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S: J,.390  /QD-DHTN 
Thai Nguyen, ngày 23 tháng.-1_-nam 2021 

QUYETDINII 
Ban hành Quy d!nh  v to chüc Va quán 1 dào to trirc tuyên 

cüa Di hçc Thai Nguyen 

GIAM DOC DI HOC THAI NGUYEN 

Can cz Nghj djnh s6 31/CF ngây 04 tháng 4 näm 1994 cia C'hInh phz v vic 
thành lap Dai hQc Thai Nguyên, 

Can cz Thông tu so 10/2020/TT-BGDDT này 14 thdng 5 nám 2020 cza B 
trzthng B Giáo duc và Dào tgo ban hành Quy chê to chzc và hoçt dong cza dal hQc 
vüng và các co' sà giáo dyc dgi hQc thành viên, 

Can cz Nghj quy& s 39/NQ-HDDHTN ngày 19 tháng 11 nãm 2021 cüa Hi 
dông Dcii hQc Thai Nguyen ye vic ban hành Quy ch td chtc và hoat dông cza Dqi hQc 
Thai Nguyên, 

C'än th Thông tzt so 08/2021/TT-BGDDT ngày 18 tháng 3 nám 2021 cza B5 
tru&ng Bó Giáo dyc và Dào tao ye viêc ban hành Quy ché dao tgo trInh d di hQc, 

Can cz- Thông tu' sO 18/2021/TT-BGDDT ngày 28 tháng 6 nám 2021 cza Bô 
trzthng B Giáo duc và Dào tao v viac  ban hành Quy chl tuye2n sinh và dào tçzo trinh 
d5 tiên si 

Thông tie so 23/2021/TT-BGDDT ngày 30 thang 8 nãm 2021 cza B trithng B(5 
A .1 . , a - 

Giao duc va Dao tao ye viec ban hanh Quy che tuyen sinh va dao tgo trinh dQ thgc si; 
Can cz Quyêt djnh sO 2599/QD-DHTN ngày 15 tháng 12 nám 2020 cza Giám 

dOc Dgi hQc Thai Nguyen ye vic ban hành Quy djnh chi d lam vic cüa nhà giáo trong 
Dat hQc Thái:Nguyen, 

Theo dê nghj cia Trzthng ban Ban Dào tao. 

QUYET DINII: 

Diu1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh v t chüc và quân 1 dào 
tao trirc tuyen cüa Dai  h9c Thai Nguyen. Quyt djnh nay thay the cho Quyêt djnh so 

2107/QD-DHTN ngày 02/10/20 17 cia Giám dc Di h9c Thai Nguyen ye vic ban hãnh 
Quy dinh tam th&i ye dào tao  trirc tuyên e-Learning két hqp vâi dào tao  truyên thông tai 
Dai h9c Thai Nguyen. 

Diêu 2. Quy& djnh nay có hiu 1c kê tU ngày ks'. 
Diu 3. Chánh Van phông, Tru&ng Ban chüc näng, Thà truàng don vj thành vien, 

don vj thuc và trirc thuc Dai  h9c Thai Nguyen va các to chCrc, cá nhân có lien quan 
chlu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

No'i nhn: 
-NhuDiëu3; 
- Luu: VT, DT. 



BO GIAO DIJC vA DAO TAO CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
BA! HOC THAI NGUYEN Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

QUY DJNH 
V t1 chu'c và quail I dào to trlFc  tuyên 

cüa Bi hQc Thai Nguyen 

(Ban hành kèin theo Quye't dinh so'; )3JU/QDDHThTngày tháng'!2_näm 202] 
cia Giám dOc Dai hoc Thai Ngiyên,) 

Chtro'ngl 

NHYNG QUY B!NH  CHUNG 

Biu 1. Phtm vi diu chinh và dôi ttrçrng áp dung 

1. Van bàn nay quy djnh v t chüc và quãn l dào tao  triic tuyn bao gm: 
t chirc dy h9c và quãn l dào tao  trrc tuyn; quyn và trách nhim cüa các ben 
lien quan; thanh tra, kim tra và ch d báo cáo; xfr l vi pham và to chüc thrc 
hiên. 

2. Quy djilh nay áp diing di vi các dan vj dào tao  b.c cao däng, dai  h9c 
va sau dai  hçc thuc Dai  h9c Thai Nguyen (DHTN) gm: các trung dai  hçc, cao 
dng thành viên; Trung Ngoai ngü, Khoa QuEc t và Phân hiu cüa DHTN (sau 
day gi chung là dan vj dào tao),  các t chCrc và cá nhân lien quail. 

3. Quy dlnh  nay không ap ding cho các chuang trinh diào tao  tir xa cüa 
Trung tam Dào tao  tr xa và các don vj dào tao. 

..,. , , A - Bieu 2. Giai thich cac thut ngu 

1. Giáng dy truyn thêng là cách thüc truyn tâi, trao di kin thiirc, k5 
nàng gita giãng vien va ngithi hpc cüng có m.t trên giáng dis&ng, phông thrc 
hànhlthI nghim, co s thc tsp,... d ngithi hçc dat  dtrçic chuân dâu ra cüa h9c 
phn, cüa chuong trInh dào tao. 

2. Giáng day  trrc tuyn (giãng day online) là cách thirc truyn tãi, trao di 
kin thüc, k5 näng gifla giãng vien và ngui hc qua mang Internet & c1ing mt 
thôri dim trên co s& lmg diing cong ngh thông tin d ngithi hçc dat duc chun 
d.0 ra cüa h9c phn, cüa chuong trInh dào tao. 

3. H thng giãng dy trirc tuyn là h thng phn mm giáng day  tnjc tuyn 
và ha thng cong nghê thông tin (sau day gi chung là ha tang k' thu.t giàng day 
trçrc tuyn) cho phép quail l va t chic dy h9c thông qua môi tru&ng Internet, 
bao gm:. Phn mm t ch&c giâng day truc tuyn trijc tiêp; h thông quân l hçc 
tp trirc tuyn; h thóng quàn l ni dung hçc ttp trrc tuyên. 
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4. Bài giãng trirc tuyn là boat  dung tuong tác cüa giãng viên va ngi.thi hçc 
gm giãng day trirc tuyn hoc kt hçip gifla giãng dy trirc tuyên, bài giãng din 
tir va cac hoat dng trao di, thâo 1un giüa giãng viên Va ngtr1i hQc ye các ni 
dung hQc t.p trong d cuang h9c ph.n tren không gian mng ô cUng mt thñ diem. 

5. Bài giãng din tCr là bài giâng a djnh dng s trInh bay mt ph.n hoc 
toãn b ni dung thuc h9c phn giãng day d phic vi bài giãng tivc  tuyên và 
hoat dng tr h9c cüa ngi.ri hQc. D crong chi tit cüa bài giãng din tir phái mô 
tà rô duçic: NOi  dung; miic tiêu cüa hQc phn và yêu câu ye näng 1irc ma nguäi 
hc dat  &rac sau khi kt thic hoc pMn; h9c lieu; phixang pháp và kê hoach h9c 
t.p, giàng day,  danh giá k& qua h9c tp cüa ngtri h9c. 

