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Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục 
tiểu học
Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học ra đời với mục 
tiêu đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong dạy học trực 
tuyến, đáp ứng nhu cầu của cha mẹ học sinh khi con em 
tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học; đồng 
thời, tạo kênh chia sẻ và lan tỏa các vấn đề giáo dục tiểu 
học trong xã hội, chuyển đổi số gắn liền với nền tảng 
khoa học giáo dục và khoa học sư phạm.

Việc hỗ trợ cho giáo viên tiểu học và phụ huynh học sinh 
là nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội và vai trò với cộng 
đồng, khẳng định vị thế tiên phong của ĐHQGHN, trong 
đó có Trường ĐH Giáo dục trong việc hỗ trợ hệ thống 
giáo dục quốc dân, các trường đại học, đội ngũ giảng 
viên, giáo viên trong toàn quốc.

Sau thời gian ra mắt và đi vào hoạt động, đến nay, Kênh 
trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học đã được nhiều giáo 
viên khắp cả nước đánh giá cao về cả quá trình chuyển 
đổi số giáo dục và đào tạo, cũng như các phương pháp 
dạy học tư duy mới đến từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu 
của ĐHQGHN.

Online primary education support channel

The online primary education support channel has been 
built to meet the needs of teachers in online teaching and 
the requirements of students' parents when their children 
temporarily “stop going to school but don't stop learning”; 
and to create a forum to share and to spread primary 
education issues in society as well as promote digital 
transformation associated with the foundation of educational 
and pedagogical science.

The support to primary school teachers and parents is 
aimed at fulfilling VNU’s social responsibility and its role 
to the community and affirming VNU’s pioneering position 
in supporting the national education system as well as 
universities, lecturers, and teachers nationwide.

Launched and put into operation some time ago, the online 
primary education support channel is highly appreciated 
by teachers nationwide for both the digital transformation 
of education and training and the new mindset in teaching 
methods from VNU’s experts.
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Kênh Chất lượng giáo dục đại học 
và nghề nghiệp
Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp hướng 
tới tạo lập và phát triển nền tảng để thúc đẩy văn hóa chất 
lượng của các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam, hoạt 
động trên cơ sở 4 trục nội dung chính gồm: Đảm bảo chất 
lượng, Kiểm định chất lượng, Xếp hạng và đối sánh chất 
lượng giáo dục và Quản trị trường học.

Kênh hướng tới triển khai các hoạt động chính: nghiên 
cứu và tư vấn chính sách; báo cáo và đánh giá giáo dục; 
hội nghị/hội thảo/diễn đàn; bồi dưỡng và tăng cường năng 
lực; tôn vinh, ghi nhận, lan tỏa các thực hành xuất sắc trong 
quản trị đại học. Mục đích cuối cùng của Kênh là tạo được 
nền tảng để phát triển văn hóa chất lượng của các trường 
đại học và cao đẳng Việt Nam.

Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp sẽ góp 
phần phát triển chất lượng giáo dục của ĐHQGHN nói 
riêng, hệ thống giáo dục đại học và nghề nghiệp cả nước 
nói chung. ĐHQGHN giao cho Viện Đảm bảo chất lượng 
giáo dục làm đơn vị đầu mối vận hành và triển khai Kênh.

Vocational and Higher Education 
Quality Hub
The Vocational and Higher Education Quality Hub aims to 
create and develop a platform to promote the quality culture 
of universities and colleges in Vietnam, operating based on 
four main content pillars, including Quality Assurance, Quality 
Accreditation, Education Quality Ranking, Benchmarking and 
School Governance.

The Hub aims to implement the following main activities: 
research and policy consulting; educational reporting and 
evaluation; conference/workshop/forum organizing; capacity 
fostering and strengthening; recognizing, honoring, and 
spreading best practices in university governance. The ultimate 
aim of the Hub is to create a foundation for the development of a 
quality culture of Vietnamese universities and colleges.

The Vocational and Higher Education Quality Hub will contribute 
to developing VNU’s education quality in particular and that 
of the country's higher education and vocational education 
system in general. VNU assigned VNU Institute for Education 
Quality Assurance as the Hub’s liaison institution.
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Kênh đào tạo tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài
Dạy và học tiếng Việt cho các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài là một vấn đề được Đảng và 
Nhà nước hết sức lưu tâm nhằm giữ gìn, củng cố và phát triển ngôn ngữ, bản sắc văn hóa dân 
tộc Việt Nam; khơi dậy và phát huy tinh thần hướng về quê hương, đất nước; góp phần quảng bá 
tiếng Việt và văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Với vai trò là đầu tàu dẫn dắt hệ thống giáo dục tại 
Việt Nam, ĐHQGHN luôn tiên phong xây dựng các chương trình đào tạo, các dự án tầm vóc lớn 
của quốc gia và dân tộc, trong đó, ĐHQGHN đã giao Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn triển 
khai Kênh đào tạo tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong thời gian vừa qua, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đã giao Khoa Việt Nam học và 
Tiếng Việt là đầu mối triển khai các hoạt động đẩy mạnh công tác giảng dạy tiếng Việt và Văn 
hóa Việt Nam cho kiều bào, người nước ngoài và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong 
đó, Nhà trường đã hợp tác với Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài triển khai một 
số hoạt động như tham gia giảng dạy cho lớp tập huấn Kiều bào về phương pháp dạy tiếng; tham 
gia vào đội ngũ tổ chức Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt; Xây dựng Bộ giáo trình gồm 11 hợp phần 
(giai đoạn 1 và 2) hoàn tất vào tháng 12 năm 2021 (dự kiến nghiệm thu ngày 10/12/2021). Các sản 
phẩm có thể đưa vào sử dụng ngay trong năm 2022 khi ĐHQGHN và Trường ĐH Khoa học Xã hội 
và Nhân văn hoàn thiện xong nền tảng trực tuyến, với sự phối hợp của Ủy ban Nhà nước về Người 
Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, Nhà trường sẽ hoàn thành hợp phần bộ 30 đề thi hoàn toàn mới 
và cập nhật cùng bộ hướng dẫn cho giáo viên, phụ huynh dành riêng cho kiều bào.

Vietnamese language training channel for overseas Vietnamese
The teaching and learning Vietnamese of overseas Vietnamese generations are issues of great 
concern to the Party and State in preserving, consolidating and developing the Vietnamese 
language and the Vietnamese cultural identity; arousing and upholding their homeward spirit; 
contributing to the promotion of the Vietnamese language and culture abroad. As the leading 
institution of the education system in Vietnam, VNU has always pioneered in building training 
programs and projects of great values for the era, the country, and the people. VNU assigned 
VNU University of Social Sciences and Humanities to launch the Vietnamese language training 
channel for overseas Vietnamese.

The University of Social Sciences and Humanities has recently assigned the Faculty of 
Vietnamese Studies and Language to be a liaison unit for implementing Vietnamese language 
and culture teaching to overseas Vietnamese and foreigners, which has achieved significant 
results. The University has cooperated with the State Committee for Overseas Vietnamese 
to conduct several activities such as training overseas Vietnamese in language teaching 
methods; participating in building the Honoring Vietnamese Language Project; compiling 
an 11-component curriculum (Phases 1 and 2) completed in December 2021 (accepted on 
December 10, 2021). The products will be put into use in 2022 when VNU and the University of 
Social Sciences and Humanities complete the online platform with the coordination of the State 
Committee for Overseas Vietnamese. The University will complete 30 new and updated tests 
with guidelines for overseas teachers and parents.
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