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Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

I. SỰ CẦN THIẾT 

Ba cuộc cách mạng công nghiệp: cơ giới hóa, điện khí hóa và tự động hóa 

là những dấu mốc quan trọng đánh dấu những bước phát triển lớn về kinh tế - xã 

hội của nhân loại. Hiện nay, toàn thế giới đang ở trong cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư - cuộc cách mạng về số hóa. Công nghệ số đang làm thay đổi 

căn bản kinh tế - xã hội, thực hiện chuyển đổi số là một xu thế tất yếu của sự 

vận động và phát triển của xã hội trong thế kỷ 21. 

Đối với giáo dục, sự bùng nổ của công nghệ đang tạo ra nhiều phương 

thức giáo dục mới, thông minh hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm nhiều chi phí hơn. 

Hơn nữa trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động với đại dịch Covid-19 đòi 

hỏi hệ thống giáo dục nói chung và hệ thống giáo dục nghề nghiệp nói riêng cần 

đổi mới, phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, hiện đại hóa, 

hội nhập hóa, bao trùm, tạo cơ sở học tập, phát triển kỹ năng suốt đời, gắn với 

an sinh xã hội, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số là giải pháp đột phá để thực 

hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng phát triển kinh tế xã 

hội trong từng giai đoạn, đây là định hướng trong phát triển giáo dục nghề 

nghiệp tại Việt Nam. 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã triển khai Chương trình 

chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến 2030. 

Theo đó, Trường Cao đẳng nghề An Giang thực hiện chuyển đổi số hướng tới 

xây dựng mô hình trường học tiên tiến, tạo cơ hội và điều kiện để các đơn vị cơ 

sở tăng cường năng lực thích ứng, phát triển cân bằng trước những biến đổi 

nhanh chóng của xã hội. Trong đó, người học sẽ là người được thụ hưởng nền 

giáo dục thông minh, với phương thức học tập đa dạng, phù hợp với đặc điểm, 

năng lực nhu cầu của mình, được khám phá và kiến tạo tri thức, phát triển năng 

lực tự chủ và thích ứng với tư duy làm việc sáng tạo. 

Thực hiện chuyển đổi số có ý nghĩa rất lớn tại Trường Cao đẳng nghề An 

Giang, góp phần hình thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp với phương thức 

hoạt động theo hướng hiện đại, linh hoạt, hội nhập hóa, dễ dàng thay đổi trong 
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các điều kiện xã hội thay đổi, ứng phó với đại dịch Covid-19, tạo ra môi trường 

giáo dục mở, hiện đại để đào tạo các thế hệ người học thông minh trong thế giới 

số, kỷ nguyên tin học và công nghệ, dễ dàng hội nhập với quốc tế, đây là yêu 

cầu cấp thiết trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong 

giai đoạn hiện nay. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, 

phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập 

quốc tế; 

- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 36- 

NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ 

thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019 - 2020, định hướng đến 2025; 

- 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; 

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về 

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; 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025; 

- Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 ngày 6 tháng 2014 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; 

- Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; 

- Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

- Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 
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- Thông tư số 15/2022/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 20 năm 2021 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường cao đẳng; 

- Chương trình số 553/CTr-UBND, ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về Chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 2323/BTTTT-THH ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ 

điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0; Kiến trúc Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh 

An Giang; 

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”; 

- Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến 

thức về an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025”. 

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về 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 2041/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng nghề 

An Giang giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030. 

III. BỐI CẢNH CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ 

1. Bối cảnh quốc tế 

Thế giới đang trong giai đoạn bắt đầu của Cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4, tốc độ tăng theo cấp số nhân. Về phạm vi và chiều sâu, đây là cuộc 

Cách mạng dựa trên cách mạng số và kết hợp nhiều công nghệ, dẫn đến sự thay 

đổi chưa từng có tiền lệ trong mô hình kinh tế - xã hội; về tác động hệ thống, 

bao gồm sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống, khắp các quốc gia, các ngành nghề 

trong toàn xã hội. Cũng như các cuộc cách mạng khác, phải chấp nhận sự “đập 

bỏ, hy sinh” những cái cũ, lạc hậu để có cái mới, cái nền tảng, phù hợp quy luật 

phát triển và tiến hóa. Để thực hiện được cuộc Cách mạng này thành công, 

không để tụt hậu, nhỡ chuyến tàu 4.0, các nước phải thực hiện “Chuyển đổi số”. 

2. Bối cảnh trong nƣớc và tỉnh An Giang 

Tại Việt Nam, một số hoạt động chuyển đổi số tại các cơ quan Nhà nước, 

trong các ngành, lĩnh vực đã diễn ra nhưng chưa mang tính toàn diện. Chính phủ 

và chính quyền các cấp đã và đang xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện 

tử. Nhằm triển khai quá trình chuyển đổi số tổng thể và toàn diện, ngày 

03/06/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê 

duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 
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2030”. Trong đó, xác định tầm nhìn đến năm 2030 là “Việt Nam trở thành quốc 

gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong và thử nghiệm các mô hình mới; đổi 

mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người 

dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp ” với mục tiêu kép là 

“vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh 

nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu”. Trong 8 lĩnh vực 

trọng yếu thì giáo dục và y tế là hai lĩnh vực được ưu tiên cho chuyển đổi số. 

Chuyển đổi số trong giáo dục bao gồm 4 lĩnh vực: Giáo dục phổ thông, Giáo dục 

đại học, Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội xem chuyển đổi số là một trong hai giải pháp đột phá nâng tầm 

của giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực của quốc gia. 

An Giang được xác định là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của Khu 

vực đồng bằng sông Cửu Long, Chính phủ từng bước ban hành những cơ chế, 

chính sách và nguồn lực đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 

Kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông nội tỉnh và liên vùng ngày 

càng cải thiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển thương 

mại, dịch vụ, đô thị, kết nối giao thương giữa An Giang với các tỉnh trong và 

ngoài vùng. 

Định hướng phát triển nông nghiệp, du lịch được xác định rõ và đúng 

hướng; các chủ trương thúc đẩy phát triển các lĩnh vực này ngày càng phát huy 

hiệu quả và đi vào chiều sâu. Cùng với việc thu hút thêm nhiều nhà đầu tư vào 

các ngành chủ lực của tỉnh như: Nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản, 

năng lượng tái tạo, du lịch, bất động sản... là tiền đề quan trọng để tạo ra những 

động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của An Giang.
1
 

Với bối cảnh trên, Trường Cao đẳng nghề An Giang xác định sẽ là một 

đơn vị cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh An Giang và khu vực 

phía Nam. Chính vì thế, Nhà trường xác định chuyển đổi số là một nhiệm vụ 

trọng tâm và nền tảng cho sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn 2022- 

2025 và tầm nhìn 2030. 

Phần thứ hai 

THỰC TRẠNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

I. QUY MÔ, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỘI NGŨ 

Trường cao đẳng nghề An Giang là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang, được thành lập trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp 

Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật An Giang và Trường Dạy nghề An Giang 

theo Quyết định số 193/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là đào 
 
 

1 
Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An 

Giang lần thứ XI 
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tạo nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động có trình độ kỹ thuật, kỹ năng nghề 

nghiệp từ trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng thuộc các ngành, nghề nhằm cung 

cấp nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An 

Giang và các tỉnh lân cận. 

Từ khi thành lập đến nay nhà trường đã đào tạo cung cấp nguồn lao động 

có tay nghề cho tỉnh, quy mô đào tạo hàng năm từ 2.500 đến 3.000 HSSV/năm ở 

tất cả các ngành nghề đào tạo, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên hiện tại của nhà trường: 208 người 

trong đó biên chế 192 người, hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ- 

CP: 16 người. Cán bộ quản lý có 31 người bao gồm: Ban Giám hiệu: 04; lãnh 

đạo trưởng, phó các phòng 11; lãnh đạo các khoa 16; Giảng viên của trường là 

127 người tham gia giảng dạy ở các cấp trình độ và nhân viên thực hiện công 

tác chuyên môn 34. 

Về phương thức tổ chức đào tạo: Tổ chức đào tạo theo 02 phương thức cơ 

bản gồm: Đào tạo theo niên chế, kết hợp với đào tạo tích lũy mô-đun hoặc theo 

tín chỉ một số ngành nghề có thế mạnh. 

Về hình thức tổ chức đào tạo: Tổ chức đào tạo theo hình thức: Đào tạo 

chính quy, đào tạo thường xuyên. Linh hoạt trong tổ chức đào tạo liên thông dọc 

từ trình độ sơ cấp lên trung cấp, trung cấp lên cao đẳng; liên thông ngang giữa 

các ngành nghề đào tạo; đào tạo nghề phối hợp với đào tạo văn hóa phổ thông... 

tạo cơ hội cho người học được học tập suốt đời. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo 
 

Diện tích Phòng lý thuyết Phòng thực hành 

 
 

Tổng 

 
 

Trụ sở chính 

 
Tổng diện 

tích 

 
Bình quân phòng 

lý thuyết/ chỗ học 
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Bình quân phòng 
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2
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2
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65m
2
/35 HSSV = 

1,86m
2
/HSSV 

 
 

15.715m
2
/44 

phòng 

 
 

357,16m
2
/18 HSSV 

= 19,84m
2
/HSSV 

Trường được tài trợ từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Cộng hoà liên 

bang Đức với tổng mức đầu tư 54.122 triệu đồng (Vốn ODA: 46.922 triệu đồng; 

Vốn đối ứng: 7.200 triệu đồng); Chương trình mục tiêu quốc gia từ 2007 đến 

nay với tổng mức đầu tư khoảng 27 tỷ đồng cho các nghề trọng điểm. 

Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư triển khai còn chậm, trang thiết bị dạy 

nghề chưa được tiếp tục bổ sung từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, 

nguồn vốn ODA của Chính phủ CHLB Đức, trang thiết bị của Trường so với 

yêu cầu đào tạo hiện nay còn thiếu và chưa đồng bộ, mức độ đáp ứng so với yêu 
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cầu đào tạo về số lượng chỉ đảm bảo khoảng 70% nhất là các nghề có số lượng 

HSSV nhiều như: Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí, các phương tiện phục vụ giảng dạy xuống cấp hư hỏng chưa có 

kinh phí đầu tư mới gây khó khăn trong công tác phục vụ giảng dạy, hạ tầng 

công nghệ thông tin chưa được đầu tư đúng mức ảnh hưởng rất lớn cho việc 

triển khai dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. 

II. CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ, ĐÀO TẠO VÀ QUẢN 

TRỊ NHÀ TRƢỜNG 

1. Về cơ chế, chính sách và tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

Lãnh đạo nhà trường có quyết tâm, chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy mạnh 

công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Các cơ chế, chính sách để 

ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đang được bổ sung dần. Công tác 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin, được quan tâm, chú 

trọng. Nhận thức của lãnh đạo các đơn vị, viên chức, giảng viên, người lao động 

và người học về vai trò và tầm quan trọng của ngành công nghệ thông tin được 

nâng cao, đặc biệt sau khi thống nhất thực hiện Chiến lược phát triển trường giai 

đoạn 2022-2025 và tầm nhìn 2030. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số phòng khoa chưa chủ động chỉ đạo, ưu tiên 

nguồn lực, gương mẫu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; vẫn còn cán bộ, 

viên chức chưa thực sự sẵn sàng thay đổi lề lối, phương thức làm việc qua ứng 

dụng công nghệ thông tin. 

Thể chế hành lang pháp lý: việc thu thập, chia sẻ, khai thác dữ liệu quản 

lý giáo dục nghề nghiệp và học liệu số còn cần có hành lang pháp lý chung phù 

hợp với các quy định về bản quyền tác giả, sở hữu trí tuệ, an ninh thông tin, giao 

dịch điện tử và luật chia sẻ cung cấp thông tin còn nhiều bất cập, hạn chế. 

2. Nội dung giáo dục và đào tạo 

Về cơ bản nhà trường xác định được tầm quan trọng của đổi mới nội dung 

đào tạo để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Tuy nhiên, việc triển khai 

đổi mới nội dung và chương trình (theo hướng CMCN lần thứ tư) vẫn còn lúng 

túng, cần có một chương trình, kế hoạch mang tính tổng quát và toàn diện áp 

dụng cho toàn trường; không định hướng một cách chung chung, hoặc chỉ là 

một mục tiêu con nằm trong một chương trình khác (thay đổi về cơ cấu tổ chức, 

thực hiện nhiệm vụ cập nhập thay đổi giáo trình hàng năm ...) 

3. Chuyển đổi số trong phƣơng pháp dạy và học 

Vấn đề dạy và học, kiểm tra, đánh giá gồm số hóa học liệu (giáo trình 

điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm số, triển khai hệ thống đào tạo trực 

tuyến, xây dựng trường học số (Cyber university) mới bắt đầu được triển khai 

nên còn nhiều hạn chế, bất cập. 
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4. Nhân lực chuyển đổi số 

Số hóa, xây dựng, cập nhật học liệu số, thẩm định, chia sẻ học liệu số đòi 

hỏi sự đầu tư lớn về nhân lực (gồm nhân lực quản lý và nhân lực triển khai) 

cũng như tài chính để đảm bảo kho học liệu số đầy đủ, đạt chất lượng, đáp ứng 

yêu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo của học sinh sinh viên ở các cấp trình 

độ, ngành học, môn học còn nhiều hạn chế do thiếu đội ngũ chuyên môn giỏi về 

số hóa dữ liệu. 

Việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin, an toàn thông tin 

cần thiết để tác nghiệp trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số còn 

nhiều hạn chế. 

5. Về hạ tầng số, nền tảng số, học liệu số 

Hạ tầng mạng, trang thiết bị công nghệ thông tin (như máy tính, camera, 

máy in, máy quét), đường truyền, dịch vụ internet của nhà trường còn thiếu, lạc 

hậu, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu cho chuyển đổi số (cả về quản lý giáo 

dục và dạy học) dẫn đến cơ hội học tập, tiếp cận kiến thức của học sinh, sinh 

viên còn hạn chế. 

Việc xây dựng học liệu số (như sách điện tử, thư viện điện tử, ngân hàng 

câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng điện tử, phần mềm học điện tử, phần mềm ứng 

dụng mô phỏng) phát triển chậm, chưa đi vào nề nếp và thành hệ thống, khó 

kiểm soát chất lượng và nội dung học tập. 

Trường đã khai thác dịch vụ Google for Education làm cơ sở cho hệ thống 

tài khoản số định danh cho cán bộ giảng viên và người học. Tuy nhiên, việc kết 

nối mạng Internet, sóng wifi chưa được phủ sóng toàn trường. Hạ tầng mạng kết 

nối các thiết bị IoT (Nb-IoT, LoRa,...) hiện nay chưa sẵn sàng. 

6. Chuyển đổi số trong công tác quản lý, quản trị 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý còn chắp vá, chưa 

tạo mối liên kết nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu các bộ phận chuyên môn để hỗ 

trợ trong quản lý, điều hành, dự báo... nhằm ra quyết định một cách nhanh 

chóng, chính xác. 

Quản lý đào tạo (tuyển sinh, quản lý học sinh sinh viên, điểm thi, thời 

khóa biểu...), Quản lý viên chức, người lao động; vật tư, thiết bị, quản lý tài 

chính, quản trị... còn chậm được số hóa, thiếu đồng bộ ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý, còn nhiều bất cập, khó khăn hạn chế. 

Hệ thống giải pháp học tập VLE/LMS có tính tương tác cao (khác với các 

hệ thống họp trực tuyến) đã được quan tâm nhưng triển khai còn mang tính tự 

phát, thiếu sự đồng bộ. 
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Phần thứ ba 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

GIAI ĐOẠN 2022- 2025 VÀ ĐỊNH HƢỚNG ĐẾN NĂM 2030 

I. QUAN ĐIỂM CỦA NHÀ TRƢỜNG 

Tập trung vào các yếu tố: Nội dung giáo dục đào tạo nghề, phương pháp 

dạy và học, hạ tầng nền tảng và học liệu số, giảng viên và học viên số, quản lý 

và quản trị số, thể chế và hành lang pháp lý... 

Trong thời kỳ công nghiệp 4.0, chuyển đổi số được nhận định là chìa 

khóa để nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng năng lực cạnh tranh cho các 

doanh nghiệp, tổ chức thông qua những ưu điểm nổi bật mà nó mang lại như tối 

ưu chi phí hoạt động, nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm 

dịch vụ. 

Phải hợp tác, tận dụng tối đa nguồn lực trong toàn trường để chuyển đổi 

số. Huy động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp có phối hợp, hỗ trợ 

trường trong triển khai chuyển đổi số. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Xây dựng hệ thống đào tạo nhà trường mở và linh hoạt, giúp đáp ứng và 

thích nghi nhanh hơn với những thay đổi từ thị trường lao động và sự phát triển 

theo yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Thực hiện chuyển đổi bứt 

phá để hướng tới một cơ sở giáo dục nghề nghiệp kết hợp và thống nhất trên hai 

môi trường thực và môi trường số. 

Ứng dụng công nghệ thông tin cho tất cả các lĩnh vực của quá trình quản 

trị nhà trường. Trong đó, tận dụng đầy đủ sự tiến bộ, sáng tạo của công nghệ số 

để phát triển nhà trường. Triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số trong tái 

cấu trúc quy trình, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành nhà 

trường; phát triển môi trường số an toàn, kết nối hệ thống và hội nhập quốc gia, 

quốc tế; công khai, minh bạch, an ninh... hướng đến thực hiện cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp số. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Mục tiêu giai đoạn 2022-2025 

- Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác chuyển đổi số: 

hạ tầng wifi phủ sóng toàn trường. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng đồng bộ, thiết 

bị công nghệ thông tin thiết thực phục vụ dạy - học, tạo cơ hội học tập cho học 

sinh, sinh viên. Phát triển hạ tầng băng thông rộng bảo đảm phục vụ cho chuyển 

đổi số. Phát triển hạ tầng điện toán đám mây, phát triển hạ tầng IoT, phát triển 

tài nguyên dữ liệu, quản trị dữ liệu. Phát triển hạ tầng dịch vụ định danh, xác 

thực điện tử. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin. 

- Rà soát hiện trạng, tăng cường đầu tư trang thiết bị và thuê dịch vụ 

chuyên nghiệp nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống 
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mã độc theo mô hình tập trung, ưu tiên cho các hệ thống cung cấp thông tin và 

dịch vụ công trực tuyến phục vụ người học, doanh nghiệp, hệ thống trung tâm 

dữ liệu và thiết bị đầu cuối. 