6. Hçc tp din tir (e-Leaming) là hinh thüc hpc $p ma nguài hQc có th tlr 
hoc moi 1iic, moi ncii thông qua các hoc lieu din ti da phixong tin tbài giãng, Rn 
thuyt minh, am thanh, hInh ãrih, video, d h9a, mô phông). Các lfinh thrc hoc 
tp nhtr rn-Learning (h9c thông qua thit bj di dng), u-Learning (hçc thông qua 
cac phucmg thüc thong tác thuc th áo), smart-Learning (phucmg tin hQc tp thông 
minh) du là các hInh thai cüa h9c tp din tü e-Learning và h9c qua các thi& bj 
truyên hInh qua mng (meeting, Webinar). 

7. Hoc lieu din ti, h9c lieu s6 là tp hçp cac phuong tin din tir phic vi 
day và h9c, bao gm: bài giãng din tü, giáo trInh, sách giáo khoa, sách diên tü, 
tài lieu tham khâo, bài kim tra dánh giá, bài giãng trInh chi&i, bang dii lieu, cac 
A A 9 . . . Is 5 9 A p tçp am thanh, hmh anh, infographic, video, mo hrnh ao, phan mem d.y bce, thi 

nghim âo, b cau hôi ti4c nghim, bô thi4t ngtt, b câu hôi thuing gp và các 
dng h9c lieu khac. }Jc 1iu din t1r phãi dam bão tInh khoa su phm, vn 
hóa, phong tic tp quán, có ni dung barn sat miic tiêu cüa chrnmg trInh âàø tao, 
phü hçp vai d6i tucmg nguèri hc va &rçic Thu tru&ng don vjdào tao  phé duyt 
tnthc khi dua vao sü d%lng. Hc 1iu din t phâi duçic thông qua bO mon chuyên 
mon và duçic sir dung th6ng nht trong don vj dào tao. Hçc 1iu din tü &rqc xây 
dirng hoàn chinh cüa DHTN bao gm: 

a) Giáo trInh dng vn bàn (text) vâi b ciic bao gm các phn sau: Liii nói 
d&u, giai thiu chung, mve  tiêu, mic 1ic, nOi  dung chinh, câu hôi và bài tap, cáo 
thut ngü, các chü d thào 1un, tài 1iu tham khão. 

b) .Bài giãng da phuong tin bao gm cáo dung: Bài giãng dng video, bài 
giáng trmnh ehiu va bài giãng dung am thanh (audio). Kjch bàn oüa.bài giãng cia 
phuorng tin phái th hin dirçvc sir k& hçip hcip l gitia bâi giãng dung video va 
bâi giàng trInh chiu. 

c) Bài giãng dung video: M& hçc phn xây dijng video cho các.gi& giàng, 
trong do mi gi giãng quay video vôi thi gian khoãng tir 15 dn4O;phüt. Mi 
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bài hçc thit k kern theo bài giãng trmnh chiu d minh hça cho ni dung bài giàng 
video tuong 1rng. 

d) Bài giàng trInh chiu: Bài giàng trInh chiu d minh hça cho bài giáng 
dng video. Ni dung các trang trInh chiu phâi th hin duvc  kiên th(rc trQng 
tam, có tInh h thng, theo trinh tu va dam bão tInh logic. HInh thc cüa các trang 
trInh chiu dam bão tInh th.m m5', có hInh ánh minh h9a trrc quan và sinh dng, 
có th sir diving kern theo các mô phOng d minh h9a. 

d) Bài giãng dang am thanh: Co ni dung twmg üng vói bài giãng dang 
video d ngri h9c có th nghe bài giãng a mi lüc, mci nci. Am thanh cüa bài 
giàng phài nghe ctixçic rO rang vâ không có tp am. 

e) Infographic: Là hInh thjrc d hça trirc quan trinh bay thông tin ngn gn 
vói hlnh ãnh minh hça và màu sc sinh dng có th truyn d.t thông tin nhanh và 
rO rang. Infographic dixçc sci diing cho mi bài hçc, mi chucmg hoc toàn b bài 
giàng nhm djnh hu6ng và h thng hóa kin thirc cho nguài hoc. 

g) Bô câu hOi tr.c nghiêm: Dixc xay drng theo trng chixcmgfbài vâi cac 
müc do khac nhau. Câu hOi trc nghiêm da dng v ni dung, khuyên khIch nMng 
câu hôi có sir diing hInh, am thanh hay video d minh ha gitp dt hiu qua cüng 
c& luyn tp và dánh giá ngi.rôi hoc. 

h) B thut ngü: Dam bão tInh khoa hoc, tin dung, bn vü'ng và ph bin. 

i) B cau hOi thirè'ng gp: Là phn cau hói thuäng g.p lien quan tói ni dung 
cña bài hoc. 

8. Dào to trirc tuyn (con duqc gi là dào t?o  online) gm các ho.t dng 
giàng d.y trirc tuyn có st'r dicing hoc lieu din tü, tuong tác gia giãng viên và 
ngi.rori hoc, giao tip gita nguai hoc vói nhau, giám sat qua trInh dy hçc, kim 
tra dánh giá kt qua h9c tap và thi kt thüc hc phân, t chirc dâo tao, quán l kt 
qua hçc tip, quàn l hot dOng  giáng dy da trén h thé,ng dào to trirc tuyn. 

9. Dao to kt hap (Blended Learning hay b-Learning) gôm mt phn hoit 
dng giàng day trrc tuyn kt hap vói hot dng giàng dy truyn thông trên ca 
s& áp dung cac hap phn cong ngh thông tin üng diing trong dy hc (h thng 
dào to trrc tuyn &rçYc quy djnh ti khoân 1 Diu 4 cüa Quy djnh nay hoc h 
thng h trçv dào t.o trçrc tuyn duqc quy djnh t.i khoán 2 Diéu 4 cüa Quy djnh 
nay). S gia tin chi giáng dy theo phuong thic giàng dy truyên thông không 

0 " ' ' ' ' thap han 70/o tong so gici tin chi cua hçc phan ap diving dao to ket hap. 

10. H thng quán l hçc tp (LMS - Learning Management System) là h 
A A A P 9 P • A thong phan mem nham ho trcl cac ben lien quan to chuc, quan ly va tnen khai cac 

hoat dng dâo to qua mng, quân ly" qua trInh h9c tü inc nhp hc den khi ngithi 
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h9c hoàn thành khóa hçc; h tro dan vi dào tao theo dôi và quán l' qua trmnh h9c 
t.p cüa ngithi h9c; tao ra môi tru?yng dy va h9c trirc tuyên; giüp giàng viên giao 
tiêp vâi nguôi h9c trong vic giao bài tap, trV giüp, giãi dáp; giüp nguôi hçc có 
th theo dOi drnc tin trInh hoc tip,  tham gia các ni dung hçc qua niang.  LMS 

là h thng phân phi tài nguyen hoc 1iu din tr den nhiêu ngui h9c, dông thai 
h trq dan vj quân l theo dOi, diu chinh và dáth giá qua trInh dào t?o  mt each 

hiu qua; kt ni vci giãng viên và hçc viên. 

11. H thng quail l nôi dung hçc tp (LCMS - Learning Content 
Management System) là h thng phn mêm quãn l' kho ni dung hc tp qua 
mang, cho phép t chirc lu'u trU và cung cp các ni dung h9c tp ti ngithi h9c. 
H thong quãn l nôi dung hoc tap có sr phôi hqp chit chë vói h thông quãn l' 
h9c tp (d truyn tãi nOi  dung hoc tap t&i ngisi h9c) và phân mêm cong ci1 so.n 
bài giâng (d tao  ra các ni dung h9c tip). 

