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1. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN  

1.1. Sự cần thiết của đề án 

Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội: Luật Giáo dục đại học 2012 đã quy định cụ 

thể giáo dục thường xuyên gồm vừa làm vừa học và đào tạo từ xa, là hình thức đào tạo 

theo các lớp học, khóa học tại cơ sở giáo dục đại học hoặc cơ sở liên kết đào tạo, phù 

hợp với yêu cầu của người học để thực hiện chương trình đào tạo ở trình độ cao đẳng, 

đại học. 

Từ năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, 

thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa kèm 

theo Quyết định số 40/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó, ngày 28 tháng 4 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học 

với một số thay đổi tạo thuận lợi hơn cho cơ sở đào tạo và người học.  

Về các vấn đề thông tin trên mạng internet, quản lý đào tạo qua mạng có một số 

văn bản quy định cụ thể như Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính 

phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 

12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng. 

Từ khi loại hình đào tạo từ xa (ĐTTX) do một số trường đại học được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo cấp phép đưa vào triển khai đã tạo nên những bước chuyển biến tích 

cực về việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho đất nước, đáp ứng nhu cầu học tập, nâng 

cao trình độ của người học. Hình thức đào tạo từ xa ra đời đã góp phần tạo cơ hội tốt 

nhất cho người học cả về không gian và thời gian, qua đó, mọi người học không phân 

biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, đáp ứng 

đủ các yêu cầu về hồ sơ tuyển sinh đều được nhận vào học. Với những ưu điểm nổi bật 

như thời gian học linh động, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển, đào tạo từ xa 

đang dần trở thành một trong những lựa chọn tối ưu cho những ai muốn nâng tầm kiến 

thức của bản thân để phục vụ tốt hơn cho công việc và cuộc sống hàng ngày. 

Đào tạo từ xa hiện nay đang được tổ chức theo hai mô hình phổ biến. Một là, 

người học sẽ tự học với những bài giảng điện tử thu sẵn, không tương tác trực tiếp với 

giảng viên mà chỉ trao đổi thông qua email, diễn đàn… Hai là, sinh viên sẽ học trực 

tuyến với giảng viên qua mạng. Với hình thức học này, người học có thể tương tác tức 

thời với giảng viên ngay trong giờ học.  

Với sự hỗ trợ của Internet, công nghệ, việc truyền tải kiến thức và kỹ năng được 

thực hiện thông qua nhiều hệ thống khác nhau như hệ thống LMS (Learning 

Management System), Zoom, Google meet, Ms Office365,…Elearning là hình thức 

học tập qua đó người học có thể tự học mọi lúc mọi nơi thông qua học liệu điện tử đa 

phương tiện (lời giảng, thuyết minh, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa, bài giảng điện 

tử…) 
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Hiện nay đã có hơn 20 trường đại học tiến hành các chương trình đào tạo từ xa. 

Tại Hà Nội, nổi bật có thể kể đến Trung tâm đào tạo trực tuyến Viện Đại học Mở Hà 

Nội thành lập từ 2009, hiện đang mở 6 chuyên ngành đào tạo từ xa; Trung tâm Đào tạo 

từ xa -Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành lập từ 2006, hiện đang tuyển sinh 8 

chuyên ngành đào tạo từ xa. 

Ngoài ra còn có nhiều trường đại học trên khắp cả nước cũng đang tiến hành và 

đẩy mạnh hình thức đào tạo từ xa như: ĐH Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học tự 

nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Mở TPHCM, Đại học 

Trà Vinh, Trường Đại học Ngoại thương… 

Sau thời gian chuyển đổi phương thức sang giảng dạy trực tuyến và giảng dạy kết 

hợp giữa trực tiếp và trực tuyến trong tình hình dịch bệnh; các điều kiện triển khai 

phương thức đào tạo từ xa của Nhà trường đã được xây dựng và đảm bảo về yêu cầu 

kỹ thuật, chương trình và học liệu. Trên cơ sở đánh giá xu thế và nhu cầu thực tế của 

người học, việc triển khai đào tạo từ xa tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp là thực sự cần thiết. 

1.2. Mục tiêu của đề án 

Trong quá trình phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã 

thực hiện đào tạo đa ngành, chất lượng và quy mô của Nhà trường càng ngày càng 

được nâng cao. Tuy nhiên, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phương thức đào 

tạo truyền thống cũng thể hiện nhiều hạn chế về khoảng cách địa lý, thời gian đào tạo 

và sự phát triển đào tạo trong phạm vi khu vực và thế giới bị hạn chế.  

Do đó, việc xây dựng chương trình đào tạo từ xa ở Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Công nghiệp hướng tới những mục tiêu sau: 

Thứ nhất, đổi mới cách thức đào tạo, sử dụng những thế mạnh từ khoa học công 

nghệ và những tiến bộ công nghệ trong đào tạo là một hướng đi cần thiết nhằm phát 

triển các ngành đào tạo của Nhà trường trên phạm vi rộng ở tất cả các tỉnh thành, khu 

vực và thế giới.  

Thứ hai, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn lực và cơ hội học tập suốt đời cho 

mọi người. 

Thứ ba, qua chương trình ĐTTX, giúp giảng viên của Nhà trường tiếp cận với 

công nghệ hiện đại trong quản lý và giảng dạy đại học. Các giảng viên dễ dàng trao 

đổi kết nối nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật mà các hình thức đào tạo trước 

đây rất tốn kém và khó thực hiện. Đây cũng là hướng đi giúp các chương trình của 

Trường có thể sử dụng các bài giảng điện tử tiên tiến, đội ngũ giảng viên từ các trường 

đại học trên cả nước mà các phương thức đào tạo truyền thống trước đây không có khả 

năng thực hiện do chi phí, cũng như điều kiện khoảng cách địa lý.  

- Thứ tư, việc triển khai đào tạo từ xa sẽ giúp đẩy mạnh công tác chuyển đổi số 

trong hoạt động đào tạo. Thông qua đổi mới cách thức đào tạo trong giảng dạy, 
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Trường có thể triệt để áp dụng công cụ CNTT để xây dựng hệ thống học liệu hiện đại, 

đáp ứng với mục tiêu đào tạo trực tuyến, từ xa và đào tạo kết hợp.  

- Thứ năm, triển khai phương thức đào tạo từ sẽ sẽ tăng quy mô đào tạo của Nhà 

trường, đồng thời mở rộng thêm được phương thức đào tạo mới theo đúng kế hoạch, 

chiến lược phát triển Trường đã đề ra; 

Thông qua việc xây dựng chương trình đào tạo từ xa, hướng đi mà Đề án xác 

định trước mắt xây dựng các chương trình đào tạo từ xa dựa trên các chương trình đào 

tạo đã có uy tín, mang thương hiệu của Nhà trường, là thế mạnh của Nhà trường trong 

nhiều năm. 

2. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC 

HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA BẬC ĐẠI HỌC 

Căn cứ vào Điều 3 của Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế Đào tạo từ xa trình độ đại học quy định các yêu cầu tối thiểu để 

thực hiện chương trình đào tạo từ xa, Ban xây dựng đề án xin trình bày các điều kiện 

và lộ trình thực hiện chương trình Đào tạo từ xa tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp như sau: 

2.1. Chủ trương thực hiện đào tạo từ xa 

Nhận thức được xu thế của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong hoạt động đào 

tạo trong khu vực và trên thế giới, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã 

nhanh chóng nắm bắt và tận dụng cơ hội này để phát triển các phương thức đào tạo 

tiên tiến mà chương trình ĐTTX là một ví dụ. Với lợi thế là một trường có bề dày uy 

tín trong đào tạo, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã xác định hướng đi 

là các chương trình ĐTTX có kết hợp với một trong những đơn vị có uy tín về công 

nghệ và cung cấp hạ tầng ĐTTX (Onschool) để thực hiện chủ trương này. 

Trong thời gian qua, việc thực hiện ĐTTX đã được tập thể lãnh đạo nhà trường, 

Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và đào tạo thống nhất về chủ 

trương. Nhà trường đã thành lập Ban xây dựng đề án ĐTTX gồm Hiệu trưởng làm 

Trưởng ban và các thành viên là Trưởng các Khoa, Phòng ban có liên quan. 

