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Abstract: This article presents the situation of the application of information and comunication
technology in management, training and scientific research at Thai Binh University. Based on the
analysis, the author proposed some solutions to manage the application of information and
comunication technology in Thai Binh Univesity with aim to improve the quality and effectiveness
of the management and training of the university
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1. Mở đầu
Nói chung, công nghệ thông tin và truyền thông
(CNTT-TT) sẽ thay đổi cách con người tương tác với
nhau, với tri thức và do đó sẽ thay đổi cách người học
tương tác với người học, với người dạy và với kho tàng
tri thức ngày càng rộng mở của nhân loại. CNTT-TT do
đó sẽ tiếp tục có vai trò ngày càng cao trong dạy học nói
riêng và giáo dục nói chung và do đó sẽ tạo ra nhiều giá
trị và sự thay đổi trong cả quản lí giáo dục. Có thể chỉ
ra một số vai trò quan trọng của công nghệ trong giáo
dục như: chuyển đổi giáo dục (sự lan tỏa các thành tựu
và hệ thống giáo dục kết hợp sự đổi mới các nền giáo
dục, sự tiến gần nhau hơn và cùng tiến lên của các hệ
thống giáo dục, tạo ra sự chuyển đổi và cải thiện hệ
thống giáo dục trong tương lai...) và khả năng hỗ trợ
truyền cảm hứng cho sinh viên (nâng cao trải nghiệm
học tập trên lớp; nâng cao hiệu quả dạy học, hỗ trợ của
giáo viên và giúp tạo ra môi trường giao tiếp tốt hơn
cho sinh viên, giáo viên).
Chất lượng đào tạo từ lâu được xem là thước đo quan
trọng để xác định uy tín và quyết định sự tồn tại, phát
triển của mỗi cơ sở giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại
học muốn xây dựng được uy tín, thương hiệu, khẳng định
được vị thế của mình thì tất yếu phải quan tâm tới chất
lượng đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra theo yêu cầu của xã
hội. Trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng CNTT-TT
trong đào tạo và quản lí đào tạo là một yêu cầu thực tiễn
và cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo.
Hiện nay, Trường Đại học Thái Bình với việc xác định
nâng cao chất lượng đào tạo là mục đích cốt yếu, có tính
sống còn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà
trường, đã có những giải pháp bước đầu, đổi mới trong
đào tạo và quản lí đào tạo, trong đó có một số nội dung

liên quan đến việc ứng dụng CNTT-TT. Tuy vậy, để
nâng cao hơn nữa và chuẩn hóa trong quản lí và đào tạo
về lĩnh vực CNTT-TT, vẫn cần có những nghiên cứu cụ
thể từ thực trạng, mục tiêu, cách thức và những điều kiện
cần có cho việc ứng dụng CNTT-TT trong mọi hoạt động
của Nhà trường.
Hiện có nhiều kết quả nghiên cứu về vấn đề ứng dụng
CNTT-TT trong quản lí đào tạo, trong dạy học và nghiên
cứu khoa học của các trường đại học, các cơ sở đào tạo.
Các nghiên cứu này có thể về vấn đề đổi mới phương
pháp dạy học và phát triển năng lực cho sinh viên như
[1], [2], [3]; về vấn đề đổi mới công tác quản lí [4]; về
vấn đề bồi dưỡng cán bộ và giảng viên [5],... Trong bài
viết này, chúng tôi tập trung tóm lược một số nội dung
cơ bản về tình hình ứng dụng CNTT-TT trong quản lí,
giảng dạy và học tập, từ đó đề ra một số biện pháp bước
đầu nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT-TT tại Nhà
trường. Nghiên cứu của Irshad Hussain và Muhammad
Safda [6] chỉ ra rằng:
- Học sinh sử dụng CNTT-TT để: + Tham gia vào
một cuộc cách mạng truyền thông, ảnh hưởng sâu sắc
đến cách họ suy nghĩ và sử dụng các CNTT-TT; + Cải
thiện cách học tập trong mô hình học tập mới; + Mở rộng
khả năng và kĩ năng áp dụng học tập của họ trong tình
huống thực tế; + Làm việc theo nhóm cho việc học hợp
tác; + Phát triển thói quen tự học theo nhịp độ và thời
gian riêng của họ; + Học với giáo viên thay vì bởi giáo
viên; + Phát triển thói quen học hỏi; + Sử dụng thông tin
phù hợp vào đúng thời điểm để đạt được mục tiêu đúng;
+ Xem xét và khám phá dữ liệu định tính; + Trao đổi kinh
nghiệm học tập và thông tin với những sinh viên và giáo
viên khác sống ở bất cứ đâu trên thế giới.
