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Tóm tắt 
 
 

Khoa học dữ liệu nổi lên là một ngành khoa học mới của thế kỉ 21. Sự bùng nổ về dữ liệu 

lớn (big data) với sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ điện toán đám mây (Cloud 

Computing), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), công nghệ chuỗi khối 

(Blockchain), thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR), Internet vạn vật (Internet of 

Things - IoTs) cùng việc ứng dụng dụng hệ thống thông tin quản lý đặt ra nhu cầu cấp thiết 

về nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng thu thập, khai thác, phân tích và dự báo 

trong các ngành y tế, kinh tế… Tuy nhiên nguồn lực có nhiều các bằng chứng đã chỉ ra 

những điểm yếu, thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực mới này.  

Nghiên cứu này là một trong những hoạt động đầu tiên trong quá trình thiết kế và triển khai 

chương trình cử nhân Khoa học dữ liệu. Nghiên cứu được tiến hành với phương pháp 

nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng. Số liệu được thu thập từ các nhà lãnh đạo, cán 

bộ tại các Vụ, Viện, đơn vị của Bộ Y tế và cán bộ đang làm việc tại trong ngành y tế. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy lãnh đạo và nhân viên làm trong lĩnh vực công nghệ thông 

tin, thống kê, thông tin y tế đều nhận thức rằng thông tin rất quan trọng và cần thiết nhu 

cầu nhân lực khoa học dữ liệu. Nguồn nhân lực này giúp tổng hợp, khai thác và sử dụng 

số liệu lớn và có giá trị trong hệ thống y tế.Các cơ quan từ trung ương đến địa phương và 

các bệnh viện đều đề cập tới việc thiếu nhân lực làm việc trong lĩnh vực khoa học dữ liệu. 

Tất cả các cơ quan này đều cho rằng việc tăng cường đào tạo để có được các cán bộ có 

kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về khoa học dữ liệu, đồng thời có các kiến thức cơ bản đặc 

thù của ngành y tế.  
 

Kết quả đánh giá chung các nhóm kiến thức, kỹ năng của cử nhân  khoa học dữ liệu bao 

gồm: Tạo ra và quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu, và chuyển kết quả phân tích thành giá 

trị của hành động. Nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị cụ thể liên quan đến việc phát 

triển chương trình đào tạo chuyên ngành khoa học dữ liệu ở Việt Nam trong những năm 

tới, phù hợp với bối cảnh ngành y tế.  
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1. Đặt vấn đề 
 

Thông tin tin cậy là những yếu tố quan trọng cho việc triển khai có hiệu quả các hoạt động 

chăm sóc sức khỏe, theo dõi bệnh dịch và quản lý hệ thống y tế. Một trong những thách 

thức lớn đối với các nước đang phát triển đó là đảm bảo có các thông tin chính xác và hiệu 

quả trong việc xây dựng các bằng chứng để cải thiện sức khỏe của người dân cũng như 

phòng chống bệnh tật cho cộng đồng. Thông tin sức khỏe luôn là một cấu phần cơ bản của 

bất kể một hệ thống y tế nào. Tuy nhiên, cấu phần này đôi khi thiếu và yếu đặc biệt là ở 

các nước đang phát triển. Ở các nước này, các nguồn lực thường được phân bổ chưa hiệu 

quả do thiếu những bằng chứng chính xác, thuyết phục. 

Trong hơn 20 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành quả kinh tế, xã hội và sức 

khỏe cộng đồng. Đầu tư cho chăm sóc y tế tăng lên đáng kể và chiếm tới gần 9% ngân sách 

nhà nước, đã mang lại những hiệu quả nhất định trong hệ thống  chăm sóc sức khỏe nói 

chung và khoa học dữ liệucông cộng nói riêng. Hàng loạt các văn bản qui định về hệ thống 

số liệu, bao gồm cả các chỉ tiêu thống kê y tế được ban hành. Hệ thống chỉ tiêu quốc gia 

bao gồm cả các chỉ số về y tế cũng đã được thủ tướng chính phủ ban hành thông qua trong 

quyết định số 43/2010/QĐ-TTg. 

Chương trình chuyển đổi số có các mục tiêu cụ thể cho đến năm 2025 tầm nhìn 2030 với 

những giải pháp tập trung cụ thể vào (i) phát triển nền tảng cho chuyển đổi số, (ii) Phát 

triển chính phủ số, (iii) Phát triển kinh tế số; (iv) phát triển xã hội số trong ngành y tế và 

(v) ưu tiên cho lĩnh vực phòng bệnh và chuyển đổi số trong bệnh viện (1).  

Cũng như công cuộc chuyển đổi số ở mọi lĩnh vực, chương trình chuyển đổi số trong Y tế 

phụ thuộc trước hết vào ba yếu tố: con người, thể chế và công nghệ. Do vậy, trong QĐ 

5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 về chương trình chuyển đổi số y tế Việt Nam đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030, phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong những 

nền tảng chính cho chuyển đổi số (2). Cụ thể, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức và người lao động của ngành y tế về ứng dụng KHDL, chuyển đổi 

số y tế, thúc đẩy việc đào tạo nhân lực chuyên ngành, công nghệ thông tin y tế, khoa học 

dữ liệu y tế trong các cơ sở đào tạo. 

Theo thống kê có tới hơn 100 trường đại học ở Việt Nam hiện đang đào tạo cử nhân công 

nghệ thông tin với hơn 180 mã ngành (10). Tuy nhiên, số lượng cơ sở đào tạo cung cấp 

chương trình cử nhân Khoa học dữ liệu còn rất hạn chế (khoảng 20 cơ sở đào tạo), đặc biệt 

ở Việt Nam chưa có một trường nào đào tạo nào về cử nhân Khoa học dữ liệu trong y tế. 
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Trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học (ban hành kèm theo Thông tư 

số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo) hiện nay cũng chưa có mã ngành Khoa học dữ liệu (KHDL) (11). Bộ Y tế và các đơn 

vị khác có tổ chức một số khoá học ngắn hạn về công nghệ thông tin hay quản lý số liệu 

dưới hình thức đào tạo lại hàng năm nhưng chủ yếu tập trung vào kỹ năng sử dụng máy 

tính hoặc phân tích số liệu. 

Trong các chương trình đào tạo của các trường đào tạo khối ngành sức khoẻ hiện nay ở 

Việt Nam, chỉ có một số môn học riêng biệt đã cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh 

vực thông tin y tế/khoa học dữ liệu tại trường Đại học Y tế Công cộng, bao gồm “Hệ thống 

thông tin y tế”, “Phân loại quốc tế về bệnh tật” (International Classification of Diseases) 

với thời lượng hai đơn vị học trình (3). Nguồn nhân lực chuyên môn cho chuyển đổi số y 

tế rất thiếu và yếu tại tất cả các tuyến. Đội ngũ cán bộ chuyên ngành KHDL còn chưa đáp 

ứng được nhu cầu công việc liên quan đến mảng ứng dụng KHDL trong y tế do không có 

nền tảng kiến thức về hệ thống y tế, chính vì thế khả năng khai thác và ứng dụng KHDL 

của họ cũng hạn chế. 

Thực tế hiện nay cho thấy, muốn đẩy mạnh ứng dụng KHDL trong ngành y tế thì yếu tố 

quyết định chính là nguồn nhân lực chuyên trách KHDL. Tuy nhiên, thực tế là đội ngũ 

chuyên viên KHDL trong các cơ sở y tế hiện nay là người có chuyên môn về KHDL thì lại 

không có hiểu biết về chuyên môn y, ngược lại, người có chuyên môn y, hiểu về hệ thống 

y tế thì khả năng sử dụng KHDL lại hạn chế. Ví dụ, cho đến nay, các bệnh viện thường 

được coi có đội ngũ chuyên trách CNTT mạnh. Tuy nhiên, hầu hết các ứng dụng CNTT tại 

bệnh viện là do các công ty phần mềm thực hiện ví dụ như ứng dụng hệ thống thông tin 

quản lý bệnh viện (HIS), nhưng các chuyên viên CNTT này lại thiếu sự am hiểu quy trình 

hoạt động chuyên môn đặc thù của ngành y tế, dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình triển 

khai thực hiện. Và thêm nữa, mặc dù có các hệ thống thông tin, lưu trữ dữ liệu rất lớn 

nhưng đội ngũ khai thác, phân tích dữ liệu và biến chúng thành các thông tin hữu ích cho 

quản trị chăm sóc sức khỏe còn rất yếu.  

Trong bối cảnh chuyển đổi số y tế hiện nay, xu thế áp dụng công nghệ thông tin, như thống 

kê cổ điển, thống kê hiện đại (trí tuệ nhân tạo, máy học, machine learning) vào dữ liệu lớn 

trong y tế, để phục vụ chăm sóc người bệnh, chăm sóc y tế là một nhu cầu tức thời và cấp 

thiết. Chăm sóc sức khoẻ là lĩnh vực được coi là hàng đầu cho thị trường khoa học dữ liệu.  