2.2. Ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo 

Các ngành tiến hành đào tạo từ xa là các ngành đang đào tạo hệ Đại học chính 

quy tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.  

Trước mắt, Ban xây dựng Đề án đề xuất dự kiến tiến hành mở chương trình đào 

tạo từ xa ở 5 ngành là Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Tài 

chính - Ngân hàng và Ngôn ngữ Anh. Đây là 5 ngành mà Trường có thế mạnh và phù 

hợp với nhu cầu của xã hội (theo đánh giá khảo sát của phía đối tác Onschool).  

Trong quá trình triển khai, các ngành tuyển sinh hàng năm có thể được mở rộng 

hay thu hẹp căn cứ vào nhu cầu của xã hội và theo quyết định của Ban Giám hiệu nhà 

trường và sẽ được thông báo cụ thể theo từng năm học. 
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Chương trình ĐTTX được xây dựng hoàn chỉnh, có kế hoạch đào tạo toàn khóa 

và đề cương chi tiết của từng học phần đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, phù 

hợp với phương thức ĐTTX. Trong cùng một ngành đào tạo, khối lượng và nội dung 

của chương trình ĐTTX như chương trình đào tạo chính quy. 

Thời gian đào tạo thiết kế dự kiến: đối tượng tốt nghiệp THPT từ 4 đến 5 năm; 

đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp từ 3 đến  3,5 năm; đối tượng đã tốt 

nghiệp cao đẳng đúng ngành: từ 2 đến 2,5 năm; đối tượng đã tốt nghiệp cao đẳng khác 

ngành: từ 3 đến 3,5 năm; đối tượng đã có một bằng đại học từ 1,5 đến 2 năm. Thời 

gian đào tạo cụ thể phụ thuộc vào kế hoạch học tập của Nhà trường và sinh viên đăng 

ký nhưng không quá 2 lần thời gian thiết kế của chương trình đào tạo hệ chính quy 

trong cùng chuyên ngành. 

Hiện nay, chương trình ĐTTX đã được Nhà trường xây dựng và sau khi được 

Hội đồng khoa học và đào tạo thông qua, tiếp theo xin ý kiến thông qua của Hội đồng 

trường, Hiệu trưởng sẽ ký quyết định ban hành dự kiến trước ngày 25/5/2022. 

2.3. Bộ máy tổ chức và quản lý  

Bộ máy tổ chức và quản lý ĐTTX dự kiến sẽ thành lập Tổ Quản lý Chương trình 

và đào tạo từ xa trực thuộc Phòng Đào tạo. Để đảm bảo công tác quản lý hoạt động 

đào tạo từ xa của Tổ sẽ gồm 01 Tổ trưởng, 01 cán bộ phụ trách tuyển sinh, 01 cán bộ 

phụ trách đào tạo, 03 cán bộ phụ trách kỹ thuật. Nhân sự sẽ kết hợp giữa nhân sự hiện 

tại của Phòng Đào tạo (03 người) và các cán bộ, giảng viên trong trường hoặc tuyển 

mới (03 người). Thời gian hoàn thành cơ cấu nhân sự sau khi Hiệu trưởng ký quyết 

định triển khai chương trình đào tạo từ xa, dự kiến công tác nhân sự hoàn thành trong 

tháng 6/2022. 

2.4. Đào tạo giảng viên và cán bộ quản lý 

Về cơ cấu tổ chức: Nhà trường có Hội đồng trường, Ban Giám Hiệu gồm Hiệu 

trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng, 09 phòng chức năng, 06 Trung tâm, 14 Khoa và 01 Tạp 

chí KHCN. Cơ cấu tổ chức được xây dựng theo qui định của Bộ Công thương, Bộ 

GD&ĐT, Điều lệ trường đại học. 

Về nhân lực: 665 CBVC; trong đó:  Giảng viên: 535 người (có 03 PGS, 66 Tiến 

sĩ, 456 Thạc sĩ, số còn lại hầu hết đang học NCS, cao học); Cán bộ quản lý giáo dục: 

109 người (có 3 Tiến sĩ, 45 Thạc sĩ, số còn lại hầu hết là cử nhân/ kỹ sư); Lao động 

theo nghị định 68/2000/NĐ-CP: 21 người. Ngoài ra, cũng có 150 PGS, TS, ThS và kỹ 

sư có kinh nghiệm của các trường đại học, các viện và doanh nghiệp tham gia thỉnh 

giảng. Nhiều GV của Nhà trường là những chuyên gia có uy tín trong các lĩnh vực 

kinh tế, kỹ thuật, đã tham gia các Hội đồng tư vấn, Hội đồng nghiệm thu cấp Sở, Bộ, 

Nhà nước. 

Đối với cán bộ quản lý, hỗ trợ đào tạo, kỹ thuật viên cũng như giảng viên trước 

khi tham gia chương trình cũng phải được đào tạo về E-learning để sử dụng thành thạo 

các công cụ và hệ thống trợ giúp đào tạo trực tuyến và sẽ được cấp chứng chỉ khi đạt 
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được các yêu cầu. Việc đào tạo về cách thức vận hành hệ thống E-learning sẽ do các 

chuyên gia của đối tác Onschool hỗ trợ. 

Hiện nay, nhà trường đã xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ 

hỗ trợ kỹ thuật, cán bộ quản lý về kỹ năng, phương pháp giảng dạy và quản lý ĐTTX. 

Cụ thể, nhà trường đã ký thỏa thuận nguyên tắc với với Công ty cổ phần công nghệ 

giáo dục trường học trực tuyến (gọi tắt là Onschool) để đào tạo và bồi dưỡng cho 

giảng viên và các cán bộ. Dự kiến các khóa đào tạo hỗ trợ giảng viên về giảng dạy, 

soạn bài và quản lý quá trình giảng dạy, hỗ trợ học tập cho chương trình ĐTTX sẽ 

được Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với phía đối tác 

Onschool tổ chức từ 10/3/2022 đến 15/7/2022. 

Với nguồn lực hiện tại và kế hoạch đào tạo bài bản, đội ngũ cán bộ, giảng viên sẽ 

đáp ứng được các yêu cầu thực hiện chương trình ĐTTX. 

2.5. Quy định của nhà trường về ĐTTX 

Quy định về ĐTTX tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã được 

xây dựng tuân thủ các quy định của Quy chế Đào tạo từ xa trình độ đại học ban hành 

theo thông tư TT10/2017/TT-BGDĐT và các quy định khác có liên quan. Ban xây 

dựng đề án đã phối hợp với các Khoa, Phòng ban liên quan xây dựng Quy định gồm 9 

chương, 45 điều. Quy định đã được gửi cho các nhà khoa học và nhà quản lý đọc phản 

biện và cho ý kiến.  

Quy định đã được trình lên Hội đồng Khoa học và Đào tạo xem xét, cho ý kiến, 

thông qua ngày 04/04/2022. 

2.6. Cơ sở vật chất, thư viện và học liệu 

2.6.1. Cơ sở vật chất 

a. Phòng học 

Cơ sở vật chất của Nhà trường hiện nay bao gồm 4 địa điểm làm việc, giảng dạy, 

thực hành/thực tập với tổng diện tích xấp xỉ 29 ha; trong đó có 305 phòng học với tỷ lệ 

2.92m2/1SV, 63 phòng thực hành/thí nghiệm. Trường tích cực đầu tư kinh phí để trang 

bị các thiết bị tại các phòng thực hành với các loại máy móc hiện đại; hệ thống máy 

tính của trường đã được nối mạng ADSL, wireless đáp ứng nhu cầu dạy và học, 

nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo và công tác quản lý điều hành. 

Trường hiện có 2 cơ sở đào tạo tại Nam Định và Hà Nội. Tại cơ sở Nam Định có 

2 địa điểm gồm 17.000m2 ở 353 Trần Hưng Đạo và 250.000m2 tại phường Mỹ Xá. 

