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Việc xây dựng, vận hành chính phủ điện tử đặt ra yêu cầu cấp thiết bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng về chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức. Mô hình chính phủ điện tử 

các quốc gia không hoàn toàn giống nhau nhưng có nền tảng căn bản giống nhau. Các 

quốc gia thành công trong lĩnh vực xây dựng chính phủ điện tử phải kể đến, như: Estonia, 

Belarus, Nga. Quá trình xây dựng chính phủ điện tử của họ cung cấp cho thế giới những 

bài học kinh nghiệm quan trọng.  

 “Estonia điện tử” 

Estonia là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây và từ năm 2004 là thành 

viên của Liên minh châu Âu; là 1 trong 10 quốc gia hàng đầu có chính phủ điện tử 

(CPĐT) phát triển, như: Hàn Quốc, Estonia, Phần Lan, Úc, Thụy Điển, Anh, New 

Zealand, Mỹ và Hà Lan1. Tuy nhiên, Estonia thường được cho là có mô hình CPĐT tiến 

bộ nhất ở châu Âu. Estonia đã được Liên hợp quốc trao tặng danh hiệu “Best of the 

Best” cho sự thiết lập và triển khai các hệ thống CPĐT trong thập kỷ qua. Đến lượt 

mình, Chính phủ Estonia nói rằng điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc tạo ra và tích 

cực sử dụng phần mềm nguồn mở. 

Vào thời điểm hiện tại, Estonia là một trong những nước có tốc độ đường truyền 

băng thông rộng nhanh nhất thế giới và giữ kỷ lục thế giới về số doanh nghiệp trên đầu 

người. Toàn bộ công dân của quốc gia này trả tiền đỗ xe qua điện thoại di động và có 

các hồ sơ sức khỏe được lưu trữ bằng công nghệ điện toán đám mây. 95% dân số nước 

này thực hiện việc kê khai hoàn thuế thu nhập hằng năm qua mạng và việc này chỉ mất 

khoảng năm phút. Việc đăng ký thành lập một doanh nghiệp cũng chỉ mất 5 phút thao 

tác qua dịch vụ CPĐT2. Tại Estonia, hiện nay thậm chí có thể học để lấy bằng tốt nghiệp 

về chuyên ngành CPĐT3. 

 Ở quê hương của Skype, khái niệm xã hội thông tin được định nghĩa rất nhiều 

cách, nhưng Linnar Wiik – chuyên gia internet của Estonia4 cho rằng, cần định nghĩa 

rộng hơn về xã hội thông tin. Ông trao đổi: một xã hội như vậy đặt ra 3 điều kiện sau: một 

là, mọi người có quyền truy cập vào các nguồn thông tin điện tử; hai là, biết cách sử 

dụng chúng; ba là, thông tin phải đầy đủ và dễ dàng truy cập. Linnar Wiik lưu ý rằng, 

các nước đang phát triển ngay lập tức chuyển sang Internet di động, các ứng dụng cho 

điện thoại thông minh và máy tính bảng. Tương lai Chính phủ của họ nằm ở lưu trữ đám 

mây thay vì ổ cứng, điều này có thể giảm đáng kể chi phí cơ cấu để điều hành đất nước. 

Belarus: đào tạo chính phủ điện tử dành cho công chức 



Liên hợp quốc tiến hành nghiên cứu CPĐT toàn cầu 2 năm một lần. Theo kết quả 

của nghiên cứu mới nhất – “Khảo sát CPĐT 2020: Chính phủ số trong thập kỷ hành 

động vì phát triển bền vững” – được thực hiện vào năm 2020, mức độ phát triển hiện tại 

của CPĐT Belarus đã cho phép Belarus lọt vào danh sách 40 quốc gia có chỉ số sẵn sàng 

cho CPĐT vào năm 2020.Cộng hòa Belarus thuộc nhóm nước đi ngay sau các nước top 

đầu, có tiềm năng lớn và thể hiện sự năng động trong phát triển công nghệ thông tin và 

truyền thông. Ngày nay, CPĐT đã vận hành ở Belarus, mức độ phát triển của nó giúp 

bảo đảm tự động hóa các quy trình quản lý, tăng đáng kể hiệu quả của hành chính nhà 

nước, tương tác đơn giản, thoải mái và nhanh chóng với người dân và doanh nghiệp. 

Trong tương lai gần, Belarus sẽ chú ý đến vấn đề tăng hơn nữa khối lượng các dịch vụ 

điện tử của Nhà nước, vì việc tăng mức độ thông tin hóa trong lĩnh vực làm việc với 

công dân và tổ chức là một trong những nguyên tắc cơ bản của quá trình giảm quan liêu 

của bộ máy nhà nước. 

Từ ngày 17 – 21/5/2021, tại một trung tâm đào tạo của Cộng hoà Belarus, đã tổ 

chức Chương trình đào tạo “CPĐT” dành cho công chức. Mục đích của Chương trình 

đào tạo này là cập nhật cho người học các phương pháp lý thuyết và thực hành về vận 

hành của hệ thống quốc gia trong việc xây dựng CPĐT5. Danh mục nội dung khóa học 

này được Ban Tổ chức Chương trình giới thiệu trên mạng. 

Đối tượng tham dự Chương trình đào tạo nói trên của Belarus bao gồm: người đứng 

đầu cơ quan quản lý nhà nước và cấp phó của họ; người đứng đầu các bộ phận cơ cấu 

của cơ quan hành chính nhà nước; chuyên viên chính, chuyên viên lãnh đạo các cơ quan 

hành chính nhà nước thực hiện cung cấp thông tin phục vụ các công tác quản lý; người 

đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan trực thuộc Chính phủ. 

