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 Tóm tắt nội dung  

Học trực tuyến là một công cụ phổ biến kiến thức phù hợp trong thời điểm bắt buộc 

phải giãn cách xã hội. Đây cũng là một cách tiếp cận đầy hứa hẹn để hiện đại hóa hơn nữa 

giáo dục của các cơ quan quản lý môi trường tại Việt Nam. Nó có thể hỗ trợ việc thực hiện 

các chính sách môi trường quốc gia ở các tỉnh bằng cách kết hợp hài hòa kiến thức của 

các cán bộ chịu trách nhiệm trong cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh (Sở TNMT) trong 

việc quản lý các khu vực ô nhiễm. Các khóa học trực tuyến có thể tiếp cận với người dân 

từ các tỉnh thành khác nhau, do đó giảm số lượng công chức phải di chuyển đường dài 

đến các cơ sở giáo dục.  

Thay mặt Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân Liên bang Đức, 

Viện Các vấn đề Môi trường Độc lập (UfU eV) đã phân tích nhu cầu, điều kiện tiên quyết 

và phạm vi hiện có của các nền tảng học trực tuyến cho giáo dục môi trường và quản lý 

khu vực ô nhiễm tại Việt Nam trong nghiên cứu “Cấu trúc, hình thức và nội dung của một 

nền tảng học tập trực tuyến về quản lý khu vực ô nhiễm ở Việt Nam”. Là một phần của 

dự án DigiViet, trọng tâm của nghiên cứu là đề xuất học trực tuyến cho các cơ quan chức 

năng Việt Nam được giao nhiệm vụ bảo vệ môi trường.  

Triển vọng của nền tảng học trực tuyến đối với công tác quản lý (môi trường) tại Việt 

Nam có rất nhiều hứa hẹn: Thái độ tích cực của chính phủ đối với việc số hóa lĩnh vực giáo 

dục, các văn bản pháp quy hỗ trợ và sự hỗ trợ của chính phủ đối với các cơ hội học tập 

trên nền tảng số trong các cơ sở giáo dục cung cấp một khung đầy hứa hẹn cho việc học 

trực tuyến. 

 

https://www.ufu.de/en/projekt/digiviet/
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   Học trực tuyến tại Việt Nam  

Với tốc độ tăng trưởng 44,3% trong năm 2017, Việt Nam cho thấy mức tăng 

cao nhất trong lĩnh vực học trực tuyến ở Châu Á. Năm 2018, thị trường EdTech tại 

Việt Nam đã nhận được các khoản đầu tư trị giá 55 triệu USD, trong đó 103 các 

doanh nghiệp khởi nghiệp EdTech và Trường Đại học Trực tuyến đầu tiên của Việt 

Nam bắt đầu đi vào hoạt động.  

Các khóa học truyền thống về quản lý đất, nước hoặc chất thải tại các trường 

đại học khoa học và công nghệ ở Việt Nam thường sử dụng các nền tảng trực tuyến 

để biên soạn tài liệu giảng dạy mà mọi người có thể truy cập được (ví dụ qua video 

trực tuyến) và hỗ trợ sinh viên thực hiện nghiên cứu của mình. Các phương pháp 

học tập kết hợp này hiện được khoảng 30% sinh viên Việt Nam sử dụng. Hầu hết 

khoá học trực tuyến hiện có được cung cấp trong các lĩnh vực học tập (lớp 1-12), 

lớp tiếng Anh, kỹ năng mềm, quản lý kinh doanh, CNTT và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển 

sinh đại học. 

Môi trường tích cực này cũng có thể hỗ trợ sự phát triển của các nền tảng học 

trực tuyến để giáo dục (nâng cao) cho nhân viên cơ quan công quyền, đặc biệt là 

trong các lĩnh vực như bảo vệ môi trường và quản lý khu vực ô nhiễm. Tuy nhiên, 

việc sử dụng các khoá học trực tuyến hiện còn nhiều thách thức. Nó đòi hỏi phải có 

thiết bị kỹ thuật và / hoặc đường truyền internet ở các khu vực nông thôn hoặc 

kém phát triển, mà điều này lại rất hạn chế ở các khu vực đó cũng như nhu cầu đào 

tạo kỹ thuật cho những người không quen với các công cụ trực tuyến. Tuy nhiên, 

những thách thức như vậy có thể được khắc phục bằng cách tổ chức và hỗ trợ tốt. 

