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1. Bối cảnh chính sách thúc đẩy chuyển đổi số

 Quyết định số 1755 /QĐ-TTg được Thủ tướng ban hành ngày 22 
tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đưa ra Chiến lược
quốc gia về “Đưa Việt Nam trở thành nước có CNTT-TT tiên tiến” 
với các mục tiêu cụ thể về chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh
vực CNTT-TT

 Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6  năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ: Chiến lược quốc gia về giáo dục và đào tạo đến
năm 2020 chỉ rõ: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và
truyền thông trong dạy và học, đến năm 2015, 100% giảng viên
đại học, cao đẳng và đến năm 2020, 100% giáo viên giáo dục
nghề nghiệp và phổ thông có khả năng ứng dụng công nghệ
thông tin và truyền thông trong dạy học



Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, kĩ năng số

 Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày
04 tháng 05 năm 2017: Tập trung vào thúc đẩy đào tạo về
khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), ngoại ngữ, 
tin học trong chương trình giáo dục phổ thông. 



Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, 27/9/2019, Về
một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: 
 Rà soát tổng thể, thực hiện đổi mới nội dung và 
chương trình giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển 
năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng 
với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển; 
đưa vào chương trình giáo dục phổ thông nội dung kỹ 
năng số và ngoại ngữ tối thiểu.
Đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ 
số; lấy đánh giá của doanh nghiệp làm thước đo cho chất 
lượng đào tạo của các trường đại học trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin. Khuyến khích các mô hình giáo dục, đào 
tạo mới dựa trên các nền tảng số.



Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ , 17/4/2020, Ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số
52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số
chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư.
 Đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số; lấy 

đánh giá của doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng đào tạo 
của các trường đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 
Khuyến khích các mô hình giáo dục, đào tạo mới dựa trên các 
nền tảng số

 Rà soát tổng thể, thực hiện đổi mới nội dung và chương trình 
giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư 
duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ 
liên tục thay đổi và phát triển; đưa vào chương trình giáo dục 
phổ thông nội dung kỹ năng số và ngoại ngữ tối thiểu.



Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày
23 tháng 06 năm 2020, Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số
quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
 Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để 

công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số 
hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên 
giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. 
Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá 
thể hóa.

 100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, 
trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh, 
sinh viên học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương 
trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm 
tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học.



Quyết định 131/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-

2025, định hướng đến năm 2030".



 Năng lực số (Digital Competence) là khả năng sử dụng kỹ

thuật số của trẻ em để định hướng (tự điều chỉnh), tham gia

và đóng góp vào môi trường kỹ thuật số trong thế kỉ 21 

(Khung năng lực công dân số - UNESCO).

2. Xây dựng khung năng lực số cho học sinh Việt Nam

 Năng lực số (Digital Literacy) là đề cập đến kiến thức, kỹ 
năng và thái độ cho phép trẻ phát triển và phát huy tối đa 
khả năng trong thế giới công nghệ số ngày càng lớn mạnh 
trên phạm vi toàn cầu, một thế giới mà trẻ vừa được an toàn, 
vừa được trao quyền theo cách phù hợp với lứa tuổi cũng như 
phù hợp với văn hóa và bối cảnh địa phương. (UNICEF-2019).



UNESCO (2018)

DigComp 2.0 (2017)

Khung do châu Âu đề

xuất

DKAP – Năng lực số trẻ em

châu Á – Thái Bình Dương

 Vận hành các thiết bị

số

 Xử lí thông tin và dữ

liệu

 Giao tiếp và Hợp tác

 Tạo nội dung kĩ thuật

số

 An toàn kĩ thuật số

 Giải quyết vấn đề

 Năng lực định hướng

nghề nghiệp liên quan

 Thành thạo thông tin

và dự liệu

 Giao tiếp và hợp tác

 Sáng tạo nội dung số

 An toàn kĩ thuật số

 Giải quyết vấn đề



 ICT và thông tin

 Khả năng phục hồi và

sử dụng an toàn kĩ

thuật số

 Tham gia và chia sẻ

bằng kĩ thuật số

 Trí tuệ cảm xúc kĩ

thuật số

 Sáng tạo và đổi mới kĩ

thuật số
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Chương trình Tin học 2018 
Chương trình môn Tin học 2018 bậc giáo dục phổ thông được ban 
hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