- Hoàn thành xác định cấp độ và tổ chức triển khai phương án bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Thường xuyên rà soát, cập nhật để đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn và quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp 

độ. Ứng dụng khai thác phần mềm thống nhất toàn trường cho các phân hệ quản 

lý và đào tạo. Đầu tư, khai thác sử dụng các phần mềm: Quản lý viên chức, 

người lao động và người học; vật tư, thiết bị. Thông qua cổng thông tin điện tử 

kết nối dữ liệu máy tính được số hóa... Đầu tư triển khai sử dụng các phần mềm: 

Quản lý tài chính, quản trị. Thông qua cổng thông tin phần mềm quản lý tài 

chính kết nối dữ liệu máy tính được số hóa... 

- Xây dựng hệ thống LMS phục vụ cho công tác quản lý đào tạo và khảo 

thí. Hoàn thành xây dựng các modul môn học và các khóa đào tạo chuẩn trên hệ 

thống LMS của nhà trường, đặc biệt kết hợp với doanh nghiệp xây dựng các 

khóa đào tạo kép. Tăng cường sản xuất học liệu số trên nền tảng thống nhất. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu số (E-portfolio) định danh cho cán bộ giảng viên và 

người trong suốt quá trình làm việc và học tập tại nhà trường. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng phần 

mềm trực tuyến và thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy 

tính bảng, máy tính cá nhân tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và 

sinh viên. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo kiến thức, kỹ 

năng công nghệ thông tin, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi 

trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Xây dựng các khóa đào tạo, tập huấn 

phương pháp sư phạm và các nghiệp khác trên nền tảng LMS. 

- Xây dựng, ban hành, thường xuyên rà soát, cập nhật các Kế hoạch, quy 

chế, quy định về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của đơn vị; Số hóa 

tất các văn bản và các quy trình đảm bảo chất lượng của nhà trường. Hướng tới 

quản lý hành chính trên môi trường số, hạn chế tối đa các văn bản giấy. 

- Tăng cường hợp tác giữa Trường Cao đẳng nghề An Giang với các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong và ngoài nước để hợp đồng đào 

tạo sinh viên có bậc nghề phù hợp theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp, từ 

đó giúp cho sinh viên khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định tăng thu 

nhập. 

2.2. Mục tiêu giai đoạn 2026-2030 

- Các ngành nghề đào tạo tại trường được tích hợp kiến thức, kỹ năng liên 

quan đến công nghệ số (IoT, AI, phân tích dữ liệu lớn...), phần mềm chuyên 

ngành, năng lực số nhất là trong các ngành nghề truyền thống. 

- Xây dựng hệ thống quản lý mang tính thích ứng, linh hoạt, mở và phản 

ứng nhanh hơn với thay đổi, tác động từ bên ngoài dựa trên công nghệ số và dữ 

liệu số. Đầu tư, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các Công nghệ 
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4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu,...) để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra 

quyết định trong quản lý một cách nhanh chóng, chính xác. 

- Trọng tâm là ứng dụng công nghệ số trong quản lý theo hướng dân chủ, 

minh bạch, rút ngắn thời gian, giảm thủ tục hành chính, mang tính chuyên 

nghiệp, tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Góp 

phần làm cho các công tác chuyên môn thuận lợi và hiệu quả hơn và có năng lực 

phục vụ nhu cầu của giảng viên, học sinh sinh viên, doanh nghiệp tới mức độ cá 

nhân hóa. 

3. Chỉ tiêu cụ thể 

3.1. Chỉ tiêu về xây dựng các văn bản, quy định cho công tác chuyển 

đổi số 

- 100% văn bản quy định của nhà trường được rà soát và điều chỉnh phù 

hợp với các quy định mới trong quá trình chuyển đổi số; Số hóa các văn bản và 

các quy trình đảm bảo chất lượng của nhà trường. Hướng tới quản lý hành chính 

trên môi trường số. 

- Có phần mềm thống nhất các phân hệ quản lý và sử dụng tài khoản số 

trong công tác quản lý và đào tạo. 

3.2. Chỉ tiêu về chuyển đổi số trong nội dung đào tạo 

* Giai đoạn 2022-2025 

- Ứng dụng nền tảng công nghệ số giúp tăng tính mở, linh hoạt và liên 

thông cho các chương trình đào tạo (nền tảng Tài nguyên giáo dục mở - OER 

platform, nền tảng kho học liệu dùng chung). 

- 100% các ngành, nghề đào tạo tại trường được tích hợp kiến thức, kỹ 

năng liên quan đến công nghệ số (IoT, AI, phân tích dữ liệu lớn...), phần mềm 

chuyên ngành, năng lực số nhất là trong các ngành nghề truyền thống. 

- 100% các chương trình đào tạo được thực hiện theo phương pháp đào 

tạo kết hợp giữa không gian số và thực. 

- 100% chương trình đào tạo các môn học chung, các học phần lý thuyết 

được xây dựng, triển khai, hoặc hợp tác phối hợp với các bên liên quan để thực 

hiện qua e-learning. 

* Định hƣớng đến năm 2030 

- 100% các nghề được ứng dụng số trong việc phối hợp đào tạo với doanh 

nghiệp. Ứng dụng nền tảng LMS của nhà trường để đào tạo nâng cao trình độ 

nghiệp vụ cho cán bộ giảng viên và cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp. 

- 100% chương trình đào tạo cấu trúc nội dung theo mô-đun một cách 

khoa học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực. 

3.3. Chỉ tiêu về đổi mới phƣơng pháp dạy và học 

* Giai đoạn 2022-2025 
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- 100% giảng viên, người học có tài khoản để truy cập, tra cứu được các 

thông tin về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, kết quả thi, kiểm tra,... 

- 100% chương trình đào tạo, giáo trình, nội dung đào tạo, giáo án điện tử, 

tài liệu giảng dạy được số hóa hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung. Xây dựng 

nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và 

trực tuyến. 

* Định hƣớng đến năm 2030: 

- 100% nghề đào tạo (trình độ trung cấp, cao đẳng) có ít nhất 70% mô 

đun, môn học chuyên môn ngành, nghề có sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn giảng 

điện tử hoặc sử dụng phần mềm mô phỏng. 

- 50% các môn học được tổ chức thi hết môn trên nền tảng số. 

- Các môn chuyên ngành đào tạo kết hợp giữa môi trường số và môi 

trường thực. 

3.4. Chỉ tiêu về nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên 

nhân viên 

* Giai đoạn 2022-2025 

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng công nghệ thông tin, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi 

trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. 

- 100% cán bộ, viên chức được định kỳ hàng năm tập huấn, bồi dưỡng về 

kỹ năng số, trong đó 50% được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử 

lý dữ liệu. 

* Định hƣớng đến năm 2030 

- 100% giảng viên, cán bộ tham gia giảng dạy sẽ thực hiện bài kiểm tra 

đánh giá trên môi trường số hằng năm. 

- 100 % cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng trên môi 

trường số. Nâng cao chất lượng mô hình đào tạo kép. 

3.5. Chỉ tiêu về phát triển hạ tầng số, học liệu số 

* Giai đoạn 2022-2025 

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối đến 100% đơn vị phòng, khoa, 

trung tâm; 

- Kết nối băng thông rộng tốc độ tối thiểu 1GBps; 

- Bảo đảm an toàn, an ninh cho chuyển đổi số; 

- Trang bị, thay thế máy vi tính ở các phòng ban đảm bảo phục vụ công 

việc và kết nối với mạng ngoài để trao đổi thông tin với các cơ quan Nhà nước 

và đồng thời để truy cập, tra cứu thông tin trên internet; 

- Trường có hạ tầng sẵn sàng và triển khai hội họp trực tuyến; 
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- Nâng cấp, mở rộng, cải tạo hệ thống mạng, chuyển đổi toàn bộ hệ thống 

ứng dụng của Trường sang sử dụng địa chỉ giao thức internet thế hệ mới (IPv6). 

100% khu vực trong phạm vi nhà trường đều được phủ sóng wifi. 

- Đảm bảo cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cho hoạt động thư viện điện tử. 

Kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng hệ 

thống, hoặc các trường đại học có các chuyên ngành đào tạo gần với ngành đào 

tạo của nhà trường, nhằm làm phong phú nguồn sách tham khảo rất cần thiết 

trong các môn học. 

- Xây dựng quy hoạch mạng lưới hệ thống camera giám sát (CCTV) tại 

các phòng học, xưởng thực hành triển khai kết nối, chia sẻ, quản lý đồng bộ dữ 

liệu camera trong toàn trường. 

* Định hƣớng đến năm 2030 

Hạ tầng IoT, điện toán đám mây được ứng dụng rộng khắp toàn trường. 

Triển khai mạng lưới cảm biến IoT ở các hạ tầng thiết yếu như năng lượng, 

điện, nước, xưởng thực hành để chuyển đổi thành một bộ phận cấu thành quan 

trọng của hạ tầng số. Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn 

lực, nghiên cứu, phát triển, chuyển giao các công nghệ mới, mô hình mới... tiến 

tới xây dựng trường học thông minh. 