Với các kho dữ liệu khổng lồ về người bệnh, chúng ta có thể sử dụng nó để xây dựng một 

phương pháp tiếp cận Khoa học dữ liệu nhằm giám sát phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm 
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nhất, phát hiện dịch bệnh hay theo dõi sức khoẻ của cộng đồng để giúp cho công tác điều 

hành, quản lý chăm sóc sức khoẻ của cộng đồng một cách hiệu quả (4). Hiện nay ngành y 

tế Việt nam chưa có chương trình đào tạo nào về khoa học dữ liệu, nhân viên phân tích số 

liệu trong các cơ sở y tế công hoặc tư, điều trị hoặc dự phòng tại tất cả các tuyến đều đang 

rất hạn chế. Do vậy, đào tạo, nâng cao năng lực về phân tích, khoa học dữ liệu sức khoẻ 

đang là một chiến lược của ngành trong những năm tới đây.  

Nghiên cứu này là một trong những hoạt động đầu tiên của việc xây dựng và triển khai 

chương trình Cử nhân khoa học dữ liệu. Kết quả của nghiên cứu này sẽ được sử dụng làm 

cơ sở xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng các kỹ năng, khung chương trình cũng như việc 

xây dựng chương trình đào tạo Cử nhân khoa học dữ liệu tại Việt Nam nói chung và các 

sơ sở đào tạo trong lĩnh vực y tế nói riêng . 
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2 Mục tiêu 
 

1. Xác định nhu cầu nhân lực Cử nhân khoa học dữ liệu trong hệ thống y tế Việt 

Nam 

2.  Xác định các năng lực thiết yếu của Cử nhân khoa học dữ liệu ở Việt Nam 

3.  Đề xuất chương trình khung đào tạo Cử khoa học dữ liệu tại Trường Đại học Y 

tế công cộng.
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3 Tổng quan 
 

3.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo 
 

3.1.1 Khái niệm nhu cầu đào tạo và đánh giá nhu cầu đào tạo 
 

Nhu cầu đào tạo nảy sinh khi có một ‘khoảng cách’ giữa năng lực đòi hỏi cần phải có của 
một người để thực hiện công việc của họ và năng lực thực tế mà họ có . 

“Đánh giá nhu cầu đào tạo”, hoặc “phân tích nhu cầu đào tạo” là phương pháp xác định 
xem liệu nhu cầu đào tạo có tồn tại không và nếu có, loại hình đào tạo gì cần phải có để 
lấp đầy những thiếu hụt đó (5). Kết quả của việc phân tích nhu cầu đào tạo sẽ làm rõ những 
vấn đề cần phải bao trùm trong một khoá đào tạo. Những kiến thức và kỹ năng mà học viên 
thu được trong khoá đào tạo sẽ làm tăng khả năng của họ và cho phép họ thực hiện công 
việc ở mức độ có thể chấp nhận được. Bằng việc phân tích nhu cầu đào tạo, kết quả thu 
được sẽ giúp chúng ta xác định được những đối tượng cần phải đào tạo cũng như chú trọng 
chính xác vào việc cần phải đào tạo gì. Một cuộc đánh giá nhu cầu đào tạo được triển khai 
đúng phương pháp sẽ đảm bảo rằng những giải pháp dựa trên những kết quả thu được sẽ 
giải quyết được những vấn đề thực sự đang tồn tại một cách hiệu quả . 

 
3.1.2 Lý do đánh giá nhu cầu đào tạo 

 
Việc thiết kế một chương trình đào tạo bao gồm các bước theo trình tự và có thể được chia 
thành 5 giai đoạn: Xác định nhu cầu, xây dựng các mục tiêu hướng dẫn, thiết kế chương 
trình, triển khai và đánh giá chương trình. Để đạt được hiệu quả và hiệu suất cao, tất cả các 
chương trình cần phải được bắt đầu với việc xác định nhu cầu. Ngay từ trước khi một 
chương trình đào tạo thực sự được tiến hành, những người quản lý đào tạo cần phải xác 
định đối tượng nào cần được đào tạo, họ cần được đào tạo gì, khi nào thì phải đào tạo, đào 
tạo tại đâu và đào tạo như thế nào (6). 

Người ta thường tiến hành xác định nhu cầu đào tạo vì những lý do sau: 

- Xác định xem liệu việc đào tạo có cần thiết hay không? 

- Xác định các nguyên nhân dẫn đến việc thực thi công việc của nhân viên không tốt. 

- Xác định nội dung và phạm vi đào tạo. 

- Xác định những kết quả đào tạo mong muốn. 

- Xây dựng cơ sở đo lường. 

- Nhận hỗ trợ về mặt quản lý. 
 

3.1.3 Các bước tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo 
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Bước đầu tiên trong việc thiết kế một chương trình đào tạo là tiến hành một cuộc đánh giá 
nhu cầu. Việc đánh giá bắt đầu với một “nhu cầu” có thể được xác định theo một số cách 
nhưng nhìn chung là mô tả khoảng cách giữa “cái hiện có” và “cái mong muốn” trong hiện 
tại và trong tương lai. Các khoảng cách có thể là những sự khác biệt/ khác nhau giữa (7): 

- Những điều mà một tổ chức kỳ vọng sẽ xảy ra và những gì thực tế xảy ra. 

- Việc thực thi công việc theo kỳ vọng và thực tế. 

- Những khả năng và kỹ năng hiện tại của cán bộ và những khả năng, kỹ năng mà họ 
được kỳ vọng là phải có. 

Một cuộc đánh giá nhu cầu cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ khả năng và sự thực hiện 
công việc của các nhóm làm việc. 

Các tác giả khác nhau chia quá trình tiến hành nhu cầu đào tạo thành các bước khác nhau: 
4 bước, 5 bước, 6 bước (8). Tựu chung lại, sự phân chia này đều tương tự nhau, chẳng hạn 
như phân tích thiếu hụt trong triển khai công việc, xác định ưu tiên và tầm quan trọng, xác 
định nguyên nhân của các vấn đề thực thi công việc, xây dựng các giải pháp, v.v... . Theo 
một số tác giả, có 6 bước trong quá trình xác định nhu cầu đào tạo như sau (7, 9): 

- Bước 1: Xác định những nhu cầu 
- Bước 2: Xây dựng thiết kế phân tích nhu cầu 
- Bước 3: Thu thập số liệu 
- Bước 4: Phân tích số liệu 
- Bước 5: Phản hồi 
- Bước 6: Xây dựng kế hoạch hành động. 

Khi quá trình xác định nhu cầu đào tạo như trên được tiến hành, các thông tin thu được sẽ 
được sử dụng như là cơ sở để thiết kế chương trình đào tạo, xây dựng và đánh giá chương 
trình đào tạo. Tuy nhiên, vẫn cần phải tiếp tục đánh giá thái độ, kiến thức và kỹ năng của 
các đối tượng trước từng phần một. Những đối tượng khác nhau sẽ có thể có những nhu 
cầu khác nhau. Việc đánh giá này có thể được tiến hành thông qua những bộ câu hỏi cơ 
bản được gửi tới các đối tượng ngay trước khi có một khoá đào tạo cụ thể và cũng có thể 
tiến hành trong buổi đầu tiên của khoá đào tạo (8). 

 
3.1.4 Các phương pháp tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo: 

 
Các phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo thường phụ thuộc vào phạm vi của cuộc đánh 
giá và nguồn lực sẵn có. Tùy tình hình thực tế mà tất cả hoặc chỉ một vài phương pháp 
trong những phương pháp sau được sử dụng (10): 

- Rà soát tài liệu: Ví dụ những văn bản đã được biên soạn, những quy định, chính 
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sách và quá trình của một số cơ quan, các cấp có thể được xem xét để xác định ý 
nghĩa về những nhu cầu đào tạo của các văn bản này. 

- Phân tích đặc thù: Loại phân tích này thường được áp dụng đối với những loại hình 
đào tạo đặc thù, chẳng hạn như trong đào tạo về an toàn nghề nghiệp, một số kết 
quả phân tích thống kê về tình hình tai nạn lao động, các báo cáo điều tra về các vụ 
tai nạn, phân tích nguy cơ nghề nghiệp v.v... thường được sử dụng để xác định nhu 
cầu đào tạo. 

- Phỏng vấn và quan sát: Các cuộc phỏng vấn với các mẫu đại diện của các nhà quản 
lý, các cán bộ trực tiếp làm công việc và một số đối tượng khác có thể được sử dụng 
để đánh giá thái độ, kiến thức, và thậm chí kỹ năng của các cán bộ. Các cuộc quan 
sát có thể được tiến hành để xác định kỹ năng và việc thực thi nhiệm vụ của các 
cán bộ. 

