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1. Nguồn nhân lực số hiện nay



Khoảng cách về kỹ năng số khối APEC



So sánh giữa Việt Nam vs. Singapore





2. Đại học số - khung năng lực 
và các thách thức



Sự thay đổi về công việc làm trong tương lai

Người học có nhiều lựa chọn

Covid là phép thử khả năng chống chọi

Công nghệ cho phép tương tác hiệu quả hơn

Tính cấp thiết của đại học số

Gia tăng tốc độ sử dụng Cloud & di động

Chính phủ cần thiết kế lại chính sách và 

cơ chế đầu tư cho đào tạo đại học



Khung năng lực số/lãnh đạo đối với Đại học số

Năng lực số hóa
• Trải nghiệm người dùng/giảng viên/sinh viên
• Tối ưu hóa quy trình giảng dạy và học tập
• Mô hình hoạt động hiệu quả & tiết kiệm

Năng lực lãnh đạo
• Tầm nhìn (Hiệu trưởng/Chủ tịch)
• Nắm bắt xu thế Công Nghệ (Sự kết hợp giữa

Chiến lược và Công Nghệ)
• Quản trị (Governance)
• Kết nối (với tất cả nguồn lực)

Là cái gì?

Như thế nào?



“Quy trình” và “Con người” là thách thức lớn nhất trong quá trình xây dựng đại học số, chứ
không phải “Công nghệ”. Yếu tố “Kinh nghiệm học tập” xếp hạng cuối cùng trong quá trình
đánh giá chất lượng đại học số; “Thiết kế chương trình giảng dạy” và “Kinh nghiệm học
tập” hiện là ưu tiên chính. Xây dựng năng lực số hóa là rất quan trọng!
-> Khảo sát từ 312 lãnh đạo các trường đại học đến từ 30 nước khác nhau

Đại học số - các thách thức



3. Giải pháp “Đại học số” 
đề xuất bởi VLC



01 02

04 03D. Cạnh tranh không 
biên giới 

A. Các hình thức
chứng chỉ mới 

C. Học tập đa kênh
và không giới hạn 

thời gian

B. Kết nối nhà 
trường và doanh

nghiệp 

Chiến lược ưu tiên cho “Đại học số”



Khung năng lực đại học số bao gồm 4 trụ cột chính, 16 domains
và hơn 70 năng lực

Giải pháp Đại học số



Mô hình “Đại học số”



Thank you
Liên hệ: chau.dang@vlotus.vn

0973.966.950 (zalo, whatsapp, telegram)
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