12. Din dan trao di là nai giáng viên - ngui hçc, ngui h9c - ngui hçc 
có th trao di, tháo luân true tuyn va chia se ye nOi  dung h9c t.p. Tru6c khi 
dang bài vMt len din dan, giàng viên và ngithi hçc phãi chi'i kiêm tra nti dung 
cho phü hçp vói quy djnh sir dicing h thng dào tao  trpc tuyên. 

13. Trao di riêng là hInh thirc tl.rang tác giUa giàng viên - ngithi h9c, ngithi 
bce - ngtthi hc sü dung các cong cu trao dti (e-mail, nh.n tin), thào lu.n và chia 
Se v ni dung hc t.p. 

14. Thào luân true tuyn là hmnh thirc trao diii giüa ngi.thi hc Va giàng viên, 
ngithi hc - ngthi hc scr diing cac cong ci cüa h thng dào tao  trrc tuyn qua 
cac thiêt bj din thoai, may tInh hay các thit b din ti'r có kt ni mng Internet. 
Khi 1ira chon hInh thirc nay, giàng vien c,n dang k ho.c thông báo ni dung (chü 
d) và thai gian thuc hin. Ni dung tháo 1u.n di.rçc mô tã trong dê cucrng chi tit 
hc phn. 

DHTN khuyn khIch cac dan vj dào tao  áp diing các chu..n dong gói ph bMn 
trên the gii nhu SCORM (Sharable Content Object Reference Model) và AICC 
(Aviation Industry Computer-Based Training Committee) cho hçc lieu din tcr, bài 
giàng din tr, h thông quãn 1 hçc tp và h thng quãn 1 ni dung hc tap. 

Diu 3. Miic dIch và nguyen tc ella dào to trrc tuyn 

1. Miic dIch cüa dào tao  trrc tuyn 

a) Dy math  chuyn di s trong các dan vj dào tao  cüa DHTN, nâng cao 
cht hxçxng dào tao, gop phn tIch crc vào qua trInh chuyn di s quôc gia. 
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b) tJ'ng diing cong ngh thông tin và truyn thông trong dy h9c, t chtrc Va 
quãn l' dào tao,  ihig diing các cong cii khão thI hin dai  dé dánh giá cht lircing 
dao tao, giàm si gi l thuyt trên lop hçc tmyn thng. 

c) Phát trin nãng lire tçr h9c, tu nghiên ciru và dáp irng nhu câu hpc tp mçi 
lüc, mi ncii cüa nguri hQc; tang cuong hInh thirc ti chüc dy hçc Ca th hóa 
ngithi hoc, phát trin ti.r duy dc 1.p và sang tao. 

2. Nguyen tc cüa dào tao  trirc tuyn 

a) Ni dung dào tao  trirc tuyn phãi dáp thg chun dAu ra cüa chixmg trinh 
dao tao;  dam báo dánh giá khách quan, cong b&ng, chInh xác nhix dào tao truyn 
thng. 

b) Báo dam các diu kin ti thiu v ca s& v.t ch.t, ha tng k5' thut giàng 
day trirc tuyn, he thng phAn mm, cac van bàn quy djnh và di ngü giàng vien 
diáp lrng yêu cu t chirc dào t?o  trirc tuyên. 

c) Tuân thu các quy djnh hin hành v an toàn thông tin, quy djnh v dr 
lieu, thông tin cá nhan, so hU'u trI tue,  các quy djnh cüa B Giáo diic và Dào tao 
v img diing Cong ngh thông tin trong quãn l, t chic day h9c qua Internet và 
cac quy d!nh  cua phap luat co lien quan. 

ChirngII - 
TO CHU'C vA QUAN LY BAO TAO TRVC TUYEN 

Diu 4. H thng dào to trc tuyn 

1. He thng dào tao  tnrc tuyn là he thng h trq hçc tip, phc viii cho cong 
tác giàng day  và h9c tip, &rc xây d%rng gm các hp phân chInh: cong dao tao 
trrc tuyn; h thng quàn I hçc t.p; h thng quán 1 ni dung hçc tap; h9c lieu 
din t11; các phirnng thirc tucrng tác (din dan trao dôi, phOng thào 1u.n, chia sé 
trirc tuyn); h thng kim tra, dánh giá ngui bce và giàng viên; quãn l hot 
dng cüa giâng viên; quân trj h thng. 

2. H thng h trq dào tao  trirc tuyn là mt hoc nhiu hp ph.n cong ngh 
thông tin có cac chüc näng thirc hin hoat  dng  day  hoc, tuang tác gifla giãng vién 
và ngithi hoc, kim tra dánh giá ngiroi h9c. 

. * A 9 A Dieu 5. Hç thong quan ly hc tp 

1. H thng quán l hc tp gm các chuang trInh dào tao,  dê cung hçc 
phn, hoc lieu s, cac khóa hoc vài dy dü các tmnh näng tuoiig tác phü hqp, h 
thng kim tra, dánh giá ngi.ri hoc, phân tIch thng kê dti 1iu kt qua hc t.p 
cüa nguñ hoc, quàn l giáng vien, quân trj h3 thng, các bang diu khiên. 



2. H thóng quân 1 hc t.p tr%rc tuyn có cu trác th6ng nhât trong toãn 
DHTN, gm có các chüc náng sau: 

a) Tao  h th6ng tài khoan ding nhp va thu din tü cAp tói trng nguôi h9c. 
Cho phép nguii hçc truy cp vào các ni dung hc tp trirc tuyên thu dà dng k 
va co th tu hoc tap, tu dánh giá, nrn bt &rçic tin trInh, k& qua h9c tp cüa ban 
than, trao di thông tin lien quan dn toàn b qua trmnh dào tao  trrc tuyên. 

b) Tao  din dan trao d6i va cac cong cu h tr khác d trao d& v hçc tQ.p, 
giái dap the mc cüa nguii hçc có sir tham gia cüa các giãng viên và các don vj 
có lien quan. 

c) Phân ph& cac h9c 1iu din tf.r, hçc 1iu s6 dn nguii h9c, dng thi h 
trq don vj quán 1 d dàng theo dôi, diu chinh và dánh giá qua trInh dào tao mOt 
each hiu qua. 

d) Cung cAp thông tin lien quan dn dào tao  trirc tuyn gm: Van bàn, quy 
ch& quy djth lien quan dn dào tao  trirc tuyn; chuong trInh dào tao,  d cuong 
mon h9c, k hoach  dao  tao  true tuyn; th?ii khóa biu và hithng dn each h9e tip, 
kim tra, dánh giá d& vâi tirng ni dung dào tao  trrc tuyn; du&ng dn truy cp 
tâi các nOi  dung h9c tp lien quan. 

d) Cho phép don vj dào tao  quãn 1 dim, tin trInh h9c $p cüa nguôi h9c 
và. các hoat  dung cüa giáng vien, hçc tp và giâng day  trén môi tru1ng mng 
Internet. 

, S t 

3. H thông may chü phiic vi hçc tp và h. tang kêt nôi mng Internet phâi 
có dü bang thông, nàng 1rc dáp ing nhu c.0 truy cp cüa nguii hpc, không d 
xây ra hin tuçlng nghn mng hay qua tãi. 

Diu 6. H th6ng quãn I ni dung hçc tp 
A •, F 6% A A I . S 1. Hç thong quan ly nçn dung h9c tap  cho phep to chuc km trtr va cung cap 

các ni dung hpc tp tâi nguôi hçc trrc tuyn. 