- Khảo sát: Một cuộc khảo sát có thể được áp dụng với những nhóm tương đối lớn 
để thu thập thông tin về kiến thức và kỹ năng của các cán bộ và về nhu cầu đào tạo 
cũng nhu các lĩnh vực mà họ còn lúng túng. 

3.2 Khoa học dữ liệu 
 

Trong phần này, các khái niệm chung về khoa học dữ liệu, thông tin y tế và các định nghĩa 

liên quan  sẽ được trình bày, các kỹ năng cơ bản đã và đang được sử dụng để phát triển các 

chương trình đào tạo cũng như đánh giá năng lực của cán bộ y tế tại các nước trên thế giới 

cũng sẽ được phân tích và trình bày. 
 

3.2.1 Các khái niệm chung 
 

Khoa học dữ liệu (KHDL) là khoa học về việc quản trị và phân tích dữ liệu để tìm ra các 

hiểu biết, các tri thức hành động, các quyết định dẫn dắt hành động. KHDL gồm ba phần 

chính: Tạo ra và quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu, và chuyển kết quả phân tích thành giá 

trị của hành động.  

Khoa học dữ liệu gồm ba phần chính: Tạo ra và quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu, và 

chuyển kết quả phân tích thành giá trị của hành động. Việc phân tích và dùng dữ liệu lại 

dựa vào ba nguồn tri thức: toán học (thống kê toán học), công nghệ thông tin (máy học) và 

tri thức của lĩnh vực ứng dụng cụ thể. 

Các lĩnh vực của khoa học dữ liệu: Khai thác dữ liệu (Data mining), Thống kê (Statistic), 

Học máy (Machine learning), Phân tích (Analyze) và Lập trình (Programming). 

Trực quan hóa dữ liệu là một trong những ngành quan trọng nhất của khoa học dữ liệu. Nó 
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là một trong liệu, trực quan hóa dữ liệu là Nghệ thuật hơn là Khoa học.  

3.2.2 Các văn bản liên quan. 
 

Để tăng cường hiệu quả của các hoạt động trong lĩnh vực thống kê nói chung và số liệu y 

tế nói riêng, trong những năm gầy đây Chính phủ Việt Nam đã ban hành một loạt các chính 

sách liên quan bao gồm: 

• Luật thống kê được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI ban hành năm 

2003; Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/2/2004 của Chính phủ hướng dẫn 

(11). 

• Chi tiết thi hành một số điều của Luật Thống kê. Luật Thống kê được ban hành 

nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thống kê và đảm bảo trung thực, khách quan, 

chính xác thông tin, thống kê toàn diện và kịp thời để phục vụ các cơ quan nhà nước 

trong việc đánh giá, dự đoán, phát triển chiến lược, chính sách, lập kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của tổ chức, cá nhân 

khác nhau cũng như nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực thống kê. 

• Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005 của Thủ tướng về việc ban hành 

hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Quyết định này quy định chi tiết và giao nhiệm 

vụ thu thập và tính toán các chỉ số này cho các Bộ, ngành khác nhau để tránh trùng 

lặp (12). 

• Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia 

cuộc CMCN 4.0 ban hành ngày 27 tháng 09 năm 2019 của Bộ Chính trị (13). Một 

trong những định hướng chủ trương lớn tại Nghị quyết này là ưu tiên phát triển 10 

ngành 1 và tập trung nguồn lực cho triển khai một số chương trình nghiên cứu trọng 

điểm quốc gia về các công nghệ ưu tiên, trọng tâm là: công nghệ thông tin và truyền 

thông, cơ điện tử, công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo, công 

nghệ sinh học, điện tử y sinh.  

• Chương trình chuyển đổi số quốc gia có các mục tiêu cụ thể cho đến năm 2025 tầm 

nhìn 2030 với những giải pháp tập trung cụ thể vào (i) phát triển nền tảng cho 

chuyển đổi số, (ii) Phát triển chính phủ số, (iii) Phát triển kinh tế số; (iv) phát triển 

xã hội số trong ngành y tế và (v) ưu tiên cho lĩnh vực phòng bệnh và chuyển đổi số 

trong bệnh viện (14).  

Căn cứ vào các chính sách của Chính phủ và ngành y tế, Bộ Y tế đã ban hành một loạt các 

chính sách liên quan đến các số liệu thống kê y tế, cụ thể như sau: 
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• Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31/7/2019 của Bộ Y tế Quy định về hệ thống 

chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế. Quy chế này là cơ sở pháp lý cho việc thu thập 

và phân tích các thông tin y tế thống kê và các chức năng xác định, nhiệm vụ và ủy 

quyền của các cơ sở y tế trong phạm vi cả nước, liên quan đến thu thập và báo cáo, 

như cũng như tăng cường trách nhiệm quản lý và người lao động tham gia vào hệ 

thống thông tin y tế (15). 

• Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 về Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ 

Chính trị (13). Tại khoản 5 Mục II Nghị quyết này, về phát triển nguồn nhân lực 

thích ứng với yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Chính phủ đã giao 

cho Bộ Giáo dục và đào tạo chủ trì việc rà soát tổng thể, thực hiện đổi mới nội dung 

và chương trình giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy 

sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát 

triển. khuyến khích các mô hình giáo dục, đào tạo mới dựa trên các nền tảng số; 

phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh về các công nghệ chủ chốt; phát triển mạnh 

đào tạo nghề và đào tạo kỹ năng đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0. Đồng thời 

tại khoản 3 Mục II, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ xây dựng 

Đề án chuyển đổi số quốc gia 

• Trên cơ sở đó, bộ Thông tin và Truyền thông đã trình Thủ tướng ban hành Chương 

trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định 

số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020) (16). Tại khoản 8, Điều 2 của Quyết 

định trên, để chuẩn bị nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số, Bộ giáo dục và 

Đào tạo được giao nhiệm vụ: “Xây dựng các mã ngành đào tạo mới và cập nhật 

chương trình đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp ở đại học và các trường cao 

đẳng, dạy nghề với các nội dung liên quan đến dữ liệu và công nghệ số như trí tuệ 

nhân tạo, khoa học dữ liệu, điện toán đám mây, Internet vạn vật, chuỗi khối, dữ liệu 

lớn” (điểm c, khoản 8, Điều 2)   

• Quyết định số 5454/QĐ-BYT của Bộ Thông tin và truyền thông, ban hành Kế hoạch 

triển khai thống kê y tế điện tử (17), là cơ sở cho thu thập số liệu thống nhất và toàn 

diện trong toàn quốc.  

• Quy định danh mục chuẩn định dạng dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với Nền 

tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20 được ban hành Quyết định số 198/QĐ-BYT 

ngày 13/01/2021 Bộ trưởng Bộ Y tế, quy định danh mục chuẩn định dạng dữ liệu 
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kết nối liên thông y tế cơ sở với Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20 (18). 

Để tăng cường việc ứng dụng CNTT trong quản lý thông tin và hỗ trợ tích cực trong các 

hoạt động ngành y tế, Bộ y tế ban hành một số quyết định liên quan: 

• Quyết định số 1191/QĐ-BYT của Bộ Y Tế, ngày 14 tháng 04 năm 2010 về việc 

Phê duyệt đề án kiện toàn hệ thống tổ chức Công nghệ thông tin trong các đơn vị 

sự nghiệp của ngành Y tế (19). Mục đích của đề án này bao gồm 1) Kiện toàn hệ 

thống tổ chức công nghệ thông tin trong các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế; 

thành lập tổ chức chuyên trách công nghệ thông tin tại tất  cả các đơn vị sự nghiệp 

của ngành y tế. 2) Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, viên chức công nghệ 

thông tin y tế đủ khả năng để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế. 

• Các quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế: Quyết định số 6085/QĐ-BYT, ban hành 

kiến trúc chính phủ điện tử bộ y tế phiên bản 2.0 (20). Quyết định số 4888/QĐ-

BYT ban hành Đề án ứng dụng và phát triển CNTT y tế thông minh (21). Các quyết 

định giúp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong y tế giúp đấy mạnh số hóa trong y tế.  

• Quyết định 5352/QĐ-BYT Quy định về xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin 

quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn” (22), đây là cơ sở cùng quyết định 198/QĐ-

BYT là cơ sở cho chuẩn hóa dữ liệu y tế tuyến cơ sở. 

• Quy định Bảng phân loại quốc tế mã hoá bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10” 

và “Hướng dẫn mã hoá bệnh tật theo ICD-10” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 

được ban hành theo quyết định số 4469/QĐ-BYT ngày 28/10/2020 là cơ sở cho 

việc đầy mạnh chuẩn hóa dữ liệu trong khám chữa bệnh, nền tảng cho thanh toán 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất và theo nhóm chẩn đoán 

liên quan (DRG) (23). 

