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MỞ RỘNG DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ
CÙNG CÔNG TY META

Mở rộng dự án Nâng cao năng lực số cho học sinh, sinh viên trong toàn Đại học Quốc gia
Hà Nội (ĐHQGHN) - Đây là ý tưởng được Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đưa ra
tại buổi làm việc ngày 09/09/2022 với Ông Ruici Tio, Quản lý Chương trình chính sách –
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Công ty Meta, sau khi theo dõi những kết quả của
Dự án Nâng cao năng lực số cho học sinh, sinh viên mà Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn, ĐHQGHN và Công ty Meta (trước đây là Facebook) cùng phối hợp triển khai

Dự án Nâng cao năng lực số cho
học sinh, sinh viên là một trong
các dự án mà Meta đang hợp tác
chặt chẽ với Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn
(ĐHKHXH&NV). Dự án hướng
đến đối tượng là các bạn trẻ có
đam mê, có khả năng sáng tạo,
quan tâm đến công nghệ số, với
mục tiêu xây dựng môi trường số
an toàn, lành mạnh và tích cực.
Bên cạnh đó, Meta cũng đang
phối hợp với Trường
ĐHKHXH&NV trong việc xây
dựng Khung năng lực số hoàn
chỉnh đầu tiên tại Việt Nam dành
cho sinh viên. Đây là cuốn Sổ tay
(handbook) phát triển năng lực
số cho người trẻ, môn học về
năng lực số trong chương trình 

Quản trị thông tin, tổ chức khội
thảo khoa học về phát triển năng
lực số, công dân số. Trường
ĐHKHXH&NV và Meta đang tiến
tới hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh
vực phát triển năng lực số cho
người trẻ tại Việt Nam. 

Trên cơ sở đó, tại buổi làm việc,
Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn cho
biết Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN) là một trung tâm giáo
dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực
với các ngành đào tạo có tính liên
thông, liên kết lớn, do đó, ông bày
tỏ hy vọng Dự án có thể được mở
rộng đến nhiều đơn vị trong
ĐHQGHN thông qua hệ thống
LMS đang được sử dụng tại
ĐHQGHN. 

Quản lý Chương trình chính
sách – Khu vực Châu Á Thái
Bình Dương của Công ty
Meta Ruici Tio thể hiện sự
hào hứng đối với ý tưởng
mà Phó Giám đốc Phạm Bảo
Sơn đưa ra, đồng thời cũng
tích cực thảo luận về
phương thức mà hai bên có
thể triển khai nhằm mở rộng
quy mô của dự án trong thời
gian tới, trên cơ sở thực hiện
hiệu quả Dự án Nâng cao
năng lực số cho học sinh,
sinh viên mà Meta đang phối
hợp thực hiện với Trường
ĐHKHXH&NV. Thông tin
thêm về buổi làm việc và dự
án có tại đây
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