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- Giáo viên có thể sử dụng CNTT-TT để: + Trình bày
tài liệu theo cách thú vị và hấp dẫn hơn; + Hướng dẫn và
giúp học sinh tìm kiếm tài liệu định tính; + Tận dụng thời
gian tốt nhất; + Huấn luyện học sinh; + Cung cấp hướng
dẫn riêng; + Hướng dẫn sinh viên theo hướng hợp tác
cũng như học tập cộng tác; + Chuẩn bị tài liệu học tập
cho sinh viên, thay vì dạy học trên lớp như trước; + Chẩn
đoán vấn đề học tập của sinh viên và giúp họ vượt qua;
+ Giải quyết các vấn đề học tập của học sinh.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Sơ lược về tình hình ứng dụng công nghệ thông
tin trong quản lí, giảng dạy và học tập tại Trường Đại
học Thái Bình
Trong những năm qua, quán triệt các chủ trương của
Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản nền giáo dục,
Trường Đại học Thái Bình đã chủ động, mạnh dạn, tích
cực trong việc đầu tư các điều kiện cần thiết cho việc
nâng cao hiệu quả chất lượng đầu ra. Hoạt động đổi mới
phương pháp quản lí, giảng dạy, học tập và nghiên cứu
thông qua CNTT-TT ngày càng chuyển biến tích cực,
hình thành nên một nền tảng và xu thế phát triển mới
cho nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học
Thái Bình.
2.1.1. Đối với công tác quản lí
Nhà trường đã tích cực triển khai đầu tư máy chủ đưa
các phần mềm vào quản lí, cụ thể: Nhà trường đã triển
khai hệ thống phần mềm quản lí giáo dục gồm nhiều
module từ quản lí tuyển sinh, quản lí sinh viên, quản lí
đào tạo, quản lí học phí, quản lí văn bằng chứng chỉ…
bên cạnh đó nhà trường cũng định hướng tin học hóa một
số công tác quản lí khác như quản lí cán bộ, quản lí tài
sản, quản lí tài chính, quản lí công văn đi, công văn đến…
với hệ thống phần mềm đồng bộ ở tất cả các khâu sẽ giúp
cho công tác quản lí ở các phòng ban được hiện đại hóa,
đảm bảo tính liên thông, khoa học. Bên cạnh đó nhà
trường cũng tích cực chỉ đạo hoàn thiện và nâng cấp cổng
thông tin để tăng cường thông tin giới thiệu về trường
trên Internet cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sinh
viên nắm được kế hoạch học tập, tra cứu kết quả học
tập… sau khi tích hợp với hệ thống phần mềm quản lí
giáo dục. Tuy nhiên, tính hệ thống và hiện đại vẫn còn
hạn chế, do đó sự kết nối và khớp nối chưa đồng bộ, hiệu
quả việc ứng dụng CNTT-TT còn chưa cao.
2.1.2. Đối với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
Trong công tác giảng dạy, tất cả giảng viên đều có ý
thức và kĩ năng cơ bản trong việc đưa CNTT-TT vào
phục vụ cho công tác giảng dạy, từ khâu chuẩn bị giáo

án đến khâu lên lớp cũng như sau khi lên lớp. Hình thức
ứng dụng CNTT-TT vào các phương pháp giảng dạy
cũng ngày càng phong phú hơn, không chỉ trong từng
phương pháp riêng lẻ mà còn trong quá trình kết hợp các
phương pháp với nhau, góp phần tạo ra hệ thống các mô
hình dạy và học hiện đại.
