àm chủ c ng cuộc xây dựng và phát triển mọi  ĩnh vực trong tương  ai. 

T  chức Đoàn trường hoạt động theo các chương trình chính như: 



   3 phong trào phát huy thanh ni n trong xây dựng và bảo vệ T  qu c: Phong trào 

thanh ni n tình nguyện  Phong trào tu i trẻ sáng tạo  Phong trào Tu i trẻ xung kích bảo 

vệ T  qu c:     

3 chương trình đồng hành  hỗ trợ thanh thiếu nhi:  hương trình đồng hành v i 

thanh thiếu nhi trong học tập  nghi n cứu khoa học   àm chủ c ng nghệ    hương trình 

đồng hành v i thanh ni n khởi nghiệp   ập nghiệp  hương trình đồng hành v i thanh 

thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội  nâng cao thể chất  đời s ng văn hóa tinh thần 

 ư c vào thời kỳ m i  đ i hỏi  ực  ượng thanh ni n phải dám nghĩ  dám  àm  đó  à nét 

chung của thanh ni n  đặc biệt trong  ĩnh vực  huyển đ i s  khi mà thế gi i  u n có 

những bư c phát triển phi mã. Đ i v i thanh ni n Kh i trường thuộc Đoàn Than Quảng 

Ninh  ch ng ta  à  ực  ượng trẻ mang tính chất v  cùng trọng yếu   à tác nhân tham gia và 

đem  ại thắng  ợi trong c ng cuộc  huyển đ i s  cho đơn v . 

Trong nhiệm kỳ 2017-2022   an Thường vụ Tỉnh Đoàn chủ động nghi n cứu  

tham mưu cho  an Thường vụ Tỉnh ủy  HĐND tỉnh ph  duyệt 2 đề án gồm Đề án “Phát 

hiện tài năng và bồi dưỡng kỹ năng  năng khiếu một s   ĩnh vực cho thanh thiếu nhi tr n 

đ a bàn tỉnh Quảng Ninh  giai đoạn 2019-2025”; và Đề án “Phát huy vai tr  của thanh 

ni n trong c ng tác tuy n truyền  vận động  hư ng dẫn d ch vụ c ng trực tuyến  mức độ 

3  4 cho người dân tại khu dân cư tr n đ a bàn tỉnh  giai đoạn 2019-2025”. Từ đây  tạo 

tiền đề quan trọng triển khai  thực hiện hoạt động Đoàn  tạo điều kiện phát huy t i đa vai 

tr  của thanh ni n trong tham gia phát triển KT-XH. 

Nhận thức rõ trách nhiệm này  t i xin mạnh dạn đưa ra một s  giải pháp để đẩy mạnh quá 

trình chuyển đ i s  trong các cơ quan  đơn v   doanh nghiệp: 

Một  à: Đ TN  u n kh ng ngừng học tập  nghi n cứu  tìm hiểu và nâng cao nhận 

thức về  huyển đ i s . Tham gia và t  chức các hội thảo  hội ngh  cho cán bộ  Đ TN  

người  ao động tại đơn v  để tuy n truyền  truyền th ng về  huyển đ i s . Đây  à yếu t  

then ch t trong c ng cuộc  huyển đ i s   yếu t  về con người.  h ng ta phải nắm được 

những kiến thức cơ bản về  huyển đ i s   các giải pháp chuyển đ i s  hiện đang được 

đơn v  áp dụng  và các giải pháp có thể áp dụng cho đơn v  mình. 

Hai  à:  hủ động tham mưu  góp   cho  ãnh đạo đơn v  đưa ra các giải pháp gi p 

th c đẩy c ng tác  huyển đ i s .   n kế hoạch triển khai các phương án khả thi trong 

thời gian s m nhất. Ph i hợp v i chuy n m n áp dụng chuyển đ i s  nâng cao hiệu quả 

c ng việc. Đầu tư nghi n cứu ứng dụng các phần mềm vào thực tiễn c ng tác như: Phần 

mềm quản    văn bản; phần mềm theo dõi c ng việc; Za o; Facebook;… Đầu tư cơ sở vật 

chất  trang thiết b  đáp ứng nhu cầu của đoàn vi n  thanh ni n khi tham gia chuyển đ i s . 

 a  à: vận dụng v n kiến thức và năng  ực bản thân  kh ng ngừng phát huy tính 

sáng tạo và phát triển các giải pháp    tưởng nâng cao hiệu quả  huyển đ i s  tại đơn v . 



  n  à: nâng cao năng  ực hợp tác   i n kết giữa các cơ quan  doanh nghiệp trong 

kh i để gi p nâng cao hiệu quả  huyển đ i s . Hiện trong Đoàn có các đơn v  hoạt động 

trong  ĩnh vực   ng nghệ th ng tin có vai tr  quan trọng đ i v i c ng tác  huyển đ i s . 

 iệc gắn kết  ph i hợp sẽ gi p cho đơn v  có nhiều hơn các giải pháp  và thực hiện các 

giải pháp một cách hiệu quả  nhanh chóng hơn. 

Năm  à: chủ động tham gia các T  chuyển đ i s   Nhóm chuyển đ i s  tại đơn v  

hoặc đ a phương để  u n nắm bắt được nhanh nhất tình hình chuyển đ i s .  ũng như 

 u n thể hiện được vai tr   tính xung kích  sức trẻ và năng  ượng đ i m i trong mọi 

nhiệm vụ được giao  nhanh chóng và k p thời trong c ng tác thực thi  huyển đ i s  tại 

đơn v  hoặc đ a phương đang c ng tác. 

Sáu  à: tích cực trong mọi phong trào  chương trình chuyển đ i s  do Đoàn cấp 

tr n phát động. Truyền th ng   an tỏa đến toàn bộ mọi người xung quanh. Như  hương 

trình cài đặt APP Thanh ni n  iệt Nam  Phần mềm Quản    đoàn vi n… đã và đang đem 

 ại giá tr  v  cùng thiết thực  góp phần đẩy nhanh c ng tác  huyển đ i s  ngay trong nội 

bộ Đoàn kh i. 

 ảy  à: Đ TN phải nỗ  ực nhiều hơn  ngoài việc phải kh ng ngừng học tập  rèn 

 uyện nâng cao trình độ chuy n m n nghiệp vụ  cũng cần phải mở rộng tầm hiểu biết về 

tình hình thế gi i để có tư duy  hành động phù hợp hơn  góp phần đẩy nhanh và nâng cao 

hiệu quả  huyển đ i s  tại đơn v . 

    Tr n đây  à tham  uận của đoàn thanh ni n nhằm  ai tr  của chuyển đ i s  trong 

th c đẩy Đoàn vi n thanh ni n tự rèn  uyện  tự tu dưỡng của Đoàn trong nhà trường. T i 

xin   kiến đóng góp của các đồng chí để bản tham  uận được hoàn thiện hơn. Một  ần 

nữa  t i xin kính ch c sức khỏe các qu  v  đại biểu  ch c Hội ngh  thành c ng t t đẹp. 

 

 

 

 

 

 