2. TIch hçip cong eii soan  bài dành cho giãng viên, lien thông d& 1iu vOi 
.6% .6% kho h9c liçu so, thu viçn so. 

3. Thy diu kin thue th, các don vj có th tIch hçip h th6ng quãn l hçe tp 
A 4 A A va hç thong quan ly nçi dung h9c tap. 

Diu 7. CAu trñc ni dung khóa hQc trrc tuyn 
A I S I • F A 1. Vice to chuc day  hçc theo huth thuc trirc tuyen voi khoi lucing hçc tap 

không vuqt quá30% s6 gi? tin chi cUa chuong trinli dào tao.  Trong trix&ng hçrp 
djch.bnh, thiên tai vàcác trung hçip dc bit khác, DHTN có van bàn. chi dao 
riêng,.pliü hqp. c4c quy djth hin hành va tInh hInh thrc tin. 
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2. Cu tr(ic cüa khóa hoc trrc tuyn duçc phân bô theo tirng phAn gm có: 
Ten khóa hçc, di tuqng h9c, djnh hithng khóa hQc; th?ñ gian, bài giãng din tCr, 
giáo trInh; din dan trao di chung; thão 1un, chia sé trirc tuyên; bài tp trc 
nghim; bài tp 1o'nItiu 1un; phi&i khào sat " kin phãn hM cüa ngtthi hçc v 
khóa hoc. 

3. T chüc dào tao 

Thy theo diu kin cong ngh thông tin, dan vj dâo tao  t chic dà.o tao  trirc 
tuyn hoc dào tao  kt hqp: 

a) Dan vi dào to t chüc dâo tao  trrc tuyn toãn ph&n hoc dàotao k& hçip 
(b-Learning) d6i vói mt hQc ph.n nu có h thng dào tao  trrc tuyên bao gm 
h tMng quãn 1 hçc tsp,  h th6ng quãn 1 ni dung hçc t.p, có dy dü h9c 1iu 
din tCr theo chuk quy djnh va h tMng mô phông thI nghim, thrc hãnh theo 
yêu cAu cüa chucing trInh dao tao;  giám sat dtrçc qua trmnh t chirc dào tao, có h 
th6ng thi va kim tra danh giá tr%rc tuyn dam bào trung thirc, khách quan theo 
'êu cu chun du ra cüa trng hcphn; itru duçc h sa quãn 1 vic day  vâ h9c, 
danh gia ket qua hçc tp cua nguai hçc. 

A • A A b) Dan v dao tao  to chuc dao tao  ket hqp (b-Learning) doi vcii mQt hQc phan 
nu có h thng h& trq dào tao  truc tuyn, trong do sü diing các cong ci giãng day 
trrc tuy4n theo thM gian thic nhtr: Microsoft Teams, Zoom, Webex, Google 
Hangouts Meet hoc các cong ci khác. Nu ngthi hçc chua thrc hin dtrcic dÀy 
dü kh6i luçing hQc tp qua cong cii giãng dy tnrc tuyn, dan vj dào tao  phâi t 
chüc hçc bü nhOng nOi dung chua th trin khai qua các cong ci day  hQc tnrc 

A n a A a F A F p tuyen (thi nghiem, th%rc hanh, thrc tap,  thrc te va cac hoat dQng khac) de danh gia 
h9c phÀn, cong nhn kt qua hçc tp tIch ly theo quy djnh. Trong thai gian t6 
chirc giãng day  qua các cong ci trén, don vj dào tao  quãn 1, giám sat qua trmnh 

p p .A . — 
day hQc (co danh sach diem danh nglrai h9c, liru tnr video bai giang cua giang 
vién, ci can b quãn 1 dào tao  kim tra thuäng xuyen) nhAm dam bâo cht hxçing 
dào tao  theo uydjnh. 

c) Trong triiäng hçip cAn thay d& hInh thüc dào tao  trirc tuyên sang dào tao 
truyn thng và ngtrcic lai,  t b môn, khoa chuyên mon lam d nghj (có xác nhn 
cüa trtxâng bO mon hoc trixâng khoa) trinh Thu truâng don vj dào tao  xem xét, 
quyet dinh. 

4. Ni dung hçc t3p duqc dua len h th6ng dào tao  tr%rc tuyn phãi tuãn thu 
các quy djnh tai  Nghj djnh s6 72/20131ND-CP ngày 15 tháng 7 nm 2013 ci:ia 
ChInh phü, duqc sra cMi b sung theo Nghj djnh s 27/2018/ND-CP ngày 01 
thãng 3 nAm 2018 cüa ChInh phil quy djnh v viec quàn 1, cung cap, sr d%mg 



djch vi mang  và thông tin trên mang; Luât An ninh mng so 24/2018/QH14 

ngày 12 tháng 6 näm 2018 và các quy djnh cüa pháp 1uQt có lien quan. 

Biu 8. Phirong thfrc tuong tác trrc tuyn 

Thy thuc vào nôi dung, thôi 1uçng và s higng ngtthi h9c ma giâng viên 

có th 1ira chçn các phuong thirc tucyng tác phü hgp: Din dan trao dôi, trao di 

rieng, tháo 1un trirc tuyn, bài giâng din tCr. 

1. Triióc khi trao dti, giãng viên va nguôi hçc cn xác dijnh chü d, quy 

dinh nôi dung cn thão luân va nôi dung trao di phài phü hqp vâi quy dnh sii 

ding h thng dào tao  trirc tuyn. 

2. Nôi dung bài vit trao di cn rô rang, ngôn ti'r trong sang, th hiên sir 

ton tr9ng vâ có thai do dung mrc dái vi ngithi tham gia din dan. 

3. Quán trj he thng không chiu trách nhim v ban quyên cüa các ni 

dung duçc chia sé trên din dan trao di. 

Diu 9. Hçc phn dào to tryc tuyn 

1. Truàc mi hoc k' 04 tun, Thu truô'ng don vj dào tao  phé duyt danh 

miic cac h9c ph.n dào tao  trixc tuyn và cong khai trên trang thông tin din tir 

cüa don vj. Don vi dào tao uu tiên, khuyn khIch t chirc giáng day  trirc tuyn 

déii vói h9c phn thuOc khi kin thüc chung. 

2. Giâng viên dang k và xay dirng ni dung giãng dy trirc tuyên cüa h9c 

phn th hiên trong d cucmg chi ti& h9c ph.n di.rçc Thñ truông don vj dào tao 

phê duyt. S gR hçc tnrc tuyn cüa mi hçc phn phãi duçic quy djnh trong d 

cuong chi tit và k hoach  giâng day cüa don vj dào tao. 

3. H thng h9c 1iu din tü phvc vi khóa h9c trirc tuyn phái cung cap 

d.y dü cho nguYi h9c truâc khi khóa h9c bt d.0 bao gm hçc 1iu bt buc sü 

diing trong qua trInh h9c trirc tuyn và các tài 1iu tir hçc khác (nu co). 

4. Phông Dâo tao  hoc b ph.n quãn 1' dào tao  chju trách nhim lap k 

hoach, tap h va quân ly"  nOi dung giâng dy theo dáng di tuçng phii trách, 

cong khai trong thai khóa biu hoc kS' Va giám sat qua trInh giãng day. 

