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Tóm tắt: 

Chuyển đổi số là khai thác các dữ liệu có được từ quá trình số hóa,  áp dụng 
các công nghệ để phân tích, biến đổi các dữ liệu đó và tạo ra các giá trị mới 
hơn. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo (GDĐT), chuyển đổi số sẽ hỗ trợ đổi 

mới theo hướng: giảm thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người 
học, tăng khả năng tự học, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi, cá nhân hóa việc học, 
góp phần tạo ra xã hội học tập và học tập suốt đời. Chuyển đổi số trong GDĐT tập trung 
vào hai nội dung chính: (1) chuyển đổi số trong quản lý giáo dục; và (2) chuyển đổi số 
trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học. 

Từ khóa: Chuyển đổi số, giáo dục, đào tạo, kế toán. 

Abstract: 
Digital transformation is about exploiting the data obtained from the digitization 

process, applying technologies to analyze and transform that data and create new values. 
In the field of education and training, digital transformation will support innovation in the 
direction of: reducing lectures, transferring knowledge to developing learners’ capacity, 
increasing self-study ability, creating learning opportunities anytime, anywhere where, 
personalize learning, contribute to creating a learning society and lifelong learning. 
Digital transformation in education and training focuses on two main contents: (1) 
digital transformation in educational management; and (2) digital transformation in 
teaching, learning, testing, assessment, and scientific research.
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