Tại cơ sở Hà Nội có 2 địa điểm gồm 7.000m2 ở 456 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng 

và 20.000m2 tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai đã được Thành phố Hà Nội cấp 

phép xây dựng, trong đó có 305 phòng học, giảng đường lớn, có tổng diện tích sử 

dụng 25.412 m2, số lượng máy tính trên 1500 bộ. 
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S

TT 

Loại 

phòng học 

(Phòng 

học, giảng 

đường, 

phòng học 

đa phương 

tiện, phòng 

học ngoại 

ngữ, phòng 

máy tính…) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

 Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

Tên thiết bị Số lượng 
Tình 

trạng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

 

1 
Phòng học 

lý thuyết 
305 

25.41

2   

- Máy tính  

- Máy chiếu 

- Hệ thống 

tivi tương 

tác  

- Loa, Âm 

ly, micro 

305 bộ 

88 cái 

200 cái 

 

200 bộ 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

Các học phần lý 

thuyết 

 

2 
Phòng Máy 

tính 
16  - Máy tính 1350 bộ 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

Thực hành học 

phần và các học 

phần thực hành 

máy tính  

 

b. Trang thiết bị 

Công tác đầu tư trang thiết bị phục vụ giảng dạy, hoạt động, NCKH luôn được 

nhà trường coi trọng. Phòng Studio được trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo cho việc 

quay phim, ghi hình, giảng dạy trực tuyến. 

- Hệ thống studio sản xuất học liệu, cụ thể như sau: 

+ Tổng diện tích: 381m2 

+ Danh sách phòng chức năng như sau: Tất cả các phòng được thiết kế theo đúng 

chức năng và đảm bảo tiêu âm, cách âm: 

 Phòng thu / quay bài giảng và giảng dạy online trực tiếp: 4 phòng; 

 Trường quay lớn: 1 phòng; 

 Phòng biên tập, chỉnh sửa: 1 phòng; 

 Phòng Điều khiển trung tâm: 1 phòng; 

 Phòng trang điểm: 1 phòng; 

 Phòng thay đồ: 1 phòng; 
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 Kho: 2 phòng; 

 Sảnh chờ: 1 sảnh; 

 Phòng làm việc chung cho giảng viên: 1 sảnh. 

+ Danh sách cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, hiện đại gồm các hạng mục sau: 

 

Nội dung / Trang thiết bị 
Thương 

hiệu / Mã 
Xuất xứ ĐVT 

Số 

lượng 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

Ghi 

chú 

I. Phòng quay bài giảng 3       

Máy quay Sony HXR-

NX100 
Sony Japan Chiếc 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Chân máy Benro Video 

Tripod KH26  
Benro China Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Bộ trộn hình ATEM Mini 

Pro ISO 

Blackmagic 

Design 
Singapore Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Hệ thống Đèn và phông 

xanh 
China China Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Tivi  

Tivi Sony 

4K 49 inch 

KD-

49X7500H 

Malaysia Cái 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

  

Giá treo TV di động 

NB 

AVA1500-

60 

  Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Rode Wireless GO 

Compact Wireless Omni 

Lavalier Microphone 

System Kit (Original, 2.4 

GHz) 

Rode Australia Bộ 3 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

  

II. Phòng hậu kỳ Video       

Máy tính dựng Video     Bộ 4 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

III. Phòng thu/Quay phụ       
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Nội dung / Trang thiết bị 
Thương 

hiệu / Mã 
Xuất xứ ĐVT 

Số 

lượng 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

Ghi 

chú 

Hệ đèn trường quay China China Bộ 2 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Máy quay Sony  Sony Japan Chiếc 4 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Thẻ nhớ Sony 64GB SxS-

1 G1C Series Memory 

Card (2-Pack) 

Sony Japan Cái 8 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường 
  

Đầu đọc thẻ nhớ chuyên 

dụng SBAC-US30 
Sony Japan Bộ 4 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Sony BP-U70 Lithium-Ion 

Battery Pack 
Sony Japan Chiếc 8 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Sạc pin đôi BC-U2 Sony Japan Cái 4 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Chân máy Libec LX10 

Studio Two-Stage 

Aluminum Tripod System 

and H65B Head with Dual 

Pan Handles and Spreader 

Dolly 

Libec Taiwan Bộ 4 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

  

Bộ nhắc lời ikan PT3700 

17" Rod Mounted 

Teleprompter for Location 

and Studio 

ikan China Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

  

Microphone cài ve 

Sennheiser EW 112P G4 

Camera-Mount Wireless 

Omni Lavalier 

Microphone System 

Sennheiser Germany Bộ 3 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

  

IV. Phòng điều khiển trung tâm       
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Nội dung / Trang thiết bị 
Thương 

hiệu / Mã 
Xuất xứ ĐVT 

Số 

lượng 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

Ghi 

chú 

Bộ trộn hình ATEM 4 

M/E Broadcast Studio 4K 

Blackmagic 

Design 
Singapore Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường 
  

Bàn điều khiển ATEM 2 

M/E Advanced 

Blackmagic 

Design 
Singapore Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Bộ ghi hình ổ cứng SSD 

HyperDeck Studio 12G 

Blackmagic 

Design 
Singapore Bộ 4 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Bộ chuyển đổi tín hiệu đa 

năng Teranex AV 

Blackmagic 

Design 
Singapore Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Hệ thống liên lạc Intercom 

Datavideo ITC-100 8-

User Wired Intercom 

System with 4 Beltbacks 

& 4 Headsets 

Datavideo Taiwan Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

  

GPI and Tally Interface 
Blackmagic 

Design 
Singapore Chiếc 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Tivi      Chiếc 3 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Màn hình kiểm tra 

SmartScope Duo 4K 2 

Blackmagic 

Design 
Singapore Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Bộ chuyển đổi tín hiệu 

video Micro Converter 

HDMI to SDI wPSU 

Blackmagic 

Design 
Singapore Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường 
  

Bộ chuyển đổi tín hiệu 

video Micro Converter 

SDI to HDMI wPSU 

Blackmagic 

Design 
Singapore Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường 
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Nội dung / Trang thiết bị 
Thương 

hiệu / Mã 
Xuất xứ ĐVT 

Số 

lượng 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

Ghi 

chú 

Bộ định tuyến Smart 

Videohub 12G 40x40 

Blackmagic 

Design 
Singapore Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Máy tính xách tay      Bộ 4 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Loa kiểm tra Genelec 

8030C Active Two-Way 

5" Studio Monitor 

(Single) 

    Bộ 2 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

  

Bàn điều khiển âm thanh 

số cao cấp MIDAS M32 

Live 

Midas UK/China Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

V. Trường quay lớn – Hệ thống âm thanh       

Loa treo line array RCF 

HDL 6A 

RCF 

(ITALY) 
Italy Bộ 6 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Loa kiểm tra sân khấu 

RCF ART 710-A MK4 - 

10" 2-Way 1400W Active 

Speaker 

RCF 

(ITALY) 
Italy Bộ 3 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

  

Loa siêu trầm RCF SUB 

8003AS II 

RCF 

(ITALY) 
Italy Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Bàn điều khiển âm thanh 

số cao cấp MIDAS M32 

Live 

Midas UK/China Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Thiết bị kết nối sân khấu 

và Mixer Midas DL32 32-

input / 16-output Stage 

Box 

Midas UK/China Gói 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

  



12 

Nội dung / Trang thiết bị 
Thương 

hiệu / Mã 
Xuất xứ ĐVT 

Số 

lượng 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

Ghi 

chú 

Microphone không dây 

Sennheiser EW 100 G4-

945-S Wireless Handheld 

Microphone System with 

MMD 945 Capsule 

Sennheiser 

(Đức) 
Germany Bộ 6 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

  

Tủ cấp nguồn âm thanh 

3PHA 100A, 12out 16A 
Việt Nam   Chiếc 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Dây tín hiệu âm thanh 

EuroCable  
EuroCable   Mét 300 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Jack tin hiệu cho hệ thống 

âm thanh 

Neutrik - 

Liechtenstein 
Liechtenstein Chiếc 30 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Chân Microphone Việt Nam   Chiếc 4 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Tủ để thiết bị 12U     Chiếc 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

PAR LED 54x3W China   Chiếc 8 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Bộ chia tín hiệu DMX China   Chiếc 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

Bàn điều khiển ánh sáng     Bộ 1 2021 

Hoạt 

động 

bình 

thường   

 

c. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

Hạ tầng mạng và đường truyền internet:  

Danh sách máy chủ vật lý 
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TT 

