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1. Đặt vấn đề
Chiến lược Phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020 

và định hướng phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030 
đã nêu rõ những bất cập của giáo dục đại học như: 
“Sinh viên tốt nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của 
công việc”, “Nội dung chương trình, phương pháp dạy 
và học, công tác thi, kiểm tra, đánh giá chậm được đổi 
mới” và cũng đã xác định rõ yêu cầu của “Phát triển 
chương trinh đào tạo theo hai hướng nghiên cứu và 
nghề nghiệp ứng dụng”, nâng cao trách nhiệm của các 
cơ sở giáo dục đại học trong việc “Đào tạo ra những 
con người có năng lực sáng tạo, tư duy độc lập, trách 
nhiệm công dân, đạo đức và kĩ năng nghề nghiệp, 
năng lực ngoại ngữ, kỉ luật lao động, tác phong công 
nghiệp, năng lực tự tạo việc làm và khả năng thích 
ứng với những biến động của thị trường lao động và 
một phần có khả năng cạnh tranh trong khu vực và thế 
giới” [1]. Trong lĩnh vực An toàn thông tin, Việt Nam 
là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng 
dụng Internet cao trên thế giới với 50 triệu người dùng 
Internet, có số lượng tên miền đứng đầu Đông Nam Á, 
tuy nhiên lại là quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất của 
vấn nạn tấn công của tin tặc, của sự thâm nhập trái phép 
vào các hệ thống thông tin trọng yếu như hàng không, 
ngân hàng và số lượng nhân lực chuyên trách về an 
toàn thông tin hiện nay còn rất mỏng [2], [3], [4]. Tính 
đến nay, cả nước có khoảng 10 cơ sở được giao nhiệm 
vụ đào tạo ngành An toàn thông tin, đó là: Trường Đại 
học Bách khoa Hà Nội, Học viện Kĩ thuật Mật mã, Học 
viện Kĩ thuật Quân sự, Học viện Công nghệ Bưu chính 
Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học 
Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học 

Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Học viện An ninh Nhân 
dân - Bộ Công An, Trường Đại học Duy Tân, Trường 
Đại học FPT. Để nâng cao chất lượng đào tạo ngành 
An toàn thông tin, cần có những nghiên cứu toàn diện 
về thực trạng quản lí chất lượng tại tất cả các cơ sở đào 
tạo, từ đó làm cơ sở và nền tảng để giúp đào tạo được 
nguồn nhân lực đáp ứng tốt nhu cầu của thực tiễn, phù 
hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo, đặc điểm, điều kiện 
cụ thể của từng cơ sở đào tạo [5]. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Mục đích: Nghiên cứu này đánh giá thực trạng của 

việc quản lí chất lượng chương trình đào tạo tại Học 
viện Kĩ thuật Mật mã thông qua kết quả khảo sát ý kiến 
các bên liên quan về việc quản lí chất lượng chương 
trình đào tạo, trên cơ sở đó tác giả đánh giá thực trạng 
quản lí chất lượng của chương trình tại Học viện hiện 
nay.

Đối tượng khảo sát: Các bên liên quan đến chương 
trình đào tạo ngành An toàn thông tin bao gồm giảng 
viên, cán bộ quản lí, sinh viên, nhà tuyển dụng.

Phương pháp khảo sát: Sử dụng phiếu hỏi để điều tra 
về thực trạng quản lí chất lượng chương trình đào tạo 
ngành An toàn thông tin tại Học viện Kĩ thuật Mật mã.

Phương pháp xử lí kết quả khảo sát: Kết quả khảo sát 
được xử lí bằng phần mềm SPSS.

2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Một số khái niệm và quan niệm
a. An toàn thông tin
An toàn thông tin là sự bảo vệ thông tin, hệ thống 

thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, 
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gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo 
đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng 
của thông tin.