 

 

   Khung chính trị và pháp lý  

Chính phủ Việt Nam đã xây dựng các quy định pháp lý toàn diện cho việc phát 

triển và quản lý các nền tảng học trực tuyến, do đó, công chúng có nhiệm vụ chung 

là hỗ trợ và mở rộng các công nghệ thông tin như học trực tuyến (xem hình 1). 
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Luật số ° 67/2006/QH11 về công nghệ thông tin quy định các nguyên tắc cơ 

bản trong việc sử dụng CNTT và dữ liệu, trong khi Nghị định số 64/2007/ND-CP quy 

định cụ thể các nguyên tắc này với các cơ quan công quyền. Các nền tảng học trực 

tuyến dành cho các cơ quan công quyền cần tuân thủ các yêu cầu của nghị định số 

72/2013/ND-CP. Với thông tư 12/2016/TT-BGDĐT, Chính phủ đã xây dựng khung 

pháp lý cho việc sử dụng công nghệ thông tin và tổ chức đào tạo về quản lý hành 

chính. Luật học trực tuyến này xác định các nguyên tắc cơ bản để triển khai hiệu 

quả các khóa học trực tuyến và các cấu phần cần thiết của hệ thống học trực tuyến 

như vậy. Luật số 24/2018/QH14 cụ thể hóa các biện pháp và quyền hạn để bảo vệ 

an ninh mạng ở Việt Nam. Cuối cùng, Nghị định số 86/2018/ND-CP hỗ trợ và quản 

lý hợp tác quốc tế và đầu tư trong lĩnh vực giáo dục. 

Việc mở rộng công nghệ thông tin đứng thứ 5 trong 9 mục tiêu chủ yếu của 

ngành giáo dục Việt Nam năm 2019. Việc triển khai mục tiêu này đã được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GD & ĐT) tổ chức thông qua Quy hoạch CNTT trong lĩnh vực giáo 

dục giai đoạn 2016-2020. Các biện pháp như mở rộng học tập trên nền tảng số 

trong các cơ sở giáo dục và cải thiện năng lực sử dụng và ứng dụng CNTT đã được 

hỗ trợ với khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, tương đương 20% ngân sách của quốc gia dành 

cho giáo dục. 

Nếu một nền tảng học trực tuyến cần được phát triển với sự hợp tác của một 

tổ chức đã có nhiệm vụ giáo dục, thì không cần thêm giấy phép để cung cấp các 

khóa đào tạo trực tuyến. Danh mục này bao gồm các trường đại học, viện giáo dục 

 Hình 1: Khung pháp lý cho việc học trực tuyến tại Việt Nam: Các luật, nghị định 
và thông tư theo trình tự thời gian, năm quy định riêng có hiệu lực được thể 
hiện trong phần số hiệu của văn bản 
 

https://vanbanphapluat.co/law-no-67-2006-qh11-of-june-29-2006-on-information-technology
https://vanbanphapluat.co/decree-no-64-2007-nd-cp-of-april-10-2007-on-information-technology-application-in-state-agencies-operations
https://vnnic.vn/en/about/legaldocs/decree-no-72-2013-nd-cp-july-15-2013-management-provision-and-use-internet?lang=en
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=185192
https://hethongphapluat.com/law-no-24-2018-qh14-dated-june-12-2018-cybersecurity.html
http://www.ukabc.org.uk/wp-content/uploads/2017/09/Vietnam-Decree-86.pdf
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và trung tâm giáo dục từ các bộ ngành của Việt Nam như InNET. Các tổ chức khác 

cần xin cấp phép của Bộ chủ quản. Trong một số trường hợp, cần sự cho phép của 

Bộ GD & ĐT và nội dung học tập cần được sự đồng ý của hội đồng khoa học. 

 

 

   Kỳ vọng đối với cơ hội học tập trực tuyến  

Là một phần của nghiên cứu DigiViet, các chuyên gia quản lý giáo dục và các 

bộ, ngành cũng như cán bộ từ Sở TN&MT ở các tỉnh thông qua một cuộc khảo sát 

trực tuyến về nhu cầu và mong đợi đối với các khóa học trực tuyến hỗ trợ thực hiện 

công việc. 

Tất cả các chuyên gia được hỏi ý kiến thông qua khảo sát trực tuyến đều khẳng 

định quan tâm đến hình thức học trực tuyến về việc quản lý các khu vực ô nhiễm. 

