
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  

Số:          /2020/TT-BGDĐT 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 

  

THÔNG TƯ 

Ban hành Quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến  

đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên 

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan 

ngang bộ; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục 

Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Cục trưởng Cục Công nghệ 

thông tin, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định 

quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở 

giáo dục thường xuyên. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định quản lý tổ chức dạy học 

trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày      tháng      năm 2020. 

DỰ THẢO 2 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-64-2007-nd-cp-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-co-quan-nha-nuoc-18234.aspx
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ 

Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Cục trưởng Cục Công 

nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

 

 Nơi nhận:                                                                         

 - Ban Tuyên giáo TƯ;                  

 - Văn phòng Quốc hội; 

 - Văn phòng Chính phủ; 

 - Văn phòng Hội đồng Quốc gia GD và PTNL; 

 - Kiểm toán nhà nước; 

 - Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); 

 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 - Bộ trưởng (để báo cáo); 

 - Công báo; 

 - Như Điều 3 (để thực hiện); 

 - Website Chính phủ;   
 - Website Bộ GDĐT; 

 - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTH.   

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 
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QUY ĐỊNH 

Quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông  

và cơ sở giáo dục thường xuyên 

(Ban hành kèm theo Thông tư số           /2020/TT-BGDĐT ngày    tháng    năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục 

phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: tổ chức và quản lý dạy học 

trực tuyến; hạ tầng kỹ thuật và học liệu dạy học trực tuyến; quyền, nhiệm vụ của 

giáo viên, nhân viên và học viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, học sinh 

của các trường phổ thông (sau đây gọi chung là học sinh); tổ chức thực hiện. 

2. Văn bản này áp dụng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục 

thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

(sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông), các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Dạy học trực tuyến là hoạt động dạy học thông qua phần mềm ứng dụng 

trên môi trường Internet, đảm bảo giáo viên và học sinh tương tác đồng thời hoặc 

không đồng thời trong quá trình dạy học. 

2. Học liệu dạy học trực tuyến gồm sách giáo khoa điện tử; bài giảng điện tử; 

học liệu điện tử; câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của học sinh theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS - Learning Management System) 

là hệ thống phần mềm cho phép tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động dạy 

học trực tuyến; giúp cơ sở giáo dục theo dõi và quản lý quá trình học tập của học 

sinh trên môi trường Internet; giúp giáo viên giao tiếp với học sinh để triển khai các 

hoạt động dạy học như: giao bài tập, đánh giá, trợ giúp, giải đáp; giúp học sinh có 

thể theo dõi được tiến trình học tập, tham gia các nội dung học qua mạng, kết nối 

với giáo viên và học sinh khác để trao đổi bài. 
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4. Hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến (LCMS - Learning Content 

Management System) là hệ thống phần mềm quản lý học tập trực tuyến có thêm 

công cụ hỗ trợ giáo viên soạn thảo bài giảng trực tuyến để tạo ra nội dung học tập, 

quản lý kho nội dung học tập và truyền tải nội dung học tập tới học sinh.  

5. Phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến đồng thời là ứng dụng cho phép giáo 

viên và học sinh tương tác được với nhau để tổ chức dạy học tại một thời điểm cụ thể 

theo thời gian thực. 

6. Phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến không đồng thời là hệ thống ứng 

dụng cho phép giáo viên xây dựng nội dung và tổ chức các hoạt động dạy học theo 

kế hoạch và học sinh tham gia học tập theo thời gian thích hợp của cá nhân.  

Điều 3. Mục đích dạy học trực tuyến  

1. Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh. Đặc biệt là khi học sinh 

không thể đến trường tham gia học tập vì những lí do khách quan.  

2. Bổ trợ cho phương thức dạy học trên lớp học truyền thống (sau đây gọi tắt 

là dạy học trực tiếp) nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học, khuyến khích sự 

sáng tạo phát triển kỹ năng số của giáo viên và học sinh. Tạo cơ hội cho giáo viên 

và học sinh được quyền chủ động tiếp cận nguồn học liệu hữu ích trên Internet phục 

vụ cho việc giảng dạy và học tập của mình.  

3. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy 

và học cho giáo viên và học sinh, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm 

tra đánh giá và nâng cao chất lượng giáo dục. Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số 

trong ngành Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 4. Nguyên tắc dạy học trực tuyến 

1. Đảm bảo thực hiện đúng, có chất lượng, hiệu quả, nội dung dạy học theo 

quy định; phù hợp với kĩ năng của giáo viên, khả năng lĩnh hội và đặc điểm tâm 

sinh lý lứa tuổi của học sinh. Không tạo ra áp lực đối với giáo viên và học sinh. 

2. Việc công nhận kết quả dạy và học trực tuyến phải dựa trên cơ sở đánh giá 

chính xác, khách quan kết quả học tập của học sinh và theo các quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh. 

3. Đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông 

tin, hệ thống phần mềm, học liệu dạy học trực tuyến và hướng dẫn sử dụng cho 

giáo viên và học sinh. 

4. Đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin mạng, thông 

tin cá nhân, sở hữu trí tuệ; các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức dạy học qua Internet và các quy định 

của pháp luật có liên quan. 
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CHƯƠNG II 

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 
 

Điều 5. Hình thức tổ chức dạy học trực tuyến   

1. Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp: Giáo viên có thể cung cấp tài 

liệu, học liệu, giao nhiệm vụ và giám sát, hướng dẫn học sinh tự học, chuẩn bị cho 

các hoạt động dạy học trực tiếp. 

2. Dạy học trực tuyến thay thế một phần quá trình dạy học trực tiếp: Giáo viên 

giao cho học sinh một số nội dung tự học ở nhà để tăng thời gian luyện tập, thực 

hành, trải nghiệm làm việc nhóm, thảo luận khi học sinh ở trường. 

3. Dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp: các hoạt 

động của tiến trình dạy học được tổ chức thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường 

Internet. Hình thức này chỉ áp dụng khi học sinh không thể đến trường. 

Điều 6. Tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến  

Thủ trưởng cơ sở giáo dục phổ thông có trách nhiệm tổ chức các hoạt động sau: 

1. Đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực dạy học 

trực tuyến của giáo viên. 

2. Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện tổ chức dạy 

học của cơ sở giáo dục phổ thông. 

3. Phân công trách nhiệm cụ thể cho Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên hỗ 

trợ kĩ thuật, học sinh và phối hợp với phụ huynh học sinh trong tổ chức dạy học 

trực tuyến. 

4. Xây dựng, lựa chọn và thẩm định học liệu. 

5. Thông báo quy trình dạy học trực tuyến, kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá 

cho học sinh và gia đình học sinh. 

6. Tổ chức dạy học trực truyến theo kế hoạch. 

7. Thu nhận sản phẩm học tập, đánh giá và phản hồi kết quả học tập cho 

học sinh. 

Điều 7. Đánh giá và xét, công nhận kết quả học tập trực tuyến  

1. Đánh giá định kỳ kết quả học tập của học sinh được thực hiện tại cơ sở giáo 

dục phổ thông theo quy định.  
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2. Đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh được thực hiện trong 

quá trình dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến. 

3. Xét và công nhận kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện 

như hình thức học tập trực tiếp. 

Điều 8. Quản lý và lưu trữ hồ sơ 

1. Hồ sơ được bảo quản và lưu trữ tại cơ sở giáo dục phổ thông gồm có: 

a) Hồ sơ, minh chứng về các yêu cầu quy định tại Điều 9, Điều 10 của Quy 

định này. 

b) Dữ liệu về quá trình dạy và học trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập. 

c) Chương trình dạy học trực tuyến; kế hoạch dạy học chi tiết theo tuần, tháng, 

năm cho từng môn học, hoạt động giáo dục. 

d) Hồ sơ đánh giá quá trình học tập của học sinh theo Điều 7 của Quy định này. 

2. Cơ sở giáo dục phổ thông quy định cụ thể quy trình và thời hạn lưu giữ hồ 

sơ dạy học trực tuyến theo Luật lưu trữ và các văn bản quy định hiện hành. 

