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Tổng quan về Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng Nền kinh tế kỹ
thuật số: 38% 

Xếp thứ 5 thế giới về đà phát

triển kỹ thuật số (2020 - DII).

97.75 triệu người Tình trạng phát triển Hệ sinh thái EdTech ở Việt Nam

Chính phủ chú trọng phát triển nguồn nhân lực
có trình độ công nghệ cao.

Sự khác biệt Bắc/Nam: truyền thống ở Miền
Bắc | Năng động, đổi mới, thân thiện với
doanh nghiệp và người dùng ở Miền Nam

Male 49.9%Female 50.1%

Nền kinh tế kỹ thuật số của Việt
Nam (2019): 12 tỷ USD

2016-2019: Chỉ số xã hội số tăng
nhanh nhất

Việt Nam có nhiều thuận lợi nhưng
phát triển chưa đồng đều để có thể
trở thành cường quốc kỹ thuật số

Thị trường giáo dục số Việt Nam
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Tỷ lệ sử dụng Internet của Việt Nam



Nguồn: The Inclusive Internet Index Simulator (2020)

Người dùng Internet ở Việt Nam

- 2010 – 2019: +45 triệu thuê
bao Internet di động mới
(46% dân số)

- Tháng 1/ 2011: 68.72 triệu
người dùng Internet.

- 2020 – 2021: Lượng người
dùng Internet ở Việt Nam 
tăng 551 nghìn người (+0.8%)

- Tỷ lệ truy cập Internet ở Việt
Nam: 70.3% (Tháng 1/2021 –
Kemp, 2021)

Chỉ số truy cập Internet của Việt Nam 
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1. Cơ sở hạ tầng
IF 1 (Điện thoại, kết nối Internet, Thống kê người dùng)

Tổng quan việc sử dụng Internet

Tính khả dụng
Tính khả dụng





Xếp hạng chỉ số kết nối của Việt Nam

Kết quả mà Việt Nam đạt được
chủ yếu dựa vào những cải thiện
nhanh của các chỉ số kết nối.

Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong
việc phổ cập kết nối Internet 
(Tiệm cận 0% những năm 90 lên 64% dân
số như hiện nay)

Khả năng kết nối

Phí băng thông rộng cố định hàng tháng

Thiết bị di động 500MB, trả trước, chi phí

Phí băng thông rộng cố định

Thuê bao di động
Vùng phủ sóng tối thiểu LTE / WiMAX

USB 1GB, trả sau, Tốc độ

Tốc độ băng thông cố định; Mbit/s

Chỉ số ứng dụng Kỹ thuật số



Việt Nam cần cải thiện chất lượng và tốc độ của cơ sở hạ tầng internet. 
(World Bank, 2021). 

Việt Nam là một trong những quốc
gia đầu tiên trên TG thử nghiệm 5G

Cần mở rộng thêm mạng cáp 
quang băng thông rộng

(Dione, 2020). 

Khuyến khích cạnh tranh cùng với 
chuỗi băng thông rộng và tạo điều kiện 

chia sẻ cơ sở hạ tầng. (Dione, 2020) 

Đối với mạng di động, tốc độ tải
xuống là 34,51 Mbps

(Nguyen, 2020)

Tốc độ kết nối Internet tại Việt Nam

Source: Kemp (2021)

Cơ sở hạ tầng



Source: Kemp (2021)



Source: Kemp (2021)



IF3. Khả năng tiếp cận điện năng

IF4. TV/ Đài phát thanh

Theo báo cáo của World Bank (2020): 99,4% dân số ở Việt Nam đã 
được sử dụng điện vào năm 2019.

Phát sóng chương trình học: sự khác biệt về kỹ năng số, sự tương tác của 
học sinh với việc học trực tuyến, sự khác biệt giữa các khu vực.

Vẫn còn những thách thức: nguồn lực hạn chế, động lực của giáo viên, đánh 
giá đào tạo từ xa và các hệ thống trường học khác nhau.