5. Djnh kS', rà soát c.p nht b sung, chinh l v mt hInh thUc va nôi 

dung bài giãrìg (ti thiu rnOt  1n1nàm). 
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.A Dieu 10. Ke hoach dao tao tru'c tuyen 

1. D cuong chi tit cüa hçc phn phái mô tà rO rang ni dung; mc tiêu cüa 
h9c phân và yêu c.0 v nàng 1irc ma ngi.thi h9c dat  duçic sau khi két thüc hc 
phân; h9c lieu; phucmg pháp và k hoach  hçc tip, giàng day, dánh giá kt qua h9c 
t.p cüa ngui hçc. 

2. K hoach  giâng day c.n duçic cung dtp cho ngtthi hçc trithc khi khóa 
hpc/h9c k' bt du bao gm: dinh huóng du khóa hoc; tài lieu h9c tip; cong C1;1, 

phuong thlrc tixcmg tác; nhim vii cüa ngui hçc; hInh thlrc kim tra, dáth giá; 
thi han  hoàn thành các ni dung hc tip. 

3. Dcm vi dào tao  cong khai thi khóa biu h9c k' trên trang thông tin din 
tlr cüa don vj d giãng viên, ngithi hoc và các b phn chüc näng thanh tra, kim 
tra, giám sat. 

4. Thai gian hoat  dng giàng dy va hc tp trirc tuyn tr 06 gier dn 20 gR 
h&ng ngày, thng nht trong toàn DHTN. Mt gi hpc là 50 phüt giáng day trrc 
tuyn (bài giàng trirc tuyn) hoc kt hçp cá th?i gian giáng day trirc tuyên và bài 
giàng din tlr (bài giáng video) và tháo 1un. Gi giãng day trirc tuyên cUa giãng 
viên dugc tInh tuong dixcing vói gi giàng dy truyn thôn.g cüa hc phân trong 
chuong trmnh dào tao  dã duqc phê duyt. 

5. Di vói nhffig hc phn có nhiu giâng viên cüng tham gia giàng day  thI 
phãi có rnt giáng vien duçic phân cong là giãng viên giàng chInh chju trách nhim 
hçc phn, cac giàng vien khác là giáng viên h trq (try giàng). 

6. Thu tnthng don vj dào tao  quyt djnh vic t chüc day  và hçc theo hInh 
thlrc trrc tuyn hoc trrc tuyn kt hqp trirc tiêp khi dáp 1mg dy dü các quy djnh 
hin hành v 1mg diing cong ngh thông tin trong quân l và to chlrc dào tao  qua 
mng; dng thai tang cuông các giâi pháp quãn 1 chat lucrng các Rp hc trirc 
tuyn. 

Diu 11. Dãnh giá kt qua hçc tp trrc tuyn 

1. Don vj dào tao  ducc tt chlre dánh giá các hoc ph.n theo hInh thüc true 
tuyn hoc kt hqp gifla trçrc tuyn và trrc tip khi dáp 1mg quy ctjnh hin hành 
v 1mg d1ng cong ngh thông tin trong quãn l và to chüc dào tao  qua mang; có 
giâi pháp báo dam ch.t luqng các lop hc nay không th.p hon chat luqng lop hc 
triic tiêp. 

2. Vic dánh giá kt qua hçc tp cüa ngu&i hc phái dugc thrc hin nghiem 
tñc, d.y dñ d dánh giá duçrc mlrc d chuyên c.n, näng 1rc cüa nguOi hçc và 
chun du ra cüa hc phn. Ni dung &inh giá và trçng sO cüa trng loai dim 
duc quy djnh tai  d cuong h9c phân và quy djnh dào tao  hin hành cüa DHTN. 
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3. Kt qua dánh giá gm: Dim chuyên c.n tham gia hQc tflTC tuyên, trao 
di trên din dan hoc phông thào lun, hOi dáp); dim dánh giá thu&ng xuyên; 
dim dánh giá glita k' (dim bài tap 1ânItiu 1un, trâ 1&i câu hôi träc nghim, các 
bài kim Ira gita ks'); dim thi cu& kS'  (bài thi trrc tuyn hoc to chüc thi theo 
phuong thüc truyn thng) ctuqc quy djnh tai  d cung chi ti& h9c ph.n. 

Ngu&i hçc duqc dir thi kt thác h9c ph.n khi tham gia hçc trrc tuyn dy 
dii, tham gia trao di, tháo 1un trén din dan; trâ RTi dy dñ cáo câu hôi, lam dy 
dü cáo bài tp 1ón/tiu lu.n; tham gia t6i thiu 80% s6 gii hQc trén lap truyên 
th6ng. 

4. Di vói hInh thurc ctao t?o  kk hqp, tng hqp dim dánh giá nOi  dung hQc 
tp trrc tuyn ciia ngu?ñ hçc có trçng s t6i da là 50% tang dim cüa hçc ph&n. 

5. Dan vi dào tao  có th t chirc thi cuM k' bang hmnh thirc trrc tuyn hoAc 
theo phuong thüc truyn th6ng do Thu trixàng don vj dào tao  quy& djnh. 

A A , . A. • • A • A 6. Khong to chuc tlu cuoi ky bang hrnh thuc trc tuyen vcii cac h90 phan 
th%rc hành/th%rc tp dánh giá k5 nng thirc hãnh (thi tay ngh& nghip vi, thao tác 
k5thu@). Trithng hcip dc bit do Thu tnthng dcm vj dào tao  quyêt djnh dira trén 
mo ta chi tiet tal  de cuong hQc phan. 

7. Trongtruing hcip thiên tai, djch bnh và cáo trithng hçxp dc bit khác 
mA &mvj dào tao  khOng th t chi'rc cho ngui hQc bão v t& nghip trrc ti thI 
có th th chüc báo ye t& nghiêp theo hInh thüc trrc tuyn. Vic to chtrc bâo v 
va dán1i giá ct cuang, d an, khóa lun trirc tuyn duçic thrc hin theo huâng dk 
tai Quyt djnh s 795/QD-DHTN ngày 07/5/202 1 cüa Giáni dc DHTN v vic 
ban hành Quydjnh v t chi'rc bâo v t6t nghip theo hInh thüc trirc tuyn dành 
cho các he dào tao tai  DHTN. 

8. Vic dánh giá cáo hQc phn theo hInh thuc trrc tuyn phài dam bào trung 
thijc, cong b&ng, minh bach  và khách quan thu dánh giá trrc tip. Khuyn khIch 
sà diing hInh thüc vn dáp trirc tuyn theo th?ri gian thirc qua phn mm h trçY, 
trc nghim trirc tuyn, bài tp lan, tiu lu.n. Ni dung dánh giá thirc hành c.n 
xay dirng phi.rong an thay th phü hçp, dam bâo dánh giá dtrcic diing nng l%rc, 
kiên th(ic, k5 nng cüa ngu&i hQc theo quy djnh. Hmnh thirc van dáp trrc tuyên 
cn duçic ghi hInh, ghi am dy dü Va luu trCt d phc vil cong tao giám sat, kim 
Ira, kiem dnh chat luçing giao d%lc va thanh Ira trong truong hcip CO yeu cau. 

Thu trithng don .vj dào tao  có trách thim quy djnh cii th v quy trmnh xay 

dmg ngan hang d thi, d kim Ira, bâo dam d thi, dáp an, hithng dn chm thi 
phái duçic bâo  rnt (trtthc, trong và sau khi thi); quy trinh M chüc dánh giá các 
hçc phn theo hInh thi'rc trirc tuyn; trách thim và quyn hn cüa can bO coi thi 
trrc tuyn; dMu kiñv 1mg d%lng cong ngh thông tin; luu trtr minh ch1mg dánh 
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giá va thanh tra, kim tra, giám sat viêc dánh giá hQc phn theo hInh thirc trirc 
tuyn. 