 

CHƯƠNG III 

HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ HỌC LIỆU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

  

Điều 9. Hạ tầng kỹ thuật  

1. Có phòng làm việc đủ diện tích và được lắp đặt các thiết bị phục vụ hoạt 

động dạy học trực tuyến của các giáo viên. 

2. Có hệ thống phần mềm tổ chức quản lý và dạy học trực tuyến: 

a) Phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến đồng thời, tối thiểu áp ứng các yêu 

cầu có các chức năng giúp tổ chức triển khai các hoạt động dạy học trực tuyến đồng 

thời tới tất cả học sinh thông qua các kênh hình, kênh tiếng, chia sẻ màn hình máy 

tính, diễn đàn thảo luận, giáo viên có thể tổ chức dạy học, giao bài tập và nhận bài 

làm từ học sinh. 

b) Phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến không đồng thời:  

- Phần mềm quản lý học tập trực tuyến đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau đây: 

+ Có các chức năng giúp tổ chức lưu trữ và truyền tải các nội dung học tập tới 

học sinh, giúp học sinh học tập một cách chủ động; 
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+ Cho phép học sinh truy cập vào nội dung học tập qua mạng theo kế hoạch và 

có thể tự học tập, tự đánh giá và nắm bắt được tiến trình, kết quả học tập của bản thân; 

+ Cho phép cơ sở giáo dục phổ thông quản lý điểm, tiến trình học tập, kết quả 

học tập của học sinh và các hoạt động của giáo viên trên môi trường mạng; 

+ Cung cấp diễn đàn trao đổi và các công cụ hỗ trợ khác để học sinh có thể 

trao đổi với giáo viên về các vấn đề liên quan đến nội dung học qua mạng; 

+ Quản lý được các yêu cầu thông tin khác của cơ sở giáo dục giáo dục phổ 

thông và cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương. 

- Phần mềm quản lý nội dung học tập trực tuyến đáp ứng các yêu cầu tối thiểu 

sau đây: 

+ Có các chức năng như một phần mềm quản lý học tập trực tuyến; 

+ Tích hợp công cụ cho phép giáo viên soạn thảo nội dung học tập trực tuyến 

tạo thành bài giảng điện tử; 

+ Cho phép quản lý, chia sẻ nội dung học tập trực tuyến giữa người dạy và 

truyền tải nội dung học tập trực tuyến đến học sinh. 

c) Để tăng cường hiệu quả dạy và học trực tuyến, các cơ sở gáo dục phổ thông 

có thể lựa chọn, kết hợp các phần mềm dạy học trực tuyến đồng thời và phần mềm 

dạy học trực tuyến không đồng thời theo hình thức tổ chức phù hợp trong tổ chức 

dạy học trực tuyến.  

3. Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn an ninh mạng, đường truyền 

Internet và trang thiết bị sử dụng dạy học trực tuyến: 

a) Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức dạy học trực tuyến phải đáp 

ứng nhu cầu truy cập của người dùng, không để xảy ra hiện tượng quá tải; đảm bảo 

đường truyền Internet phục vụ học sinh, giáo viên có thể truy cập, khai thác sử 

dụng các hệ thống dạy học trực tuyến; đảm bảo học sinh được trang bị thiết bị đầu 

cuối có cấu hình phù hợp (máy tính nối mạng, máy tính bảng, điện thoại thông 

minh) được nối mạng Internet. 

b) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng hệ thống công nghệ 

thông tin phục vụ dạy học trực tuyến theo quy định và bảo mật thông tin cá nhân. 

Điều 10. Học liệu dạy học trực tuyến 

Học liệu dạy học trực tuyến được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ 

thông; đảm bảo tính khoa học, sư phạm, văn hóa, phong tục tập quán, phù hợp với 

đối tượng học sinh theo từng cấp học; được hiệu trưởng phê duyệt trước khi đưa 

vào sử dụng. 
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CHƯƠNG IV 

QUYỀN, NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH 

 

Điều 11. Quyền và nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên  

1. Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng 

dạy học trực tuyến và thực hiện được việc dạy học trực tuyến. 