3.6. Chỉ tiêu về chuyển đổi số trong công tác quản lý 

* Giai đoạn 2022-2025: 

- Phần mềm quản lý trường có đầy đủ các phân hệ quản lý, 100% hồ sơ 

công việc được xử lý trên môi trường mạng; 100% giảng viên, học sinh sinh 

viên được tiếp cận hạ tầng số của nhà trường. 

- Hình thành hệ thống thông tin định danh cá nhân và kho dữ liệu số cá 

nhân. Kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu của các đơn vị khác và cơ sở dữ liệu 

quốc gia. 

- 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo 

thống kê được sử dụng báo cáo điện tử và được kết nối, tích hợp, chia sẻ; được 

phân tích để phục vụ chỉ đạo, điều hành. 

- 80% đơn vị phòng, khoa, trung tâm tham gia cung cấp dữ liệu mở (dưới 

định dạng máy có khả năng đọc, để cung cấp thông tin kịp thời). 

- Số hóa 100% dữ liệu định danh cá nhân (E-portfolio) của cán bộ giảng 

viên (giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng, cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp) và người 

học. 

* Định hƣớng đến năm 2030 

- 100% hoạt động kiểm tra của nhà trường được thực hiện thông qua môi 

trường số và hệ thống thông tin của nhà trường. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và đánh giá chất 

lượng của từng cán bộ, giảng viên và các đơn vị trực thuộc. 
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III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Hoàn thiện các văn bản, quy định cho công tác chuyển đổi số 

1.1. Ứng dụng công nghệ số, giảm khoảng cách số 

Điện toán đám mây đang là xu thế công nghệ tất yếu của thời đại và là 

một thành phần nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cụ thể, “khoảng 

cách số” đang dần lớn khi các nền kinh tế phát triển đạt được nhiều tiến bộ nhờ 

vào nỗ lực đổi mới đầu tư công nghệ thông tin và truyền thông. Ứng dụng công 

nghệ kết nối dữ liệu thông tin giữa nhà trường, doanh nghiệp, học sinh, sinh 

viên, cựu học sinh sinh viên và các đơn vị đào tạo khác trong và ngoài nước. 

Việc tận dụng sự phát triển công nghệ điện toán đám mây sẽ là một nhiệm 

vụ trọng tâm trong vai trò số hóa trong thời gian sắp tới tại nhà trường. Với việc 

đưa vào sử dụng tài khoản số cho cán bộ, giảng viên và người học đã tạo tiền đề 

đầu tiên cho việc khai thác công nghệ điện toán đám mây trong thời gian sắp tới 

khi mà các văn bản, hồ sơ sổ sách được thực hiện số hóa. Việc này sẽ đáp ứng 

định hướng phát triển nhà trường theo Chiến lược đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang ban hành. 

1.2. Thể chế, hành lang pháp lý (Xây dựng môi trƣờng pháp lý để 

đảm bảo môi trƣờng an toàn, tin cậy cho chuyển đổi số) 

Việc tiến hành chuyển đổi số của nhà trường đòi hỏi sự đồng bộ hóa trong 

các giai đoạn khác nhau của việc xây dựng hệ thống. Nếu quá trình thực hiện 

không được tính toán kỹ lưỡng có thể dẫn đến việc chúng ta phải xây dựng hệ 

thống lại từ giai đoạn đầu. Điều này đặt ra các thách thức trong quá trình thực 

hiện chuyển đổi số phải thực hiện song song với việc thực xây dựng hành lang 

pháp lý của hệ thống một cách quy cũ và có tính phát triển về sau. 

Song song với các văn bản pháp lý của Chính phủ, Bộ Lao động- Thương 

binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhà trường cũng kịp thời ban 

hành các văn bản quy định, hướng dẫn phù hợp với tốc độ phát triển qua từng 

giai đoạn chuyển đổi số của nhà trường. 

2. Chỉnh sửa, cập nhật nội dung đào tạo phù hợp với yêu cầu của 

chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế 

Xác định kiến thức và kỹ năng số cần thiết cơ bản và nâng cao đối với 

người lao động của môi trường kinh tế số, xã hội số; lồng ghép vào chương trình 

đào tạo các môn học liên quan tới kỹ năng số, công nghệ thông tin nhằm cung 

cấp các kỹ năng số cơ bản, nâng cao cho người học. 

Dự báo các năng lực và kỹ năng số cần có của ngành, nghề, đặc biệt là 

các ngành nghề phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các ngành, 

nghề trọng điểm quốc gia, khu vực và quốc tế, các ngành nghề mới sẽ xuất hiện 

do áp dụng chuyển đổi số trong nền kinh tế; thường xuyên cập nhật các nội 

dung đào tạo giáo dục nghề nghiệp các cấp trình độ. Cập nhật, bổ sung, chỉnh 

sửa và xây dựng mới chuẩn kiến thức, năng lực thực hiện cho các ngành nghề 

kịp thời đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và dịch 
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vụ. Tăng cường kết nối doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn để điều chỉnh 

nội dung đào tạo. Có thể bằng cách xây dựng mạng kết nối với doanh nghiệp, 

với các sinh viên đã ra trường đang công tác tại doanh nghiệp. 

Ứng dụng các bộ công cụ thích hợp để lưu trữ các dữ liệu về kết quả học 

tập, về thông tin việc làm, về đào tạo sau tốt nghiệp tại doanh nghiệp một cách 

liên tục để hoàn thiện nội dung, chương trình và phương thức dạy và học. 

3. Thay đổi phƣơng pháp dạy và học 

Tăng cường phương thức học tập kết hợp (blended learning), học tập 

ngược (flipped learning), học theo dự án (project-based learning), phối kết hợp 

hài hòa việc dạy và học trực tiếp tại trường với việc dùng các công nghệ, học 

liệu số, thiết bị thật, thiết bị, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành ảo và việc đào 

tạo, kiểm tra đánh giá trực tuyến. 

Áp dụng hình thức học tập thích nghi (adaptive learning) đối với các nội 

dung đào tạo phù hợp, phân tích dữ liệu người học để tìm ra mẫu hành vi khác 

nhau của người học khi người học hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ trong quá trình 

học. Những mẫu hành vi khác nhau sẽ gợi ý về cách học và phương pháp tiếp 

cận khác nhau của người học, cũng như nhận thức khác nhau khi làm bài tập, từ 

đó cho ra kết quả học tập và mức độ thành công khác nhau điều này giúp nhà 

trường có thể điều chỉnh tức thời kế hoạch đào tạo, tài liệu học tập và cách thức 

đánh giá. 

Cá nhân hóa việc học tập; dùng phân tích dữ liệu và AI hỗ trợ việc dạy 

và học. 

4. Phát triển nhà giáo số và học viên số 

4.1. Nhà giáo số 

Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số, 

phương pháp đào tạo số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và người dạy 

trong các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ; 

Phát triển đội ngũ nhà giáo chuyên về công nghệ thông tin, an ninh mạng 

và phát triển các ứng dụng số. 

Ứng dụng công nghệ đào tạo trực tuyến để phát triển đội ngũ giáo viên; 

Phát triển đội ngũ nhà giáo tại doanh nghiệp. 

Ứng dụng nền tảng LMS của nhà trường đã xây dựng ứng dụng vào việc 

đào tạo sư phạm số, thi cấp chứng chỉ, chứng nhận sư phạm cho giảng viên của 

nhà trường và giáo viên đào tạo tại doanh nghiệp. 

4.2. Học viên số 

Số hóa văn bằng chứng chỉ, quá trình học tập của người học. 

Triển khai học tập mọi lúc, mọi nơi, mọi nền tảng trong việc đào tạo, ứng 

dụng các công nghệ hiện đại trong việc học tập, sáng tạo của người học. 
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Đào tạo chuẩn kỹ năng số, đưa chuẩn kỹ năng số thành nội dung, môn học 

bắt buộc cho tất cả học sinh, sinh viên trước khi tốt nghiệp. 

Triển khai việc công nhận trình độ, kỹ năng đối với người hướng dẫn đã 

có kinh nghiệm, kiến thức kỹ năng tích lũy qua quá trình tự học, học trực 

tuyến... 

4.3. Các mục tiêu cần hƣớng đến của trƣờng học thông minh 

Xây dựng các chương trình giảng dạy thông minh: Nhằm tạo ra môi 

trường tương tác thông minh cho người học, chúng ta cần có chương trình giảng 

dạy thông minh có tính tổ hợp cao, linh hoạt và có tính mở. Nội dung chương 

trình đáp ứng yêu cầu cung cấp kiến thức nền tảng, phát triển năng lực người 

học đáp ứng yêu cầu của người lao động trong xã hội hiện đại với bối cảnh ứng 

dụng sâu rộng công nghệ hiện đại. Chương trình phải được xây dựng theo 

hướng làm tăng hứng thú học tập, tăng khả năng học tập cho người học, tăng 

tính hiệu quả của chương trình. Trên cơ sở đó, trường học tạo ra môi trường học 

tập tích cực, người học có thể học với các hình thức đa dạng, phong phú, phù 

hợp với nhu cầu và tốc độ cá nhân. 

Chuẩn bị chu đáo đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu của trường học 

thông minh: Đội ngũ giảng viên thông minh là yếu tố quyết định thành công. 