An toàn thông tin được hiểu là một hành động nhằm 
phòng ngừa, ngăn chặn hoặc ngăn cản sự truy cập, sử 
dụng, chia sẻ thông tin, tiết lộ, phát tán, phá hủy hoặc 
ghi lại những thông tin khi chưa được sự cho phép của 
chủ sở hữu. An toàn thông tin ngày nay được coi là 
vấn đề đáng lưu tâm hàng đầu của xã hội, ảnh hưởng 
đến các ngành kinh tế, khoa học - kĩ thuật và xã hội. 
b. Chương trình đào tạo

Tác giả Wentling [6] định nghĩa: “Chương trình đào 
tạo là một bản thiết kế tổng thể cho một hoạt động đào 
tạo cho biết toàn bộ nội dung cần đào tạo, chỉ rõ những 
gì có thể trông đợi ở người học sau khoá đào tạo, phác 
thảo ra quy trình cần thiết để thực hiện nội dung đào 
tạo, các phương pháp đào tạo và cách thức kiểm tra, 
đánh giá kết quả học tập và tất cả được sắp xếp theo một 
thời gian biểu chặt chẽ”. Chương trình đào tạo cũng 
được định nghĩa là hệ thống các hoạt động nhằm phát 
hiện khả năng hoặc hoàn thiện khả năng của người học 
[7]. Như vậy, cấu trúc của Chương trình đào tạo bao 
gồm hai nhóm thành phần chính là kết quả kì vọng mà 
người học sẽ đạt được sau một thời gian học tập và 
cách thức, phương tiện, phương pháp, điều kiện để đạt 
được những kì vọng đó. Từ những lập luận trên đây, 
có thể xem chương trình đào tạo là kế hoạch tổng thể, 
hệ thống về toàn bộ hoạt động đào tạo, bao gồm: mục 
đích đào tạo, mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung đào tạo 
(với độ rộng và sâu), phương thức đào tạo và hình thức 
tổ chức đào tạo (với các phương pháp, phương tiện, 
công cụ dạy học), phương thức đánh giá kết quả đào tạo 
(trong so sánh, đối chiếu với chuẩn đầu ra).

c. Chất lượng chương trình đào tạo
Chất lượng chương trình đào tạo không chỉ là một 

yếu tố có tính một chiều mà là một khái niệm đa chiều. 
Chất lượng chương trình đào tạo có thể được đánh giá 
từ cấp độ vĩ mô (Quốc gia - cấp các tổ chức kiểm định), 
từ cấp độ trung gian (Cơ sở giáo dục - cấp quản lí) và 
cấp độ vi mô (Khóa học/môn học - cấp khoa đào tạo). 
Chất lượng của một chương trình đào tạo có thể được 
xem là tổ hợp của các tiêu chí như: Lịch sử, quá trình 
phát triển và mong đợi của chương trình đào tạo; Nhu 
cầu bên ngoài (Thị trường lao động, phản hồi của nhà 
tuyển dụng,…); Nhu cầu bên trong (mức độ tuyển sinh, 
chính sách hỗ trợ cho chương trình đào tạo,..); Chất 
lượng của đầu vào và quá trình đào tạo (Hồ sơ học tập 
của sinh viên, chất lượng của đơn vị quản lí đào tạo,…); 
Chất lượng của đầu ra (Sự hài lòng của sinh viên tốt 
nghiệp, tỉ lệ tốt nghiệp,…); Lợi nhuận và các nguồn lực 
khác của chương trình đào tạo (học phí, tài trợ,…) [8].

Chất lượng chương trình đào tạo là sự phù hợp với 
mục tiêu và sứ mạng đào tạo của chương trình đào tạo. 