9. Déii v&i triräng hçp ngtthi h9c không ding dánh giá các h9c ph.n theo 
hInh thüc trrc tuyn hoc không dam bão các diu kin d thirc hin các yêu cAu 
cüa vic dánh giá theo birth thüc trçrc tuyn, dan vj dào tao  xây dirng ké hoach t 
chirc dánh giá cho ngithi h9c vào thi gian thIch hçrp. 

Chtro'ng III 

QUVEN vA TRACH NHIM CUA CAC BEN LIEN QUAN 

Diu 12. Quyên va trách nhim cüa don v dào to 

1. Xác djnh các yêu cu cüa tmg h9c ph.n dào tao  trirc tuyn vâ các h9c 
kS' phü hçp vi thim vii cüa dan vj dào tao. 

2. Cong b cong khai cac yêu cAu, quy dnh lien quan dn dào tao  trirc tuyn 
(ha t.ng k5 thut giâng day truc tuyn, dirng truyn mang, thiêt bj din tir phçic 
vii day  và h9c trirc tuyn); van bàn huong d.n giãng viên, ngui hçc sCr dung các 
cong ci dy hçc trirc tuyn; chun d.0 ra cüa chiiang trInhlhçc phân dào t.o; các 
hçc ph.n dào tao  trixc tuyn vâ d ding hpc phn; k hoach dào tao;  phiiang thic 
dâo tao tlVc tuyn; hInh thiirc kim tra, dánh giá cong nhn kt qua hçc tip; bce 
phi; quy djnh v quyn và trách nhim ngui hçc khi tham gia hc trirc tuyn. 

3. Xây drng và thirc hin theo cac quy trinh, hithng dn d xem xét các quy 
djrih v cong nhn chuyn di kt qua hçc tp theo d nghj cña ngi hc và cong 
b cong khai cho nguôi hçc. 

4. Thu tnro'ng dan vi dào t?o  quy djnh ci th vic quy dôi gi xây dimg, 
biên soan,  quay video các mon hc giãng day  theo phuong thic dào tao  tnrc tuyên 
ho.c theo phuong thüc dào tao  kt hqp theo Quy djnh hin hành ye ch dO lam 
viéc cüa nhà giáo; giao nhiêm vi dt hang xây dmg bài giàng din tà e-Leaming 
theo chu.n cüa DHTN duâi hinh thirc thirc hin d tài khoa hc và cOng ngh cap.. 
Co s/cp Dai hoc. 

5. Trin khai t1r dánh giá và dang k tham gia kim djnh ch.t luqng di vOi 
các chuong trInh dào tao  có hc phn dào tao  trrc tuyên. 

6. T chirc dào tao  v phuang pháp và k5' näng cn thit cho các giãng viên, 
tr giáng, can bO quân 1 dào tao,  quãn trj khóa hoc, quãn trj h thng d có th 
giâng day  và huó'ng dn dào tao  trirc tuyn; hLr&ng dan. nguM hçc sà dvng phn 
mm, các i.'rng dung cong ngh thông tin d hc tsp,  nghiCn cüu. 
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7. Thu tnthng don vi dào tao  có trách nhim xây dirng k hoach phát trin 
bài giãng din tr theo chun quy djnh; dam bào ha t&ng k5 thut giãng dy trrc 
tuyn; xay d%mg he thng LMS, LCMS; xay drng và ban hãnh quy djnh v dào 
tao trrc tuyn (gm nOi  dung, quy trmnh và cách thirc dy h9c; tài 1iu, hçc 1iu 
giãng day; quy trInh kim tra, dánh giá kt qua h9c tap; ch d, chInh sách d6i vâi 
giãng viên; quy t.c üng xü vn hóa trong giãng dy trirc tuyn; cong tác kMm tra, 
giãm sat qua trInh dy h9c va cac nôi dung khác cO lien quan); biên soon  tài 1iu 
huing dk giãng dy trirc tuyn dành cho giâng viên và nguäi hoc; quy djnh danh 
sách ph.n mm mâ ngun ma có th ap dicing dào tao  trirc tuy&i. (LMS, LCMS, 
cong cii biên soan bài giãng va cac cong ci h trq khác); mu d cuong chi ti& 
bài giãng din tü (hçc ph.n dào tao  trirc tuyn), kjch bàn bài giãng din tà; thu 
th.p ' kin dárih giá cüa nguii hpc di vâi các khóa h9c trrc tuyên; xây dirng 
phn mm quãn l dy h9c và phn mêm quãn 1 thi trirc tuyn. 

, , . F A A A F F 

8. Ket thuc mm nam h9c, don v dao tao  to chuc hcn ngh tong ket, danh gia 
hiu qua cüa hInh thirc dào tao  trrc tuyn nhm d xut các giâi pháp nãng cao 
ch.t 1uig dao tao;  rà soát, c.p nh.t d cuong chi ti& và kich  bàn giãng day cüa 
các hQc ph.n trong chuong trInh dao tao  theo phucing an giãng day tiVc tuyn kt 
hçip v9i giãng dy truyn th6ng; rà soát, cp nht ngãn hang câu hOi thi nu t 
chüc dánh giá theo hInh th(rc trirc tuyn. 

A • r .A 9 S9 Dieu 13. Quyen va trach nhiem cua giang vien 

1. Giãng viên duçc h trçl kinh phi xay d%mg, nghim thu bài giàng din tü 
va các h9c 1iu din tü khac theo quy djnh cüa don vj dào tao. 

2. Giãng viên &rçic bi duOng nãng cao nng 1irc biên soan  bài giâng din 
ti:r; k nng day h9c qua mng; k nàng quãn lr, theo dOi, djnh hithng, huig dn 
và giâi dáp nguii hpc qua mng; k nang sr dung thành thao h thông quãn l' 
h9c tp qua mng va cac phuong tin cong ngh thông tin phiic vi cho giãng day; 
khâo thI và do luang chit lucmg giáo diic hin dai. 

3. Giãng viên thamgia giãng day trirc tuyn gm: 

a) Giãng viên giãng chInh duc tInh giô giãng day  nhi.r sau: Mt gia giãng 
S A '5 1 9 day iy thuyet trrc tuyen cho toi da 40 nguol hc duçc trnh bang mpt gici tin chi 

(tuong duong mt gii chuk giãng day)  Di vâi 1&p trên 40 nguii.  hçc, thy diu 
kin và dc thu cüa mi don vj, có th quy d6i nhung không qua 1,5 lan. Trithng 
hqp dc bit do Thu tnrang don vj dào tao  quy& djnh. 

b) Ging vien giâng chInh có trách thirn 
tao 

din dan trao dôi, tao  thu d 
thao 1un (then dan trao doi, trao doi neng), tra im cau hoi va giai dap thac mac 
di vói nhngvn d chung cüa khóa hçc. MOt  gia thão 1un, huàng dn bài tip, 
thirc hành trr tuyn duçic tInh bang 0,5 gi& tin chi. 
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c) Giáng vien h trq (trq giãng) giãng day trirc tuyn (nu co) &rcic tInh gir 
giãng d.y nhu sau: Mt gRi thão 1un, hthng dk bài tp, thrc hành tri1rc tuyn 
di.rçic tmh bang 0,5 gia tm chi. Trçr giang co trach nhiem tao  dien dan trao doi, 
tham gia tháo 1un, trâ 1M câu hôi, giãi dáp các th.c mc d6i vói nhftng vn d ci 
th & tüng chuyên ngãnh dào tao  và .nhc nh& nguôi h9c hoàn thAnh tin ct cüa 
khóa hQc. 

d) Thu trtthng dan vj dào tao  quy djnh ci th vic quy di hoat  dng giãng 
dy ra giô chuãn giãng day. 

