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Giai đoạn 2018-2022 là thời gian FISU hình thành và định hình các hoạt động của 

mình với vai trò là một diễn đàn học thuật cho các khoa viện trường đào tạo về CNTT 

trong phạm vi cả nước. Đến nay, FISU đã có sự lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng  

Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau khi thành lập, dịch bệnh COVID19 xuất hiện, và từ đó 

đên nay là cả một giai đoạn khó khăn cho khối đào tạo do những điều kiện mà bệnh dịch 

COVID19 gây ra. Các nhà trường đều phải trải qua các giai đoạn học trực tuyến, hạn 

chế sinh viên đến trường, các hoạt động trao đổi, hội nghị đều phải điều chỉnh liên tục. 

Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo CNTT đều có những biện pháp khắc phục khó khăn để 

thực hiện nhiệm vụ, biến nguy thành cơ; đặc biệt, mô hình học trực tuyến được triển 

khai mạnh mẽ và có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ cán bộ giáo viên các khoa viện 

CNTT của FISU trên cả nước.  

Một số kết quả hoạt động chính như sau:  

(1) Về công tác tổ chức và phát triển: Cộng đồng FISU đến nay có khoảng 100 

trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu triển khai đào tạo về CNTT ở các cấp độ 

khác nhau: ngắn hạn, trung cấp, cao đẳng, đại học, và sau đại học, trong đó có khoảng 

50 trường đại học đào tạo đầy đủ các ngành CNTT ở cả 2 bậc đại học và sau đại học. 

Trong năm 2021-2022, đã hình thành 02 chi hội FISU khu vực Trung du Miền 

núi và Duyên hải phía Bắc, chi hội FISU khu vực Miền Trung Tây Nguyên.  

(2) Về công tác giáo dục đào tạo: FISU đã có những hoạt động về phát triển đào 

tạo trong phạm vụ cả nước, trong đó có:  

Trao đổi hợp tác với Vụ giáo dục Đại học của Bộ GD&ĐT về các nội dung xây 

dựng chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó bao gồm cả 

chương trình đào tạo TTNT, KHDL, An ninh ATTT.  



 
 

Phối hợp với Bộ KHCN xây dựng Bảng xếp hạng cơ sở đào tạo CNTT Việt nam 

(CS ranking). 

(3) Về công tác nghiên cứu khoa học: Hợp tác với UB KHCN&MT Quốc hội 

trong tư vấn xây dựng báo cáo về CSDL quốc gia về dân cư, Kết nối các cơ sở đào tạo 

với quỹ VinIF tạo cơ hội cho các chủ nhiệm đề tài đề xuất ý tưởng nghiên cứu.  

(4) Về công tác hoạt động hội nghị, hội thảo:  

Tham gia tổ chức hội thảo AI4VN do Bộ KH&CN bảo trợ tại Hà Nội và TP HCM.  

Tham gia đồng tổ chức 6 tọa đàm phục vụ triển khai Chiến lược quốc gia về AI 

cùng Bộ KH&CN (Xây dựng hạ tầng Dữ liệu và Tính toán hiệu năng cao cho TTNT, 

Đào tạo nguồn nhân lực TTNT, Nghiên cứu và Phát triển Hội thảo, Ứng dụng Hội thảo, 

Hợp tác và Phát triển Cộng đồng Hội thảo, Kết nối mạng lưới Hội thảo Việt Nam- Úc);  

Đồng tổ chức Hội thảo quốc gia @ về Các vấn đề Chọn lọc CNTT&TT, Hội thảo 

quốc tế KSE (bắt đầu từ năm 2021)   

Định hướng họat động trong thời gian tới:  

FISU sẽ tập trung vào một số nội dung chính như sau: (1) Kiện toàn mạng lưới thành 

viên FISU, trong đó tiếp tục hình thành các bộ phận FISU theo khu vực, tạo điều kiện 

gắn kết hơn giữa thành viên FISU. Riêng năm 2023 sẽ tổ chức đại hội FISU lần thứ 2. 

(2) Triển khai các seminar về khung kiến thức chương trình đào tạo về các chuyên ngành 

thuộc lĩnh vực CNTT (FISU curriculum Recommendations) và tếp tục triển khai Bảng 

xếp hạng cơ sở đào tạo CNTT Việt nam (CS ranking). (3) Tham gia tổ chức các hội thảo 

chuyên ngành như @, AI4VN, KSE, RIVF... (4) Tổ chức các hoạt động tư vấn cho các 

cơ quan tổ chức về các nội dung liên quan tới CNTT và (5) tổ chức Giải thưởng thường 

niên FISU (FISU awards). 

 