2. Được hưởng các quyền lợi chung theo quy định. 

3. Được sử dụng phòng, hệ thống, thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy 

học trực tuyến; được hỗ trợ tạo điều kiện áp dụng các phương pháp và công nghệ 

dạy học tiên tiến trong điều kiện của cơ sở giáo dục phổ thông và phù hợp với 

phương thức dạy học trực tuyến. 

4. Giáo viên giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập một cách khách 

quan và theo đúng quy định đã công bố công khai; tạo môi trường học tập thân 

thiện và tăng cường sự tương tác, kết nối thông tin với học sinh trong quá trình dạy 

học trực tuyến; tích cực hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của học sinh trong quá 

trình dạy học trực tuyến. 

5. Giáo viên thường xuyên trao đổi, phối hợp với cha mẹ học sinh thực hiện giám 

sát, hỗ trợ quá trình học tập trực tuyến của học sinh phù hợp theo lứa tuổi, cấp học. 

6. Nhân viên hỗ trợ đảm bảo quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin để 

hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học; sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để hỗ 

trợ giáo viên và học sinh khi cần thiết. 

Điều 12. Quyền và nhiệm vụ của học sinh 

1. Được tham gia học tập theo chương trình giáo dục phổ thông qua phương 

thức trực tuyến; được hướng dẫn về quy trình tổ chức dạy học trực tuyến, kỹ năng 

sử dụng thiết bị dạy học, phần mềm ứng dụng hoặc dịch vụ công nghệ thông tin 

trên Internet để học tập một cách an toàn và hiệu quả trước khi tham gia học tập. 

2. Được cung cấp đầy đủ các thông tin về đánh giá, xét, công nhận kết quả học 

tập và được đề nghị xem xét lại việc đánh giá, xét, công nhận kết quả học tập thông 

qua dạy học trực tuyến của cơ sở giáo dục phổ thông; được trao đổi và đóng góp ý 

kiến đối với giáo viên về quá trình dạy học trực tuyến.  

3. Chấp hành nội quy dạy học trực tuyến; thực hiện đầy đủ các hoạt động học 

tập theo yêu cầu của giáo viên; tích cực tham gia vào quá trình học tập để được 

kiểm tra, đánh giá theo quy định. 
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4. Chủ động liên lạc với giáo viên hoặc nhân viên hỗ trợ học tập trong quá 

trình học trực tuyến để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

 

CHƯƠNG V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 13. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo  

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí 

nguồn lực, chỉ đạo các sở, ngành và các cơ quan có liên quan phối hợp với sở giáo 

dục và đào tạo để tổ chức dạy học trực tuyến tại địa phương. 

2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy 

học trực tuyến cho giáo viên. 

3. Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục 

phổ thông thực hiện và tổ chức dạy học trực tuyến; kiểm tra, giám sát và giải quyết 

những vướng mắc trong việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

trong quá trình dạy học trực tuyến của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi 

quản lý. 

Điều 14. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo  

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 

bố trí nguồn lực cho các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý để tổ 

chức dạy học trực tuyến. 

2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy 

học trực tuyến cho giáo viên. 

3. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý, thực hiện, tổ 

chức dạy học trực tuyến; kiểm tra, giám sát và giải quyết những vướng mắc trong 

việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh qua phương 

thức trực tuyến của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 15. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục phổ thông 

1. Xây dựng nội quy dạy học trực tuyến của cơ sở giáo dục phổ thông theo 

quy định của Quy định này. 

2. Xác định mục tiêu, yêu cầu cần đạt của việc dạy học trực tuyến để đảm bảo 

chất lượng dạy học. 
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3. Công bố công khai những quy định liên quan đến dạy học trực tuyến, kế 

hoạch giáo dục, điều kiện đảm bảo việc dạy học trực tuyến. 

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết cho đội 

ngũ giáo viên, nhân viên hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý để có thể tham gia thực 

hiện dạy học trực tuyến. 

5. Kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dạy học trực 

tuyến; tổng hợp những khó khăn, nguyên nhân về phòng giáo dục và đào tạo và sở 

giáo dục và đào tạo. 

  KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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