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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ Độclập – Tự do – Hạnhphúc 

QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

Số:         /TB-TBDCB               Hà Nội, ngày     tháng      năm 2022 

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH 

Tổ chức các lớp kỹ năng về chuyển đổi số  

 

   Kính gửi: 

      -  Uỷ ban nhân dân Tỉnh; 

     - Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính 

trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư”, và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-

NQ/TW ngày 27 tháng 09 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính 

sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ; ngày 03 tháng 06 

năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt 

“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

Quyết định 749/QĐ-TTg  đã nên rõ tầm nhìn Chuyển đổi số quốc đến năm 

2030: “Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử 

nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản 

lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân 

văn, rộng khắp” 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (NĐ 101); 

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung mộtsố điều của NĐ 101; 

 Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông  (Trường) ban 

hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT ngày 12/07/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền Thông; 
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 Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022,Trường Đào tạo, Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông chiêu sinh và tổ chức các lớp 

bồi dưỡng về chuyển đổi số. Nội dung cụ thể như sau:  

1. Mục đích  

Mục tiêu chính của tiến trình Chuyển đổi số quốc gia phải là nâng cao năng 

suất, hiệu lực, hiệu quả quản lý phát triển, quản lý xã hội, nâng cao sức cạnh tranh 

của nền kinh tế quốc gia. Điều này gắn liền với việc phát triển nền tảng số như là 

một trong những giải pháp đột phá để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.  

Để tiến trình Chuyển đổi số quốc gia thành công, cần phải có sự vào cuộc của 

cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, tạo 

ra sự cộng hưởng cho toàn bộ tiến trình chuyển đổi số. Chương trình Chuyển đổi số 

quốc gia phải thực sự bao trùm được mọi hoạt động kinh tế-xã hội, có tính động và 

là nền móng mang tính cơ sở cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát 

triển kinh tế- xã hội. Cần coi chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng 

trong chỉ đạo, điều hành của mỗi bộ, mỗi tỉnh, mỗi đơn vị, từ đó, lồng ghép và các 

chiến lược, chương trình, đề án.... trong các hoạt động của mình. 

Chính vì vậy Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và 

Truyền thông đã xây dựng một số nội dung chương trình các khoá bồi dưỡng về 

kỹ năng, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, nâng cao năng lực số… cho 

từng cán bộ, công chức, viên chức. 

Trong phạm vi thông báo này, Trường gửi tới các cơ quan, đơn vị 06 khoá 

học về kỹ năng trong qua trình chuyển đổi từ tư duy và cách làm truyền thống 

sang tư duy và cách làm số. Cụ thể như sau: 

1.1. Khóa ‘‘Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số’’ 

 Chuyên đề 1: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số 

 Chuyên đề 2: Quan điểm chung về chuyển đổi số 

 Chuyên đề 3: Chuyển đổi số - Các công nghệ nền tảng 

 Chuyên đề 4: Phương thức thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước 

 Chuyên đề 5: An toàn, an ninh thông tin trên môi trường số 

 1.2. Khóa  “Xây dựng văn hóa trong chuyển đổi số” 

 Chuyên đề 1: Văn hóa trong chuyển đổi số 

   Chuyên đề 2: Lộ trình xây dựng văn hóa số trong chuyển đổi số 

   Chuyên đề 3: Vai trò người lãnh đạo trong việc tạo dựng văn hóa chuyển đổi số 
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   Chuyên đề 4: Phương thức thiết lập văn hóa “Chín muồi” cho Chuyển đổi số 

 1.3. Khóa  “Bồi dưỡng kỹ năng khai thác dữ  liệu số” 

 Chuyên đề 1: Kỹ năng phân tích dữ liệu và xử lý dữ liệu 

 Chuyên đề 2: Kỹ năng cần thiết cho người phân tích dữ liệu 

 Chuyên đề 3: Dữ liệu lớn (Big data) và Trí tuệ nhân tạo 

 1.4. Khóa  “Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo và quản trị số” 

 Chuyên đề 1: Sự cần thiết phải thay đổi tư duy lãnh đạo trong chuyển đổi số. 

 Chuyên đề 2: Quản trị chuyển đổi tổ chức 

 Chuyên đề 3: Nguồn nhân lực số và kỹ năng  lao động mới trong cơ quan nhà 

nước 

 Chuyên đề 4: Lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ Chuyển đổi số 

 1.5. Khóa “Quản lý rủi ro khi phát triển chính phủ số” 

 Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý rủi ro 

 Chuyên đề 2: Rủi ro về quản lý dữ liệu trong cơ quan nhà nước 

 Chuyên đề 3: Quy trình quản lý rủi ro 

 Chuyên đề 4: Quản lý rủi ro khi phát triển chính phủ số 

 Chuyên đề 5: Chuyển đổi rủi ro thành cơ hội trong phát triển chính phủ số 

 1.6. Khóa  “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý dữ liệu và đảm bảo an toàn thông 

tin” 

 Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dữ liệu 

 Chuyên đề 2: Quy hoạch an toàn thông tin số quốc gia 

 Chuyên đề 3: Quản lý hệ thống dữ liệu 

 Chuyên đề 4: Kỹ năng quản trị Cơ sở dữ liệu (CSDL) 

 Chuyên đề 5: An toàn cơ sở dữ liệu 

 2. Hình thức học: Học trực tuyến hoặc trực tiếp 

 Có thể tổ chức theo yêu cầu của các đơn vị 

3. Thời gian, địa điểm 

Thời gian và địa điểm sẽ được thông báo cụ thể ở thông báo triệu tập. 
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4. Kinh phí 

Kinh phí tổ chức khóa học: 

- Đối với viên chức: Đơn vị cử viên chức đi học hoặc cá nhân tự đóng góp.  

- Mức thu học phí: 1.200.000 đồng/HV/khóa( Bằng chữ:Một triệu, hai trăm nghìn 

đồng chẵn)          

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt. 

Chuyển khoản theo tài khoản:  

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và 

Truyền thông. 

+ Mã số thuế: 0104173198 

+ Số tài khoản: 0037040.66.8888.66 

+ Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)- Chi nhánh Cầu Giấy 

   Chi tiết xin liên hệ: 

- Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ: Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng 

và Hợp tác quốc tế; Số điện thoại: 0899.768.999; email: thuydtbd.btttt@gmail.com 

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu đăng ký cho cán bộ tham dự các khóa bồi 

dưỡng nêu trên, gửi danh sách đăng ký về Trường theo mẫu đăng ký gửi kèm theo 

thông báo này.  

  

 Trân trọng thông báo./. 

 
Nơinhận: 

- Như trên; 

- Phó HT NguyễnVăn Long (để c/đ); 

- Lưu: VT, ĐTBD và HTQT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

Đinh Đức Thiện 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

(Tên đơn vị chủ quản) 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÁN BỘ THAM DỰ  

Khóa ............................ 
 

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Điện thoại liên hệ 

1     

2     

…     

 

 

 Thủ trưởng đơn vị 

(Ký và đóng dấu) 
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