Chất lượng chương trình đào tạo là sự đáp ứng mục 
tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra của chương 
trình đào tạo ở trình độ cụ thể, đáp ứng các yêu cầu theo 
quy định của Luật Giáo dục Đại học và của Khung trình 
độ Quốc gia, phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của 
địa phương, của ngành và xã hội [9]. Cách tiếp cận khái 
niệm chất lượng chương trình đào tạo này khẳng định 
sự đa dạng về mục tiêu, sứ mạng đào tạo của từng loại 
hình chương trình đào tạo, khuyến khích sự công khai 
mục tiêu đào tạo, kết quả đào tạo và việc cụ thể hóa 
mục tiêu đào tạo thành các tiêu chí cụ thể. Tác giả Dill 
cho rằng, chất lượng chương trình đào tạo có thể được 
xem là tổng hợp các yếu tố của một hệ thống. Trong hệ 
thống này, sinh viên từ nhiều nguồn khác nhau được 
cùng đào tạo một chương trình đào tạo. Chương trình 
đào tạo sẽ được thiết kế và điều chỉnh dựa theo nhu 
cầu của các bên liên quan khác nhau, phù hợp với kinh 
nghiệm và năng lực của cơ sở giáo dục [10]. Đối với 
các chương trình đào tạo nghề, các yếu tố tiên quyết 
ảnh hưởng đến chất lượng của chương trình đào tạo đó 
là dạy và học (Phương pháp phát triển chương trình đào 
tạo, nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy, môi 
trường học tập, giảng viên), nghiên cứu khoa học (Kế 
hoạch nghiên cứu khoa học, quá trình nghiên cứu khoa 
học, kết quả nghiên cứu khoa học), chính sách và chiến 
lược (Mục tiêu, kết quả, lồng ghép trong chương trình 
đào tạo).

d. Quản lí chất lượng chương trình đào tạo
Quản lí chất lượng chương trình đào tạo là một quy 

trình nhằm cải thiện chất lượng chương trình đào tạo 
để đáp ứng mục tiêu đã đặt ra, nhu cầu của các bên 
liên quan bao gồm các bước chi tiết sau: 1) Đặt ra các 
mục tiêu và tiêu chuẩn cho chương trình (tiêu chí tuyển 
sinh và chuẩn đầu ra; 2) Xây dựng chương trình đào tạo 
(Cấu trúc chương trình, nội dung và phương pháp theo 
môn học); 3) Tổ chức đánh giá và giám sát; 4) Duy trì 
và mở rộng liên hệ với các đối tác; 5) Sử dụng và phát 
triển chuyên môn của cán bộ giảng dạy; 6) Quản lí các 
nguồn lực là cơ sở vật chất phục vụ cho chương trình. 
Các hoạt động của quy trình quản lí này bám sát theo 
các cấu phần của chương trình đào tạo.

Hiện nay, có rất nhiều mô hình quản lí chất lượng 
chương trình, mỗi mô hình có ưu điểm và hạn chế riêng, 
phù hợp với đặc điểm của từng cơ sở giáo dục. Để quản 
lí chất lượng chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục cần 
chú trọng đến các yếu tố cơ bản cấu thành chương trình 
đào tạo như: yếu tố đầu vào, yếu tố quá trình, yếu tố 
đầu ra. 