Vấn đề đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu trường học 

thông minh được đặt ra một cách tất yếu. Nhà trường cần xác định nhu cầu và 

phương thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của 

Việt Nam. Để dạy học hiệu quả trong lớp học thông minh, giảng viên cần phải: 

có chuyên môn vững vàng, có năng lực sư phạm hiện đại, năng lực công nghệ 

để sử dụng, phối hợp các thiết bị thông minh trong giảng dạy và hỗ trợ học sinh 

học tập. Bên cạnh đó, giảng viên phải xây dựng các chiến lược giảng dạy và hỗ 

trợ học tập phù hợp với từng đối tượng học sinh để các em có thể được học theo 

tốc độ và nhu cầu phù hợp với các hình thức học tập rộng mở. Giảng viên cần có 

phương pháp giảng dạy đa dạng, ưu tiên các phương pháp dạy học tăng tính trải 

nghiệm, khám phá cho học sinh. Bên cạnh đó, giảng viên cần có ý tưởng sáng 

tạo và luôn khuyến khích học sinh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có kĩ năng 

cộng tác và truyền thông tốt. Đặc biệt là có khả năng thúc đẩy và thu hút học 

sinh học hỏi, khám phá và sáng tạo. Như thế, giảng viên phải có ý thức và 

không ngừng phát triển nghề nghiệp liên tục. 

Phát triển lãnh đạo, quản lý trường học thông minh: Lãnh đạo và quản lý 

nhà trường có vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng, thực hiện chia sẻ 

tầm nhìn và dẫn dắt, hỗ trợ cho các thành viên nhà trường chuyển đổi từ sư 

phạm truyền thống sang sư phạm thông minh. Thực hiện chuyển đổi mô hình 

trường học đòi hỏi lãnh đạo, quản lý nhà trường phải công nhận và sử dụng “sức 

mạnh của công nghệ” để nâng cao hiệu quả học tập của học sinh, sinh viên; 

đồng thời “sử dụng thời gian, tài chính và nhân viên hiệu quả hơn”. Bên cạnh 

đó, cần làm rõ mô hình nhân cách của lãnh đạo, quản lý trường học thông minh; 

lập kế hoạch trong đó xác định cụ thể mục tiêu và lộ trình cụ thể cho đào tạo và 

bồi dưỡng lãnh đạo. Lãnh đạo, quản lý cần phát triển hệ thống năng lực như: 
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- Năng lực lập kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường theo các giai 

đoạn của mô hình trường học thông minh; 

- Năng lực lãnh đạo, điều hành giảng viên tiếp cận với các nguồn lực để 

phát triển liên tục nghề nghiệp; 

- Năng lực kết nối và tạo lập mối liên hệ giữa các thành viên, tổ chức 

trong và ngoài nhà trường; 

- Năng lực hỗ trợ và cố vấn cho giảng viên, cán bộ nhà trường; 

- Năng lực thích ứng và sử dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và lãnh 

đạo nhà trường; 

- Năng lực huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển trường học 

thông minh; 

- Năng lực phân tích và giải quyết vấn đề, hóa giải kịp thời những khó 

khăn phát sinh trong hoạt động của nhà trường; 

- Năng lực chia sẻ, tạo động lực tham gia hoạt động sư phạm thông minh 

cho các thành viên nhà trường. Các cán bộ lãnh đạo và quản lý nhà trường cần 

có nhận thức đúng đắn và xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng cho mình một cách 

phù hợp; 

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông minh. Đây là các 

yếu tố điều kiện quan trọng, ảnh hưởng đến việc triển khai hoạt động sư phạm 

thông minh, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả giảng dạy của giảng viên, 

học sinh cũng như công tác quản lý các nhà trường. Việc đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị công nghệ thông minh phục vụ hoạt động sư phạm thông minh của 

nhà trường cần được nghiên cứu, kế hoạch hóa hoạt động đầu tư, xác định và 

lựa chọn các hạng mục đầu tư để đảm bảo các yếu tố đồng bộ, chất lượng, hiệu 

quả, bền vững. Hệ thống máy tính có nối mạng internet, bảng tương tác, bục 

giảng thông minh, máy tính bảng cá nhân cho học sinh, hệ thống băng thông 

rộng chất lượng cao, hệ thống các phần mềm dạy và học, hệ thống các phần 

mềm quản lý, hệ thống camera giám sát và điều khiển các hoạt động của nhà 

trường,... là những hạng mục cần được xem xét để đầu tư cho nhà trường. 

Xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển trường học thông minh: Chính 

sách hỗ trợ phát triển trường học thông minh là hữu ích cho quá trình chuyển 

đổi, duy trì và phát triển bền vững các yếu tố của trường học thông minh. Sự 

chuyển đổi sang trường học thông minh là quá trình chuẩn bị về nhân lực, vật 

lực, tài lực để đáp ứng những yêu cầu mới. Do vậy, cần có những chính sách hỗ 

trợ về pháp lí, chính sách khuyến khích phát triển trường học thông minh; chính 

sách hỗ trợ phát triển công nghệ nhà trường thông minh, chính sách hỗ trợ phát 

triển nghề nghiệp cho giảng viên trường học thông minh, chính sách huy động 

cộng đồng hỗ trợ và giám sát trường học thông minh, chính sách phát triển quản 

lý thông minh trường học.... 
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5. Phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số 

5.1. Hạ tầng số 

Hạ tầng kỹ thuật: 

- Đầu tư, nâng cấp Trung tâm dữ liệu hiện đại, tiên tiến sử dụng công 

nghệ đám mây, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng cho các ứng dụng triển khai và yêu 

cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu. 

- Xây dựng trung tâm truyền thông và chuyển đổi số để điều hành hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp thông minh tại nhà trường. 

- Đầu tư thiết bị số, các thiết bị thực tập, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

hành ảo, phòng học thông minh và các thiết bị phát triển học liệu số cho một số 

ngành nghề đào tạo. 

- Đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng, hệ thống mạng, hệ thống an toàn 

thông tin và thiết bị ngoại vi phục vụ quản lý, điều hành của nhà trường. 

Hạ tầng dữ liệu: 

- Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý (EMIS) có khả năng 

đồng bộ với hệ thống thông tin thị trường lao động (LMIS) và cơ sở dữ liệu. 

- Xây dựng hệ thống quản lý nội dung (CMS) nhằm phục vụ xây dựng, 

tiếp nhận và lưu trữ học liệu do trường, doanh nghiệp và cá nhân chia sẻ. 

- Triển khai sâu rộng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP để chia sẻ 

dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong và ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Hệ thống cần hỗ trợ Dữ liệu mở (Open Data) phục vụ cho truy xuất dữ liệu 

trong và ngoài trường mọi lúc mọi nơi cũng như cho phép các doanh nghiệp 

công nghệ thông tin như là đối tác của trường có thể phát triển ứng dụng phục 

vụ cho các cơ sở đào tạo và quản lý liên quan đến giáo dục nghề nghiệp. 

- Xây dựng hạ tầng thanh toán phục vụ việc thanh toán học phí, thanh 

toán phí liên quan đến các dịch vụ công có thu phí và các loại hình dịch vụ có 

phí khác. 

- Xây dựng nền tảng hạ tầng cơ sở dữ liệu lớn phục vụ báo cáo tổng hợp 

và phân tích nhu cầu giáo dục nghề nghiệp, phân tích chất lượng dạy/học, hỗ trợ 

công tác tuyển sinh và nhiều nghiệp vụ khác. 

5.2. Nền tảng số 

Đầu tư xây dựng một nền tảng số. Nền tảng số này đảm bảo có thể hỗ trợ 

tất cả các hình thức dạy và học (trực tuyến, trực tiếp, kết hợp...), bao gồm nền 

tảng học liệu số, thư viện điện tử, hệ tri thức chuyên ngành, các ứng dụng tuyển 

sinh, quản lý người học trong và sau khi học, quản lý học tập (LMS) hỗ trợ đào 

tạo cá thể hóa. 

Xây dựng nền tảng thi kiểm tra đánh giá bằng công nghệ (Digital 

Assessment Platform) để chuyển đổi số toàn diện hoạt động kiểm tra đánh giá 



18 
 

tại nhà trường cũng như triển khai các bài kiểm tra đánh giá chuẩn hoá phục vụ 

cấp chứng chỉ nghề nghiệp. 

Xây dựng nền tảng thống nhất có thể liên kết các dữ liệu của các nền tảng 

cũ với nền tảng chung thống nhất và liên kết với hệ thống cơ sở dữ liệu của hệ 

thống giáo dục nghề nghiệp hay hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. 

5.3. Học liệu số 

Đầu tư xây dựng nền tảng học liệu số theo nguyên tắc kết hợp học liệu mở 

với xây dựng thị trường trao đổi học liệu. 

Tham gia vào các thư viện tài nguyên số dùng chung với cấp độ toàn hệ 

thống và cấp từng trường với các mức phân quyền truy cập khác nhau lưu trữ dữ 

liệu số, học liệu số, các bài giảng điện tử, bài thực hành mô phỏng dùng chung 

cho toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp. 

Khuyến khích các đơn vị, các nhà giáo, người học và học viên, nhà cung 

cấp trang thiết bị, doanh nghiệp... thiết kế bài giảng, tài nguyên để cung cấp cho 

thư viện tài nguyên, chia sẻ, dùng chung trong trường và toàn hệ thống. 

Tổ chức các kỳ thi, cuộc thi xây dựng bài giảng điện tử, bài giảng thực 

hành mô phỏng... đến tất cả các nhà giáo trong nhà trường. 