• Cũng như công cuộc chuyển đổi số ở mọi lĩnh vực, chương trình chuyển đổi số 

trong Y tế phụ thuộc trước hết vào ba yếu tố: con người, thể chế và công nghệ. Do 

vậy, trong QĐ 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 về chương trình chuyển đổi số y tế 

Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phát triển nguồn nhân lực 

được coi là một trong những nền tảng chính cho chuyển đổi số (2). Cụ thể, cần tăng 

cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động của 

ngành y tế về ứng dụng KHDL, chuyển đổi số y tế, thúc đẩy việc đào tạo nhân lực 

chuyên ngành, công nghệ thông tin y tế, khoa học dữ liệu y tế trong các cơ sở đào 
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tạo. 

 
Mặc dù thực tế rằng các chính sách liên quan đến hệ thống thống kê trong hệ thống thống 

kê nói chung và y tế đã được ban hành, tuy nhiên kết quả từ các cuộc đánh giá khác nhau 

(3) cho thấy các chính sách và văn bản qui định về nguồn nhân lực và tài chính để khai 

thác thông tin, vận hành hệ thống thông tin y tế. Với xu thế và khối lượng thông tin ngày 

càng lớn và có giá trị cao trong ngành y tế, các quy định giúp tăng cường nguồn nhân lực 

cho ngành là thực sự cấp thiết.  

3.2.3 Nhân lực cho chuyển đổi số tại Việt Nam. 
 

Hiện tại trong ngành y tế chưa có vị trí cho cán bộ làm công tác khoa học dữ liệu, thống kê 

báo cáo, chính vì thế cũng chưa có văn bản nào mô tả chức năng nhiệm vụ hoặc những yêu 

cầu về kỹ năng cần có của các cán bộ này. Mạng lưới thông tin y tế hoạt động gắn liền với 

mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế theo hệ thống từ tuyến thôn bản, xã/phường đến tuyến 

trung ương. Công tác thu thập thông tin, thống kê báo cáo được quy định cho từng tuyến, 

tuyến dưới gửi báo cáo lên tuyến trên theo định kỳ. Bộ Y tế là nơi nhận báo cáo tổng hợp 

của tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam và tổng hợp phân tích thành một nguồn thông tin 

chung của ngành y tế. Các đơn vị tại các tuyến tự chịu trách nhiệm phân công cán bộ đảm 

nhận nhiệm vụ thống kê, báo cáo và quản lý thông tin y tế.  

Nhân lực CNTT nói chung, và KHDL nói riêng là một cấu phần quan trọng trong hoạt 

động của hệ thống y tế tuy nhiên,  khối nhân lực này vẫn là một điểm còn yếu của ngành. 

Mặc dù hầu hết các cơ sở Y tế tuyến tỉnh trở lên đều có cán bộ chuyên trách về CNTT có 

trình độ trung cấp trở lên. Bình quân mỗi văn phòng Sở Y tế có 1,57 người và các đơn vị 

trực thuộc Bộ Y tế có 3,68 người. Nhân lực CNTT chiếm khoảng 1% trong tổng số nhân 

lực Y tế từ tuyến huyện trở lên (24). Nhân lực KHDL gần như không có trong các đơn vị. 

Một số đơn vị có nhân lực CNTT thì phải làm thêm các nhiệm vụ của KHDL. 

Theo báo cáo của cục CNTT-BYT lực lượng cán bộ đang làm công tác thống kê, báo cáo, 

KHDL còn ít và chưa tương xứng với nhu cầu công việc. Tại các vụ, cục của Bộ Y tế, các 

bệnh viện, viện tuyến Trung ương và bệnh viện tỉnh thì có biên chế cho cán bộ phòng kế 

hoạch nghiệp vụ/kế hoạch tổng hợp, các cán bộ này vừa làm công tác thống kê báo cáo, 

KHDL, vừa thực hiện các công việc lập kế hoạch và các công việc chuyên môn nghiệp vụ 

khác của đơn vị. Các cơ sở y tế khác của tuyến tỉnh, huyện và xã và các chương trình y tế 

Quốc gia tuy có bố trí cán bộ làm công tác thống kê nhưng hầu hết họ phải kiêm nhiệm 

thêm một số công việc khác như xây dựng kề hoạch, quản lý hành chính, kế toán hoặc là 
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người làm công tác điều trị, cung cấp dịch vụ y tế v.v... Cán bộ làm công tác thống  kê tin 

học của các cơ sở y tế không ổn định, phần do chính sách đãi ngộ cho các cán bộ này 

thường thấp hơn so với cán bộ cùng trình độ nhưng làm ở lĩnh vực khác; phần do phải kiêm 

nhiệm nhiều việc khác; thêm vào đó kiến thức sử dụng số liệu  của cán bộ thống kê còn 

hạn chế. Hầu hết các cán bộ này không thấy hết được giá trị của công việc mà họ đang làm, 

dẫn đến tình trạng làm cho xong mà không quan tâm đến các yếu tố chất lượng thông tin. 

Ở Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới, năng lực của cán bộ y tế về quản lý, phân 

tích số liệu, thông tin và sử dụng các kết quả trong quá trình ra quyết định thường là thiếu, 

trong đó điểm yếu nhất là khai thác nguồn số liệu không lồ của ngành y tế. Họ thường được 

yêu cầu sử dụng công nghệ thông tin trong khi đó kỹ năng của họ về lĩnh vực này thường 

thấp hoặc không thấy vai trò và sự cần thiết của công nghệ trong công việc của họ. Sự phát 

triển của CNTT trong những năm gần đây đã kéo theo sự thay đổi to lớn trong mọi mặt của 

xã hội và các hoạt động của hệ thống y tế cũng không thể nằm ngoài xu hướng này. Việc 

cần thiết phải đào tạo các cán bộ y tế có kỹ năng về quản lý thông tin, thu thập, khai thác 

số liệu thông qua áp dụng công nghệ hiện đại là một việc làm vô cùng cần thiết do: 

- Quá trình xử lý thông tin, số liệu đã thay đổi rất nhiều do sự thay đổi của CNTT 

- Khối lượng thông tin, kiến thức liên quan đến sức khỏe, sự thay đổi mô hình 

bệnh tật, thông tin về phương pháp điều trị, dự phòng là rất lớn. Chúng ta không 

thể nào xử lý, học hỏi hoặc trao đổi được khối lượng thông tin đó một cách 

nhanh chóng nếu như không sử dụng các công nghệ mới. 

- Việc áp dụng CNTT sẽ làm cho tiết kiệm các chi phí và thời gian cho các hoạt 

động y tế và từ đó sẽ góp phần làm cho việc chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và 

cộng đồng đạt nhiều thành tựu hơn. 

- Các cán bộ y tế được đào tạo về kỹ năng khoa học dữ liệu đặc biệt là ở Việt 

Nam hiện nay sẽ giúp cho việc đẩy mạnh công tác tin học hóa và áp dụng công 

nghệ trong quản lý, khai thác thông tin y tế của Việt Nam một cách nhanh chóng 

góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cao hơn. 

3.3 Các năng lực cơ bản của cán bộ chuyên ngành khoa học dữ liệu. 

Như đã trình bày ở trên, hiện tại ở Việt Nam chưa có văn bản/tài liệu nào đưa ra các năng 

lực cơ bản của một cán bộ làm công tác KHDL. Nghiên cứu này là hoạt động đầu tiên và 

một trong những mục tiêu của nghiên cứu là xác định được các kiến thức thiết yếu của 

chuyên viên  KHDL. 
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Bảng  1.  Kiến thức, kỹ năng được khuyến cáo cho chương trình đào tạo cử nhân khoa học dữ 
liệu  

Phân tích và trình bày 

 

• Lựa chọn nền tảng 

• Trực quan hóa 

• Thiết kế lấy người dùng làm trung 
tâm 

• Thiết kế tương tác 

• Thiết kế và phát triển giao diện 

Khai thác dữ liệu 

•  Đo lường vùng lân cận 

•  Chuẩn bị dữ liệu 

•  Trích xuất thông tin 

•  Phân tích cụm 

•  Phân loại và hồi quy 

•  Khai thác mẫu 

•  Phát hiện ngoại lệ 

•  Dữ liệu chuỗi thời gian 

•  Khai thác dữ liệu web 

•  Truy xuất thông tin 

Trí tuệ nhân tạo 

•  Chung 

•  Biểu diễn tri thức và lập luận - logic 

• dựa trên 

•  Biểu diễn tri thức và lập luận - 

• dựa trên xác suất 

• Lập kế hoạch và chiến lược tìm 
kiếm 

Quyền riêng tư, bảo mật, toàn vẹn và 
phân tích dữ liệu cho 

•  Bảo vệ 

•  Bảo mật dữ liệu 

•  Bảo mật dữ liệu 

•  Tính toàn vẹn của dữ liệu 

•  Phân tích bảo mật 

Hệ thống dữ liệu lớn 

•  Vấn đề về quy mô 

•  Kiến trúc điện toán dữ liệu lớn 

•  Các khung máy tính song song 

•  Lưu trữ dữ liệu phân tán 

•  Lập trình song song 

•  Kỹ thuật cho các ứng dụng Dữ liệu 
lớn 

•  Điện toán đám mây 

•  Lý thuyết độ phức tạp 

Máy học 

•  Chung 

•  Học tập có giám sát 

•  Học không giám sát 

•  Phương pháp hỗn hợp 

•  Học sâu 

Các nguyên tắc cơ bản về máy tính  Chuyên nghiệp 
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•  Kiến trúc máy tính cơ bản 