2.2.2. Chương trình An toàn thông tin tại Học viện Kĩ thuật Mật 
mã
Học viện Kĩ thuật Mật mã được thành lập năm 1976 

trên cơ sở là Trường Cán bộ Cơ yếu Trung ương, với 
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nhiệm vụ chính là đào tạo lực lượng cơ yếu cho ngành 
Cơ yếu Việt Nam và cho hai nước Lào và Campuchia. 
Với chức năng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về 
chuyên ngành kĩ thuật mật mã các bậc trung cấp, cao 
đẳng, đại học và sau đại học, tổ chức nghiên cứu khoa 
học kĩ thuật mật mã, tham gia xây dựng phương hướng 
phát triển khoa học kĩ thuật mật mã để phục vụ yêu cầu 
phát triển của ngành Cơ yếu Việt Nam, Học viện Kĩ 
thuật Mật mã được chọn là một trong tám cơ sở trọng 
điểm đào tạo nhân lực an toàn thông tin Việt Nam theo 
Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an 
ninh thông tin đến năm 2045 [5]. Đến năm 2019, dưới 
sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Ban Cơ yếu Chính 
phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện đã có khoảng 
2.000 kĩ sư an toàn thông tin tốt nghiệp với tỉ lệ trên 
90% tìm được việc làm với mức thu nhập tương đối cao 
và được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về năng lực 
chuyên môn và phẩm chất nghề nghiệp. Bên cạnh đó, 
học việc đã gửi 280 sinh viên đi đào tạo tại các quốc gia 
có nền khoa học công nghệ tiên tiến. Học viện Mật mã 
hiện đang đào tạo 03 chuyên ngành là: An toàn thông 
tin, Công nghệ thông tin và Kĩ thuật điện tử - viễn thông 
cho sinh viên trong nước và sinh viên nước ngoài như 
Lào, Campuchia và Cu Ba theo hợp tác chiến lược giữa 
03 quốc gia. Ngành An toàn thông tin được bắt đầu đào 
tạo vào năm 2004 với mục tiêu đào tạo kĩ sư an toàn 
thông tin phục vụ nhu cầu bảo đảm bảo mật và an toàn, 
an ninh thông tin cho cơ quan nhà nước, góp phần đảm 
bảo an toàn và bảo mật thông tin trong bối cảnh Cách 
mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Từ năm học 2012-2013, 
Học viện đã mở rộng đào tạo ngành An toàn thông tin 
tại các cơ sở đào tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo 
văn bằng 2 chuyên ngành An toàn thông tin, thạc sĩ và 
tiến sĩ chuyên ngành An toàn thông tin. Ngành An toàn 
thông tin hiện nay là ngành có quy mô đào tạo đông 
nhất với khoảng 2300 sinh viên hệ đại học, 60 học viên 
hệ cao học và nghiên cứu sinh. Ngành Kĩ thuật điện tử 
- viễn thông bắt đầu đào tạo vào năm 1986, là ngành ra 
đời sớm nhất tại Học viện, với quy mô đào tạo hiện nay 
khoảng gần 1000 sinh viên. Ngành Công nghệ thông tin 
được bắt đầu đào tạo từ năm 2004 với quy mô đào tạo 
khoảng gần 700 sinh viên hệ đại học.

Chương trình đào tạo ngành An toàn thông tin có tổng 
khối lượng kiến thức là 175 tín chỉ, thời gian đào tạo là 
5 năm, cấu trúc của chương trình đào tạo gồm các khối 
kiến thức giáo dục đại cương (61 tín chỉ), khối kiến 
thức cơ sở chuyên ngành (61 tín chỉ), khối kiến thức 
chuyên ngành (42 tín chỉ), thực tập, đồ án tốt nghiệp 
và học phần bổ sung (11 tín chỉ).  Mục tiêu chung của 
chương trình đào tạo ngành An toàn thông tin là trang 
bị cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức nghề 
nghiệp để đáp ứng yêu cầu hoạt động trong khu vực an 
ninh, quốc phòng và kinh tế xã hội; trang bị kiến thức 

về khoa học tự nhiên, xã hội, công nghệ thông tin, điện 
tử, truyền thông, khoa học - kĩ thuật mật mã phù hợp để 
tiếp thu kiến thức ngành An toàn thông tin; trang bị kiến 
thức lí thuyết và kĩ năng thực hành về chuyên ngành 
An toàn thông tin để đáp ứng nhu cầu thực tế của việc 
đảm bảo an toàn thông tin trong khu vực an ninh quốc 
phòng, kinh tế xã hội và các kĩ năng xã hội cần thiết, 
khả năng tự học, tự nghiên cứu để thành công trong 
cuộc sống và nghề nghiệp.

Phương thức tuyển sinh của các năm 2019, 2020 là 
xét tuyển căn cứ vào kết quả của kì thi trung học phổ 
thông quốc gia với đối tượng là tất cả thí sinh đã tốt 
nghiệp trung học phổ thông theo quy chế tuyển sinh của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đối tượng khác theo quy 
định của Ban Cơ chế Chính phủ. Phạm vi tuyển sinh 
được mở rộng tại các học viện kĩ thuật mật mã trong 
nước với mức điểm trúng tuyển tăng dần qua các năm. 
Chương trình đào tạo ngành An toàn thông tin đã ban 
hành chuẩn đầu ra về kiến thức, phẩm chất chính trị, kĩ 
năng chuyên môn nghiệp vụ và được công khai để các 
bên liên quan dễ dàng tiếp cận. 