• NLa: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;

• NLb: Ứng xử phù hợp trong môi trường số;

• NLc: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông; 

• NLd: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học; 

• NLe: Hợp tác trong môi trường số.
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Miền NL Thành tố/tiêu chí

1.Vận
hành
các
thiết bị
kỹ
thuật
số

1.1. Sử dung phần của thiết bị số
Xác định và sử dụng được các chức năng và tính
năng phần cứng của thiệt bị số (phần cứng và công
nghệ).

1.2. Sử dụng phần mềm trong thiết bị số
Biết và hiểu dữ liệu, thông tin và nội dung số cần
thiết vận hành được các phần mềm của thiết bị

Khung năng lực số đề xuất của Bộ GD và ĐT
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2. Xử lí

thông tin

và dữ liệu

2.1. Duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số

Xác định rõ nhu cầu tìm kiếm thông tin 

Tạo ra và cập nhật các chiến lược tìm kiếm.

2.2. Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

Phân tích, so sánh và đánh giá độ tin cậy, xác thực của các nguồn 

dữ liệu, thông tin và nội dung số. 

Phân tích, diễn giải và đánh giá đa chiều các dữ liệu, thông tin và 

nội số.

2.3. Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung kỹ thuật số

Tổ chức, lưu trữ và truy xuất dữ liệu, thông tin và nội dung trong 

môi trường số; 

Tổ chức và xử lý sử dụng hiệu quả công cụ số và thông tin tìm

được để đưa ra những quyết định sáng suốt trong môi trường có 

cấu trúc.
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3. Giao
tiếp và
Hợp tác

3.1 Tương tác thông qua các thiết bị số
Tương tác thông qua các công nghệ số và biết cách sử dụng các phương tiện số phù hợp
trong ngữ cảnh nhất định
3.2. Chia sẻ thông qua công nghệ số
Chia sẻ dữ liệu, thông tin với những người khác thông qua các công nghệ số phù hợp. 
Đóng vai trò chia sẻ thông tin từ nguồn thông tin đáng tin cậy
3.3 Tham gia với tư cách công dân thông qua công nghệ số
Tham gia vào xã hội thông qua việc sử dụng các dịch vụ số. 
Sử dụng công nghệ số phù hợp để thể hiện quyền công dân và tìm kiếm cơ hội tự phát
triển
3.4 Hợp tác thông qua công nghệ số
Sử dụng các công cụ và CNS trong hoạt động hợp tác, cùng kiến tạo tài nguyên và kiến
thức
3.5 Chuẩn mực giao tiếp
Nhận thức được các chuẩn mực hành vi và biết cách thể hiện khi sử dụng công nghệ số và
tương tác trong môi trường số.  
Điều chỉnh các chiến lược giao tiếp phù hợp với đối tượng cụ thể và nhận thức đa dạng
văn hóa và thế hệ trong môi trường số.
3.6 Quản lý danh tính cá nhân
Tạo, quản lý và bảo vệ được danh tính cá nhân trong môi trường số, bảo vệ được hình ảnh
cá nhân và xử lý được dữ liệu được tạo ra thông qua một số công cụ, môi trường và dịch
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4. Tạo
nội
dung số

4.1 Phát triển nội dung số
Tạo và chỉnh sửa nội dung kỹ thuật số ở các định dạng khác nhau, thể hiện
được thân thông qua các phương tiện số

4.2 Tích hợp và điều chỉnh nội dung số
Sửa đổi, tinh chỉnh, cải tiến và tích hợp thông tin và nội dung vào kiến thức
đã có nhằm tạo ra sản phẩm mới, nguyên bản và phù hợp

4.3 Bản quyền
Hiểu và thực hiện được các quy định về bản quyền đối với dữ liệu, thông tin
và nội dung số

4.4 Lập trình
Lập kế hoạch và phát triển các hướng dẫn dễ hiểu cho một hệ thống máy
tính nhằm giải quyết một vấn đề hoặc thực hiện nhiệm vụ cụ thể
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5. An 
toàn kĩ
thuật số