C E R T I F I C A T E



2. Chính phủ
GO1. Chính sách / Kinh phí

Bộ Giáo dục thúc đẩy 
chuyển đổi số ở Việt Nam

Ban chỉ đạo quốc gia
về chuyển đổi số

MOF
Tài trợ cho

chuyển đổi số
OOG

Dịch vụ kỹ thuật số

MOIT
Kinh tế kỹ thuật 
số, Thương mại 

điện tử

SBV
Thanh toán kỹ

thuật sốMPI
Công nghiệp 4.0, 
Doanh nghiệp số

MPS
Bảo vệ quyền riêng

tư, Đăng ký công
dân, An ninh mạng

MIC
Chuyển đổi kỹ thuật
số, Quản trị dữ liệu, 
Bảo mật thông tin



Các khó khăn trong việc áp dụng công nghệ ở Việt Nam

Source: World Bank (2021) 

Cơ sở hạ tầng chưa phát triển

Nguyên nhân khác

Quy định của chính phủ

Ngân sách hạn chế

Năng lực hạn chế

Thiếu nhu cầu và không chắc 
chắn



Các chính sách, dự án và tài trợ EdTech của Chính phủ

Chi tiêu cho giáo dục cao (khoản 6% of GDP)
Chi tiêu giáo dục: gần 20% tổng chi ngân
sách Nhà nước

EdTech cần được quan tâm hơn nữa trong 
khuôn khổ pháp luật Việt Nam

Có khác biệt giữa các quy định liên quan đến 
giáo dục và các quy trình thực tế do sự phát 
triển vượt bậc của EdTech tại Việt Nam

Việt Nam có sự khác biệt và đa dạng về hệ
thống giáo dục

Cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với EdTech 
được thể hiện thông qua các chính sách, quy 

hoạch tổng thể và các sáng kiến quốc gia

Để hỗ trợ đầu tư cho các trường mẫu giáo và 
phổ thông, năm 2018, Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số 86/2018 / NĐ-CP



GO2 (Chương trình và nội dung)

IC3 - Chứng nhận kỹ năng số
• 455 trường học và hơn 800 trung tâm dạy nghề

• Sinh viên Việt Nam cần có kỹ năng để cạnh tranh trong thị trường lao động

• Nhu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy

• Chứng nhận Certiport Internet and Digital Literacy (IC3) – do IIG Việt nam đề xuất

• GDVT và IIG Việt Nam: nhiều chương trình thí điểm tại các trường dạy nghề và cao
đẳng

▪ Truy cập Internet

▪ Băng thông thấp.

C E R T I F I C A T E



GO2 (Chương trình và nội dung học)

Các kết quả:

• 250 giảng viên được nhận chứng chỉ Nhà giáo đạt tiêu chuẩn IC3 

• 11,000+ sinh viên từ 76+ trường dạy nghề và cao đẳng đã tham gia vào
chương trình thí điểm

• Các trường dạy nghề và cao đẳng nhận thấy chương trình giảng dạy IC3 
rất hữu ích cho sinh viên và tầm quan trọng của việc xây dựng lộ trình 
học tập hoàn chỉnh đối với sự tiến bộ của sinh viên. IC3 tạo ra một giải 
pháp hoàn chỉnh cho nhà trường và họ có kế hoạch đưa chứng chỉ này 
vào chương trình học chính khóa của mình (Certiport, 2017).



GO3 (Đo lường hiệu quả giáo dục)

• The EMIS – Hệ thống Thông tin Quản lý Giáo dục là giải pháp giúp Bộ Giáo dục và Đào
tạo nâng cao chất lượng và quản lý dữ liệu. 

• Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý dữ liệu và thông tin đặc biệt là
với các trường công lập. 

• “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý giáo dục đại học (HEMIS)” và “Cải thiện Hiệu
quả Giáo dục Đại học ở Việt Nam”

• Bộ GD & ĐT đang có kế hoạch phê duyệt Thông tư số hóa quản lý cơ sở dữ liệu giáo dục và 
đào tạo 

• Tháng 12 năm 2021, Chương trình ETEP về “Ứng dụng CNTT trong quản lý dữ liệu trong các 
trường phổ thông” đã được triển khai cho hơn 300 giáo viên và cán bộ quản lý.



Các văn bản luật

Nghị quyết số 29-NQ/TW
Đổi mới toàn diện trong giáo
dục: tăng cường vai trò của
công nghệ thông tin và Khoa 
học công nghệ.