Liên kết với các cơ sở dữ liệu học liệu số với các đơn vị khác. 

6. Quản lý và quản trị số 

Định danh toàn bộ hệ thống (các đơn vị, cán bộ quản lý, giảng viên, học 

viên, chương trình đào tạo và các nội dung liên quan tới chương trình đào tạo, 

cơ sở vật chất thiết bị...). 

Hệ thống lớp học được số hoá, kết nối, chia sẻ và tương tác, xây dựng 

trường học số, thông minh. 

Thực hiện việc hoạch định, tổ chức, lãnh đạo sử dụng nguồn lực để quản 

trị (administration) việc dạy và học, điều hành, dự báo và ra quyết định dựa trên 

dữ liệu và các công nghệ số. 

Trên nền tảng số, sử dụng hiệu quả các công nghệ số để quản lý các hoạt 

động, đạt được mục tiêu của giáo dục và đào tạo. 

Nâng cấp, hoàn thiện hệ điều hành điện tử của nhà trường. 

Triển khai hệ thống phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình dự báo trên nền 

công nghệ Data analytics, học máy. Trên cơ sở dữ liệu đã được thu thập, kết hợp 

thêm công nghệ Social Listening trong một số nghiệp vụ cần thông tin từ bên 

ngoài (trong công tác tuyển sinh tìm kiếm thông tin sinh viên tiềm năng, trong 

công tác nghe phản hồi chất lượng dạy và học, phản hồi chất lượng dịch vụ 

công...) các dữ liệu cần được làm giàu, làm sạch, sau đó tiến hành phân tích 

những báo cáo chuyên ngành theo nhiều mục đích khác nhau như báo cáo tình 

hình hiện tại và dự báo nhu cầu đào tạo nghề nghiệp trong tương lai, từ đó đưa 

ra kế hoạch tuyển sinh và đào tạo phù hợp hoặc là những báo cáo về chất lượng 

dạy học, dự báo khả năng tìm kiếm việc làm của các ngành nghề... 
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Triển khai việc thanh toán không dùng tiền mặt tại nhà trường cho những 

dịch vụ công có phí trên cổng thanh toán chung. 

7. Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong toàn trƣờng 

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cán bộ quản lý, giảng 

viên nhân viên trong nhà trường; tuyên truyền ý nghĩa, vai trò của công nghệ 

thông tin trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

Xây dựng chương trình truyền thông về chuyển đổi số trong hoạt động 

của nhà trường, quảng bá các mô hình đào tạo, quảng bá các ngành nghề đào tạo 

tại Trường Cao đẳng nghề An Giang. 

Triển khai các kênh hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến để hỗ trợ các học viên khi 

tìm hiểu, đăng ký, nhập học, trong quá trình học và sau quá trình học. 

Tổ chức các sự kiện về chuyển đổi số trong hoạt động của nhà trường 

nhằm cung cấp thông tin cũng như thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp, cộng 

đồng, thúc đẩy chuyển đổi số tại nhà trường. 

Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu 

trong chuyển đổi số hoạt động của nhà trường. 

8. Đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị đào tạo và tổ chức quốc tế về 

chuyển đổi số hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tham quan, học tập, giao lưu học hỏi kinh 

nghiệm, công nghệ, mô hình triển khai chuyển đổi số hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp tại các quốc gia trên thế giới theo các chương trình của Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp, Tổ chức quốc tế GIZ. Tham gia các hội thảo, các diễn đàn 

trong nước và quốc tế về trao đổi, chia sẻ về chuyển đổi số hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp. 

Tổ chức hợp tác sâu, rộng với các tổ chức quốc tế GIZ và các tổ chức 

quốc tế, tổ chức phi chính phủ khác trong việc đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm 

và đầu tư các giải pháp về chuyển đối số tại Trường Cao đẳng nghề An Giang. 

Khuyến khích, thúc đẩy các đơn vị nghiên cứu khoa học, xây dựng, triển 

khai các ứng dụng thông minh trong hoạt động nhà trường. Hàng năm, tôn vinh 

các tổ chức, cá nhân trong nước xuất sắc trong việc chuyển đối số trong hoạt 

động của nhà trường. 

Ưu tiên bố trí ngân sách khoa học công nghệ cho các đề tài nghiên cứu về 

chuyển đổi số trong hoạt động của nhà trường. 

9. Bảo đảm an toàn thông tin 

- Xây dựng, ban hành, thường xuyên rà soát, cập nhật các Kế hoạch, quy 

chế, quy định về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của đơn vị; 

- Hoàn thành xác định cấp độ và tổ chức triển khai phương án bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Thường xuyên rà soát, cập nhật để đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn và quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 
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- Rà soát hiện trạng, tăng cường đầu tư trang thiết bị và thuê dịch vụ 

chuyên nghiệp nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống 

mã độc theo mô hình tập trung, ưu tiên cho các hệ thống cung cấp thông tin và 

dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, hệ thống trung tâm 

dữ liệu và thiết bị đầu cuối; 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm 

hoạt động liên tục của cơ quan, tổ chức; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình 

thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng; 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đào tạo hoặc cử nhân sự 

chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin/công nghệ thông tin tham gia các 

khóa đào tạo về quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin; 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng phần 

mềm trực tuyến và thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy 

tính bảng, máy tính cá nhân tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và 

sinh viên. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ, CƠ CHẾ TÀI CHÍNH 

1. Tổng nguồn kinh phí: 7.462 triệu đồng 

1.1. Các phần hệ của phần mềm quản lý giáo dục nghề nghiệp: 3.000 

triệu đồng 

STT Nội dung đầu tƣ ĐVT Khối 

Lƣợng 

Thành Tiền 

A PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH 3.000.000.0000 

I Quản trị nhân sự tiền 

lương 

  285.600.000 

1 Quản lý Hồ sơ nhân sự Module 1 42.800.000 

2 Chấm công theo điểm danh Module 1 35.700.000 

3 Chấm công bằng máy quét 

vân tay 

Module 1 35.700.000 

4 Quản lý lương căn bản Module 1 50.000.000 

5 Quản lý lương tăng thêm Module 1 42.800.000 
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6 Quản lý các chế độ bảo 

hiểm, thuế TNCN và BHXH 

Module 1 28.600.000 

7 Quản lý nhân sự mời giảng 

(thỉnh giảng) 

Module 1 50.000.000 

II Quản lý Đào tạo   1.406.700.000 

1 Tuyển sinh theo kỳ thi Quốc 

gia 

Module 1 42.800.000 

2 Tuyển sinh Học bạ Module 1 35.700.000 

3 Chuyên trang tuyển sinh Module 1 64.300.000 

4 Quản lý chương trình khung Module 1 50.000.000 

5 Quản lý chương trình theo 

đề cương (chi tiết) 

Module 1 42.800.000 

6 Quản lý lớp học – sinh viên Module 1 57.200.000 

7 Quản lý hồ sơ sinh viên Module 1 42.800.000 

8 Quản lý hạnh kiểm – khen 

thưởng – kỷ luật 

Module 1 35.700.000 

9 Quản lý học bổng, miễn 

giảm 

Module 1 42.800.000 

10 Công cụ hỗ trợ xếp thời 

khóa biểu 

Module 1 85.800.000 

11 Xếp thời khóa biểu, lịch thi 

tự động 

Module 1 57.200.000 

12 Chấm công báo giảng Module 1 35.700.000 
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13 Quản lý đăng ký học phần Module 1 42.800.000 

14 Quản lý thu - chi Module 1 107.000.000 

15 Thanh toán trực tuyến Module 1 35.700.000 

16 Xuất Hóa đơn điện tử Module 1 14.300.000 

17 Quản lý điểm số Module 1 64.300.000 

18 Tổ chức thi tập trung Module 1 35.700.000 

19 Xét tiến độ học tập Module 1 35.700.000 

20 Quản lý chuẩn đầu ra Module 1 28.600.000 

21 Xét tốt nghiệp Module 1 42.800.000 

22 Xét cấp chứng chỉ GDQP Module 1 14.300.000 

23 Quản lý ngân hàng bộ câu 

hỏi (trắc nghiệm, tự luận, … 

nhiều dạng câu) 

Module 1 71.400.000 

24 Quản lý ra đề thi trắc 

nghiệm 

Module 1 28.600.000 

25 Tổ chức thi giấy và chấm thi 

giấy 

Module 1 42.800.000 

26 Tổ chức thi online Module 1 50.000.000 

27 Quy đổi giờ chuẩn của giảng 

viên 

Module 1 21.500.000 

28 Chấm công việc khác Module 1 14.300.000 

29 Tính theo giờ chuẩn giảng 

viên (Phụ trội) 

Module 1 42.800.000 
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30 Cổng thông tin giảng viên Module 1 57.000.000 