2.2.3. Thực trạng quản lí chất lượng chương trình đào tạo ngành 
An toàn thông tin tại Học viện Kĩ thuật Mật mã
a. Thực trạng quản lí một số yếu tố đầu vào
Mục tiêu đào tạo: Kết quả Bảng 1 cho thấy, có 79.9% 

ý kiến đánh giá việc quản lí mục tiêu đào tạo ngành An 
toàn thông tin đạt yêu cầu so với thực tế, chỉ có khoảng 
4% ý kiến cho rằng, việc quản lí mục tiêu đào tạo giảng 
viên hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, tỉ lệ này rất 
thấp, không đáng kể (<10%); khoảng 19% cho rằng cần 
điều chỉnh. Vì vậy, việc quản lí mục tiêu chương trình 
đào tạo ngành An toàn thông tin theo tiếp cận đảm bảo 
chất lượng ở hiện nay đạt mức độ khá tốt.

Tuyển sinh: Theo thống kê ở Bảng 2, có 5/5 nội dung 
có điểm trung bình >=3.5, gồm các nội dung sau: Các 
phương pháp và tiêu chí tuyển sinh được xác định rõ 
ràng, công khai, cập nhật và Các phương pháp tuyển 
sinh được đánh giá hiệu quả sau mỗi kì tuyển sinh có 
điểm trung bình cao nhất (3.81/5); Chính sách và tiêu 
chí tuyển sinh được xác định rõ ràng, được ban hành, 
phổ biến rộng rãi và cập nhật (3.74/5); Chính sách 
tuyển sinh được xây dựng theo các quy định hiện hành 
và có sự góp ý của các bên liên quan (3.72/5) và nhân tố 
Học viện có hệ thống đối sánh kết quả tuyển sinh dưới 
góc nhìn của cán bộ và giảng viên có điểm trung bình 
thấp nhất.

b. Thực trạng quản lí một số yếu tố quá trình
Thiết kế chương trình đào tạo: Theo Bảng 3, có 2/6 

nội dung có điểm trung bình >=3.5, gồm các nội dung 
sau: Các thông tin liên quan đến chương trinh đào tạo 
được công bố công khai và dễ dàng tiếp cận có điểm 
trung bình cao nhất (3.61/5); Thông tin về chương trình 
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đào tạo được cung cấp đầy đủ đến cán bộ/giảng viên có 
điểm trung bình thấp nhất (3.39/5).

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập: Có 5/5 nội dung 
có điểm trung bình >=3.5 (xem Hình 1), gồm các nội 
dung sau: Giảng viên sử dụng đa dạng các hình thức, 
phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập người 
học có điểm trung bình cao nhất (3.80/5); Hoạt động 
giám sát, đánh giá việc thực hiện quy trình khiếu nại kết 
quả kiểm tra đánh giá của người học được tổ chức định 
kì có điểm trung bình thấp nhất (3.64/5).

c. Thực trạng quản lí một số yếu tố đầu ra
Chất lượng sinh viên tốt nghiệp: Có 1/3 nội dung có 

Bảng 1: Đánh giá về mục tiêu đào tạo

Stt Nội dung quản lí Mức đánh giá (%) Điểm trung 
bình

Thứ 
bậc1 2 3 4 5

1 Chuẩn đầu ra được xây dựng rõ ràng, làm cơ sở để 
thực hiện đánh giá người học

Giảng viên, 
cán bộ quản lí 1,9 5,6 23,1 45,4 2,8 3.53 3

2 Chuẩn đầu ra được xây dựng tương thích với tầm nhìn 
và sứ mạng của Học viện

Giảng viên, 
cán bộ quản lí 1,9 5,6 21,3 46,3 3,7 3.56 2

3 Chuẩn đầu ra phản ánh rõ ràng nhu cầu của người học 
và yêu cầu của nhà tuyển dụng lao động.

Giảng viên, 
cán bộ quản lí 0,9 4,6 33,3 35,2 4,6 3.48 4

4 Chuẩn đầu ra của từng học phần thể hiện rõ mức độ đóng 
góp vào việc đạt được chuẩn đầu ra của chương trình.

Giảng viên, 
cán bộ quản lí 8,3 26,9 40,7 2,8 3.48 4

5 Chuẩn đầu ra của chương trình được định kì rà soát, 
điều chỉnh.

Giảng viên, 
cán bộ quản lí 0,9 10,2 22,2 42,6 2,8 3.46 5

Giá trị trung bình % 4.00

Bảng 2: Đánh giá về hoạt động tuyển sinh

STT Việc tuyển sinh ngành An toàn thông tin Mức đánh giá (%) Điểm trung bình 
từng tiêu chí