Văn bản 4983/BGDĐT-CNTT
Hướng dẫn ứng dụng CNTT-TT

Văn bản số 4003/BGDĐT-CNTT
Tăng cường ứng dụng CNTT 
trong nội dung, phương pháp 
học tập và đánh giá cũng như 
giáo dục và quản lý nhà 
trường.

Văn bản số 4096/BGDĐT-CNTT
Thu thập và quản lý dữ liệu.

T11, 2013

T9, 2015

T10, 2020

T9, 2021



GO4 (Đào tạo)

Việt Nam đứng cuối khu vực về kỹ năng số của lượng lao động



3. Trường học/ giáo viên

http://elearning.moet.e
du.vn

https://eitsc.edu.vn

Before Covid-19 Trong thời kì đại dịch

• Học trực tuyến trở
thành một điều tất yếu

• Văn bản 4003 / BGDĐT-
CNTT ngày 07/10/2020 • CNTT trong quản lý và 

điều hành giáo dục
• ICT nhằm hỗ trợ đổi mới
• Bồi dưỡng kỹ năng CNTT 

/ Kỹ thuật số
• Tăng cường cơ sở hạ 

tầng và trang thiết bị

Các mục tiêu chính về
ứng dụng CNTT-TT

• Đào tạo trực tuyến
nhận được ít sự
quan tâm

• Bộ GD & ĐT ban 
hành Thông tư số 
21/2017 / TT-
BGDĐT

Trước Covid-19

ST1 (Năng lực EdTech của giáo viên)

28%

76%

Vinh, Le and others (2019)

• Bộ GD & ĐT khuyến
khích nguồn nội
dung E-learning

• Bộ GD & ĐT thúc
đẩy hệ thống học
tập điện tử

24.00% 25.00% 26.00% 27.00%

Examination and…

Develop…

Using teaching…

IT application…

Professional…

Student…

Nội dung đào tạo của
giáo viên

http://elearning.moet.edu.vn/
https://eitsc.edu.vn/


Ứng dụng tương tác 
trực tuyến

Hệ thống quản lý học
tập (LMS)

Ứng dụng Ghi chú và
Bảng trắng

Ứng dụng thuyết
trình/ trình chiếu

Ứng dụng Tương tác, 
Thực hành và Đánh giá

3. Trường học/ giáo viên
ST2 (Thiết bị và phần mềm)

Nền tảng dạy và học trực tuyến sẵn có tại Việt Nam



Quyết định 1559 
/ QĐ-TTg

T9 - 2015 

Quyết định 117 / 
QĐ-TTg

25, T1 - 2017 

Văn bản 1166 / 
BGDĐT-CNTT

T1 - 2017 

Quyết định
749/QD- TTg

T6 - 2020 

Quyết định
4919_QD_BGDDT 

T12 - 2020

Phát triển Đào tạo
Từ xa Giai đoạn
2015-2020.

Tăng cường ứng 
dụng CNTT trong 
quản lý và hỗ trợ 
giảng dạy, học tập, 
nghiên cứu

Hướng dẫn thực 
hiện Quyết định 
117 / QĐ-TTg

Phê duyệt Kế hoạch 
chuyển đổi số quốc 
gia đến năm 2025, 
định hướng đến 
năm 2030.

Ứng dụng và phát
triển CNTT-TT cho
Chính phủ số và
đảm bảo an toàn
thông tin của Bộ
GD & ĐT giai đoạn
2021-2025.

Văn bản
4096BGDĐT-CNTT 

T9 - 2021

Thông tư
09/2021/TT-BGDDT 

T3 - 2021

Quy chế quản lý và 
tổ chức lớp học 
trực tuyến K-12 và 
các trung tâm giáo 
dục thường xuyên

Hướng dẫn ứng 
dụng CNTT và quản 
lý giáo dục năm học 
2021-2022.

3. Trường học/ giáo viên
ST3 (Quản trị)



3. Trường học/ giáo viên
ST4 (Tiếp cận cộng đồng)

Sổ liên lạc điện tử



42 giáo viên và hơn 400 học sinhBảo vệ
trẻ em

Đối với giới trẻ: Kỹ năng số không đồng đều 
(UNICEF Việt Nam, 2020).

