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QUY ĐỊNH 

Về việc đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng nghề An Giang 

 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định về đào tạo trực tuyến (giảng dạy trực tuyến) kết hợp 

giữa đào tạo trực tuyến trực tiếp và trực tuyến gián tiếp đối với các môn học/ mô 

đun thuộc chương trình đào tạo trình độ Trung cấp và Cao đẳng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng cho Trường Cao đẳng nghề An Giang về đào tạo 

trực tuyến trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

Điều 3. Mục đích 

Làm căn cứ để Hiệu trưởng nhà trường tăng cường công tác đào tạo trực 

tuyến và nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo của nhà trường. 

Làm cơ sở để giảng viên tham gia đăng ký giảng dạy trực tuyến đối với các 

môn học/ mô đun trong chương trình đào tạo của nhà trường. 

Chương II 

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

Điều 4. Kiến thức được tổ chức đào tạo trực tuyến 

Các nội dung tổ chức đào tạo trực tuyến bao gồm: Các môn học chung, các 

môn học lý thuyết cơ sở,  các môn học lý thuyết chuyên môn và các Mô đun có 

nội dung giảng dạy mang tính chất lý thuyết. 

Điều 5. Tổ chức lớp học trực tuyến 

Việc tổ chức lớp học trực tuyến được thực hiện bằng phần mềm ứng dụng 

đào tạo trực tuyến Google Classroom (dịch vụ Web miễn phí của Google) và sử 

dụng tài khoản của AGVC. 

Giảng viên giảng dạy trực tuyến thực hiện việc quản lý lớp và thực hiện lưu 

trữ hồ sơ, tài liệu để làm minh chứng và ghi chép hồ sơ, sổ sách trong đào tạo 

theo quy định tại Thông tư số 23/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về hồ sơ, 

sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.  

Một ngày học trực tuyến không quá 5 giờ (45 phút/giờ học lý thuyết), trong 

đó mỗi giờ học có tối thiểu từ 20 - 30 phút giảng dạy trực tuyến trực tiếp (nếu có 
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thể), thời gian còn lại để giảng dạy trực tuyến gián tiếp, trao đổi, giải đáp thắc 

mắc, giao bài tập cho học sinh, sinh viên. 

Trường hợp việc truy cập internet của học sinh, sinh viên không ổn định thì 

nhà giáo sử dụng toàn thời gian nêu trên vào việc giảng dạy trực tuyến gián tiếp 

bằng việc tải dữ liệu bài giảng (Video, tài liệu bài giảng, …) lên các lớp học trực 

tuyến. 

Thời gian giảng dạy trực tuyến (bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp) được 

tính tương đương với một tiết học trong CTĐT đã được phê duyệt (theo quy 

định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 03 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của 

nhà giáo). 

Thời gian học tập và các hoạt động trong một ngày học trực tuyến có thể 

thực hiện linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh thực tế của Nhà 

trường. 

Điều 6. Kiểm tra, đánh trong dạy học trực tuyến 

Kiểm tra thường xuyên trực tuyến được thực hiện bằng hình thức kiểm tra 

trắc nghiệm hoặc bằng các hình thức kiểm tra, đánh giá khác do giảng viên 

giảng dạy tự quyết định; 

Kiểm tra định kỳ trực tuyến được thực hiện theo kế hoạch về kiểm tra định 

kỳ trong chương trình môn học/ mô đun, thực hiện bằng hình thức kiểm tra trắc 

nghiệm hoặc kiểm tra viết, chấm điểm tiểu luận do nhà giáo giảng dạy trực tiếp 

quyết định; 

Kiểm tra, thi kết thúc mô đun, môn học trực tuyến được thực hiện trực tiếp, 

tập trung tại trường theo ngân hàng đề thi hoặc được thực hiện gián tiếp theo 

hình thức trực tuyến.  

Việc Kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả học tập trong đào tạo trực 

tuyến được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ; 

quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Trách niệm các khoa 

Lập danh sách các môn học/ mô đun đào tạo trực tuyến gồm: các môn học 

chung, các môn học lý thuyết cơ sở,  các môn học lý thuyết chuyên môn và các 

mô đun có nội dung giảng dạy mang tính chất lý thuyết. 

Lập kế hoạch đào tạo trực tuyến của từng lớp và thời khóa biểu dạy trực 

tuyến.  
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Theo dõi nhắc nhở các giảng viên tham gia giảng dạy trực tuyến ghi đầy đủ 

hồ sơ sổ sách giống như dạy truyền thống trên lớp. 

Điều 8. Trách nhiệm của giảng viên 

Tự bồi dưỡng nâng cao năng lực biên soạn bài giảng điện tử, kỹ năng dạy 

học qua mạng, kỹ năng quản lý, theo dõi, định hướng, hướng dẫn và trợ giúp 

học sinh sinh viên qua mạng; kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ và chức 

năng của hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến và các phương tiện công nghệ 

thông tin phục vụ cho giảng dạy trực tuyến.  

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Quy định này và các quy chế, quy định khác 

liên quan đến đào tạo trong quá trình thực hiện đào tạo trực tuyến. 

Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung bài giảng và các vấn đề thảo 

luận đưa lên hệ thống đào tạo trực tuyến. 

Điều 9. Trách nhiệm của giáo viên chủ nghiệm 

Liên hệ học sinh sinh viên do mình chủ nhiệm về số lượng học sinh sinh 

viên có phương tiện truy cập internet học trực tuyến và số lượng học sinh sinh 

viên không có phương tiện truy cập mạng học trực tuyến. 

Thông báo thời gian học trực tuyến theo lịch của lớp mình.  

Điều 10. Trách nhiệm của học sinh sinh viên 

Tự trang bị các thiết bị, vật dụng cần thiết và mạng internet đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu của việc học trực tuyến. 

Vào lớp học trực tuyến theo theo kế hoạch và thời khóa biểu của khoa. 

Tự bảo vệ tài khoản của mình, phải tự chịu trách nhiệm về các thông tin 

đưa lên hệ thống; không để người khác sử dụng tài khoản của mình; tuyệt đối 

không được nhờ người khác học hộ, thi hộ hoặc học hộ, thi hộ người khác. 

Thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến đào tạo trong quá trình tham 

gia học trực tuyến. 

Điều 11. Trách nhiệm Phòng Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp 

Tổ thông tin truyền thông và chuyển đổi số hướng dẫn toàn thể giảng viên 

tham gia giảng dạy và lãnh đạo các phòng khoa sử dụng phần mềm ứng dụng 

đào tạo trực tuyến Google Classroom (dịch vụ Web miễn phí của Google) và sử 

dụng tài khoản của AGVC. 

Lập kế hoạch đào tạo trực tuyến cụ thể về thời gian các khoa đăng ký và 

thời gian bắt đầu giảng dạy trực tuyến. 

Phối hợp với các khoa theo dõi thực thiện đúng chuyên môn trong công tác 

đào tạo về hồ sơ sổ sách và kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả học tập 

trong đào tạo trực tuyến. 
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Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Hiệu lực thi hành. 

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký áp dụng tại trường Cao đẳng nghề 

An Giang. Các quy định khác ngoài quy định này thực hiện theo Công văn số 

587/TCGDNN-ĐTCQ 17/3/2020 về việc hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ 

chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và Công văn số 

1301/LĐTBXH-TCGDNN 14/4/2020 V/v hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức 

dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến. 

Điều 13. Trách nhiệm thi hành 

Các Phòng, Khoa, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quy định này./. 

Nơi nhận:  
- Các phòng, khoa;  

- Lưu: VT, PĐTQHDN.                              

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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