Mc tiêu tng quát ca án là ào to, nâng cao kin thc, k nng v an toàn thông tin (ATTT) cho cán b,
công chc, viên chc, ngi lao ng trong c quan, t chc Nhà nc; h tr các c quan, t chc ca ng, t chc chính
tr - xã hi ào to, tp hun v ATTT khi có ngh t các c quan, t chc này; xây dng và phát trin i ng chuyên
gia ATTT bo v cho các h thng thông tin ca ng và Nhà nc.
Mc tiêu c th là t chc 6000 lt ào to ngn hn v kin thc, k nng ATTT ca ngi dùng cho các công chc, viên
chc và ngi lao ng có s dng thit b công ngh thông tin (CNTT) khi làm vic ca các c quan, t chc ca ng,
Nhà nc, t chc chính tr - xã hi, các doanh nghip, t chc kinh t ca nhà nc; la chn và t chc ào to 200
chuyên gia ATTT bo v cho các h thng thông tin ca ng và Nhà nc; a 150 ging viên, nghiên cu viên i
ào to, bi dng cp nht v ATTT nc ngoài, trong ó có ti thiu 70 tin s; ào to 5000 thc s, k s, c nhân
ATTT;...
Mt trong các nhim v, gii pháp ca án là ào to ngn hn v ATTT theo hình thc tp trung, trc tuyn hoc kt
hp gia tp trung và trc tuyn v ATTT cho các c quan, t chc Nhà nc; h tr các c quan, t chc ca ng, t chc
chính tr - xã hi ào to, tp hun v ATTT khi có ngh t các c quan, t chc này.
Ni dung ào to gm: Qun lý, nghip v và k nng ATTT cho i ng lãnh o, qun lý; cp nht, nâng cao k nng k
thut ATTT cho i ng nhân lc k thut làm v ATTT và CNTT theo chun, khung chng trình, yêu cu k nng
ATTT do B Thông tin và Truyn thông ban hành, hng dn, các chng trình ào to theo các chng ch quc
t và thi ly chng ch quc t; kin thc, k nng ATTT ca ngi dùng cho các cán b, công chc, viên chc và ngi
lao ng có s dng thit b CNTT;..
Xây dng h thng, chng trình, tài liu phc v kim tra, ánh giá nng lc ATTT trong quá trình ào to. La chn
mt s cán b có kt qu hc tp tt tham gia thi ly các chng ch quc t.
Nhim v, gii pháp khác là chun hóa k nng ATTT trong các c quan, t chc. C th, xây dng, ban hành
quy nh chun k nng v ATTT, tiêu chun, tiêu chí, yêu cu chuyên môn, nghip v ATTT cho cán b
chuyên trách v ATTT và CNTT nhm chun hóa và nâng cao cht lng ngun nhân lc ATTT trong các c
quan, t chc, doanh nghip; hng dn, phi hp t chc hot ng kim tra, ánh giá nng lc ATTT i vi cán b k thut,
qun lý v ATTT và CNTT trong các c quan, t chc.
a ni dung ào to v ATTT vào các chng trình ào to, bi dng, xp hoc nâng ngch bc cho tt c các v trí vic
làm và các chng trình ào to, bi dng cho cán b, công chc, viên chc theo nh k trong c quan nhà nc.
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