Tuy nhiên, quá trình đổi mới này vẫn đang gặp không
ít những khó khăn, hạn chế như: Các phương pháp dạy
học hiện nay tuy đã có sự ứng dụng CNTT-TT nhưng
vẫn chỉ đang dừng lại ở mức độ cơ bản, chưa có sự đầu
tư đột phá để phát huy cao những hiệu ứng của CNTTTT vào trong từng phương pháp giảng dạy cụ thể; Việc
ứng dụng CNTT-TT vào đổi mới phương pháp giảng dạy
chưa trở thành một phong trào sôi nổi; Chưa có sự tiếp
thu, kế thừa một cách rõ ràng về cách thức đổi mới
phương pháp giảng dạy trên cơ sở ứng dụng CNTT-TT
từ các trường đại học khác.
Về học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên:
Để phục vụ việc học tập, nghiên cứu của giảng viên, học
sinh, sinh viên, bên cạnh hệ thống thư viện hiện đại với
hàng chục nghìn đầu sách, nhà trường đã xây dựng thư
viện điện tử tích hợp với nhiều thư viện lớn và phần mềm
quản lí thư viện giúp giảng viên và học sinh, sinh viên có
điều kiện học tập và nghiên cứu được tốt hơn. Tuy nhiên
việc khai thác từ thư viện điện tử của trường cũng còn
nhiều hạn chế. Nhà trường hiện chưa triển khai việc khai
thác các nguồn học liệu nước ngoài uy tín, chất lượng
phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
2.2. Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và
truyền thông trong quản lí, đào tạo và nghiên cứu khoa
học tại Trường Đại học Thái Bình
2.2.1. Nhóm giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và
truyền thông trong quản lí
Trước thực trạng như trên, nhằm nâng cao hơn nữa
chất lượng quản lí, đổi mới dạy, học và nghiên cứu
thông qua ứng dụng một cách mạnh mẽ CNTT-TT, góp
phần nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo tại Trường
Đại học Thái Bình, chúng tôi đề xuất một số giải pháp
như sau:
- Xác định mục tiêu chuẩn hóa (tiêu chuẩn hóa) và hệ
thống hóa về CNTT-TT là một khâu đột phá trong quản
lí. Mục tiêu này sẽ làm cho mọi hoạt động của nhà trường
đều được quản lí, theo dõi, thống kê, báo cáo và đánh giá
một cách thông suốt, rõ ràng, chính xác, nhanh chóng
thông qua hệ thống CNTT-TT. Mục tiêu này liên quan
tới vấn đề cơ sở hạ tầng CNTT-TT, hệ thống phần mềm
toàn diện.
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- Đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng CNTTTT. Đây là giải pháp cơ bản nhất mà nhà trường cần quan
tâm, bởi lẽ chỉ với một môi trường cơ sở hạ tầng tốt, ổn
định thì các hoạt động khai thác CNTT-TT vào quản lí,
dạy và học mới đạt kết quả tốt. Hiện nay, hệ thống quản
lí vẫn chưa đồng bộ.
- Bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ứng dụng
CNTT-TT vào quản lí và dạy học của cán bộ, giảng viên
trước mắt là để cán bộ giảng viên nhận thức đầy đủ về
vai trò và tính hiệu quả khi ứng dụng CNTT-TT so với
các phương thức truyền thống. Về cơ bản, đội ngũ cán
bộ, giảng viên đã có nền tảng kiến thức về tin học khá
tốt, do đó nhà trường chỉ cần bồi dưỡng thêm một số kĩ
năng CNTT-TT cơ bản cần thiết cho việc phục vụ bài
giảng của các giảng viên. Muốn vậy, nhà trường có thể
thông qua một số giảng viên có kĩ năng tốt về ứng dụng
CNTT-TT trong dạy học để tập huấn cho đội ngũ giảng
viên nhà trường, trong đó chú trọng về phương pháp ứng
dụng CNTT-TT vào giảng dạy cho phù hợp với đặc thù
của từng môn học, chuyên ngành học. Mặt khác, Nhà
trường cần khuyến khích giảng viên đăng ký thực hiện
các công trình nghiên cứu khoa học về cách thức ứng
dụng CNTT-TT vào đổi mới phương pháp giảng dạy, để
phát hiện ra những phương pháp mới cũng như tìm ra
những mô hình ứng dụng phù hợp với từng khả năng
giảng viên, phù hợp với tính đặc thù của từng môn học.
