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Từ ngày 15/3/2004 đến 10/4/2004 Trường Đại học dân lập Văn lang thực hiện đợt 1 hợp đồng đào tạo với Ban 
điều hành đề án 112 cho 41 học viên thuộc các tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu , Lâm Đồng, An Giang, Bạc Liêu, Ban QL 
Dung Quất. 

Để hiểu rõ ý nghĩa và yêu cầu đào tạo, tôi xin trình bày một số nét về Đề án 112 _ Đề án tin học hoá quản lý 
hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 đã được chính phủ phê duyệt trong quyết định 112/2001/QĐ-TTG của 
Thủ tướng chính phủ. (như thế đề án này đã bắt đầu từ năm 2001 !). 

Mục tiêu chung của đề án được xây dựng theo mục tiêu chung nêu trong chỉ thị 58/CT/TW ngày 17/10/2000 của 
Bộ chính trị là : Đến năm 2005 , về cơ bản phải xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống thông tin điện tử của 
Đảng và Chính phủ, nhằm nâng cao hiệu lực , hiệu quả điều hành của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, lãnh đạo 
các Bộ , cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ và chính quyền địa phương các cấp. [1] 

Trong khuôn khổ của đề án, mục tiêu đó được thể hiện về mặt đào tạo như sau: đào tạo tin học cho cán bộ, công 
chức nhà nước, tạo khả năng tiếp cận , sử dụng công nghệ mới trong công việc thường xuyên, nhằm đáp ứng yêu 
cầu cao về hiệu quả và chất lượng công việc.[1] 

Cụ thể hơn, về đào tạo, dư án nêu: phổ cập công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo, chuyên viên và cán bộ 
nghiệp vụ của các cơ quan hành chính cấp huyện trở lên để có khả năng sử dụng máy tính và mạng máy tính 
trong xử lý công việc thường xuyên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.[1] 

Đề án có 6 nhóm đề án mục tiêu. 

Nhóm đề án 1: Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước cùa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ . 

Nhóm đề án 2: Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước của Uy ban nhân dân các tỉnh , thành phố thuộc Trung 
ương . 

Nhóm đề án 3: Xây dựng hệ thống các cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục 
vụ tin học hoá quản lý hành chính. 

Nhóm đề án 4: Đào tạo cán bộ, công chức hành chính nhà nước.

Nhóm đề án 5: Nâng cấp mạng tin học diện rộng của Chính phủ (CPNET), bảo đảm cho mạng này đóng vai trò 
chủ đạo trong hệ thống tin học của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Nhóm đề án 6: Xây dựng hệ thống bảo đảm an toàn , bảo mật cho mạng tin học quản lý nhà nước trong các cơ 
quan hành chính nhà nước. 

Tôi nói cụ thể hơn nhóm đề án 4 _ đề án đào tạo cán bộ, công chức hành chính nhà nước, mục tiêu là: từ năm 
2001 đến 2005 các Bộ ,ngành , Uy ban nhân dân các địa phương phải bảo đảm đại bộ phận cán bộ,công chức 
được đào tạo về tin học , nắm được kỹ năng làm việc trên mạng máy tính. Ưu tiên cho cán bộ, chuyên viên làm 
việc trực tiếp tạo nguồn thông tin dữ liệu trên mạng máy tính.[1]. Việc xây dựng chương trình đào tạo được giao 
cho Văn phòng chính phủ. 

Kinh phí cho toàn bộ đề án 112 (6 nhóm) được dự tính không dưới 1000 tỷ đồng cho cả giai đoạn 2001-2005. 

Để thực hiện đề án 112 Chính phủ đã thành lập Ban điều hành đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước 
giai đoạn 2001-2005 do Văn phòng chính phủ chủ trì với sự tham gia của đại diện Ban Tổ chức-Cán bộ chính phủ, 
Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học, Công nghệ và Mội trường (nay là Bộ Khoa học công nghệ). 
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Nắm được yêu cầu đào tạo của Đề án 112, Khoa Công nghệ thông tin đã đặt vấn đề với Ban điều hành đề án 
ngay từ năm 2002 về việc tham gia đào tạo của khoa CNTT –ĐHDLVL. Tháng 9/2002 Uy viên thư ký Ban điều 
hành đã có văn bản cho Khoa CNTT đề nghị tham gia đào tạo ( công văn số 233/VPCP-BDH112 , ngày 30/9/2002 
v/v đề nghị tham gia đề án 112).  