31 Cổng thông tin sinh viên Module 1 64.300.000 

III Hệ thống quản trị hành 

chính - tổng hợp 

  250.600.000 

1 Quản lý thông báo Module 1 21.500.000 

2 Quản lý lịch làm việc Module 1 28.600.000 

3 Quản lý hộp thư nội bộ Module 1 21.500.000 

4 Quản lý văn bản đi, đến, văn 

bản mẫu 

Module 1 21.500.000 

5 Quản lý giao việc và xử lý 

công việc 

Module 1 14.300.000 

6 Quản lý đăng ký sử dụng xe 

ô tô 

Module 1 21.500.000 

7 Quản lý đăng ký mua văn 

phòng phẩm 

Module 1 14.300.000 

8 Trao đổi nội bộ (chat nội bộ) Module 1 21.500.000 

9 Số hóa hồ sơ Module 1 21.500.000 

10 Đăng ký nghỉ phép Module 1 14.300.000 

11 Đăng ký làm ngoài giờ Module 1 14.300.000 

12 Đề nghị tạm ứng Module 1 14.300.000 

13 Yêu cầu đặt vé phương tiện Module 1 21.500.000 

IV Các ứng dụng khác   521.400.000 
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1 Website Nhà trường Module 1 85.700.000 

2 Khảo sát đánh giá Module 1 64.300.000 

3 Quản lý nghiên cứu khoa 

học 

Module 1 85.700.000 

4 Quản lý tài sản, công cụ 

dụng cụ 

Module 1 85.700.000 

5 Quản lý nội trú (ký túc xá) Module 1 100.000.000 

6 Cổng thông tin việc làm - 

kết nối doanh nghiệp 

Module 1 100.000.000 

7 Các Module Hỗ trợ người 

dùng 

Module 1 500.000.000 

8 Quản lý nhóm quyền sử 

dụng 

Module 1 - 

9 Quản lý người dùng Module 1 - 

10 Nhật ký người dùng Module 1 - 

V Quản trị hệ thống (Backup 

sao lưu dữ liệu) 

Module 1 35.700.000 

1.2. Dự toán hệ thống wifi toàn trường: 1.582 triệu đồng 
 

STT Danh mục sản phẩm Khối 

lƣợng 

Thành tiền 

 THIẾT BỊ CHO KHỐI NHÀ HIỆU BỘ   
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1 Wi-Fi 6 (802.11ax) indoor wireless access point, 

selectable dual-band (5G+5G or 2.4G+5G), up to 4 

total spatial streams and maximum 2.4Gbps 

wireless throughput, 1 10/100/1000BASE-T 

uplink port, support PoE and local power supply; 

Bundled with Ruijie Cloud Service lifetime license 

(PoE and local power adapters are sold separately) 

1 49.465.000 

2 Indoor high-density 802.11ax wireless access 

point, dual-radio dual-band, up to 400Mbps for 

2.4G (2*2 MIMO), up to 4.8Gbps for 5G (4*4 

MIMO), up to 6 spatial streams, wireless access 

rate up to 5.2Gbps per AP. Supports concurrent 

802.11a/b/g/n/ac and 802.11ax, FAT/FIT modes, 

PoE+ and local power supply (PoE+ and local 

power adapters are sold separately) 

1 34.320.000 

3 Outdoor Wireless Access Point, IP68 rating, built- 

in omnidirectional smart antenna and lightning 

arrester, 3×3 MIMO, 3 spatial streams, support 

internal/external antenna switching,, support 

concurrent 802.11a/b/g/n/ac, FAT/FIT mode, 

PoE+ (Installation Mount-Kit included, but PoE 

adaptor sold separately) 

1 54.600.000 

4 2.4GHz & 5GHz MIMO Outdoor Omni- 

Directional Antenna Kit, include: 

8dBi panel antenna (1 set); 

1-meter N-N coaxial cables (6 sets); 

waterproof materials (2 set) 

1 41.496.000 

5 24 10/100/1000BASE-T ports for downlink and 4 

Gigabit SFP ports (non-combo) for uplink. To 

support HPoE(Port1~4), PoE+, PoE, 1 console 

port 

1 50.700.000 

6 1000BASE-LX, SFP Transceiver, SM (1310nm, 

10km, LC). 

1 3.848.000 
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 THIẾT BỊ CHO KHỐI NHÀ XƢỞNG THỰC 

HÀNH 

 - 

7 Wi-Fi 6 (802.11ax) indoor wireless access point, 

selectable dual-band (5G+5G or 2.4G+5G), up to 4 

total spatial streams and maximum 2.4Gbps 

wireless throughput, 1 10/100/1000BASE-T 

uplink port, support PoE and local power supply; 

Bundled with Ruijie Cloud Service lifetime license 

(PoE and local power adapters are sold separately) 

1 112.756.800 

8 Indoor high-density 802.11ax wireless access 

point, dual-radio dual-band, up to 400Mbps for 

2.4G (2*2 MIMO), up to 4.8Gbps for 5G (4*4 

MIMO), up to 6 spatial streams, wireless access 

rate up to 5.2Gbps per AP. Supports concurrent 

802.11a/b/g/n/ac and 802.11ax, FAT/FIT modes, 

PoE+ and local power supply (PoE+ and local 

power adapters are sold separately) 

1 15.074.800 

9 24 10/100/1000BASE-T ports for downlink and 4 

Gigabit SFP ports (non-combo) for uplink. To 

support HPoE(Port1~4), PoE+, PoE, 1 console 

port 

1 49.314.200 

10 1000BASE-LX, SFP Transceiver, SM (1310nm, 

10km, LC). 

1 3.008.200 

 THIẾT BỊ CHO KHỐI 2 GIẢNG ĐƢỜNG  - 

11 Wi-Fi 6 (802.11ax) indoor wireless access point, 

selectable dual-band (5G+5G or 2.4G+5G), up to 4 

total spatial streams and maximum 2.4Gbps 

wireless throughput, 1 10/100/1000BASE-T 

uplink port, support PoE and local power supply; 

Bundled with Ruijie Cloud Service lifetime license 

(PoE and local power adapters are sold separately) 

1 4.698.200 



27 
 

 

12 Indoor high-density 802.11ax wireless access 

point, dual-radio dual-band, up to 400Mbps for 

2.4G (2*2 MIMO), up to 4.8Gbps for 5G (4*4 

MIMO), up to 6 spatial streams, wireless access 

rate up to 5.2Gbps per AP. Supports concurrent 

802.11a/b/g/n/ac and 802.11ax, FAT/FIT modes, 

PoE+ and local power supply (PoE+ and local 

power adapters are sold separately) 

1 30.149.600 

13 24 10/100/1000BASE-T ports for downlink and 4 

Gigabit SFP ports (non-combo) for uplink. To 

support HPoE(Port1~4), PoE+, PoE, 1 console 

port 

1 24.657.100 

14 1000BASE-LX, SFP Transceiver, SM (1310nm, 

10km, LC). 

1 1.504.100 

 THIẾT BỊ CHO KHỐI NHÀ 13 PHÒNG  - 

15 Wi-Fi 6 (802.11ax) indoor wireless access point, 

selectable dual-band (5G+5G or 2.4G+5G), up to 4 

total spatial streams and maximum 2.4Gbps 

wireless throughput, 1 10/100/1000BASE-T 

uplink port, support PoE and local power supply; 

Bundled with Ruijie Cloud Service lifetime license 

(PoE and local power adapters are sold separately) 

1 42.283.800 

16 Indoor high-density 802.11ax wireless access 

point, dual-radio dual-band, up to 400Mbps for 

2.4G (2*2 MIMO), up to 4.8Gbps for 5G (4*4 

MIMO), up to 6 spatial streams, wireless access 

rate up to 5.2Gbps per AP. Supports concurrent 

802.11a/b/g/n/ac and 802.11ax, FAT/FIT modes, 

PoE+ and local power supply (PoE+ and local 

power adapters are sold separately) 

1 15.074.800 

17 24 10/100/1000BASE-T ports for downlink and 4 

Gigabit SFP ports (non-combo) for uplink. To 

support HPoE(Port1~4), PoE+, PoE, 1 console 

port 

1 24.657.100 
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18 1000BASE-LX, SFP Transceiver, SM (1310nm, 

10km, LC). 

1 1.504.100 

 THIẾT BỊ CHO KHỐI NHÀ 60 PHÒNG  - 

19 Wi-Fi 6 (802.11ax) indoor wireless access point, 

selectable dual-band (5G+5G or 2.4G+5G), up to 4 

total spatial streams and maximum 2.4Gbps 

wireless throughput, 1 10/100/1000BASE-T 

uplink port, support PoE and local power supply; 

Bundled with Ruijie Cloud Service lifetime license 

(PoE and local power adapters are sold separately) 

1 70.473.000 

20 Indoor high-density 802.11ax wireless access 

point, dual-radio dual-band, up to 400Mbps for 

2.4G (2*2 MIMO), up to 4.8Gbps for 5G (4*4 

MIMO), up to 6 spatial streams, wireless access 

rate up to 5.2Gbps per AP. Supports concurrent 

802.11a/b/g/n/ac and 802.11ax, FAT/FIT modes, 

PoE+ and local power supply (PoE+ and local 

power adapters are sold separately) 

1 15.074.800 

21 24 10/100/1000BASE-T ports for downlink and 4 

Gigabit SFP ports (non-combo) for uplink. To 

support HPoE(Port1~4), PoE+, PoE, 1 console 

port 

1 24.657.100 

22 1000BASE-LX, SFP Transceiver, SM (1310nm, 

10km, LC). 

1 1.504.100 

 THIẾT BỊ PHÒNG MÁY CHỦ TRUNG TÂM  - 

23 18 x GE RJ45 (including 1 x MGMT port, 1 X HA 

port, 16 x switch ports), 8 x GE SFP slots, 4 x 

10GE SFP+ slots, SoC4 and CP9 hardware 

accelerated. 

Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard 

Unified Threat Protection (UTP) 

1 228.150.000 
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23 Next-Gen Wireless Controller, 6 1000BASE-T 

ports, 2 1000BASE-T/1000BASE-X combo ports, 

32 APs by default, maximum 200 APs ,or 

maximum 400 Wall APs by License upgrade 

- Đầy đủ license cho AP 

1 98.865.000 

24 20 1G/10GBASE-X SFP+ ports, 4 

10G/25GBASE-X SFP28 Ports, 2 40GBASE-X 

QSFP+ ports, support up to 32 10G ports, 2 

modular power supply slots (at least one RG- 

PA150I-F power module needed, no power 

module in default), 2 modular fan slots (2 fan 

modules are equipped by default) 

1 65.910.000 

25 Module quang 1 12.032.800 

 VẬT TƢ, PHỤ KIỆN & NHÂN CÔNG TRIỂN 

KHAI 

 - 

26 Tủ rack 27U 1 9.295.000 

27 Tủ rack treo tường 6U 1 12.168.000 

28 Cáp quang 4F0 1 8.112.000 

29 Dây cáp mạng 1 74.022.000 

30 ODF quang 24Fo 1 878.800 

31 ODF quang 4Fo 1 1.521.000 

32 Dây nhảy quang 1 2.433.600 

33 Ống luồn dây 1 46.137.000 

34 Gói vật tư, phụ kiện: cáp mạng, tủ rack, ống máng 

… 

1 5.070.000 

35 Thi công cáp, lắp đặt, cài đặt hệ thống 1 202.800.000 
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 TỔNG  1.438.216.000 

 THUẾ VAT  143.821.600 

 TỔNG DỰ TOÁN (ĐÃ BAO GỒM THUẾ 

VAT) 

 1.582.037.600 

1.3. Thuê điện toán đám mây: 2.880 triệu đồng 
 

STT CHI PHÍ THUÊ ĐÁM MÂY ĐIỆN TOÁN Giai 

đoạn 

Thành tiền 

1 Thông số cơ sở dữ liệu đám mây điện toán 

Operating system: Window server and Ubuntu 

CPU: 12 cores, 24 threads, 30Mb Cache, 2.5Ghz 

RAM DDR5: 64 GB 

SSD: 3TB 

Bandwidth: Unlimited 

Full virtualization technology KVM or VMware 

Fast Migration – Free daily backup 

2022- 

2030 

2.880.000.000 

2. Nguồn kinh phí 

Nguồn kinh phí để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề án chuyển đổi số 

của nhà trường từ các nguồn vốn sau đây: Ngân sách tỉnh; Ngân sách trung 

ương (do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hỗ trợ), các khoản tài trợ, viện trợ và 

các nguồn thu hợp pháp khác… 

Huy động đa dạng các nguồn kinh phí để chuyển đổi số, đặc biệt là các 

nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước; khuyến khích xã hội hóa; ưu tiên hình 

thức thuê dịch vụ (theo nội dung lưu ý của Chương trình số 553/CTr-UBND 

ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chương trình 

Chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến 2030). 
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* Kinh phí thực hiện giai đoạn 2022 - 2030: 7.462 triệu đồng 

a) Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ (do Tổng cục Giáo dục nghề 

nghiệp hỗ trợ phần mềm quản lý): 3.000 triệu đồng. 

b) Nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh: 1.582 triệu đồng. 

c) Thuê điện toán đám mây: 2.880 triệu đồng 

- Nguồn GIZ hỗ trợ (02 năm 2022, 2023): 576 triệu đồng 
 

- Sử dụng nguồn chi thường xuyên của Trường (từ năm 2024 đến năm 

2030): 2.304 triệu đồng 

3. Cơ chế tài chính 

Chủ động sử dụng nguồn kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí giao 

dự toán hàng năm, các nguồn kinh phí hợp pháp khác và huy động từ nguồn xã 

hội hóa để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban ngành có liên quan 

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi và 

phối hợp với Trường Cao đẳng nghề An Giang để hỗ trợ nhà trường thực hiện 

các mục tiêu của Đề án đã đề ra. 

- Sở Tài chính: theo khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính phối hợp 

với Trường Cao đẳng nghề An Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về nguồn kinh phí thực hiện Đề án trên cơ sở lồng 

ghép với các Chương trình, Dự án và các nguồn hợp pháp khác theo phân cấp 

của Luật ngân sách Nhà nước. 

- Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ vào Chương trình chuyển đổi số 

của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 hỗ trợ Trường Cao 

đẳng nghề An Giang về đào tạo nguồn lực và 1 số hạ tầng công nghệ thông tin 

có thể dùng chung để tiết kiệm, tránh lãng phí. 

2. Trƣờng Cao đẳng nghề An Giang 

2.1. Ban công tác chuyển đổi số 

Phối hợp với các đơn vị xây dựng các quy trình chuyển đổi số của các 

đơn vị phụ trách. Tham mưu cho Ban giám hiệu các giải pháp và phương án 

chuyển đổi số. 

Xây hệ thống quy định mã số phục vụ cho công tác chuyển đổi số thống 

nhất và phù hợp với các quy định hiện hành. Điều phối các hoạt động chuyển 

đổi số của nhà trường. 
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Xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt 

các nội dung theo yêu cầu. 

2.2. Phòng Tổ chức - Hành chính 

Tiến hành rà soát các văn bản quy định hiện hành, kịp thời tham mưu ban 

hành các quy định phù hợp. Tham mưu ban hành văn bản quy định về quản lý, 

sử dụng cơ sở dữ liệu số về các hoạt động đào tạo, các hoạt động quản lý của 

nhà trường. 

Khai thác phần mềm quản lý nhân sự và hành chính. Quản lý cơ sở dữ 

liệu quản trị nhân sự của nhà trường. 

2.3. Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học 

Tiến hành rà soát các văn bản quy định hiện hành, kịp thời tham mưu ban 

hành các quy định phù hợp trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Nghiên cứu các thủ tục học vụ, chuyển đổi quản lý các hồ sơ sổ sách đào 

tạo sang văn bản số. Xây dựng quy trình thực hiện số hóa dữ liệu đào tạo và 

nghiên cứu khoa học. Tham mưu ban hành các quy trình thực hiện số hóa dữ 

liệu hướng tới giảm thiểu tối đa văn bản giấy. 

Ưu tiên phân bổ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

cho chuyển đổi số. Phối hợp với Ban công tác chuyển đổi số để giám sát đảm 

bảo các đề tài, nội dung nghiên cứu lĩnh vực công nghệ thông tin đồng bộ phù 

hợp với đề án chuyển số của nhà trường. 

2.4. Phòng Công tác học sinh sinh viên - Quan hệ doanh nghiệp và 

Hợp tác quốc tế 

Theo dõi quá trình thực hiện các nội dung chuyển đổi số liên quan đến 

công tác học sinh sinh viên. 

Sử dụng tài khoản website của đơn vị đăng đầy đủ các thông tin của học 

sinh sinh viên trên website của trường. 

Nghiên cứu và ban hành các quy trình thực hiện số hóa dữ liệu trong công 

tác quản lý học sinh sinh viên hướng tới giảm thiểu tối đa văn bản giấy. 

Cập nhật và số hóa các biểu mẫu của công tác quản lý học sinh sinh viên. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu người học. Khai thác dữ liệu hiệu quả phục vụ 

cho công tác quản lý người học và lần vết các cựu học sinh viên của nhà trường. 

2.5. Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lƣợng 

Xây dựng hoàn thiện quy trình đánh giá trực tuyến, số hóa dữ liệu và khai 

các tính năng của phần mềm quản lý đào tạo và đánh giá chất lượng. Xây dựng, 

hình thành hệ thống ngân hàng đề thi trực tuyến. 

Thiết kế hệ thống thông tin quản lý gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, 

nhận và chuyển thông tin từ các bên liên quan hỗ trợ hoạt động của hệ thống 

đảm bảo chất lượng, đảm bảo minh bạch, công khai rộng rãi đến các đối tượng 

có liên quan. 
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2.6. Phòng Tài chính - Kế toán 

Phối hợp với Ban quản lý dự án, Ban công tác chuyển đổi số và các đơn 

vị có liên quan tham mưu cấp thẩm quyền về nguồn kinh phí thực hiện Đề án 

trên cơ sở quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các quy định liên quan. 

2.7. Phòng Quản trị - Thiết bị 

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản của nhà trường. Khai thác dữ liệu hiệu quả. 
Phối hợp với khoa chuyên môn và các đơn vị phòng ban số hóa dữ liệu tài sản. 

Tham mưu xây dựng các quy định chuyển đổi số về quản lý tài sản của 

nhà trường. 

Tham mưu Ban Giám hiệu phối hợp với các ngành thực hiện các thủ tục 

đầu tư, và quy trình mua sắm tài sản, trang thiết bị theo Đề án đảm bảo đúng 

quy định của Nhà nước. 

2.8. Các khoa chuyên môn và trung tâm trực thuộc trƣờng 

Quán triệt tư tưởng đến từng các bộ giảng viên về mục tiêu thực hiện 

chuyển đổi số của nhà trường. 

Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ môn và đội 

ngũ nhà giáo và HSSV thực hiện có hiệu quả Đề án này./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh An Giang; 
- Lưu: VT,TCHC. 
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	Trường Cao đẳng nghề An Giang<caodangnghe@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