Ngoài ra, Nhà trường cũng cần phát động những cuộc thi
ứng dụng CNTT-TT vào đổi mới phương pháp dạy học
để tạo khí thế và động lực sôi nổi trong giảng viên, thông
qua đó cũng sẽ giúp nâng cao khả năng ứng dụng CNTTTT vào giảng dạy của toàn trường nói chung và của từng
khoa, bộ môn nói riêng.
- Xây dựng quy định ứng dụng CNTT-TT trong dạy
học đối với các đơn vị và giảng viên. Hiện nay, các giảng
viên vẫn đang ứng dụng CNTT-TT vào giảng dạy ở
nhiều mức độ khác nhau, đồng thời chưa có sự chuẩn hóa
như thế nào là ứng dụng nhiều, như thế nào là còn hạn
chế. Vì vậy, bộ tiêu chí đánh giá bài giảng có ứng dụng
tốt CNTT-TT là hết sức cần thiết với các tiêu chí được
cụ thể hóa như: Giáo án trình chiếu đảm bảo tính sư
phạm; bài giảng có sự tương tác với sinh viên thông qua
việc sử dụng các phần mềm; sự nhuần nhuyễn trong các
thao tác sử dụng đồ dùng dạy học của giảng viên; vai trò
của sinh viên trong việc tiếp cận và tham gia vào bài
giảng; khả năng tiếp cận thông tin trực tuyến để thu thập
tài liệu phục vụ giảng dạy; khả năng truyền thông điện tử
với người học trước, trong và sau khi thực hiện bài
giảng...

- Có cơ chế kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng
cho các tập thể và cá nhân trong vấn đề đổi mới và ứng
dụng CNTT-TT trong quản lí, đào tạo. Hiện nay, nhà
trường chưa có cơ chế, quy định giám sát và thi đua khen
thưởng cho hoạt động ứng dụng CNTT-TT.
- Xây dựng hệ thống quản lí cán bộ, giảng viên toàn
trường bằng phần mềm và máy tính kết nối mạng cũng
là một giải pháp quan trọng vừa giúp quản lí hiệu quả
hơn vừa giúp cán bộ, giảng viên phải tự rèn luyện kĩ
năng sử dụng máy tính, các phần mềm, các yêu cầu về
ứng dụng CNTT-TT trong hoạt động nghiệp vụ và
giảng dạy.
2.2.2. Nhóm giải pháp trong sử dụng công nghệ thông
tin và truyền thông trong đào tạo và nghiên cứu khoa học
- Đẩy mạnh tuyên truyền và ban hành các chính sách
để giáo viên thấy rõ hiệu quả và yêu cầu mang tính tất
yếu của ứng dụng CNTT-TT trong đổi mới phương
pháp giảng dạy. Giải pháp này không chỉ dừng lại ở việc
phát động phong trào thi đua mà được triển khai thành
quy định cụ thể về yêu cầu, mục tiêu, số tiết, cách thức
triển khai đánh giá việc ứng dụng CNTT-TT trong dạy
học của giảng viên, của cán bộ nghiên cứu trong Nhà
trường.
- Tăng cường sử dụng các phần mềm hiện đại để hỗ
trợ tích cực cho việc xây dựng giáo án và tổ chức quá
trình dạy học, nghiên cứu khoa học. Việc sử dụng các
phần mềm chuyên ngành, cập nhật trong đào tạo còn hạn
chế, chẳng hạn như các phần mềm kế toán trong đào tạo
kế toán; các phần mềm liên quan tới đào tạo ngành Công
nghệ kĩ thuật Điện - Điện tử; Công nghệ thông tin vẫn
còn hạn chế, chưa có sự cập nhật liên tục, thường xuyên
với những biến động của ngành, lĩnh vực đào tạo này.