Tháng 5/2003 Ban điều hành đưa ra nội dung và yêu cầu đào tạo, gồm những môn học sau: 

1. Thiết kế và xây dựng mạng LAN, WAN  
2. Quản trị mạng và các thiết bị mạng  
3. Hệ điều hành mạng Windows-2000  
4. Hệ điều hành mạng Unix, Linux  
5. Thiết lập và quản trị hệ thống thư điện tử  
6. Xây dựng và quản trị Website, Portal  
7. Thiết lập và quản trị Lotus Notes Domino.  

Trên cơ sở yêu cầu đó khoa CNTT đã làm đề án gửi cho Ban điều hành nhận đào tạo 6 môn học: 1,2,3,4,5,6. 
Tháng 4/2003 Tổ Tư vấn đào tạo do GS.TS. Nguyễn Cát Hồ vào kiểm tra các cơ sở đăng ký đào tạo ở Tp. Hồ Chí 
Minh và đã có báo cáo với Ban điều hành đề án ký hợp đồng đào tạo với khoa CNTT –ĐHDLVL. Sau đó Hợp đồng 
đã được ký giữa trường ĐHDLVL và BDH đề án 112 từ tháng 12/2003. Hợp đồng đang được thực hiện đợt 1. [2] 

Trường đã tổ chức thực hiện hợp đồng một cách nghiêm túc. Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo điều hành công việc để 
đảm bảo cho yêu cầu đào tạo. Địa điểm đào tạo được tổ chức ở cơ sở 2 với 40 máy tính được nối mạng và máy có 
độ ổn định cao. Những thiết bị phục vụ cho đào tạo như: Hub, Switch, Router, Internet, 2 máy chiếu cho 2 phòng 
được đảm bảo đầy đủ. Nhà trường đã phối hợp chỉ đạo nhiều bộ phận trong trường : Văn phòng, Phòng Quản lý 
học đường 2, phòng Tài vụ , phòng Đối ngoại, Trung tâm Tin học để đảm bảo cho lớp học.  

Qua 4 tuần triển khai, học viên đã học tập một cách nghiêm túc , không ai được phép đi muộn và cũng không ai 
đi muộn, không ai được phép vắng mặt và cũng không ai vắng mặt. 

Đây là một hoạt động đào tạo của trường ngoài hệ thống đào tạo chính khoá, tham gia vào đào tạo cán bộ, công 
chức nhà nước cho nhiều địa phương để thực hiện nhiệm vụ tin học hoá quản lý hành chính nhà nước . Đây cũng 
là lớp học chất lượng cao*.  

* 

• Phụ lục 2, hợp đồng số 166/BĐHĐA 112-HĐ quy định tiêu chuẩn học tập như sau: kết quả kiểm tra cuối 
khoá từng môn học có tổng số điểm là 100, trong đó điểm kiểm tra cuối khóa tối đa là 60 và điểm thực 
hành là 40. 

• Điểm chuẩn: 25 điểm đối với thực hành và 35 điểm đối với bài thi. Nếu một trong 2 điểm dưới điểm 
chuẩn sẽ coi là không đạt. 

• Nếu cả 2 điểm đều đạt từ điểm chuẩn trở lên được xếp loại theo tổng số điểm như sau:  
- Đạt : 60-70 
- khá : 71-85 
- giỏi : 86-100  

• Kết quả kiểm tra 4 môn : Hệ điều hành mạng Windows-2000 và Hệ điều hành mạng Unix, Linux, quản 
trị mạng và thiết kế xây dựng mạng LAN, WAN của lớp học đang học ở trường hiện nay là:  

   

MÔN HOC ĐẠTT KHÁ GIỎI

Windows-2000   13 h/v,32,5% 27h/v,67,5% 

Unix,linux 21h/v,52,5% 15 h/v, 37,5% 4 h/v,10% 

Quản trị mạng,thiết kế xây dựng 13h/v, 31,7% 22h/v, 53,6% 6h/v, 14,6% 

Mạng LAN, WAN  14h/v, 35% 23h/v, 47,5%  3h/v 7,5%  

Ghi chú: khi bài báo này lên khuôn thì Đợt 2 của chương trình đào tạo cũng bắt đầu khai giảng và sẽ kéo dài đến 
hết tháng 5/2004, với số lượng học viên giống như Đợt 1.  

Tài liệu tham khảo:
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• [1] Đề án 112CP _ Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 ( đã được 
Chính phủ phê duyệt theo quyết định 112/2001/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ).  

• [2] Hợp đồng dịch vụ kỹ thuật ,số 166/ BĐHĐA12-HĐ ,đào tạo tin hoc thuộc đề án 112. Bên A : Ông Vũ 
Đình Thuần, Trưởng ban Ban điều hành Đề án 112. Bên B : Ông Nguyễn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại 
học dân lập Văn lang, tp.HCM.  

Nguyễn Lãm - Giáo sư, Tiến sĩ Trưởng Khoa Công nghệ - Thông tin
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