4. Giãng viên phâi th%rc hin dáng cac quy djnh v day hQC tr%IC tuyên dam 
bâo hot dng kim tra, danh giá ngithi h9c theo cáC vn bàn htróng dn hin hành 
cüa DHTN. 

5. Giàng viên phãi tham gia xay drng d cuong chi tit hQc ph.n; xây dirng 
bài giâng din tlr; có th tham gia quy trInh san xu& hpc 1iu din tlr (ghi hInh, 
thu am) tai phông thu hoc üng d%lng các cong ci, cong ngh thông tin phiic vi 

9 r a 9 9 A , 9 A S giang day  qua inng trong qua trinh xay dmg bai giang; thiet ke cac bai tap  trnh 
hu6ng; thi& k h thng câu hói trc nghim, ngân hang câu hOi kim tra, dánh 
giá ngithi h9c. Th&i gian thirc hin các nOi  dung trên duqc tInh già nghiên cfru 
khoa h9c hoc gi& bi throng chuyên mon, nghip vii theo quy djnh v ch dO lam 
vic cUa nha giáo tai  don vj dào tao. 

6. Giangviên phai chju trách nhimv ni dung bài giâng Va các chü d 
thao lu?n dua len h thong dao tao truc tuyen, cac dien dan trao doi, thao 1un. 

7. Phãn 1mg kjp thM trtrâc nMng thc mc cüa ngu&i h9c trong qua trInh 
h9c, thi, kim tra, dánh giá; tham gia trá lôi các câu hOi trên din dan thão 1un 
trong vông 48 gRi k tir khi ngithi h9c clixa ra câu hOi; h tra ngi.räi h9c giãi quyêt 
nh&ng khó khAn nay sinh trong qua trInh thông tin lien lac gp sir c và dam bào 
tien d9 h9c tap  cua nguai hQc. 

8. Giãng viên có th giao cho trçr giãng (giâng viên trç giãng, C6 v&i hc 
tip, nghiên ctu sinh) tham gia trã 1&i cau hOi va giãi dáp th.c mc cüa ngu&i hQc 
trén din dan trao d6i. 

9. Giãng viên Co trách rihim giám sat, theo dOi qua trInh hçc tp cüa ngu&i 
hçc va dáth giá nng lirc hQc tp cüa ngu&i hQc theo khung nng lirc; m%ic tiéu 
hçc phn. 

Diu 14. Quyn và trách nhim cüa trçr giãng 

1. Dirqc hu&ng cac quyn lçi va ixudâi do Nhà nuâc quy djnh d61 vói trçi 
giãng, các ch6 dO b6i dirong, tInh gi& giãng day chu.n theo nàm h9c, thi lao theo 
quy chê chi tiêu nOi bO cüa don vj dào tao. 
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2. Duçc ixu tiên tao  diu kin thirc tap, bèi dung nâng cao trInh do chuyên 
mon vâ k näng ngh nghip dc thñ cüa hInh thc dào tao  trrc tuyên. 

3. Duc i.ru tiên si dung trang thit bi, c sâ vt eht k' thut phiic vii cong 
tác dào tao  trirc tuyn; dt.rqc h trg tao  diu kin áp dung các phuang pháp va 

cong ngh dy hpc tiên tin trong diu kin cüa don vj dào tao  và phü hgp vói 

hInh thñt dào tao true tuyn. 

4. Thirc hin nghiém tñc, d.y dü cac quy ch& quy djnh cüa dn vi dào tao, 
cac huàng dn dam bão cht Iugng dào tao  hin hành cüa DHTN. 

5. Tr bào ye tài khoân cá nhan và chju trách nhim v các thông tin di.ra len 
h thng. 

6. H trç giãng viên thirc hin cac nhim vii giâng day: ho trg, tu vAn cho 
nguài hoc, cung cAp các thông tin lien quan dn khóa hçc, giái dáp thäc mAc cña 
ngui hçc lien quan dn vn d kS thut, nhAc nhà ngithi hc các thi han  hoân 
thành thim vi va kim soát các thông tin ngithi h9c dua len h thông dâo tao 
trirc tuyên. 

7. Kim tra, giám sat, khuyn khIch vic tham gia h9c t.p cüa ngizii h9c; 
dánh giá kt qua h9c tp cüa nguài hçc. 

Diu 15. Quyn và trách nhim cüa quãn trj khóa h9c 

1. Can b k' thuât quãn tn khóa hoc hay quân trj khóa h9c (nu co) có trách 
nhim tao  1p khóa h9c, phân quyn cho giãng viên, ngixi hçc và phôi hgp vói 
giãng viên dê huó'ng dn ngithi h9c dãng k hc tai  h thng dào tao  trçrc tuyn 
ngay trong tuân dâu tiên cüa hçc kS'  (trtthc khi bAt d&u hçc k It nhAt nt tuAn); 
theo dOi, giám sat khóa h9c trrc tuyn. 

2. Quân tn khóa hoc có quyn dua ra khOi h thng các ni dung, thông tin 
trái quy dijnh và không phü hçxp vOi miic diIch cüa h thng dào tao  trirc tuyn ma 
không cAn thông báo truóc cho các thành vien lien quan. 

3. H tro cac vAn d, su c k' thuât khi giáng viên có yeu câu. 

Diu 16. Quyn và trách nhim cüa quail trj h thong 

1. Can b k5 thu.t quán trj h thng hay quãn trj h thng phâi am hiu các 
h thông üng diing cong ngh thông tin lien quan dn dâo t?o  trrc tuyên; dixçic 
hrnSng dan, chuyên giao cong ngh d quân trj, v.n hành h thing Cong ngh 
thông tin dam bão hoat  dng n djnh. 

2. .Quãn trj h thng có nhim vi xãy dirng quy trlrih luu trtt, bâo mt Ca s& 
dU 1iu va ni dung bài giâng cüa giãng vien, kt qua kim tra dánh giá cüa ngithi 
hoc.. 
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A A - A A I • 3. Quan tr hç thong chu trach nhiçm liru tru du liçu ye qua trinh to chuc 
day hQc và xác nhn thông tin khóa h9c khi có yêu cu. 

A

• Quãn trj h thng tao Va cp phát tàikhoân cho toàn b ngui dung trên 
hç thong, ho trç ky thuat cho giang vien - nguol h9c trong qua trrnh dy h9c; cung 
cp tài khoãn và h trçy b phn ch(rc nng thrc hin thim vi thanh tra, kim tra, 
giám sat hoat dng giãng dy tWc  tuyên. 

5. Quãn frj h th6ng có trách nhim h trçi, tu v.n cho nguôi h9c, cung cap 

các thông tin lien quan dn khóa hoc, giài dáp th.c mc cüa nguài hçc lien quan 
dn vn d lc thut và kim soát các thông tin ngtri h9c dua len h th6ng dao 
tao truc tuyên. 

Diu 17. Quyn và trách nhim cüa ngirói h9c 

1. Nguii hçc &rçic cung cp, tip cn các ngun tài 1iu hçc tp cüa khóa 
h9c, duçirc giài dáp mçi thc m&c trén din dan trao di trong 48 gii. 