•  Các nguyên tắc cơ bản về hệ thống 
lưu trữ 

•  Thông tin cơ bản về hệ điều hành 

•  Hệ thống tệp 

•  Mạng 

•  Web và lập trình web 

•  Trình biên dịch và thông dịch viên 

 

•  Tiếp tục phát triển chuyên môn 

•  Giao tiếp 

•  Làm việc theo nhóm 

•  Cân nhắc kinh tế 

•  Quyền riêng tư và bảo mật 

•  Cân nhắc về đạo đức 

•  Cân nhắc pháp lý 

•  Sở hữu trí tuệ 

•  Tự động hóa 

Thu thập, quản lý dữ liệu và quản trị 

•  Thu thập dữ liệu 

•  Trích xuất thông tin 

•  Làm việc với nhiều loại dữ liệu 
khác nhau 

•  Tích hợp dữ liệu 

•  Giảm và nén dữ liệu 

•  Chuyển đổi dữ liệu 

•  Làm sạch dữ liệu 

•  Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu 

Lập trình, cấu trúc dữ liệu và thuật 
toán 

•  Tư duy thuật toán và giải quyết 
vấn đề 

• Lập trình 

•  Cấu trúc dữ liệu 

•  Thuật toán 

•  Phân tích độ phức tạp cơ bản 

•  Máy tính số 

Phát triển và bảo trì phần mềm 

• Thiết kế và phát triển phần mềm 

• Kiểm thử phần mềm 

 
Các kiến thức, kỹ năng cơ bản này được khuyến cáo và sử dụng rộng rãi, phục vụ cho việc 

thiết kế chương trình đào tạo ở nhiều quốc gia khác nhau (25). 

3.4 Các chương trình đào tạo 
 

Cũng như các lĩnh vực khác, đào tạo cán bộ y tế về khoa học dữ liệu cũng cần phải được 

thiết kế và tuân thủ theo các nguyên tắc chung (26). Chương trình đào tạo cần phải được 

xây dựng phù hợp với các hoạt động của hệ thống y tế, đa dạng, có hệ thống và đáp ứng 

nhu cầu phát triển nghề nghiệp của người học trong tương lai. Hiệp hội quốc tế về Khoa 

học dữ liệu(IMIA – International Medical Informatics Association) (27) đã đưa ra các 

khuyến nghị rất chi tiết về việc xây dựng các chương trình đào tạo về khoa học dữ liệu 

trong đó nhấn mạnh đến các nguyên tắc quan trọng bao gồm: 

- Đáp ứng cho tất cả các loại hình  
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- Với nhiều mô hình đào tạo bao gồm các vấn đề chuyên sâu về lý thuyết, công 

nghệ hoặc theo loại hình đào tạo hướng tới thực hành. 

- Có các loại hình đào tạo đa dạng, định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho các cán 

bộ chuyên sâu về lĩnh vực khoa học dữ liệu hoặc các cán bộ y tế khác có nhu 

cầu nâng cao năng lực về lĩnh vực này. 

- Nhiều cấp độ học tập để giúp cho việc phát triển con đường nghề nghiệp rõ ràng 

cho cán bộ. Các loại hình đào tạo cần phải được thiết kế để giúp cho việc phát 

triển nghề nghiệp lâu dài. 

- Chương trình đào tạo và tài liệu cần thiết phải được xây dựng đạt chất lượng 

cao và cập nhật các tiến bộ công nghệ. Giảng viên cần thiết phải có kiến thức 

và kỹ năng trong lĩnh vực này. 

- Cần phải có những qui định về vị trí làm việc rõ ràng trong hệ thống ngành y tế 

cho các nhân viên làm việc về hệ thống thông tin y tế. 

 

Với các nguyên tắc cơ bản, trên thế giới cũng đã có rất nhiều chương trình đào tạo về khoa 

học dữ liệu được xây dựng và triển khai trong những năm qua. Các chương trình đào tạo 

đều có những định hướng chung và hướng tới việc đào tạo ra các đội ngũ cán bộ có năng 

lực đáp ứng theo nhu cầu của thực tế tại các quốc gia cụ thể. 

Như đề cập, rất khó có thể đưa ra một mô hình đào tạo chuẩn cho tất cả các quốc gia về 

lĩnh vực khoa học dữ liệu. Mặc dù các chuẩn về công nghệ thường giống nhau nhưng mức 

độ phát triển, qui trình nghiệp vụ và hoạt động quản lý hệ thống tại mỗi quốc gia đều có sự 

khác biệt rất lớn. Tuy nhiên một trong những điểm chung của các chương trình đều hướng 

tới đó là các kỹ năng cần thiết, trong đó các kỹ năng xử lý thông tin, hệ thống thông tin và 

công nghệ và kỹ năng về quản lý, trình diễn thông tin là rất cần thiết đối với mọi chương 

trình đào tạo. 

Danyluk và nhiều tác giả khác (25) cũng đã đưa ra nhiều khuyến nghị về mục tiêu của một 

chương trình đào tạo về  khoa học dữ liệu cần hướng tới là: (i) Tăng cường năng lực cho 

người học trong việc sử dụng và đáp ứng một cách có hiệu quả quản trị dữ liệu, phân tích 

dữ liệu, và chuyển kết quả phân tích thành giá trị của hành động (ii) Chuẩn bị các kỹ năng 

nghiên cứu, phát triển cần thiết cho quá trình học tập liên tục và định hướng nghề nghiệp 

trong lĩnh vực này. Dựa trên các kinh nghiệm và chương trình giáo dục tại nhiều nước trên 

thế giới, đã đưa ra một khuyến nghị chung cho các chương trình đào tạo về khoa học dữ 

liệu bao gồm kiến thức và kỹ năng Khai thác dữ liệu (Data mining), Thống kê (Statistic), 
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Học máy (Machine learning), Phân tích (Analyze) và Lập trình (Programming). 

3.4.1 Các chương trình đào tạo trên thế giới 
 

Trên thế giới, các chương trình đào tạo về lĩnh vực Khoa học dữ liệu khá phổ biến. Có 

khoảng trên 500 trường Đại học cung cấp các loại hình đào tạo bao gồm các cấp học Tiến 

sỹ, Thạc sỹ và bậc đại học với tổng số trên 800 khóa học về khoa học dữ liệu. Có cơ sở đào 

tạo đại học ở Mĩ, Úc, Anh, Canada... đã triển khai đào tạo Cử nhân khoa học chuyên ngành 

Khoa học dữ liệu. Cấu trúc của các chương trình này có những nét đặc trưng riêng. Tuy 

nhiên, điểm chung là trong các chương trình đào tạo là các cấu phần hệ thống khoa học dữ 

liệu công cộng chiếm thành phần lớn  Khai thác dữ liệu, Thống kê, Học máy, Phân tích và 

Lập trình, chiếm khoảng 45-70% tổng số tín chỉ (credits) và được tổ chức học tập theo các 

môn riêng biệt (28). Các môn học cũng được sắp xếp theo các mức độ khác nhau từ lí 

thuyết cơ bản đến thực hành nâng cao và loại hình đào tạo có thể là tại trường hoặc học 

trực tuyến. 

 
 

3.4.2 Chương trình đào tạo tại Việt Nam 
 

Theo thống kê của cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay có 21 

Trường Đại học trong cả nước tổ chức đào tạo mã ngành cử nhân khoa học dữ liệu. Tuy 

nhiên, Việt Nam chưa có một trường nào đào tạo nào về cử nhân khoa học dữ liệu đặc thù 

cho ngành y tế. Trong hệ thống mã ngành cấp 4 hiện nay do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định, cũng không có mã ngành khoa học dữ liệu (11). Bộ Y tế và các đơn vị khác có tổ 

chức một số khoá học ngắn hạn, dưới hình thức đào tạo lại hàng năm nhưng chủ yếu tập 

trung vào kỹ năng sử dụng máy tính hoặc phân tích số liệu. 