5.1 Bảo vệ thiết bị
Bảo vệ các thiết bị và nội dung kỹ thuật số, 
Hiểu các rủi ro và mối đe dọa trong môi trường số. 
Biết về các biện pháp an toàn và bảo mật, chú ý đến độ tin cậy và quyền riêng tư

5.2 Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư
Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số. 
Hiểu cách sử dụng và chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân đồng thời có thể bảo vệ
bản thân và những người khác khỏi tổn hại. 
Hiểu rằng các dịch vụ số sử dụng “Chính sách quyền riêng tư” là nhằm thông báo cách
dữ liệu cá nhân được sử dụng

5.3 Bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất
Có các biện pháp tránh các rủi ro về sức khỏe và các mối đe dọa đối với thể chất và
tinh thần khi sử dụng công nghệ số; Bảo vệ bản thân và những người khác khỏi những
nguy hiểm có thể xảy ra trong môi trường số (ví dụ: bắt nạt trên mạng). Nhận thức về
công nghệ số vì lợi ích xã hội và hòa nhập xã hội

5.4 Bảo vệ môi trường
Nhận thức về tác động/ ảnh hưởng đối với môi trường của công nghệ số và có các
hành vi sử dụng công nghệ số đảm bảo không gây hại tới môi trường. 
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6. Giải
quyết vấn
đề

6.1 Giải quyết các vấn đề kĩ thuật
Xác định các vấn đề kỹ thuật khi vận hành thiết bị và dùng môi trường số và giải
quyết được các vấn đề này (từ xử lý sự cố đến giải quyết các vấn đề phức tạp hơn)

6.2 Xác định nhu cầu và phản hồi công nghệ
Đánh giá phân tích nhu cầu và từ đó xác định,  đánh giá, lựa chọn, sử dụng các
công cụ kỹ thuật số và giải pháp công nghệ tương ứng khả thi để giải quyết các
nhu cầu đề ra. Điều chỉnh và tùy chỉnh môi trường số theo nhu cầu cá nhân (ví dụ: 
khả năng tiếp cận).

6.3 Sử dụng sáng tạo thiết bị số
Sử dụng các công cụ và công nghệ số để tạo ra kiến thức và cải tiến các quy trình
và sản phẩm. Thu hút cá nhân và tập thể vào quá trình tìm hiểu và giải quyết các
vấn đề nhận thức và tình huống có vấn đề trong môi trường số

6.4 Xác định thiếu hụt về năng lực số
Hiểu năng lực kỹ thuật số của bản thân cần được cải thiện hoặc cập nhật ở đâu. Có
thể hỗ trợ người khác phát triển năng lực số.
Tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân và luôn cập nhật thành tựu kỹ thuật số. 

6.5 Tư duy thuật toán(Computational thinking) 
Xử lý được một vấn đề có thể tính toán thành các bước tuần tự và logic như một
giải pháp cho con người và hệ thống máy tính
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7. Năng
lực định
hướng
nghề
nghiệp

7.1 Vận hành những công nghệ số đặc thù trong một
lĩnh vực đặc thù
- Xác định và sử dụng được các công cụ và công nghệ số

chuyên biệt cho một lĩnh vực cụ thể.

7.2 Diễn giải, thao tác dữ liệu và nội dung kĩ thuật
số cho một lĩnh vực đặc thù
- Hiểu, phân tích và đánh giá được dữ liệu chuyên ngành,

thông tin và nội dung số cho một lĩnh vực cụ thể trong
môi trường số



Nghiên cứu thực trạng về năng lực số của học sinh 

phổ thông

Bảng hỏi, tọa đàm và quan sát 

lớp học

645 giáo viên và 2002 học sinh tham

gia khảo sát

Thành thị, nông thôn, miền núi

60 tiết dự giờ

4 tỉnh



“
20

3. Thảo luận



Trân trọng cảm ơn!

Liên hệ: landd@vnies.edu.vn