Đối mặt với các rủi ro như bắt nạt, nghiện 
các trò chơi trực tuyến, gian lận và thực 
hiện hành vi tình dục trực tuyến khi sử 
dụng các nền tảng trực tuyến.

68%
Trẻ em Việt Nam

Khoảng cách giữa trẻ em ở thành thị và
nông thôn ngày càng tăng.

A

B
C

D

4. Học sinh/ phụ huynh
Sp1 (Kỹ năng số của người học)

Nhiều học sinh không có truy cập Internet, thiết bị và kỹ năng số đầy đủ, trong khi
giáo viên phần lớn không quen với công nghệ mới và thiếu đào tạo để sử dụng
hiệu quả các công cụ mới này.

(Tuoi Tre News, 2020) 



4. Học sinh/ phụ huynh
Sp2 (Truy cập trực tuyến và các nội dung của chương trình học)

Khác biệt lớn về mức độ sẵn sàng, kỹ năng số, cơ sở vật chất, hạ tầng và 
học liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số đối với giáo dục mầm non

(Tuoi Tre News, 2020).

SP3 (Hỗ trợ cộng đồng)
Một số cộng đồng, nhóm và cả chính phủ đã khuyến khích quyên góp
thiết bị cho trẻ em nghèo học trực tuyến.

“Kết nối Internet và Máy tính cho học sinh”– MoET 2021



5. Nhà cung cấp – Các đối tác
PR1 (Hệ thống học tập trực tuyến)



Các phân khúc & sản phẩm EdTech

Giáo dục sớm

Luyện thi Hệ thống quản lý đào tạo

Công cụ học tập thế hệ mới Nền tảng học tập trực tuyến

Từ trực tuyến đến ngoại tuyến

Quản lý trường học

Đào tạo công nghệ

Học ngoại ngữ

Đào tạo doanh nghiệp



Các nhà cung cấp EdTech trên thị trường

Có khoảng 15 doanh nghiệp EdTech tại Việt Nam (2017) và hầu hết
là doanh nghiệp khởi nghiệp và B2C

Việt Nam hiện có 27 nhà cung cấp EdTEch với các sản
phẩm dành cho K12 
(EdTech in SouthEast Asia, 2020). 



PR2 (nội dung trực tuyến) PR4 (Đối tác, nhà tài trợ)

Dự án kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho sinh viên

Kết nối Internet và Máy tính cho Sinh viên

Xây dựng Khung năng lực quốc gia về đánh 
giá Chất lượng các Khóa học và Bằng cấp 
Giáo dục Đại học theo hình thức Kết hợp và 
Trực tuyến

Các dự án quốc gia

Các dự án và hỗ trợ của UNICEF

Nhu cầu học trực tuyến tăng cao

Vấn đề về chất lượng giáo dục trực tuyến

Giáo dục STEM được kỳ vọng sẽ thu 
hút nhiều sự quan tâm hơn

(Việt Nam, 2021).

B2C đóng góp tỷ trọng cao nhất về doanh 
thu tại thị trường E-learning Việt Nam (2018)

PR3(tích hợp, đổi mới công nghệ)

Chuẩn bị thế hệ sinh viên cho thị
trường lao động thế kỷ 21

Nâng cao năng lực cho giáo viên VET Việt Nam

Triển lãm DIT và các Nhà cung cấp 
Dịch vụ Giáo dục của Anh

Trường Quốc tế Việt Nam-Phần Lan

5. Nhà cung cấp – Các đối tác



6. Triển vọng cho EdTech tại Việt Nam
Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển thị trường EdTech và do 
đó mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp EdTech của Úc.

Hệ thống giáo dục K-12 của Việt Nam có 15,8 triệu học sinh (2017)

Chính phủ Việt Nam đã tiến hành các cải cách quan trọng đối với
hệ thống giáo dục

Giáo dục phổ thông (lớp 1-12) được cải cách đáng kể trên mọi lĩnh vực.

Các cơ hội hợp tác tiềm năng cho các đối tác EdTech bao gồm:

Nội dung số Sách giáo khoa điện tử

Đào tạo giáo viên Sản phẩm đánh giá



THANK YOU