Tên 

máy 

chủ 

Số 

lượng 

Thông số cơ bản 
Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 
Ghi chú CPU (Core 

vật lý) 

RAM 

(GB) 

HHD 

(GB) 

SSD 

(GB) 

1 Dell 940 1 96 256 0 4800 2021 

Hoạt động 

bình 

thường 

  

2 Dell 940 1 96 256 8400 1600 2021 

Hoạt động 

bình 

thường 

  

3 Dell 940 1 96 256 3200 1600 2021 

Hoạt động 

bình 

thường 

  

4 IBM M5 1 16 128 3500 0 2014 

Hoạt động 

bình 

thường 

  

5 IBM M5 1 16 96 3500 0 2014 

Hoạt động 

bình 

thường 

  

6 Dell 740 1 20 128 2000 0 2019 

Hoạt động 

bình 

thường 

  

7 IBM M4 1 8 64 1800 0 2013 

Hoạt động 

bình 

thường 

  

 

Bảng: Danh sách máy chủ vật lý do phòng Đào tạo quản lý 

Danh sách máy chủ ảo sử dụng cho hệ thống đào tạo từ xa 

+ Máy chủ Proxy 1: 

 OS: Ubuntu 18+ 

 Tài nguyên: 4 core CPU; 6 Gb Ram; 100 SSD 

 Dịch vụ: Proxy Server: HAProxy / Nginx 

+ Máy chủ Proxy 2: 
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  OS: Ubuntu 18+ 

 Tài nguyên: 4 core CPU; 6 Gb Ram; 100 SSD 

 Dịch vụ: Proxy Server: HAProxy / Nginx 

+ Máy chủ Web LMS 1: 

 OS: Ubuntu 18+ 

 01 Ip tĩnh 

 Tài nguyên: 16 core CPU; 24 Gb Ram; 256 SSD 

 Dịch vụ: Webserver2: Apche 2.4; PHP 7.2+; Moodle 3.8+, SSL 

+ Máy chủ Web LMS 2: 

 OS: Ubuntu 18+ 

 01 Ip tĩnh 

 Tài nguyên: 16 core CPU; 24 Gb Ram; 256 SSD 

  Dịch vụ: Webserver2: Apche 2.4; PHP 7.2+; Moodle 3.8+, SSL 

+ Máy chủ Web Database 1 (Master vs slave): 

 OS: Ubuntu 18+ 

 Tài nguyên: 16 core CPU; 16 Gb Ram; 192 SSD 

 Dịch vụ: Mysql 5.7 

+ Máy chủ Web Database 2 (Master vs slave): 

 OS: Ubuntu 18+ 

 Tài nguyên: 16 core CPU; 16 Gb Ram; 192 SSD 

 Dịch vụ: Mysql 5.7 

+ Máy chủ VCR SERVER NODE 1: 

 OS: Ubuntu 18+ 

 Tài nguyên: 8 core CPU; 16 Gb Ram; 500 SSD 

 Dịch vụ: Mysql 5.7, SSL, HTML5, Bigbluebutton 

+ Máy chủ VCR SERVER NODE 2: 

 OS: Ubuntu 18+ 

 Tài nguyên: 8 core CPU; 16 Gb Ram; 500 SSD 

 Dịch vụ: Mysql 5.7, SSL, HTML5, Bigbluebutton 

+ Máy chủ VCR SERVER NODE 3: 

 OS: Ubuntu 18+ 

 Tài nguyên: 8 core CPU; 16 Gb Ram; 500 SSD 

 Dịch vụ: Mysql 5.7, SSL, HTML5, Bigbluebutton 

+ SAN / NAS: STORAGE 
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 Tài nguyên: 1000 HDD 

Danh sách các máy chủ ảo vận hành phần mềm quản lý đào tạo, hành chính điện 

tử, công thông tin sinh viên …  

+ Máy chủ Web: CỔNG THÔNG TIN HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ  

 OS: Windown Server  

 1 Ip tĩnh 

 Tài nguyên: 8 core CPU; 24 Gb Ram; 400 SSD 

 Dịch vụ: IIS: SSL 

+ Máy chủ Web: CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN 

 OS: Windown Server  

 1 Ip tĩnh 

 Tài nguyên: 8 core CPU; 24 Gb Ram; 200 SSD 

 Dịch vụ: IIS: SSL 

+ Máy chủ Web: CỔNG THÔNG TIN KHẢO SÁT 

 OS: Windown Server  

 1 Ip tĩnh 

 Tài nguyên: 8 core CPU; 24 Gb Ram; 200 SSD 

 Dịch vụ: IIS: SSL 

+ Máy chủ Web: TRA CỨU VĂN BẰNG 

 OS: Windown Server  

 1 Ip tĩnh 

 Tài nguyên: 8 core CPU; 24 Gb Ram; 200 SSD 

 Dịch vụ: IIS: SSL 

+ Máy chủ Web: THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ 

 OS: Windown Server  

 1 Ip tĩnh 

 Tài nguyên: 20 core CPU; 64 Gb Ram; 512 SSD 

 Dịch vụ: IIS: SSL 

+ Máy chủ phần mềm: Quản lý Đào tạo, Quản lý nhân sự 

 OS: Windown Server  

 Tài nguyên: 8 core CPU; 32 Gb Ram; 500 SSD 

 Dịch vụ: SQL Server 

Danh sách đường truyền internet ftth (cáp quang) 
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TT 
CƠ 

SỞ 
ĐỊA ĐIỂM 

NHÀ 

CUNG 

CẤP 

ĐƯỜNG 

TRUYỀN 

CÁP 

QUANG 

TÌNH 

TRẠNG 

BĂNG THÔNG 

MỤC ĐÍCH 

ĐƯỜNG 

TRUYỀN Trong 

nước 

Quốc 

tế 

1 
Hà 

Nội 

218 Lĩnh Nam, TP. 

Hà Nội 
VNPT 

Đang 

hoạt động 
400 MB 18MB 

Cung cấp cho hệ 

thống máy chủ 

2 
Hà 

Nội 

218 Lĩnh Nam, TP. 

Hà Nội 
FPT 

Đang 

hoạt động 
400 MB 18MB 

Cung cấp cho hệ 

thống máy chủ 

3 
Hà 

Nội 

218 Lĩnh Nam, TP. 

Hà Nội 
FPT 

Đang 

hoạt động 
400 MB 18MB 

Internet - Cân 

bằng tải 

4 
Hà 

Nội 

218 Lĩnh Nam, TP. 

Hà Nội 
FPT 

Đang 

hoạt động 
400 MB 18MB 

Internet - Cân 

bằng tải 

5 
Hà 

Nội 

218 Lĩnh Nam, TP. 

Hà Nội 
FPT 

Đang 

hoạt động 
400 MB 18MB 

Internet - Cân 

bằng tải 

6 
Hà 

Nội 

Số 456 Minh Khai, 

TP. Hà Nội 
FPT 

Đang 

hoạt động 
400 MB 18MB 

Internet - Cân 

bằng tải 

7 
Hà 

Nội 

Số 456 Minh Khai, 

TP. Hà Nội 
FPT 

Đang 

hoạt động 
400 MB 18MB 

Internet - Cân 

bằng tải 

8 
Hà 

Nội 

Số 456 Minh Khai, 

TP. Hà Nội 
VNPT 

Đang 

hoạt động 
150 MB 8 MB Mạng VPN 

9 
Hà 

Nội 

Số 456 Minh Khai, 

TP. Hà Nội 
VNPT 

Đang 

hoạt động 
150 MB 8 MB 

Internet - Cân 

bằng tải 

10 
Hà 

Nội 

Số 456 Minh Khai, 

TP. Hà Nội 
VIETTEL 

Đang 

hoạt động 
90 MB 8 MB 

Internet - Cân 

bằng tải 

11 
Nam 

Định 

Số 353 Trần Hưng 

Đạo, TP. Nam Định 
FPT 

Đang 

hoạt động 
400 MB 18MB 

Internet - Cân 

bằng tải 

12 
Nam 

Định 

Số 353 Trần Hưng 

Đạo, TP. Nam Định 
VNPT 

Đang 

hoạt động 
150 MB 8 MB Mạng VPN 

13 
Nam 

Định 

Mỹ Xá, TP. Nam 

Định 
VNPT 

Đang 

hoạt động 
150 MB 8 MB Internet 

 

Hạ tầng phần mềm 

Hệ thống quản lý học tập: Hệ thống quản lý đào tạo PMT-EMS của Trường Đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 
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Hệ thống học tập LMS 

 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sử dụng hệ thống quản lý nội 

dung học tập trên nền tảng Moodle, đây là một nền tảng cho học trực tuyến có mã 

nguồn mở có số lượng rất lớn người sử dụng. Moodle nổi bật là thiết kế hướng tới giáo 

dục, với giao diện trực quan, giảng viên chỉ mất một thời gian ngắn để làm quen và có 

thể sử dụng thành thạo. Moodle được viết bằng PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu SQL, 

được cài đặt và chạy trên hệ điều hành Linux. Hệ thống quản lý nội dung học tập của 

Uneti có các tính năng chính sau: 

 + Xem bài giảng tương tác: Tương tác trên bài giảng elearning chuẩn SCORM, 

Slide bài giảng, trên video (MP4) bài giảng. 

