
 
 
 
 

 

 
 

TÓM TẮT DỰ ÁN  

 

1. Tên quốc gia:  

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam 

 

2. Tên Dự án: 

Tăng cường môi trường giáo dục để phát triển nguồn nhân lực có tiềm lực cạnh tranh cho ngành 

công nghệ thông tin tại Hà Nội.  

 

3. Bối cảnh và tính cần thiết của Dự án: 

Với nhu cầu ngày càng cao trên toàn thế giới về ngành công nghệ thông tin, chính phủ Việt Nam đã 

coi đào tạo cho ngành công nghệ thông tin là một quốc sách. Tuy nhiên do các cơ sở đào tạo vẫn 

còn thiếu kinh nghiệm về đào tạo nhân lực nên hiện tại vẫn còn thiếu rất nhiều kỹ sư công nghệ 

thông tin có tiềm lực cạnh tranh. Để cải thiện tình trạng này, dự án tập trung vào việc biên soạn 

chương trình, tài liệu giảng dạy cho các kỹ sư công nghệ thông tin có chất lượng cao và trong tương 

lai hy vọng sẽ tạo ra một cơ chế đào tạo tốt nhờ việc sử dụng các tài liệu giảng dạy này. 

 

4. Mục tiêu Dự án: 

Thiết lập một hệ thống giáo dục để đào tạo các kỹ sư công nghệ thông tin có tiềm lực cạnh tranh và 

có vị thế chủ chốt, lâu dài trong ngành công nghệ thông tin của Việt Nam 

5. Địa bàn dự án:  

Hà Nội, Việt Nam 

 

6. Đối tượng hưởng lợi: 

Cán bộ giảng dạy: 10 người; kỹ sư công nghệ thông tin có kinh nghiệm: 80 người; kỹ sư trẻ: 50 

người 

 

7. Kết quả mong đợi: 

1) Thiết lập một hệ thống giáo dục tự quản 

2) Phát triển chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy cho hệ thống đào tạo 

3) Đào tạo, nâng cao trình độ cho các cán bộ giảng dạy.  

4) Đào tạo ra những kỹ sư công nghệ thông tin có tiềm lực cạnh tranh 

8. Các hoạt động chính: 

1.1) Cử các chuyên gia dự án sang Việt Nam để thu thập nhu cầu đào tạo, thành lập một nhóm làm 

việc và hướng dẫn vận hành nhóm làm việc đó.  

1.2) Cử các chuyên gia dự án sang Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động của hệ thống giáo dục tự quản. 

2.1) Cử các chuyên gia dự án sang Việt Nam để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo cho các 



 
 
 
 

 

 
 

kỹ sư công nghệ thông tin có kinh nghiệm 

2.2) Cử các chuyên gia dự án sang Việt Nam để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo cho các 

kỹ sư trẻ 

3.1) Cử các chuyên gia dự án sang Việt Nam để đào tạo cho các cán bộ giảng dạy. 

3.2) Tiếp nhận các giảng viên sang Sapporo để đào tạo kỹ năng giảng dạy, kỹ năng chuyên môn cho 

cán bộ giảng dạy. 

3.3) Cử chuyên gia từ Sapporo sang để tiến hành đào tạo kỹ thuật ngắn hạn, chuyên sâu cho các cán 

bộ giảng dạy. 

4.1) Cử các chuyên gia dự án sang Việt Nam để để thực hiện chương trình đào tạo cho các kỹ sư 

công nghệ thông tin có kinh nghiệm. 

4.2) Triển khai đào tạo các kỹ sư công nghệ thông tin có kinh nghiệm do giảng viên trong nước đào 

tạo 

4.3) Cử các chuyên gia dự án sang Việt Nam để để thực hiện chương trình đào tạo cho các kỹ sự trẻ 

4.4) Triển khai đào tạo các kỹ sự trẻ do giảng viên trong nước đào tạo.. 

 

9. Thời gian thực hiện:  

Từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 1 năm 2017 

 

10. Cơ quan thực hiện: 

-  Phía Nhật Bản: Tổ chức phi lợi nhuận (NPO) Sapporo IT Front  

-  Phía Việt Nam: Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam 

 