Nội dung chương trình đào tạo bao gồm: một là, chuyển đổi kỹ thuật số; hai là, cách 

tiếp cận chiến lược của quốc gia đối với CPĐT. Các hệ thống thông tin (tự động) quốc 

gia của CPĐT6; ba là, hợp tác quốc tế. 

Nga: chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước 

Ở Cộng hoà Liên bang Nga hiện nay có khá nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

(ĐTBD) về CPĐT. Nhiều cơ quan, tổ chức công và tư tham gia ĐTBD kiến thức, kỹ 

năng về CPĐT. 

Các chương trình có thể chỉ thuần túy về xây dựng, vận hành CPĐT, có thể lồng 

ghép các nội dung về CPĐT với các nội dung khác. Cán bộ, công chức (CBCC) nhà 

nước là những đối tượng được chú trọng ĐTBD về CPĐT bên cạnh các kiến thức, kỹ 

năng khác. Một trong các chương trình bồi dưỡng công chức rất đáng chú ý hiện nay là 

Chương trình bồi dưỡng “Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập” do Quỹ Chương trình 

đào tạo kinh tế và quản lý Cộng hòa Liên bang Nga xây dựng7. Chương trình này sẽ 

được Quỹ triển khai trong năm 2022. 

Chương trình gồm 13 nhóm nội dung, bao quát tất cả các lĩnh vực công tác của 

lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có đến 4 nhóm nội dung liên quan đến kỹ 



thuật số trong đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể là các nhóm nội dung sau: (1) Chuyển 

đổi kỹ thuật số đối với đơn vị sự nghiệp công lập. (2) Làm việc với site quốc gia về đơn 

vị sự nghiệp công lập (bus.gov.ru)8. Sự điều chỉnh của pháp luật. Thực tiễn phát triển 

site trong năm 2021. Các đặc điểm đăng thông tin trên Cổng thông tin thống nhất của 

hệ thống ngân sách Liên bang Nga budget.gov.ru bởi các nhà quản lý ngân sách Liên 

bang cũng như các cơ quan tài chính của Liên bang Nga. (4) Giám sát các dự án quốc 

gia trong hệ thống thông tin tích hợp “Ngân sách điện tử” (ГИИС “Элетрольный 

бюджет”). 

Việc tham khảo các nhóm nội dung liên quan đến kỹ thuật số nêu trên chắc chắn 

hữu ích trong xây dựng các chương trình bồi dưỡng CBCC, viên chức nước ta về CPĐT. 

Đề xuất một số ý kiến về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức về chính phủ điện tử ở Việt Nam 

Thứ nhất, tài liệu về CPĐT trên mạng internet rất phong phú, trong đó có nhiều tài 

liệu bằng tiếng Việt, tiếng Nga… về CPĐT, bao gồm: các giáo trình, đề tài cấp nhà 

nước, cấp bộ, bài báo khoa học, luận án… Tài liệu bằng tiếng Nga về đào tạo cử nhân, 

thạc sỹ, bồi dưỡng công dân kiến thức, kỹ năng CPĐT có khá nhiều. Tuy nhiên, tài liệu 

dành riêng cho bồi dưỡng công chức nhà nước về CPĐT lại hết sức khan hiếm. Sẽ là 

không hoàn toàn phù hợp nếu sử dụng tài liệu dành cho đào tạo cử nhân, thạc sỹ, bồi 

dưỡng công dân nói chung về CPĐT để bồi dưỡng CBCC bởi vì CBCC ở Việt Nam đã 

ở một trình độ nhất định, có những kỹ năng nhất định về CPĐT. 

Thứ hai, các CPĐT trên thế giới mặc dù có các nền tảng chung nhưng có mô hình 

không hoàn toàn giống nhau do một số nguyên nhân: hình thành ở các thời kỳ phát triển 

khác nhau của công nghệ thông tin, kinh phí, đội ngũ chuyên gia tư vấn cho Chính phủ 

về CPĐT… Một vấn đề hết sức quan trọng là chương trình, nội dung bồi dưỡng phải 

căn cứ vào mô hình CPĐT mà Nhà nước ta lựa chọn. Nghĩa là phải nghiên cứu mô hình 

mà Nhà nước lựa chọn trước khi bàn đến chương trình, nội dung bồi dưỡng. 

Việc xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng phải phù hợp mô hình và nhằm 

mục đích giúp vận hành mô hình hiệu quả. Giống như đào tạo công nhân vận hành máy 

móc, đầu tiên phải có một cỗ máy cụ thể, rồi người đào tạo phải nghiên cứu nó kỹ lưỡng, 

nắm bắt các chức năng, hiểu cách vận hành, sau đó mới đào tạo công nhân cách vận 

hành cỗ máy. Và như vậy, trong chương trình bồi dưỡng nhất định phải có nội dung về 

mô hình CPĐT ở Việt Nam và nội dung này phải chiếm dung lượng đủ để người học 

hiểu rõ về mô hình CPĐT ở Việt Nam. 

Thứ ba, chương trình (hay phần của chương trình) ĐTBD về CPĐT phải bao quát 

mọi khía cạnh của CPĐT. Mặt khác, các kiến thức cung cấp cho người học phải có tính 

ứng dụng cao, thiết thực hướng đến áp dụng ngay để giải quyết các công việc hằng ngày 

của CBCC, viên chức. Các chương trình và nội dung ĐTBD công chức của Nga và 

Belarus về CPĐT trình bày ở trên rất đáng được quan tâm bởi tính bao quát của chương 

trình và tính thiết thực, ứng dụng cao của các nội dung cụ thể. 



Thứ tư, có thể nghiên cứu việc đào tạo cử nhân chuyên ngành CPĐT ở nước ta để 

xây dựng và vận hành tốt CPĐT. 
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