Cần tổ chức các nhóm nghiên cứu gồm có giảng viên,
sinh viên và cố vấn để tham gia các cuộc thi về khoa học
công nghệ (chẳng hạn như Robocom) để phát triển khả
năng nghiên cứu khoa học của cả sinh viên và giảng viên,
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
- Triển khai tập huấn và yêu cầu sử dụng các phương
pháp và hình thức dạy học mới sử dụng phương tiện
CNTT-TT thông qua một số trò chơi trí tuệ giúp tăng
hứng thú cho sinh viên trong quá trình lĩnh hội tri thức...
Tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ,
trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kĩ năng ứng dụng CNTTTT thông qua các lớp tập huấn, lớp học các chứng chỉ
theo quy định.
- Kết hợp E-learning với giảng dạy truyền thống. Elearning giúp tạo ra một môi trường học tập giả định, cho
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phép sinh viên tự học, tự tìm kiếm tài liệu và tự nghiên
cứu thông qua một hệ thống các câu hỏi, giáo án, chấm
điểm. đã được thiết lập từ trước thông qua phần mềm và
mạng máy tính. E-learning giúp sinh viên có được tính
chủ động và tự lập trong học tập nhưng lại thiếu đi một
môi trường giao tiếp xã hội giữa người với người để hoàn
thiện nhân cách cũng như các kĩ năng mềm khác. Không
những vậy, môi trường E-learning cũng không thể trả lời
hết được mọi thắc mắc của sinh viên, khi đó vai trò người
thầy truyền thống là thực sự cần thiết để lấp vào khoảng
trống này. Với những ưu điểm của cách dạy học truyền
thống và E-learning, chúng ta cần kết hợp tốt hai phương
pháp này để có được một hiệu quả giảng dạy tốt hơn.
Chẳng hạn như việc xây dựng hệ thống nền tảng công
nghệ cho việc thiết kế các giáo án online, dạy trực tuyến,
bài giảng điện tử, kiểm tra và đánh giá online hay qua
mạng,... là những vấn đề cần phải nghiên cứu triển khai
một cách có hệ thống. Đổi mới phương pháp dạy học
cũng có thể tập trung tới việc triển khai các hình thức dạy
học hỗn hợp, chẳng hạn như hình thức blended-learning,
một phương pháp mới đang được nhiều nước sử dụng
trong đào tạo, bồi dưỡng hiện nay.
- Xây dựng kho tài nguyên học tập các môn học: Kho
tài nguyên học tập gồm các loại học liệu điện tử liên quan
đến quá trình dạy và học như: đề cương bài giảng, bài
giảng điện tử, giáo trình điện tử, bài tập trắc nghiệm, bài
tập lớn, tài liệu tham khảo, các liên kết truy cập vào các
trang Web, các thư viện điện tử và đặc biệt có một diễn
đàn điện tử. Hệ thống tương tác trên diễn đàn điện tử cho
phép tăng cường liên lạc, trao đổi giữa các thành viên
giảng dạy và học tập, mở rộng giao lưu nâng cao trình độ
nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu khai thác thông tin phục
vụ học tập và nghiên cứu.
- Nhà trường cũng cần kết nối, mua bản quyền một
số kho dữ liệu về nghiên cứu khoa học có liên quan tới
các lĩnh vực đào tạo của Trường, yêu cầu các giảng viên
phải khai thác, nghiên cứu kho tài nguyên đó, đầu tư
nghiên cứu khoa học, yêu cầu giảng viên phải có các
công trình nghiên cứu khoa học trước mắt là trong nước,
sau là quốc tế.
3. Kết luận
Một số giải pháp đề xuất trên xuất phát từ thực tế
về mức độ và khả năng ứng dụng CNTT-TT trong
quản lí, dạy - học và nghiên cứu khoa học của Nhà
trường. Chúng tôi cho rằng, các giải pháp cần được

triển khai đồng bộ, hiện thực hóa bằng quy định và
đảm bảo thực hiện toàn diện. Chỉ khi đó, yêu cầu đổi
mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng
CNTT-TT trong Nhà trường mới trở thành yêu cầu của
mỗi đơn vị bộ phận, mỗi cán bộ, giảng viên và từ đó,
mục tiêu đặt ra mới đạt được.
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