 + Diễn đàn lớp học Forum: Trao đổi, tương tác thảo luận trên hệ thống, Công 

nghệ trao đổi theo phương pháp sư phạm định hướng,… 

 + Bài luyện tập: có 16 định dạng khau, phản hồi kết quả ngay đến người học,… 

 + Bài tập cá nhân, nhóm: Nộp bài tập với các định dạng: fiel hoặc online text, 

chấm bài tập online ngay trên hệ thống, chia nhỏ bài tập, nộp, chấm bài và nhận xét 

liên tục… 

 + Help Desk (hỏi đáp ): Hỗ trợ giải đáp 1-1 giữa học viên, sinh viên 

 + Lớp học ảo trực tuyến (VCR): Lớp học ảo trực tuyến tương tác đa chiều: 

Công cụ giảng dạy đa dạng, chat, video, webcam, chia sẻ màn hình, chia nhóm học 

tập… 

 + Hệ thống thông báo (Notification): Thông báo làm bài, nộp bài, nhiệm vụ học 

tập, sự kiện khóa học. Kết nối đa kênh giữa sinh viên, giảng viên trong thời gian thực. 

 + Quản lý thiết kế khóa học: Quản trị danh mục, thông tin học phần, quản trị 

thiết lập các tỉ lệ, nhiệm vụ học tập tập trung, Tạo ra khóa học tự động theo kế hoạch 

có sẵn, Tự động đưa danh sách sinh viên vào khóa học. 

2.6.2. Thư viện 

Thư viện của Nhà trường có 7.467 đầu sách (47.677 bản in) và 1.896 bản tài liệu 

số hoá bao gồm: giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo, từ điển, đề tài NCKH, luận 

án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp… bằng tiếng Việt và ngoại văn. Nội dung vốn tài 

liệu, sách báo đảm bảo đáp ứng tương đối đầy đủ những yêu cầu cơ bản cho các 

chuyên ngành đào tạo của nhà trường. Toàn bộ nguồn học liệu trong thư viện đều được 

quản lý bằng phần mềm chuyên dụng và được đưa lên mạng để bạn đọc tra cứu. 

Nhà trường triển khai “Thư viện Số” tại địa chỉ htttps://lib.uneti.edu.vn. và các 

trang thiết bị hiện đại như: máy chủ, máy trạm cấu hình lớn, máy scaner, máy in mạng, 

in mầu, các thiết bị an ninh (cổng từ, camera quan sát)… góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động của Thư viện điện tử, phục vụ dạy, học và NCKH trong toàn trường. 

htttps://lib.uneti.edu.vn/
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Ngoài ra, trung tâm thư viện hiện có cơ sở dữ liệu liên kết với Đại học Bách Hà 

Nội, tạp chí điện tử Emerald Publishing, Sage Journals, Igpublish, Springer, 

ScienceDirect... 

Nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và phần mềm 

quản lý chuyên dụng cho Thư viện, hệ thống máy chủ cấu lớn, đường truyền tốc độ 

cao. Nguồn lực thông tin ngày càng đa dạng và phong phú (bao gồm cả tài liệu truyền 

thống và các nguồn tin điện tử) đảm bảo đáp ứng tương đối đầy đủ những yêu cầu cơ 

bản của công tác đào tạo trong nhà trường. 

2.6.3. Học liệu 

a. Học liệu hiện có tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Website học trực tuyến tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được 

phát triển liên tục từ năm 2020 đến nay tại địa chỉ htttps://lib.uneti.edu.vn và 

http://lms.uneti.edu.vn/. Số học liệu đã được xây dựng phục vụ dạy – học trực tuyến 

cho các ngành đến nay đạt khoảng trên 50% tổng số học phần. Hiện nay, các học liệu 

đang được tiếp tục tiến hành xây dựng với các để đảm bảo việc tổ chức đào tạo từ xa 

hiệu quả. 

Từ nhiều năm nay, một số học phần đã được nhà trường cho phép tiến hành triển 

khai đào tạo trực tuyến hoặc kết hợp giữa đào tạo truyền thống và một phần trực tuyến. 

Chất lượng đào tạo của các học phần luôn được đảm bảo. 

b. Kế hoạch xây dựng học liệu 

Ngoài các học liệu hiện có, để đảm bảo yêu cầu về học liệu ĐTTX trong mục g, 

khoản 7, điều 3, thông tư 10, đối tác Onschool cam kết cung cấp hệ thống học liệu, bài 

giảng, tài liệu tham khảo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới mà Onschool có 

bản quyền.  

Toàn bộ hệ thống bài giảng, tài liệu tham khảo đã được chuẩn hóa do các giảng 

viên hàng đầu trong và ngoài nước thuộc quyền quản lý của Onschool. 

Onschool cam kết cùng trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp lựa chọn, 

xây dựng và hoàn thiện hệ thống học liệu chính, học liệu bổ trợ phù hợp với phương 

thức ĐTTX cho năm đầu và có kế hoạch xây dựng học liệu cho các năm còn lại. 

Học liệu của các ngành đào tạo theo phương thức từ xa được thiết kế dựa trên 

học liệu chuẩn của chương trình đào tạo hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật Công nghiệp. 

Giáo trình, học liệu viết cho người tự học; có thể truyền tải trên mạng như một 

giáo trình điện tử. Học liệu của chương trình sẽ được sử dụng để hỗ trợ các giảng viên 

và học viên dưới nhiều dạng khác nhau và được truyền tải trên nhiều phương tiện tùy 

theo nhu cầu của người học: sách, tài liệu in ấn, tài liệu đa phương tiện, băng đĩa CD, 

VCD, DVD, CD - ROM, USB, qua mạng, các thiết bị cầm tay… 

htttps://lib.uneti.edu.vn/
http://lms.uneti.edu.vn/
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Thông qua việc liên kết hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, học liệu cho 

người tự học được xây dựng theo tiêu chuẩn học liệu tự học và sẽ được phát triển 

thành học liệu đa phương tiện, nhằm mục đích hỗ trợ tối đa cho người học theo 

phương thức tự học là chính, và đảm bảo khả năng liên thông giữa các trường trong và 

ngoài nước.  

Tháng 4 năm 2022, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã ký Thoả 

thuận hợp tác với Onschool về việc cung cấp nền tảng Công nghệ và Dịch vụ phần 

mềm E-learning và dịch vụ hỗ trợ đào tạo phục vụ đào tạo từ xa. Hai bên phối hợp lựa 

chọn, thống nhất xây dựng và hoàn thiện học liệu cho những học phần của những năm 

học đầu tiên. Việc lựa chọn xây dựng học liệu sẽ có sự tham gia của Phòng Đào tạo, 

các Khoa, Bộ môn chuyên môn, các giảng viên đã được tập huấn về ĐTTX và phía 

Onschool. Dự kiến trước 30/7/2022 sẽ hoàn thành học liệu của 2/3 số học phần của 

chương trình ĐTTX cho những năm đầu, dự kiến đến cuối năm học 2022-2023 sẽ 

hoàn thành toàn bộ các học phần còn lại trong chương trình đào tạo. 

