
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC TIN HỌC HÓA 

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số:                  Hà Nội, ngày       tháng       năm     
Khung chương trình bồi dưỡng về ứng 

dụng công nghệ thông tin và an toàn thông 

tin cho cán bộ chuyên trách về CNTT 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

  

Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 

16/5/2019, Cục Tin học hóa đã ban hành Văn bản số 409/THH-TTTVHT về 

việc Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn 

thông tin cho cán bộ chuyên trách về CNTT.  

Sau khi Văn bản được thông báo rộng rãi tới Quý cơ quan, đơn vị, Cục Tin 

học hóa đã nhận được phản hồi của một số đơn vị đề nghị xây dựng Khung 

trương trình bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin 

cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin.  

Cục Tin học hóa xin gửi tới Quý cơ quan, đơn vị Khung chương trình bồi 

dưỡng về ứng dụng CNTT và ATTT cho cán bộ chuyên trách về CNTT để Quý 

cơ quan, đơn vị tham khảo, áp dụng và triển khai thực hiện Khung chương trình 

bồi dưỡng này phù hợp điều kiện thực tế, cụ thể như sau: 

 

Stt Tên chuyên đề Nội dung chuyên đề 
Thời 

lượng 

1 

Quản lý nhà 

nước về  ứng 

dụng công nghệ 

thông tin 

1. Tổng quan về ứng dụng CNTT 

2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

về lĩnh vực ứng dụng CNTT 

3. Hướng dẫn xây dựng và triển khai kế 

hoạch, chương trình, đề án về ứng dụng 

CNTT 

4. Hướng dẫn khảo sát, đánh giá hiện 

trạng tình hình ứng dụng  

5. Hướng dẫn đánh giá xếp hạng ứng 

dụng CNTT 

6. Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về ứng dụng 

CNTT của Việt Nam CNTT 

7. Hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế 

kỹ thuật 

08 tiết 



Stt Tên chuyên đề Nội dung chuyên đề 
Thời 

lượng 

 

2 

Quản lý đầu tư 

và thuê dịch vụ 

CNTT 

1. Tổng quan về quản lý đầu tư (quy 

trình thực hiện dự án CNTT: chủ trương 

đầu tư, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, 

kết thúc đầu tư) 

2. Hướng dẫn một số nội dung Thuê dịch 

vụ CNTT  

3. Hướng dẫn lập đề cương dự toán chi 

tiết 

4. Quản lý chi phí, quản lý chất lượng 

đầu tư ứng dụng CNTT 

5. Quản lý chất lượng dịch vụ CNTT 

08 tiết 

3 

Phát triển Chính 

phủ điện tử tiến 

tới xây dựng 

Chính phủ số 

1. Tổng quan về Chính phủ điện tử và các 

giai đoạn phát triển 

2. Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử 

Việt Nam 

3. Xây dựng và triển khai Kiến trúc 

Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử.  

4. Giới thiệu chung về Chính phủ số 

08 tiết 

4 
Phát triển Đô 

thị thông minh 

1. Giới thiệu chung về Đô thị thông minh 

2. Định hướng xây dựng Đô thị thông 

minh tại Việt Nam 

3. Khung tham chiếu ICT phát triển Đô 

thị thông minh. 

4. Xây dựng và triển khai Kiến trúc ICT 

phát triển Đô thị thông minh tại địa 

phương. 

5. Giới thiệu chung về một số ứng dụng 

điển hình trong Đô thị thông minh (Y tế 

thông minh, giáo dục thông minh, giao 

thông thông minh,…) 

08 tiết 

5 

Kiến thức cơ 

bản về an toàn 

thông tin 

1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

về lĩnh vực ứng dụng CNTT  

2. Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn về an toàn thông tin. 

3. Không gian mạng (Tổng quan về 

không gian mạng, Sơ lược về mạng 

Internet, Xu hướng phát triển của không 

gian mạng, các nguy cơ về ATTT trên 

không gian mạng, Hiện trạng và xu 

hướng không gian mạng tại Việt Nam) 

08 tiết 



Stt Tên chuyên đề Nội dung chuyên đề 
Thời 

lượng 

4. An toàn thông tin (Khái niệm và tính 

chất, Điểm yếu, lỗ hổng ATTT, Các 

phương thức tấn công mạng phổ biến). 

5. Bảo đảm an toàn thông tin (Chủ động 

rà soát, chuẩn bị, Triển khai biện pháp 

bảo vệ, Phát hiện và cảnh báo sớm, Phản 

hồi và xử lý, Khắc phục sự cố) 

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Quý Đơn vị gửi ý 

kiến về Cục Tin học hóa để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Cục Tin học hóa; 

- Lưu: VT, TTTVHT. (100b) 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Phúc 
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