Ngoài ra, các chuyên gia từ ngành giáo dục và Bộ TNMT hoặc các cơ quan công 

quyền khác coi nền tảng học trực tuyến là một lựa chọn hữu ích và hiệu quả để phổ 

biến kiến thức về quản lý khu vực ô nhiễm tại Việt Nam. Về cơ bản, họ coi các khóa 

học trực tuyến là nơi để tiếp thu các công nghệ mới và trao đổi các vấn đề khoa học 

kỹ thuật. Các phương thức học trực tuyến dường như đại diện cho một sự phát 

triển tích cực hướng tới một nền hành chính công tiến bộ hơn. 

Mặc dù rất quan tâm đến chủ đề này, nhưng hiện nay không có nền tảng học 

trực tuyến nào để đào tạo cán bộ nhà nước công tác trong lĩnh vực quản lý các vấn 

đề môi trường như các khu vực ô nhiễm.  

Để đáp ứng kiến thức và bài học cần thiết cho công việc hàng ngày của họ trong 

lĩnh vực quản lý khu vực ô nhiễm, phần lớn các cán bộ đã đề cập đến việc tiếp thu 

và đào sâu các năng lực và kiến thức cơ bản trong việc xác định và quản lý các khu 

vực ô nhiễm. ¾ số người phỏng vấn coi bí quyết xác định và phân tích khu vực ô 

nhiễm là năng lực đặc biệt quan trọng để thực hiện thành công công việc hàng ngày 

của mình, tiếp theo là kiến thức về khung pháp lý quy định việc quản lý đất bị ô 

nhiễm. Với khoảng một nửa số người được phỏng vấn đồng ý, kiến thức về việc sử 

dụng công nghệ mới đứng ở vị trí thứ ba, tiếp theo là các khía cạnh liên quan đến 

việc xử lý các khu vực được phân loại là ô nhiễm (xem hình 2). 

Một số chuyên gia có ý kiến rằng một số khía cạnh của quản lý khu vực ô nhiễm, 

chẳng hạn như phân tích trong phòng thí nghiệm, không thể chỉ được dạy bởi một 

nền tảng học trực tuyến. Đối với những nội dung này, có thể hiệu quả nếu kết hợp 

các khóa học trực tuyến với các khóa đào tạo bổ sung tại chỗ. 
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Dựa trên những hiểu biết sâu sắc có được từ cuộc phỏng vấn và khảo sát trực 

tuyến, các tác giả của nghiên cứu đã có thể phác thảo cấu trúc và nội dung phù hợp 

của một nền tảng học trực tuyến về quản lý khu vực ô nhiễm.  

Lý tưởng nhất, nội dung của nền tảng học trực tuyến nên tiếp cận người mới 

bắt đầu thông qua các khóa học cơ bản về quản lý khu vực ô nhiễm và sử dụng hồ 

sơ địa chính, nhưng cũng thể hiện các chủ đề đòi hỏi sự chuyển giao quốc tế về hiểu 

biết, kiến thức và công nghệ. Chỉ bằng cách này, nền tảng mới đáp ứng được nhu 

cầu của các cơ quan môi trường cấp tỉnh, cũng như yêu cầu của các chuyên gia 

trong viện trong nước. 

 

 

 

 
Hình 2: Các nội dung ưu tiên của một nền tảng học trực tuyến trong lĩnh vực quản lý 
khu vực ô nhiễm. Được trình bày với số lượng câu trả lời khẳng định từ những người 
tham gia cuộc khảo sát trực tuyến, từ 0 đến 15 sự đồng thuận. 
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   Các ví dụ thành công: Nền tảng và các khoá học trực tuyến  

DigiViet nhận định nền tảng học trực tuyến có thể được xem là những ví dụ 

thực hành tốt trong việc chia sẻ kiến thức và giáo dục trực tuyến cho các cơ quan 

công quyền và nền tảng học trực tuyến chia sẻ kiến thức liên quan đến quản lý chất 

thải, hóa chất và bảo vệ môi trường. Các hộp bên dưới trình bày các điểm chính của 

các ví dụ thành công khác nhau với đường dẫn đến các trang web liên quan. 