2.7. Hình thức đào tạo và cấp bằng 

Các chương trình đào tạo được thực hiện thông qua hình thức đào tạo từ xa. 

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo chính quy của 

của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã được phê duyệt. 

Chương trình được thiết kế linh hoạt, mềm dẻo để người học có thể chủ động 

trong việc lựa chọn các module học các học phần. Các chương trình đào tạo được quản 

lý theo quy trình chuẩn, có kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và được thiết kế theo học phần/tín chỉ để đảm bảo tính liên thông. 

Khi tốt nghiệp chương trình này, học viên sẽ được cấp bằng đại học chính quy. 

Trong Bằng hoặc/và Bảng điểm có thể ghi tên ngành, chuyên ngành đào tạo. 

2.8. Tuyển sinh 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tiến hành tuyển sinh tại trường 

và tiến hành phối hợp với các đối tác (chương trình Onschool, các trung tâm GDTX 

địa phương,...). 

Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, thi tuyển, kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. 

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng tuyển sinh sẽ yêu cầu các thí sinh làm bài kiểm 

tra đánh giá năng lực, viết bài luận, hoặc tiến hành phỏng vấn để làm căn cứ đánh giá 

bổ sung. 

Thời gian tuyển sinh: tuyển sinh liên tục trong năm, khai giảng mỗi năm từ 8-10 

đợt, tùy thuộc vào số lượng đăng ký và nhu cầu của các đối tác. 

Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định cụ thể trong đề án tuyển sinh hàng năm của 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 
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2.9. Tổ chức đào tạo 

Tổ chức đào tạo từ xa được thực hiện theo học chế tín chỉ. Sinh viên được xem 

xét, công nhận kết quả học tập để chuyển đổi, miễn trừ những học phần đã tích luỹ ở 

các chương trình đào tạo cấp văn bằng khác. 

Đặc thù của mô hình đào tạo từ xa là sự tự học của học viên ở mức độ cao. Hầu 

hết các công tác quản lý cũng như thông tin, trao đổi đều được tiến thông qua hệ thống 

công nghệ đào tạo và quản lý từ xa (online hoặc offline). 

Trước khi bắt đầu chính thức khóa học, sinh viên sẽ tham gia khóa học nhập môn 

Internet và Elearning. Hướng dẫn học E-learning để thông thạo sử dụng các phương 

tiện điện tử (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, ...); Internet và các cách 

thức sử dụng học liệu. 

Việc tổ chức đào tạo gồm có 5 nội dung cơ bản nêu chi tiết dưới đây 

Bước 1: Sinh viên học phần lý thuyết (chi tiết trong phần quy trình tự học) 

Bước 2: Sinh viên trao đổi thảo luận với giảng viên qua diễn đàn (chi tiết trong 

phần trao đổi thảo luận) 

Bước 3: Sinh viên ôn lại kiến thức thu được thông qua các bài thực hành (chi tiết 

trong phần luyện tập thực hành) 

Bước 4: Trước khi thi hết môn; sinh viên sẽ được ôn tập lại toàn bộ kiến thức 

(chi tiết trong phần luyện tập thực hành) 

Bước 5: Đánh giá cuối học phần: hình thức thi tập trung (chi tiết trong phần đánh 

giá) 

* Quy trình tự học 

Tăng cường thời gian tự học, tự nghiên cứu cho người học theo các phương pháp 

học tập hiện đại. Áp dụng những thành tựu mới trong lĩnh vực nghiên cứu, đổi mới 

công nghệ giáo dục từ khâu cải tiến nội dung chương trình, phương pháp dạy-học tới 

việc áp dụng tổng hợp các phương tiện kỹ thuật. Học liệu điện tử dưới dạng file mềm, 

ứng dụng hệ thống phòng học truyền hình hai chiều qua mạng ADSL (video 

conference), dạy - học qua mạng máy tính LAN và Internet, qua thiết bị di động. 

Người học tiếp nhận bài giảng thuận lợi, thông tin đa chiều, phát huy tính chủ động và 

năng lực tư duy sáng tạo.  

Người học được học thông qua: 

- Bài giảng, giáo trình bằng các phương tiện: file Video, hình ảnh, văn bản, sách, 

website; 

- Thực hành kiểm tra lại các kiến thức được học thông qua ngân hàng bài tập câu 

hỏi và bài tập tình huống; 

- Được hỗ trợ qua mạng (online và offline) qua hệ thống đào tạo E-learning. 

* Trao đổi - thảo luận 
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- Đối với người học có điều kiện vào mạng thường xuyên: ngoài bài giảng lý 

thuyết, mỗi lớp sẽ có diễn đàn riêng của lớp mình, ở đó sinh viên thường xuyên được 

thảo luận trao đổi với nhau và đặt câu hỏi. Trao đổi các vấn đề liên quan tới bài học (lý 

thuyết và thực tế) đang học của mình với giảng viên, và các vấn đề của lớp với các 

thành viên khác. Đưa ra các câu hỏi để giảng viên giải đáp.  

- Đối với người học không có điều kiện vào mạng thường xuyên: chuẩn bị sẵn 

các thắc mắc của mình để thảo luận và được giải đáp trong đợt phụ đạo, hướng dẫn ôn 

tập tập trung, trước khi thi hết môn 1 tuần. 

* Luyện tập - thực hành 

Thực hiện các bài tập, luyện tập, trau dồi kiến thức thông qua ngân hàng câu hỏi, 

bài kiểm tra, bài tập theo tình huống; 

- Học viên được tham gia thực hiện các bài tập, công việc, dự án theo nhóm có 

hướng dẫn từ xa qua mạng của các chuyên gia; 

* Tổ chức hướng dẫn, giải đáp thắc mắc kiến thức, ôn tập cho người học  

Người học sẽ được phụ đạo trước khi thi hết học phần theo hai hình thức: phụ 

đạo trực tuyến qua Internet hoặc phụ đạo tập trung.  

* Đánh giá cuối học phần 

Kỳ thi kết thúc học phần sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành của Trường 

đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Điểm chuyên cần sẽ được giảng viên cho dựa 

trên mức độ đóng góp vào các phần thảo luận trực tuyến và kết quả các bài kiểm tra 

trực tuyến khi kết thúc một hoặc một vài chương/bài học. Việc tổ chức thi kết thúc học 

phần phải được thực hiện tập trung tại nhà trường hoặc tại các cơ sở liên kết, được 

giám sát bởi cán bộ coi thi của Nhà trường. Đề thi kết thúc học phần phải lấy trong 

ngân hàng đề thi chung với hệ chính quy. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần, cách tính 

điểm và xếp hạng tốt nghiệp thực hiện theo các quy định về đào tạo chính quy của 

trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

2.10. Tài chính 

Học phí của chương trình đào tạo từ xa sẽ do Hiệu trưởng quy định theo năm 

học, có cân đối giữa các hình thức đào tạo chính quy, từ xa của các trường đại học 

khác đã triển khai cũng như quy định học phí đối với sinh viên ĐHCQ của Nhà 

trường. Dự kiến mức học phí cho năm học 2022 – 2023 của Chương trình đào tạo từ 

xa giống như ĐHCQ, hàng năm học phí có thể tăng ở mức 10%. 

Chế độ thanh toán giờ coi thi, chấm thi giữa kỳ, cuối kỳ, bài tập lớn, đồ án … 

được đề xuất dự kiến như chương trình đào tạo chính quy tại Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Công nghiệp.  

Việc sản xuất học liệu thanh toán theo Hợp đồng với phía đối tác xây dựng học 

liệu. 
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Giảng viên đứng lớp thanh toán theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

Thanh toán quản lý phí cho đơn vị quản lý đào tạo, cán bộ quản lý đào tạo và các 

khoản thanh toán khác dự kiến thực hiện theo các quy chế chi tiêu nội bộ của Trường 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

2.11. Đảm bảo chất lượng 

Chương trình, giáo trình, tài liệu học tập của chương trình đào tạo từ xa xây dựng 

như chương trình đào tạo chính quy tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

(không bao gồm học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng). 