Thứ 
bậc1 2 3 4 5

1 Chính sách và tiêu chí tuyển sinh được xác định rõ 
ràng, được ban hành, phổ biến rộng rãi và cập nhật.

Giảng viên, 
cán bộ quản lí

0,9 6,5 13,9 48,1 9,3 3,74 2

2 Các phương pháp và tiêu chí tuyển sinh được xác 
định rõ ràng, công khai và cập nhật.

Giảng viên, 
cán bộ quản lí

0,9 4,6 13,9 48,1 11,1 3,81 1

3 Các phương pháp tuyển sinh được đánh giá hiệu 
quả sau mỗi kì tuyển sinh.

Giảng viên, 
cán bộ quản lí

0,9 1,9 15,7 52,8 7,4 3,81 1

4 Chính sách tuyển sinh được xây dựng theo các 
quy định hiện hành và có sự góp ý của các bên 
liên quan.

Giảng viên, 
cán bộ quản lí

0,9 3,7 18,5 49,1 6,5 3,72 3

5 Học viện có hệ thống đối sánh kết quả tuyển sinh. Giảng viên, 
cán bộ quản lí

1,9 7,4 22,2 42,6 4,6 3,52 4

Giá trị trung bình %

Bảng 3: Đánh giá về việc thiết kế chương trình đào tạo

STT Việc thiết kế chương trình đào tạo
Mức đánh giá (%) Điểm trung 

bình từng 
đối tượng

Điểm trung 
bình từng 
tiêu chí

Thứ 
bậc1 2 3 4 5

1
Các thông tin liên quan đến chương trinh 
đào tạo được công bố công khai và dễ 
dàng tiếp cận.

Nhà tuyển 
dụng 3,4 41,4 41,4 6,9 3.62

3.59 4
Sinh viên 3,2 8,81 27,3 48,0 12,2 3.56

Hình 1: Đánh giá về việc kiểm tra kết quả học tập của 
người học
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STT Việc thiết kế chương trình đào tạo
Mức đánh giá (%) Điểm trung 

bình từng 
đối tượng

Điểm trung 
bình từng 
tiêu chí

Thứ 
bậc1 2 3 4 5

2 Thông tin về chương trình đào tạo được 
cập nhật thường xuyên.

Nhà tuyển 
dụng 6,9 34,5 48,3 6,9 3.52

3.64 1
Sinh viên 2,4 5,6 22,4 52,4 16,0 3.77

3

Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo 
được các bên liên quan quan tâm để đánh 
giá sự phù hợp mục tiêu đào tạo của Học 
viện.

Nhà tuyển 
dụng 6,9 34,5 48,3 6,9 3.60

3.59 3
Sinh viên 3,0 6,9 27,6 48,9 12,7 3.59

4

Các bên liên quan được góp ý, đưa ra thông 
tin phản hồi đối với quá trình dạy  học, các 
hoạt động kiểm tra đánh giá của sinh viên 
để đảm bảo sự phù hợp và  tương thích.

Nhà tuyển 
dụng 6,9 48,3 34,5 6,9 3.62

3.64 1
Sinh viên 5,4 5,7 23,3 48,3 17,2 3.66

5

Các bên liên quan được góp ý, đưa ra nhu 
cầu và thông tin phản hồi để phục vụ cho 
hoạt động thiết kế và phát triển chương 
trình đào tạo.

Nhà tuyển 
dụng 6,9 44,8 37,9 6,9 3.56

3.60 2
Sinh viên 5,9 5,0 24,0 48,3 16,8 3.65

6

Chương trình đào tạo được thiết kế đảm 
bảo kiến thức đại cương và chuyên ngành 
cho sinh viên,  phù hợp với tầm nhìn và 
chiến lược của Học viện.

