ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số: 3724 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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KẾ HOẠCH
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an
toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” (Đề án) và các Văn bản liên quan(1); Ủy
ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn
tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực an
toàn thông tin (ATTT) mạng nhằm góp phần triển khai thành công Chương trình
Chuyển đổi số của tỉnh Kon Tum.
- Xác định cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án.
2. Yêu cầu
- Xác định rõ các nội dung công việc, phân công trách nhiệm thực hiện rõ
ràng, cụ thể; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá
trình thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.
- Thực hiện chất lượng, hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng,
phát triển nguồn lực ATTT.
- Đổi mới hình thức, hoạt động đào tạo và phát triển nguồn lực ATTT một
cách chủ động, hiệu quả nhằm hình thành đội ngũ chuyên gia bảo đảm an toàn,
ATTT mạng và hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
- Khuyến khích huy động các nguồn lực hợp pháp ngoài ngân sách nhà
nước để thực hiện Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATTT giai
đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đào tạo ngắn hạn về ATTT theo hình thức tập trung, trực tuyến hoặc
kết hợp giữa tập trung và trực tuyến về ATTT cho các cơ quan, tổ chức nhà
nước; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội đào tạo, tập
huấn về ATTT khi có đề nghị từ các cơ quan, tổ chức này.
Quyết định số 212/QĐ-BTTTT ngày 19-02-2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06-01-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”; Quyết định số 1296/QĐUBND ngày 24-12-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực
tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
(1)
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a) Nội dung đào tạo bao gồm:
- Quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý.
- Cập nhật, nâng cao kỹ năng ATTT cho đội ngũ nhân lực, kỹ thuật làm về
ATTT và công nghệ thông tin (CNTT) theo chuẩn, khung chương trình, yêu cầu
kỹ năng ATTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, hướng dẫn; các
chương trình đào tạo theo các chứng chỉ quốc tế và thi lấy chứng chỉ quốc tế.
- Về kiến thức, kỹ năng ATTT của người dùng cho các cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động có sử dụng thiết bị CNTT.
- Về kiến thức, kỹ thuật ATTT cho đội ngũ nhân lực kỹ thuật ATTT và
CNTT của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh(2), Tổ công
nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum(3). Chú trọng các
chương trình đào tạo theo chuẩn kỹ năng, khung chương trình, yêu cầu do Bộ
Thông tin và Truyền thông ban hành, hướng dẫn và các chương trình đào tạo
theo chứng chỉ quốc tế và thi lấy chứng chỉ quốc tế.
b) Phối hợp với Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông và
các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống, chương trình, tài liệu để phục vụ kiểm
tra, đánh giá năng lực ATTT trong quá trình đào tạo. Lựa chọn một số cán bộ có
kết quả học tập tốt để tham gia thi lấy chứng chỉ quốc tế.
2. Lựa chọn cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị đang được giao
nhiệm vụ quản lý, vận hành các hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà
nước để tổ chức đào tạo chuyên sâu và thường xuyên đào tạo, cập nhật về kỹ
năng, kỹ thuật ATTT và nghiệp vụ CNTT nâng cao; đào tạo theo hình thức thực
tập thực tế, tại chỗ, tổ chức đào tạo ngắn hạn, cập nhật công nghệ, nâng cao kiến
thức, kỹ năng ATTT ở nước ngoài.
3. Chuẩn hóa kỹ năng ATTT trong các cơ quan, tổ chức
a) Xây dựng, ban hành quy định chuẩn kỹ năng về ATTT, tiêu chuẩn, tiêu
chí, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ ATTT cho cán bộ chuyên trách về ATTT
và CNTT nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ATTT trong
các cơ quan, tổ chức theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; phối
hợp tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá năng lực ATTT đối với cán bộ kỹ
thuật, quản lý về ATTT và CNTT trong các cơ quan, tổ chức.
b) Đưa nội dung đào tạo về ATTT vào các chương trình đào tạo, bồi
dưỡng, xếp hoặc nâng ngạch cho tất cả các vị trí việc làm và các chương trình
đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo định kỳ trong cơ quan
nhà nước theo hướng dẫn của Trung ương.
4. Đào tạo kiến thức, kỹ năng ATTT cho các tổ chức, cá nhân
a) Các tổ chức, đơn vị quản lý, vận hành các hạ tầng thông tin quan trọng
như viễn thông, Internet, trung tâm dữ liệu và các hệ thống thông tin quan trọng
phải chú trọng và thường xuyên đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực ATTT tại
chỗ. Ưu tiên tổ chức các khóa đào tạo theo chuẩn kỹ năng, khung chương trình,
(2)
(3)

Quyết định số 4400/QĐ-BCĐCQĐT ngày 25/11/2020 của Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh.
Thành lập tại Quyết định số 2613/QĐ-BCĐ ngày 29/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh.
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tiêu chí, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ ATTT do Bộ Thông tin và Truyền
thông ban hành và các chương trình đào tạo ATTT theo các chứng chỉ quốc tế
và thi lấy chứng chỉ quốc tế.
b) Khuyến khích các doanh nghiệp theo nhu cầu thực tiễn thường xuyên
tổ chức các chương trình đào tạo: về kỹ năng, kỹ thuật ATTT cho cán bộ kỹ
thuật ATTT, CNTT; về kiến thức quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng ATTT cho đội
ngũ lãnh đạo, quản lý; về kiến thức, kỹ năng ATTT của người dùng cho các cán
bộ, viên chức và người lao động có sử dụng thiết bị CNTT khi làm việc trong
các cơ quan, tổ chức.
(Chi tiết nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch
này; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức xây dựng kế hoạch hằng năm để triển khai
thực hiện các nội dung trong Kế hoạch; tổng hợp thông tin, số liệu về tình hình,
kết quả thực hiện Kế hoạch.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện khoản
1, khoản 2, điểm a khoản 3 Mục II của Kế hoạch này.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo tổ chức triển khai đào tạo kiến thức, kỹ năng cơ bản về ATTT
trong các cơ sở giáo dục.
- Hằng năm tổng hợp số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp và tình hình đào tạo về
ATTT của các cơ sở đào tạo gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.
3. Sở Nội vụ: Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ để chủ trì, phối hợp với
Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thực hiện điểm b Khoản
3 Mục II của Kế hoạch này.
4. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ
và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm
quyền bố trí kinh phí sự nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch này theo quy định
của Luật ngân sách nhà nước, đúng chế độ, chính sách quy định và phù hợp với
khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà
nước hiện hành.
5. Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố
- Ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai đào tạo về ATTT; bố trí kinh phí và
cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về ATTT theo thông báo của Sở
Thông tin và Truyền thông.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ sở đào tạo
về ATTT có uy tín để xây dựng, tổ chức triển khai đào tạo, nâng cao năng lực
cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và người sử dụng thiết bị CNTT, ứng dụng
CNTT thuộc cơ quan, địa phương.
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6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã
hội tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai
công tác tuyên truyền các nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn lực ATTT, giới
thiệu và tạo điều kiện công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn
về ATTT theo quy định.
Căn cứ nội dung Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc
triển khai thực hiện; hằng năm (trước ngày 15/12) báo cáo kết quả thực hiện về
Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (p/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh (t/h);
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH
và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các đoàn thể CT-XH tỉnh (p/h);
- UBND các huyện, thành phố (t/h);
- Trường CĐCĐ Kon Tum (t/h);
- Báo Kon Tum; Đài PT-TH tỉnh (t/h);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.MNK.
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