Các học phần và bài giảng được thông qua bởi Trưởng Bộ môn, Khoa chuyên 

môn và trực tiếp do giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp giảng 

dạy. Trường hợp các giảng viên mời giảng từ các cơ sở giáo dục đại học khác do Bộ 

môn và Khoa chuyên môn phụ trách học phần thông qua và được phòng Tổ chức cán 

bộ cấp mã giảng viên. 

Nội dung và hình thức thi kết thúc học phần của chương trình đào tạo từ xa được 

thực hiện giống như chương trình chính quy. Địa điểm thi tại các cơ sở thuộc Trường 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp hoặc các Trạm đào tạo từ xa được phê duyệt 

của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHỐI HỢP VỚI ĐỐI TÁC 

ONSCHOOL 

3.1. Kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện 

Dự kiến hai bên sẽ tiến hành tuyển sinh trước 5 ngành: Kế toán, Quản trị kinh 

doanh, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng và Ngôn ngữ Anh, trong thời 

gian tới sẽ triển khai thêm các chương trình khác theo nhu cầu của của người học. Quá 

trình triển khai dự kiến như sau: 

- Tháng 01/2022 - 03/2022: Đàm phán thống nhất các điều khoản chi tiết. 

- Tháng 04/2022: Ký kết thoả thuận hợp tác. 

- Tháng 05/2022: Ký kết hợp đồng hợp tác chính thức. 

- Tháng 04 - 06/2022: Xây dựng chương trình, học liệu, phương thức đào tạo. 

- Tháng 07-08/2022: Chuẩn bị các công việc để tiến hành tuyển sinh, đào tạo. 

- Tháng 07-08/2022: Tiến hành tuyển sinh. 

- Tháng 09-10/2022: Khai giảng khóa đầu chương trình UNETI-ONSCHOOL. 

3.2. Trách nhiệm thực hiện của các bên 

Nhằm triển khai hiệu quả, nhanh chóng chương trình đào tạo từ xa, Trường Đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp dự kiến triển khai hợp tác với Công ty cổ phần 

công nghệ Giáo dục trực tuyến. Dự kiến trách nhiệm thực hiện các công việc của quá 

trình đào tạo từ xa của các bên như sau:  
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CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 

BÊN A 

UNETI 

Cơ sở đặt 

Trạm đào 

tạo từ xa 

BÊN B 
ONSCHOOL 

Phê 

duyệt 

Thực 

hiện 

Đề 

xuất 

Thực 

hiện 

Đề 

xuất 

Thực 

hiện 

ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ, HỆ THỐNG, HỌC 

LIỆU ĐIỆN TỬ, TUYỂN SINH 
      

 Phối hợp phát triển, duy trì hệ thống LMS x x    x 

 Đầu tư, phát triển hệ thống LMS x    x x 

 
Quản lý, vận hành, phát triển hệ thống 

quảng bá, tư vấn tuyển sinh (CRM) 
x x   

x 
x 

 
Quản lý, vận hành, phát triển hệ thống chăm 

sóc hỗ trợ học viên (SCM) 
x x   

x 
x 

 
Quản lý, vận hành hệ thống phần mềm quản 

lý đào tạo 
x x   x  

 
Quản lý, vận hành hệ thống phần mềm quản 

lý nhân sự giảng dạy 
x x   x  

 
Quản lý, vận hành hệ thống phần mềm giải 

quyết thủ tục hành chính cho người học 
x x   x  

 

Quản lý, vận hành cổng thông tin tuyển sinh 

(theo hệ thống của bên A, để quảng bá cho 

chương trình đào tạo từ xa) 

x x   x  

 

Quản lý, vận hành cổng thông tin đăng ký 

xét tuyển trực tuyến (cho các nguồn thí sinh 

đăng ký trực tiếp với bên A) 

x x   x  

 
Quản lý, vận hành cổng thông tin nhập học 

trực tuyến 
x x   x  

 Quản lý, vận hành cổng thông tin sinh viên x x   x  

 
Quản lý, vận hành cổng thông tin hành 

chính điện tử 
x x   x  

 
Quản lý, vận hành cổng thông tin khảo sát 

sinh viên 
x x   x  

 

Hệ thống cơ sở vật chất: Trung tâm DC; 

Đường truyền; Máy chủ, các thiết bị lưu trữ, 

bảo vệ dữ liệu. Cài đặt các hệ thống phần 

mềm, hệ thống cổng thông tin, hệ thống web 

trên hệ thống hạ tầng máy chủ của bên A. 

 x   x  

 

Triển khai thiết bị và cấu hình để các trạm 

đào tạo sử dụng hệ thống phần mềm của bên 

A tại trạm đào tạo 

 x  x x  

 
Đào tạo cán bộ tại các trạm đào tạo sử dụng 

vận hành hệ thống phần mềm của bên A 
 x  x   

 
Hệ thống cơ sở vật chất phòng thu, quay bài 

giảng 
x x     
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 Phát triển và số hóa học liệu đa phương tiện x x   x x 

 

Phát triển, thiết kế phương pháp đào tạo, 

quy trình quản lý tuyển sinh đào tạo trên 

nền tảng công nghệ E-learning 

x x   x x 

TUYỂN SINH       

 Tuyển sinh và xét tuyển       

  Hồ sơ và phân phối hồ sơ x x   x x 

  Tư vấn và phân loại học viên x x   x x 

  Tiếp nhận hồ sơ xét tuyển từ sinh viên  x    x 

  
Xét và duyệt thí sinh trúng tuyển trên hệ 

thống phần mềm của bên A 
x x     

  
Thu học phí, lệ phí và xuất hoá đơn cho 

học viên bằng hóa đơn của Bên A   
x x   x  

  

Thực hiện việc nhập dữ liệu học viên, lưu 

trữ thông tin học viên phục vụ công tác 

xét tuyển 

x x   x  

  
Cung cấp dữ liệu thông tin học viên đăng 

ký xét tuyển 
x x   x  

  
Tổ chức xét tuyển, ra quyết định trúng 

tuyển cho những học viên đủ điều kiện 
x x x  x  

  Thực hiện thủ tục nhập học, khai giảng x x  x x  

 Công tác tư vấn tuyển sinh       

  
Phê duyệt, ban hành các văn bản pháp lý 

phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh 
x x   x  

  Tổ chức nhân sự để tư vấn tuyển sinh x    x x 

  Nghiên cứu thị trường, quảng bá hình ảnh x x   x x 

TRẠM ĐÀO TẠO TỪ XA       

 
Tìm kiếm, khảo sát các Cơ sở đặt Trạm đào 

tạo từ xa 
x x   x  

 

Phê duyệt, ký kết hợp đồng với các Cơ sở 

đặt Trạm đào tạo từ xa mà Bên B đã khảo 

sát 

x x x  x  

 
Hỗ trợ các thủ tục hợp đồng đặt trạm đào 

tạo từ xa 
x x  x x  

 Phân bổ kinh phí x x     

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO       

 
Pháp lý, thủ tục chuẩn bị cho công tác 

đào tạo 
      

  Phê duyệt, ban hành các văn bản pháp lý x x   x x 
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phục vụ công tác vận hành đào tạo 

  

Xây dựng; ban hành chương trình đào 

tạo; kế hoạch đào tạo toàn khóa (có chi 

tiết thời gian học cụ thể cho từng đợt học, 

từng môn, từng lớp) 

x x   x  

  
Xây dựng; ban hành lộ trình thu học phí 

các kỳ học  
x x   x  

  
Xây dựng; ban hành các biểu mẫu, đơn từ 

học viên 
x x   x  

  

Phê duyệt danh sách giảng viên, cán bộ 

nhân viên Chương trình UNETI-

ONSCHOOL 

x x   x  

 Công tác tổ chức vận hành đào tạo       

  
Tập huấn kỹ năng cho cán bộ, giảng viên 

và quản lý 
x x   x x 

  Quản lý học viên x x  x x x 

  
Hỗ trợ các hoạt động của học viên (học 

bổng, đoàn đội, việc làm…) 
x x  x x x 

  
Quản lý hồ sơ học viên, kết quả học tập 

của học viên thông qua hệ thống LMS 
x x   x x 

  

Thiết kế cấu trúc đề cương chi tiết các 

học phần theo phương pháp elearning; 

xây dựng, vận hành các lớp học trực 

tuyến  

x x   x x 

  Tổ chức, quản lý đội ngũ giảng viên x x   x  

  
Tổ chức và giám sát chất lượng hoạt động 

của các tổ giảng viên 
x x   x  

  