Các trường đại học đều có số lượng học phần và số tín chỉ khác nhau cho mỗi chương trình 

học, thấp nhất là 120 tín chỉ và cao nhất là 150 tín chỉ. Các chương trình này được chia 

theo các khối kiến thức, theo quy định tại thông tư 17 của Bộ giáo dục và Đào tạo (26):  

• Kiến thức Toán học, Tin học, khoa học tự nhiên 

• Kiến thức chính trị, kinh tế, VHXH 

• Ngoại ngữ 

• Kiến thức cơ sở ngành, và chuyên ngành 

• Kiến thức cơ sở của khối ngành sức khỏe 

• Tự chọn 

• Thực tập, khóa luận, đồ án tốt nghiệp 
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Hiện nay các trường chưa có chú trọng đến khối kiến thức khoa học sức khỏe trong chương 

trình đào tạo, vì vậy chương trình học của Trường đại học y tế công cộng định hướng được 

tăng thêm khối kiến thức này. 

Bảng  2. Danh sách các trường đào tạo cử nhân khoa học dữ liệu tại Việt Nam 

TT Tên trường 
Mã 
ngành 

Điểm 
chuẩn Ghi chú 

1 Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ 7480109 16 
Điểm thi TN 
THPT 

2 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7480109 16 
Điểm thi TN 
THPT 

3 Đại Học Đà Lạt 7480109 18 Học bạ 

4 Đại học Công Nghệ TPHCM 7480109 18   

5 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7480109 18 Xét học bạ 

6 Đại học Công Nghệ TPHCM 7480109 18 
Điểm thi TN 
THPT 

7 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM 7480109 19 
18: Học bạ lớp 
12 

8 Đại Học Công Nghiệp TPHCM 7480109 23 Học bạ 

9 Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7480109 24 
Điểm thi TN 
THPT 

10 Đại Học Kinh Tế TPHCM 7480109 26   

11 
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia 
Hà Nội QHT93 26.55 

Điểm thi TN 
THPT 

12 
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia 
TPHCM 7480109 26.65 

Điểm thi TN 
THPT 

13 
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia 
TPHCM 7480109 26.85 

Điểm thi TN 
THPT 

14 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân EP03 26.95   

15 Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội 7480109 27.3 
Điểm thi TN 
THPT 

16 
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia 
Hà Nội QHT93 100*   

17 Đại Học Đà Lạt 7480109 600*   
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18 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7480109 650*   

19 
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia 
TPHCM 7480109 875*   

20 
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia 
TPHCM 7480109 910*   

21 Đại Học Kinh Tế TPHCM 7480109 920*   
* Xét môn học riêng, Nguồn: Cổng thông tin tuyển sinh: Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://thituyensinh.vn/  
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4 Phương pháp nghiên cứu 
 

4.1 Thiết kế nghiên cứu 
 

Phương pháp nghiên cứu kết hợp bao gồm 
 

- Rà soát tài liệu, văn bản liên quan 

- Nghiên cứu định lượng sử dụng phương pháp cắt ngang  

- Nghiên cứu định tính 
 

4.2 Đối tượng nghiên cứu 
 

- Các văn bản liên quan đến chính sách nhân lực, vị trí việc làm, năng lực cần có 
của cử nhân khoa học dữ liệu, nhân lực khoa học dữ liệu trong y tế, nhân lực 
cho chiến lược chuyển đổi số ngành y tế.  

- Lãnh đạo các đơn vị sử dụng lao động trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và người 
lao động trong lĩnh vực này thuộc một số Bệnh viện, Trung tâm y tế, và một số 
cơ sở y tế tư nhân. 

- Lãnh đạo các đơn vị đào tạo, nghiên cứu tham gia đào tạo ngành liên quan đến 
khoa học dữ liệu 

4.3 Phương pháp thu thập thông tin 
 

4.3.1 Rà soát tài liệu 
• Rà soát và tìm hiểu các các thông tư, văn bản của nhà nước, Bộ Y tế và các đơn vị 

liên quan đến việc chính sách nhân lực, vị trí việc làm, năng lực cần có của cử nhân 

khoa học dữ liệu, nhân lực khoa học dữ liệu trong y tế, nhân lực cho chiến lược 

chuyển đổi số ngành y tế.  

• Rà soát các chiến lược, quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Viện, cơ quan, 

trung tâm hoạt động trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, thông tin y tế. Các vị trí công 

tác liên quan đến hệ thống thông tin y tế tại Việt Nam. 

• Rà soát các chương trình đào tạo về khoa học dữ liệu, Khoa học dữ liệu, Tin học y 

tế, khoa học dữ liệucủa một số trường đại học trong và ngoài nước. 
 

4.3.2 Nghiên cứu định lượng 

• Nghiên cứu định lượng được triển khai dưới dạng phát vấn tự điền được thiết kế 
trên phần mềm Redcap, chi tiết bộ công cụ có trong phụ lục  

• Đại diện tất cả các nhóm cơ quan, đơn vị tham gia lập kế hoạch tuyển dụng, sử 
dụng lao động, đào tạo lao động, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học dữ liệu được 
đưa vào nghiên cứu này. Các cơ quan thuộc khối quản lý hành chính sự nghiệp 
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được lựa chọn bao phủ cả 3 cấp trung ương, tỉnh (Hà Nội), huyện (thuộc địa bàn 
Hà Nội). Các đơn vị thuộc các khối cơ quan/doanh nghiệp khác được lựa chọn 
thuận tiện (dễ có khả năng tiếp cận, dễ có khả năng khai thác nhiều thông tin). Cỡ 
mẫu định lượng bổ sung đại diện của các nhóm cơ quan trong toàn quốc. Các cơ 
quan trong danh sách bổ sung được chọn thuận tiện để đảm bảo tính tiếp cận và thu 
thập thông tin trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cụ thể, số lượng 
đối tượng tham gia nghiên cứu được thể hiện trong bảng dưới đây:  

o Đại diện cho cấp hệ thống: Quốc gia, tỉnh, huyện . 
o Đại diện cho các cơ sở y tế: các bệnh viện, TTYTDP 

Bảng 3. Danh sách các đơn vị thu thập số liệu định lượng 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các cấp Cơ quan 
Số lượng 

 
 
 
 
 
 
Trung 
Ương 

Phòng TKTH, Vụ KHTH 2 
Cục khám chữa bệnh 2 
Cục Y tế dự phòng 2 
Vụ Tổ chức cán bộ-BYT 2 

 Cục Công nghệ thông tin-BYT 2 
 Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo 2 
Bệnh viện Bạch Mai 2 
Bệnh viện K 2 
Bệnh viện Việt Đức 2 
Viện vệ sinh dịch tễ TW 2 
Tổng 20 

 
 
Tỉnh (TP 
Hà Nội) 

Sở y tế Hà Nội 2 
CDC Hà Nội 2 
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 2 
Bệnh viện đa khoa Xanh pôn 2 
Bệnh viện đa khoa Thu Cúc 2 
Tổng 10 

 
Quận/ 
Huyện 

Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm 2 
Trung tâm y tế quận Cầu Giấy  2 
Bệnh viện đa khoa Đức Giang 2 

 Bệnh viên đa khoa Bắc Thăng Long  2 
 Bệnh viên đa khoa Medlatec (cơ sở Thanh Xuân) 2 
Phòng khám đa khoa- Trường Đại học Y tế công 
cộng  2 
Tổng 14 

Đơn vị đào 
tạo, nghiên 
cứu  
    
 

Trường Đại học Dược Hà Nội 2 
Trường Đại học Y Hà Nội 2 
Trường Đại học Y tế công cộng 2 

Tổng  6 

 Các cơ sở đào tạo, cơ sở y tế khác, tổ chức phi 
chính phủ, tổ chức ở miền trung và miền nam 70 

 Tổng chung: 120 
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4.3.3 Nghiên cứu định tính 

 
Nhóm nghiên cứu tìm hiểu các nhu cầu về cử nhân khoa học dữ liệu thông qua phỏng vấn 

sâu các bên liên quan ở ở các cấp, và các cơ sở y tế 

Bảng  4 Danh sách các đơn vị thu thập số liệu định tính 
 

Các cấp Cơ quan Số lượng 

 
 
 
 
 
 
Trung Ương 

Cục khám chữa bệnh 1 
Cục Y tế dự phòng 1 
Vụ Tổ chức cán bộ-BYT 1 

 Cục Công nghệ thông tin-BYT 1 
 Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo 1 
Bệnh viện Bạch Mai 1 
Bệnh viện K 1 
Bệnh viện Việt Đức 1 
Viện vệ sinh dịch tễ TW 1 
Tổng 9 

 
 
Tỉnh (TP Hà 
Nội) 

Sở y tế Hà Nội 1 
CDC Hà Nội 1 
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 1 

Bệnh viện đa khoa Xanh pôn 1 

Tổng 4 

 
Quận/ Huyện 

Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm 1 
Trung tâm y tế quận Cầu Giấy  1 
Bệnh viện đa khoa Đức Giang 1 

 Bệnh viên đa khoa Bắc Thăng Long
  1 
 Bệnh viên đa khoa Medlatec (cơ sở 
Thanh Xuân) 1 
Phòng khám đa khoa- Trường Đại học 
Y tế công cộng  1 
Tổng 7 

Đơn vị đào tạo, 
nghiên cứu  
    
 

Trường Đại học Dược Hà Nội 1 
Trường Đại học Y Hà Nội 1 
Trường Đại học Y tế công cộng 1 
Tổng  3 

 
Các cơ sở đào tạo, cơ sở y tế khác, tổ 
chức phi chính phủ, tổ chức ở miền 
trung và miền nam 

2 

 Tổng chung: 23 
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- Số cuộc phát vấn định lượng thực hiện được: 120 

- Phỏng vấn sâu (TW, tỉnh, huyện): 23 cuộc PVS được thực hiện cho các đối tượng là lãnh 

đạo tuyến TW, tỉnh, huyện và nhân viên tuyến TW 

4.4 Nội dung thu thập thông tin và bộ công cụ 
 

Bộ công cụ định lượng (phụ lục 2) được chia theo các nhóm thông tin:  

- Kiến thức cần thiết của chuyên viên khoa học dữ liệu. 