 

   

  

Đào tạo COBENEFITS trực 
tuyến của viện năng lượng 

tái tạo  
Khóa học chuyên gia về lợi ích kinh 
tế và xã hội của năng lượng tái tạo 
dành cho các chuyên gia Việt Nam 
làm việc trong khu vực công và tư 
nhân 

Được cung cấp bởi Học viện năng 
lượng tái tạo (RENAC) 

    Nền tảng Mercury và 
           MercuryLearn 

Khóa học chuyên gia trực tuyến 
cung cấp kiến thức về quản lý 
thủy ngân và thúc đẩy trao đổi 
kinh nghiệm và kiến thức 

Được cung cấp bởi UNITAR và 
UNEP 

Hệ thống học tập FiVe  
Xuất khẩu giáo dục  

Công cụ trực tuyến của khoá học 
kĩ thuật điện của trường cao 
đẳng kĩ thuật Việt – Đức  

Được cung cấp bởi 
Landesakademie Leipzig (LAK), 
WMU GmbH Magdeburg, Đại 
học Leipzig và viện SEPT  

Trung tâm học trực tuyến 
FAO 

Các khóa học trực tuyến cho các 
chuyên gia và những người quan 
tâm khác về các chủ đề liên quan 
đến lương thực và nông nghiệp 

Được cung cấp bởi Tổ chức nông 
lương Liên hợp quốc (FAO) 

Đối tác học tập về biến đổi 
khí hậu của LHQ (CC: học tập) 

Khoá học dành cho đối tượng rộng 
rãi người dân hiểu biết thêm về các 
vấn đề liên quan đến khí hậu như 
rừng, giảm nhẹ, thích ứng và tài 
chính khí hậu  

Được cung cấp bởi Chính phủ Thuỵ 
Sĩ và các đối tác LHQ  

Nền tảng hoá chất và chất 
thải  

Video dành cho các chuyên gia ủng 
hộ việc thực hiện các công ước 
Basel, Rotterdam, Stockholm và 
Minamata về hóa chất và chất thải 
nguy hại ở quốc gia của họ. 

Được cung cấp bởi UNITAR, UNEP 
và các bên khác 

Hình 3: Các ví dụ thực hành tốt cho các nền tảng 
học trực tuyến liên quan đến các vấn đề môi 
trường và giáo dục cho các cơ quan công quyền. 
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Tổng quan: Khóa học trực tuyến mẫu dành cho các cơ quan 

quản lý môi trường của Việt Nam 

 
Kết quả tích cực và nhu cầu được xác định trong nghiên cứu DigiViet đã thúc 

đẩy UfU tích hợp việc xây dựng và triển khai một khóa học trực tuyến cho cán bộ 

của các Sở TNMT trong lĩnh vực quản lý khu vực ô nhiễm vào dự án CapaViet2. Khóa 

học sẽ đóng vai trò là một mô hình mẫu để thu thập kinh nghiệm để xây dựng các 

khóa học tiếp theo và một nền tảng học trực tuyến toàn diện hơn về quản lý các 

khu vực ô nhiễm trong trung và dài hạn. 

Với tên gọi Đăng ký khu vực ô nhiễm tại Việt Nam, khóa học trực tuyến sẽ 

được xây dựng dựa trên các tài liệu thông tin hiện có được sử dụng trong các khóa 

học đăng ký khu vực ô nhiễm cho Sở TN&MT ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. 

Đối với người bắt đầu công tác quản lý khu vực ô nhiễm, khóa học trình bày phần 

giới thiệu phù hợp về chủ đề này. Đối với các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm hơn, 

khóa học là cơ hội để ôn lại kiến thức chính và bổ sung thông tin về những phát 

triển mới nhất trong ngành. 

Phiên bản tiếng Việt của khóa học dành riêng cho cán bộ chuyên môn công tác 

tại cơ quan quản lý môi trường Việt Nam. Nó sẽ chỉ mở trong một thời gian nhất 

định, trong thời gian đó những người tham gia có thể nhận được chứng chỉ nếu họ 

hoàn thành đầy đủ khoá học. Phiên bản tiếng Anh sẽ có sẵn trong một thời gian dài 

tại cổng giáo dục trực tuyến của UfU. Khóa học dành cho những người có quan tâm 

thì sẽ không cấp chứng chỉ. 

 

 

Hình 4: các đặc điểm chính của khoá học trực tuyến mẫu về quản lý khu vực 
ô nhiễm trong khuôn khổ dự án CapaViet2 

https://www.ufu.de/en/projekt/capaviet-2/
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