Hạ tầng công nghệ và thiết bị E-learning 

chung (Hệ thống quản lý học tập, quản lý 

thông tin học viên; chăm sóc hỗ trợ học 

viên; tuyển sinh) 

x x   x x 

  

Thiết lập, duy trì hệ thống công nghệ 

thông tin, đường truyền nhằm giám sát 

công tác quản lý đào tạo, công tác tổ chức 

thi tại các trạm. 

x x   x x 

 Hỗ trợ giảng dạy       

  
Tổ chức đội ngũ chuyên viên hỗ trợ học 

tập cho học viên học tập qua mạng 
x x   x x 

  Tổ chức đội ngũ cán bộ hỗ trợ giảng dạy x x   x x 
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Tổ chức dịch vụ một cửa 24x72 với học 

viên, giảng viên 
x x   x x 

  
Duy trì hệ thống phục vụ học tập và giảng 

dạy theo phương thức E-learning 
x x   x x 

 Khảo thí, tốt nghiệp       

  
Tổ chức thực hiện thi kiểm tra, đánh giá 

hết học phần. 
x x  x x  

  
Thực hiện thủ tục xuất điểm, nhập điểm 

trên hệ thống học tập LMS 
x x   x  

  Thực hiện thủ tục xét tốt nghiệp x x  x x  

  
Tổ chức tốt nghiệp và cấp bằng đại học 

cho học viên 
x x  x x  

 
CSVC và thiết bị giảng dạy (phòng học + 

cán bộ) 
      

  
Cơ sở vật chất và thiết bị cơ bản như 

phòng học, phòng thi tại địa điểm đào tạo 
x x  x x  

  
Cử cán bộ giám sát và theo dõi quản lý 

lớp tại các trạm 
x x  x x  

3.3. Các hệ thống công nghệ 

Hiện nay hệ thống công nghệ đã được Onschool triển khai nhằm phục vụ quá 

trình đào tạo từ xa ở các trường đại học hợp tác, bao gồm rất nhiều phần mềm trực 

tuyến, cổng thông tin điện tử liên quan đến các quá trình học tập, học phí, khảo thí... 

Cụ thể: 

- Cổng thông tin trực tuyến của Chương trình hợp tác: là trang thông tin điện tử 

nơi cập nhật thông tin của Chương trình hợp tác, bao gồm các thông tin tuyển sinh của 

Chương trình, giới thiệu về Chương trình đào tạo, thông báo của Nhà trường và các tin 

tức sự kiện về hoạt động học và giảng dạy của học viên, giảng viên. 

- Phần mềm quản lý thu học phí (SIS): Là phần mềm hỗ trợ, quản lý các hoạt 

động thu học phí của Chương trình hợp tác. 

- Phần mềm quản lý văn bản, công văn (DMS): Là phần mềm thống kê và quản 

lý các mẫu biểu, văn bản, công văn từ các đơn vị liên quan. Các mẫu biểu luôn được 

cập nhật để phục vụ công việc hoạt động chung cho chương trình hợp tác. 

- Phần mềm quản lý nhân sự (HRM): Quản lý danh sách nhân sự, cố vấn học tập, 

chấm công, tiền lương, bảo hiểm và các hoạt động khác của nhân sự tham gia trong 

chương trình hợp tác. 
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- Phần mềm tuyển sinh (CRM): Là phần mềm quản lý, hỗ trợ cho công tác tuyển 

sinh cho chương trình hợp tác. 

- Phần mềm quản lý đối tác (PRM): Là phần mềm quản lý thông tin các đối tác 

đang và đã hợp tác trong chương trình hợp tác. 

- Phần mềm quản lý học viên (SCM): Là phần mềm quản lý thông tin và quá 

trình học tập của học viên trong chương trình hợp tác. 

- Phần mềm tuyển Giảng viên (TAM): Là phần mềm quản lý tuyển dụng Giảng 

viên trong chương trình hợp tác. 

- Phần mềm quản lý Giảng viên (TRM): Là phần mềm quản lý thông tin, hợp 

đồng và chăm sóc các giảng viên đang làm việc trong chương trình hợp tác. 

- Phần mềm thi trắc nghiệm (TestPro): Là phần mềm tổ chức các bài thi, môn thi 

cho học viên trên Hệ thống. 

- Phần mềm tổ chức lớp học (LMS): Là phần mềm tổ chức các học phần trực 

tuyến giúp học viên học tập trực tiếp trên Hệ thống này. 

- Phần mềm diễn đàn học viên. 

- Phần mềm giải đáp thắc mắc học viên (H2472) 

- Phần mềm quản lý quá trình học tập (LIPE): là phần mềm theo dõi và thống kê 

các kết quả học tập và chuyên cần của học viên trên Hệ thống đào tạo trực tuyến. Xuất 

điểm chuyên cần của từng học viên. 

3.4. Nhân lực, cơ sở vật chất triển khai Đề án 

- Dự kiến mỗi bộ môn sẽ chuẩn bị ít nhất 2 giảng viên tham gia khóa hướng dẫn 

giảng dạy và hỗ trợ giảng dạy trực tuyến. Mỗi khoa tham gia ĐTTX (4 Khoa) sẽ cử 

một cán bộ chuyên trách phối hợp quản lý và hỗ trợ đào tạo. Các khóa học sẽ do 

chuyên gia phía đối tác Onschool giảng dạy, tập huấn. 

- Toàn bộ chi phí đầu tư hệ thống phần mềm E-learning, chi phí thực hiện xây 

dựng học liệu điện tử, chi phí đào tạo cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ hỗ trợ đào tạo 

sẽ do Nhà trường và phía đối tác ONSCHOOL chịu trách nhiệm đầu tư.  

- Bố trí 01 phòng điều hành trang bị máy tính, màn hình lớn và các thiết bị liên 

quan phục vụ việc quản lý thực hiện đề án. Thành lập Tổ quản lý Chương trình và Đào 

tạo từ xa trực thuộc Phòng Đào tạo có chức năng nhiệm vụ quản lý các chương trình 

ĐTTX và thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Phòng Đào tạo. Bố trí nhân 

sự trước mắt là 06 cán bộ bao gồm 1 Tổ trưởng và 05 cán bộ phụ trách kỹ thuật, tuyển 

sinh, đào tạo. 

3.5. Phân bổ nguồn thu 

Phân bổ nguồn thu do sinh viên đóng góp (học phí, lệ phí) và nguồn thu có từ 

hợp đồng hợp tác nhưng không do sinh viên đóng góp dự kiến theo tỉ lệ như sau: 

- UNETI: 55% - 58%. 
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- ONSCHOOL: 42% - 45%. 

4. ĐỀ XUẤT 

4.1. Về tổ chức và nhân sự 

Đề nghị Nhà trường xem xét thành lập Tổ Quản lý Chương trình và Đào tạo từ xa 

thuộc phòng Đào tạo, bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ để phù hợp với tình hình mới. 

Đề xuất bổ sung thêm 01 Tổ trưởng, 01 cán bộ phụ trách tuyển sinh, 01 cán bộ 

phụ trách đào tạo, 03 cán bộ phụ trách kỹ thuật. Nhân sự sẽ kết hợp giữa nhân sự hiện 

tại của Phòng Đào tạo (03 người) và các cán bộ, giảng viên trong trường hoặc tuyển 

mới (03 người). 

Đề nghị các Khoa, Bộ môn cử giảng viên và cán bộ tham gia Đề án để đảm bảo 

thực hiện đúng tiến độ của Đề án. 

4.2. Về cơ sở vật chất 

Đề nghị Nhà trường bố trí một phòng điều hành cho Tổ Quản lý Chương trình và 

Đào tạo từ xa diện tích từ 30 - 40m2 tại cơ sở Lĩnh Nam, có các trang thiết bị máy 

tính, máy in, bàn ghế, tủ tài liệu làm việc cho 6 người, và hệ thống đường truyền 

Internet, đường điện thoại để có đảm bảo hoạt động quản lý đào tạo từ xa. 

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG  

      

         (đã ký) 

 

        TS. Trần Hoàng Long 

 

 

 