- Kỹ năng cần có của chuyên viên khoa học dữ liệu 

- Tần suất, mức độ thực hiện các công việc liên quan đến khoa học dữ liệu 

- Mức độ tự tin về các kiến thức kỹ năng này của các chuyên viên đang công tác 

- Nhu cầu đào tạo theo các nhóm kiến thức, kỹ năng chính của cử nhân khoa học dữ 
liệu  

- Nhu cầu nhân lực khoa học dữ liệu  

Bộ công cụ định tính (phụ lục 3), bộ công cụ định tính được chia thành các nội dụng chính: 

- Vị trí việc làm của cử nhân khoa học dữ liệu trong các hệ thống cơ quan tổ chức 
ngành y tế 

- Nhu cầu nhân lực cử nhân khoa học dữ liệu  trong thị trường lao động Việt Nam 
hiện nay  

- Thực trạng về số lượng và năng lực của cán bộ cử nhân khoa học dữ liệu  

- Số lượng còn thiếu hụt theo từng vị trí giai đoạn hiện tại 

- Nhu cầu đào tạo nhân lực, và kỳ vọng vào các năng lực cần có của cử nhân khoa 
học dữ liệu  

- Đề xuất về chương trình đào tạo cử nhân khoa học dữ liệu  

4.5 Quản lý và phân tích số liệu 
 

Các thông tin định lượng được nhóm thu thập, làm sạch và mã hóa theo vị trí công tác trên 

phần mềm Redcap. Sau đó số liệu được phân tích, sử dụng  thống kê mô tả (tần số N và tỷ 

lệ %) trên phần mềm Stata 12.0. 
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Các đoạn ghi âm các cuộc phỏng vấn sâu được gỡ băng và trình bày trên word. Các thông 

tin định tính này được phân tích theo các nhóm chủ đề định tính. 
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5 Kết quả và bàn luận 
 

5.1 Thông tin về đối tượng nghiên cứu 
 

Tổng số có 120 đối tượng tham gia vào phần định lượng của nghiên cứu, trong đó  có 54 

chuyên gia CNTT, 30 cán bộ sử dụng lao động, và 35 giảng viên. Trong đó 9,2% đối tượng 

tham gia có trình độ tiến sĩ, 35,8% có trình độ thạc sĩ. Đối tượng tham gia có số năm kinh 

nghiệm làm việc trong y tế tập trung nhóm từ 6-10 năm (65.8%). 

 
 

Biểu đồ 1 Đối tượng tham gia khảo sát nhu cầu đào tạo. 
 

Bảng  5. Trình độ và số năm công tác của đối tượng tham gia khảo sát 
Trình độ  N (%) 

   Cao đẳng/cử nhân 66 (55.0%) 

   Thạc sĩ 43 (35.8%) 

   Tiến sĩ 11 (9.2%) 

Số năm kinh nghiệm 
 

   1-5 29 (24.2%) 

   6-10 79 (65.8%) 

   > 10 12 (10.0%) 

 

Trên 50% các đối tượng không biết/không có thông tin về lĩnh vực khoa học dữ liệu. Một 

số nhân viên/chuyên gia CNTT/người sử dụng lao động có biết rõ các thông tin về lĩnh vực 

khoa học dữ liệu. Kết quả này cũng tương tự như kết quả đánh giá nhu cầu của Đại học 

Chuyên	gia	
CNTT,	45.0%

Người sử dụng lao 
động, 25.0%

Giảng	viên,	
29.2%
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Vinh, Đại học Đà Lạt và Đại học khoa học tự nhiên (29-31) 

 
 

Biểu đồ 2. Hiểu biết của đối tượng NC về ngành khoa học dữ liệu.  
 

Trong số các đối tượng nghiên cứu có hiểu/biết về ngành khoa học dữ liệu chúng tôi đã hỏi 

các thông tin liên quan về mối quan tâm đến ngành này trong xu hướng chuyển đổi số tại 

Việt nam cũng như trong ngành y tế. Kết quả cho thấy sự quan tâm đến lĩnh vực khoa học 

dữ liệu chiếm hơn 75%. Kết quả này cũng tương đồng với khảo sát nhu cầu đào tạo của 

các  Trường Đại học Vinh và Đại học Đà Lạt đã thực hiện trước đó(29, 30). 

 
 
 

 
 
 
 Sự quan tâm 

 
 
 
 Nhu cầu đào tạo 

Biểu đồ 3. Sự quan tâm và nhu cầu đào tạo ngành khoa học dữ liệu 
100% các nhà tuyển dụng là các lãnh đạo các cơ sở công lập bao gồm bệnh viện và cơ sở 

Biết	rõ,	4% Có	biết,	9%

Có	nghe	
thông	tin,	
33%

Không	biết,	
54%

Rất	quan	
tâm,	
45%

Quan	
tâm,	
31%

Bình 
thường, 

11%

không	
quan	

tâm,	9%

Hoàn	toàn	không	quan	tâm,	
4%

Rất	quan	
tâm,	54%

Quan	tâm,	
31%

Bình 
thường, 

11%

không	
quan	tâm,	

4%

Hoàn	toàn	không	
quan	tâm,	0%
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y tế dự phòng (CDC) đều cho rằng hiện nay ngành y tế rất thiếu và nhu cầu đào tạo nhân 

lực về khoa học dữ liệu cho ngành là rất cần thiết.  

100% các nhà tuyển dụng đều nhất trí với việc có chương trình đào tạo dài hạn bậc đại học, 

sau đại học về khoa học dữ liệu trong chăm sóc y tế là điều cần thiết và cần phải được tiến 

hành sớm. Xu hướng học tập cũng phù hợp với đánh giá nhu cầu đào tạo của các trường 

đã thực hiện (29, 30, 32).Với xu hướng số hoá, bệnh án điện tử, và kết nối các hệ thống 

thông tin y tế như hiện nay thì việc có được nguồn nhân lực khoa học dữ liệu với các kỹ 

năng kết hợp giữa hiểu biết về chăm sóc sức khoẻ, kỹ năng phân tích dữ liệu và kỹ năng 

lập trình/CNTT là vô cùng cần thiết và sẽ đóng góp nguồn nhân lực tốt cho công cuộc 

chuyển đổi số y tế thành công.  
 

5.2 Đánh giá nhu cầu nhân lực KHDL từ phía lãnh đạo 
 

Theo nhận định của các lãnh đạo đơn vị, nhu cầu về chuyên viên KHDL là rất lớn vì tất cả 

các đơn vị đều “cần phải có những người chuyên về KHDL”. Chỉ khi có cán bộ chuyên 

trách thì công tác này mới được đẩy mạnh và số liệu/thông tin mới có độ chính xác, tin 

cậy, và khai thác tối đa được. Kết quả này cũng  phù hợp với đánh giá nhu cầu đào tạo 

KHDL trong khảo sát của Đai học Vinh và Đại học khoa học tự nhiên, khi có  trên 75% 

cán bộ được hỏi cho răng nhu cầu đào tạo cho vị trí này (29, 30).  

Các đơn vị là phải có những người chuyên về khoa học dữ liệu hay thống kê 
để họ nắm được cái phương pháp để mà thực hiện cái khai thác,thống kê 

hay quản lý, sử dụng thông tin cho nó chính xác. Đồng thời có thể xây dựng, 
ứng dụng cái công nghệ thông tin để có thể tự động hóa, lấy được thông tin 
một cách chính xác còn từ trước thì họ lấy bằng tay đâm ra là có rất nhiều 

cái số liệu nó không khớp với nhau thành ra cuối cùng là cái thông tin nó có 
thể không chính xác ................................ Thế là cũng phải nghĩ ứng dụng 

công nghệ thông tin đào tạo con người có trình độ không những về thống kê 
y tế mà còn về công nghệ thông tin để thúc đẩy cái chuyện đấy(PVS7) 

với 4 cái mảng như vừa rồi chị nói ấy, thì ít nhất với mỗi một đơn vị cần ít 
nhất là phải 2 người, đúng không? Để người này gánh cho người kia đấy là 

nói trong trường hợp người này nghỉ thì có người kia gánh việc  (PVS9) 

 

Nhiều lãnh đạo rất quan tâm đến việc xây dựng và đào tạo ra những cán bộ “làm được việc” 

và đáp ứng được nhu cầu công việc tại đơn vị đặc biệt là các cán bộ này vừa có kỹ năng về 

y tế và CNTT. Điều này lại càng khẳng định nhu cầu cần thiết  phải có đội ngũ chuyên viên 
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KHDL thực sự theo đúng nghĩa của nó, tức là những cán bộ được đào tạo về KHDL và làm 

việc đúng trong lĩnh vực này. 