Nhà tuyển 
dụng 3,4 44,8 48,3 3.45

3.44 5
Sinh viên 4,5 11,5 28,4 43,4 11,5 3.44

Giá trị trung bình % 5,82 8,34 30,9 46,3 13,5 3,59 3,59  

điểm trung bình >=3.5 (xem Hình 2), gồm các nội dung 
sau: (1) Chuẩn đầu ra ngành An toàn thông tin được 
xác định rõ ràng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao 
động có điểm trung bình cao nhất (3.62/5); Kiến thức, 
kĩ năng học tại Học viện giúp anh/chị dễ dàng phát triển 
nghề nghiệp và năng lực học tập suốt đời có điểm trung 
bình là 3.47; Nội dung chương trình đào tạo có tỉ lệ hợp 
lí giữa lí thuyết và thực hành, có điểm trung bình thấp 
nhất (3.32/5).

Hình 2: Đánh giá về chất lượng sinh viên tốt nghiệp

Sự hài lòng của sinh viên tốt nghiệp về chương trình 
đào tạo: Có 3/5 nội dung có điểm trung bình >=3.5 
(xem Hình 3), gồm các nội dung sau: Học viện tạo 
môi trường học tập giảng dạy, học tập tích cực, thân 
thiện, hướng đến người học có điểm trung bình cao nhất 
(3.77/5); Giảng viên sử dụng đa dạng và ứng dụng công 

nghệ thông tin vào các phương pháp giảng dạy có điểm 
trung bình là 3.6; Chương trình đào tạo được thiết kế 
linh động, tạo điều kiện để người học được lựa chọn 
môn học, lộ trình học tập có điểm trung bình thấp nhất 
(3.33/5).

Hình 3: Sự hài lòng của sinh viên tốt nghiệp về chương 
trình đào tạo

3. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù đã có nhiều 

bước phát triển mới, đồng bộ song vẫn còn nhiều bất 
cập và hạn chế. 

- Các điều kiện đảm bảo chất lượng chương trình đào 
tạo từ đầu vào, quá trình, đầu ra chưa được quan tâm 
triệt để, đúng mức để đảm bảo phát huy tối đa các nguồn 
lực hiện có, đáp ứng được việc cung cấp đủ nguồn nhân 
lực an toàn thông tin có chất lượng cho thị trường lao 
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động cả trong nước và quốc tế. 
- Ngành An toàn thông tin là một ngành đặc thù, là 

ngành học tương đối khó với quy mô đào tạo hằng năm 
khá ít so với các ngành học khác mặc dù đã có nhiều 
cơ chế, chính sách mở và ưu tiên dành riêng cho ngành 
học này từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và 
Truyền thông và các cơ sở đào tạo. Một trong những 
nguyên nhân dẫn đến vấn đề trên là do việc quản lí cơ 
chế tuyển sinh của các cơ sở giáo dục chưa được triển 
khai hiệu quả cũng như việc đánh giá và xác định nhu 
cầu đào tạo hay đào tạo lại từ người học chưa được 
quan tâm đúng mức.

- Đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy là những 
chuyên gia trong lĩnh vực An toàn thông tin, am hiểu 
thực tiễn của chuyên ngành cũng như lĩnh vực công 
nghệ thông tin, chính trị xã hội, cung cấp chương trình 
học linh hoạt, giúp người học có thể lựa chọn môn học, 
lộ trình học, phương pháp đáp ứng yêu cầu kiểm tra 
đánh giá, phương thức đào tạo và thời lượng học tập.

- Kết quả khảo sát cho thấy, chương trình đào tạo vẫn 
còn thiên về định hướng nghiên cứu, chưa mang tính 
ứng dụng cao, còn mang tính lí thuyết. Một số kĩ năng 
cần thiết đối với người học chuyên ngành đặc thù này 
vẫn chưa được lồng ghép vào chương trình đào tạo.  
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ABSTRACT: Information Security is a specific discipline which is relatively 
difficult with a small annual training scale compared to other disciplines 
although there are many open mechanisms and prioritized policies dedicated 
to this discipline from the governing bodies. The purpose of this study is to 
examine the current situation of quality management of Information Security 
training program at the Academy of Cryptography Techniques, one of the key 
training institutions. Based on the results of surveys of stakeholders, some 
solutions are proposed to improve the training quality in response to the 
current practical requyrements.
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