2. M& thành vien có quyn b sung các thông tin khác trong h so cá nhãn 
nhu: Hinh d.i din Va ch k thuc quyn si hfru riêng cüa thãnh viên (nu co). 

HInh anh dat  thçn phat nghiem tuc, co van boa. Nghiem cam su d%lng hmh anh 
không phü hçp vói thun phong m titc cüa dan tc. 

3. Ngthi hçc phâi tix báo ye tài khoân cãa mInh, phâi tir chju trách nhim 
v các thông tin dua len h tMng va phãi chju trách nhim v vic d nguii khác 
sir dimg tài khoãn cüa mInh sai mic dIch, kbông ding vói quy djnh s diing h 
thng; nghiêm cm cac hãnh vi cho mi.rçin, mua, ban tài khoãn cUa ngi.thi h9c. 

4. Ngui h9c phâi hoàn thành các nhim vt do giãng viên giao trên h th6ng 
dào tao  trirc tuyn theo dáng thii han  quy djnh. 

5. Thrc hin dngcác quy ch, quy djnh cita DHTN và cüa don vj dào tao. 
Trong truing hcip vi phm s tüy mCrc d, xr 1 theo quy djnh hin hành. 

6. Tham gia cac hoat dng I.y kin phãn hi cüa ngithi h9c v các hc 
phn, phuang pháp giãng day, môi truông giáo dzc (n&i co). 

Chiro'ng IV 

THANH TRA, KIEM TRA vA cHE DO BAO CÁO 

Diu 18. Thanh tra, kim tra 
A S A • A A A P 1. DH1'N thuc hien thanh tra, hem tra viec thirc hiçn quy d4nh ye to chuc 

va quàn 1 dào tao  trirc tuyn cüa các don vj dào tao. 
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2. Thu trithng các dan vi dào tao tc chü'c thanh tra, kiém tra, giám sat vic 
thc hin theo k hoach nãm h9c cña t11ng dan vj. 

f)iêu 19. Chê do báo cáo 

1. Truóc khi h9c kS'  bt du 02 tu.n, các don vj/phôngIb phn lien quan, 
cac b mon tham gia thirc hin dâo tao  trirc tuyn gü'i k hoach  dir kiên dào tao 
nàm h9c mó'i cho b ph.n giám sat k hoach dào tao. 

2. Kt thüc mi hoc ks', quán tn he thng, quân trj khóa h9c báo cáo Thu 
tru&ng dan vj dào tao  v cap nht phát trin Cong ngh, nhthig khó khän, vuóng 
rnc khi trin khai quán 1 dào tao  trirc tuyn và d xu.t giái pháp khc phiic. 

3. Kt thc näm hoc, don vi dào tao t chüc dánh giá h thng dào tao  trçrc 
tuyn, mirc d trin khai, nhng kho khan và thun igi khi t chc dào tao  trirc 
tuyên dê báo cáo DHTN. 

Chuang V 

xiTc LY VI PHAM VA TO CHIC THVC HIN 

Biu 20. Xtr i vi phm 

1. Nghiêm cm các hành vi igi diing khóa h9c trirc tuyn d cung d.p thông 
tin nhtm muc dIch: 

a) Chng lai  Nba nuóc Cong boa xâ hi chU nghTa Vit Nam; gay phuong 
hai dn an ninh quc gia, trt tr an toàn xã hi; phá hoai  khôi  dai  doàn kt dan 
tc; tuyên truyn chin tranli, khüng b; gay hn thü, mâu thun giUa các dan tc, 
sac tOe,  ton giáo. 

b) Tuyên truyn, kIch dng bao  lire, dam ô, di trçiy, tti ác, t nan  xâ  hOi,  me 
tin dj doan, phá hoai thun phong, m5 tue cüa dan tOe. 

c) Tit l bI mt nba nuOc, bi m.t quân sr, an ninh, kinh t, di ngoi và 
nh13.ng bI m.t khác do pháp 1ut quy djnh. 

d) Dua thông tin xuyên tac,  vu khng, xüc pham uy tin cüa t chirc, danh dr 
và nhân phm cüa cá nhân. 

9 P A p 9 p . A P 1 d) Quang cao, tuyen truyen, mua ban hang hoa, dch vi b1 cam; truyen ba tac 
ph.m báo chI, van h9c, ngh thut, xut ban phrn bj cm. 

e) Giá mao  t chüc, cá than và phát tan thông tin giã mao,  thông tin sai sr 
that xâm hai  dn quyn và igi ich hçrp pháp cüa t chtrc, cá nhân. 
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2. Nghiêm c.m cac hành vi tao  &thng dn trái phép d6i vâi ten min hçp 
pháp cüa t chüc, cá than; tao,  cài d.t, phát tan phn mm dc h.i, vi-rüt may 
tinh; xarn nhp trái phép, chim quyn diu khin h thong thông tin, t.o 1p cong 
cii tan cong tren mng. 

3. Nghiêm cm các d& tuçlng có hãrih vi kru trü, sao chép, c& ghép lam thay 
d6i ni dung bài giãng din tCr, ghi hInh và chinh süa bài giãng trirc tip, phát tan 
bài giãng có trong h thng dào tao  trrc tuyn dthi mi hInh thrc khi chua &rqc 
sij dng cüa giãng viên hoc Thu truông dan vj dào tao. 

4. Nghiêm cm thrc hin hành vi vi phm pháp 1u.t khác lien quan dn vic 
t chirc và quãn 1 dào tao  trrc tuyn cüa DHTN. 

5. Cac viphrn, tüy theo müc dO,  sbj quãn trj h th6ng nhäc nhâ, tuc 
quyen dang bai, tiioc quyen truy cap hç thong, canh cao tren toan hç thong hoac 
bj ca quan có thm quyn xCr I k 1ut, xr 1' hInh sij theo quy djnh. 

Diu 21. T chfrc thirc hin 

1. Dan vj dào tao 1p k  hoach  và trin khai áp diing Quy djnh nay phü hqp 
vai dieu kiçn thc te cua don v. 

2. Cn eli Quy djnh nay, Thu tnthng don vj dào tao  t6 chlrc xây dirng và ban 
hành các vAn ban hrnSng dn t6 chirc va quãn l dào tao  trirc tuyn, chu.n bj hQc 
1iu din tfr, th.m djnh hQc 1iu diên tlr tnthc khi dua vào sIr dpng, chju trách 
thim v .nOi  dung, chat luqng dào tao  tnjc tuyn, tp hun nang cao nAng 1ir cho 
giàng viên, tu vn và h trçi nguôi hçc, quan I và giám sat qua trInh day  hc trirc 
tuyn d& vói các h9c phn don vj quãn. l •chuyên mOn, t&chlre danh giá hiu qua 
vice ung diing cong nghç trong dao tao  trirc tuyen thong qua keith phan hoi cua 
giãng viên, nguri hçc và can bO h trq d diu chinh phIr hqp. 

3. Trong qua trInh th%rc hin, n&i có vixâng mc các don vi dào tao  báo cáo 
bang vAn ban v DIITN (qua Ban Dào tao)  d trInh Giám dc DHTN xem xét, 
slra dãi, b sung cho phü hcip vói tinh hmnh thirc t. 

4. Giám dc DHTN s diu chinh, b sung Quy djnh nay khi có nh&ng quy 
mói cüa BO Giao diic và Dào tao  v t chirc và quãn l dào tao  trirc tuyn 

doi vai cac ca so giao dic dai  hQc. 
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