Thế thì quá tốt! Thực ra mà nói nếu mà bên trường có tổ chức cái cái khóa 
này thì phải nói là cái khóa học đầu tiên để cung cấp cho ngành y tế, quá tốt 
chứ!, …mình nghĩ trong những năm tới thì cái nhân lực này chỉ đủ cho tuyến 
trung ương hoặc tuyến tỉnh thôi  còn tuyến dưới thì chắc là chưa….. việc mà 
trường đang tiến hành này thì mình thấy rất là cần,… nó sẽ là bước đột phá 

để giúp cho ngành y tế có nguồn nhân lực có chất 

lượng trong vấn đề KHDL (PVS1) 
tổ chức cái dữ liệu đấy như thế nào hoặc là khai thác nó như thế nào, biến 
nó thành Bigdata như thế nào, hoặc là hoạch định cho nó như thế nào thì 

hầu như không có ai làm cái việc là kiến trúc sư trưởng trong cái vấn đề dữ 
liệu ở bệnh viện (PVS3) 

 
Những người được học chuyên ngành KHDL thì họ sẽ yên tâm và “xác định” là họ sẽ làm 

lâu dài tại vị trí này: 

"Đào tạo như vậy là thuận lợi, mà hai nữa là có cái xác định, định hướng 
cho họ khi mà họ đã học là khi ra trường, là anh phải về làm cái đó. Làm 

như vậy là quá tốt, chứ còn bây giờ một bác sỹ về đưa họ vào làm KHDL là 
họ không chịu, hai nữa là bây giờ mình đang thiếu vị trí khám chữa bệnh mà 

đưa, nên đưa họ vào đó thì họ bỏ luôn. Cho nên là xây dựng đào tạo được 
mô hình cái đó là khi người ta vô học người ta đã xác định như thế 

rồi, thì chắc chắn anh làm cái đó, thì quá tốt." (PVS_ĐL4) 
 

Hiện nay, về số lượng cán bộ trong lĩnh vực KHDL tại tuyến trung ương vẫn còn thiếu khá 

nhiều. 

phòng mình quá ít người để mà phụ trách, để mà quản lý toàn bộ hệ thống 
số liệu như thế. Phòng mình bây giờ hiện tại là chỉ có 7 cán bộ biên chế và 3 
cán bộ hợp đồng mà cán bộ thì cũng không hẳn tất cả mọi người đều có cái 
trình độ về thống kê. …. Mình nghĩ là số lượng người cần phải gấp đôi gấp 

3 lần số người hiện tại. (PVS_4) 

Với một khối lượng công việc đồ sộ, quản lý hệ thống thông tin y tế tổng hợp của cả nước, 

xuất bản cuốn “Niên giám thống kê y tế”, phòng TKTH- vụ KHTC, bộ Y tế còn cần “gấp 

đôi hoặc gấp ba” số lượng cán bộ hiện tại, có như thế thì việc kiểm soát chất lượng số liệu 

mới được chặt chẽ và chính xác: 

trong quyển niên giám có bao nhiêu mảng bao nhiêu bảng biểu số liệu thì có 
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nghĩa là bấy nhiêu người cần phải kiểm tra về cái chất lượng số liệu cũng 
như là trao đổi với địa phương, tại vì mình thu thập mạng lưới rất là rộng 

63 tỉnh thành rồi là bảy mươi mấy đơn vị trực thuộc, rồi là các đơn vị trung 
ương - rất nhiều. (PVS_1) 

Có nhiều vị trí, vi dụ: bị xuất toán vì cái vấn đề này vấn đề kia thì bạn đấy sẽ 
làm cái việc mà khắc phục, xử lý lỗi, hoặc là phối hợp với các khoa phòng 

liên quan để mà sửa lại cái bản ghi đó và gửi lại bên bảo hiểm, các bạn 
khoa học dữ liệu sẽ giúp được vấn đề này(PVS_5) 

 
Để đảm bảo công tác giám sát, đánh giá, kiểm soát chất lượng số liệu, đặc biệt là khai thác 

số liệu được thực hiện tốt, nhu cầu nhân lực tại Cục của  Bộ Y tế cũng rất lớn. Số lượng 

cán bộ cần thiết phải gần gấp đôi so với số lượng hiện tại thì mới thực sự đáp ứng được 

công việc dưới góc độ quản lý thông tin và khai thác số liệu.  

hiện tại phòng anh có 12 người, nhìn ở góc độ quản lý thông tin và khai thác 
số liệu thì đội ngũ cán bộ vẫn còn thiếu, phải 20 người mới đủ. ….có 63 tỉnh, 

thành phố mà tới hơn 700 huyện thị. Mỗi năm mà chỉ cần cái phòng này đi 
“quét” cho 30% số huyện và 100% số tỉnh thì số liệu nó sẽ tốt hơn rất là 

nhiều, đấy là nếu mà mình đi được nhưng hiện nay bọn anh không đi được 
đến tuyến tỉnh nhiều lắm (PVS – TU5) 

Đối với một số vụ/viện của Bộ y tế, nhận định của lãnh đạo cho rằng, đế đáp ứng nhu cầu 

tối thiểu, căn bản nhất thì “tạm thời đáp ứng”, nhưng để đáp ứng nhu cầu cao hơn – đúng 

tầm của một đơn vị cấp trung ương thì các cán bộ hiện tại cần được đào tạo lại, đào tạo bổ 

sung về các kỹ năng/kiến thức KHDL; hoặc cần tuyển dụng bổ sung những cán bộ được 

đào tạo đúng chuyên ngành KHDL. 

Nhân lực KHDL trong các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện đa khoa cũng cần được bổ 

sung để đảm bảo việc hỗ trợ thu thập, lưu trữ, quản lý và nhất là khai thác thông tin trong 

hệ thống bệnh viện. Các nghiên cứu trước đây cũng đã chỉ ra những khoảng trống trong 

khai thác số liệu bệnh viện như bệnh án điện tử, các giải pháp đưa ra nhưng một trong 

những ly do khiến việc khai thác gần như không có do không có nhân lực được đào tạo 

chính quy về lĩnh vực này (3).   

bệnh viện muốn phát triển thêm thì vẫn cần đội ngũ có khả năng đáp ứng 
cao hơn về trình độ, phục vụ báo cáo thống kê. Ngoài ra số liệu thông tin thì 
hoàn toàn chỉ lấy trong bệnh viện chưa không cập nhật dữ liệu ngoài phòng 

khám, trong khi phòng khám rất lớn. mà nếu đưa về 1 môi, thì cần phải bổ 
sung thêm người và trang thiết bị để hoạt động tốt 
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hơn (PVS19) 

Tức là với mỗi một bô phận bệnh viện ấy là một mô hình nó khác nhau. Thế thì Viện 
Nhi thì người ta có đến khoảng độ chục người. Như tôi biết, Viện Đại học Y- Dược 

thành phố Hồ Chí Minh thì cũng khoảng hơn 40 người trong đó có nhiều cán bộ làm 
việc liên quan đến KHDL (PVS2) 

 

Nhận định từ phía lãnh đạo tuyến trung ương, nhu cầu nhân lực trong KHDL tại các tuyến 

tỉnh, huyện là rất cao và cần thiết. Đối với TTYTDP tỉnh có thể phải cần đến một vài người 

trên 1 đơn vị, còn tuyến huyện thì cũng phải cần ít nhất 1 người trên 1 đơn vị. 

ở địa phương, hiện nay trong y tế dự phòng đặc biệt là TTYT tỉnh, huyện 
thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng cán bộ….Tôi nghĩ các trung tâm, các nơi 
thì đều cần cái này và trong cơ cấu của các trung tâm như Y tế dự phòng thì 

bao giờ người ta cũng có một bộ phận (người ta không có người người ta 
phải chịu thôi!) hay người chịu trách nhiệm về thống kê, báo cáo, quản lý 

các số liệu thuộc trung tâm đó của mình, những nơi người ta khỏe có thể có 
từng nhóm- vài người một đơn vị, nhưng có nơi thiếu thì người ta cũng có 

một người, thế nên là cái nhu cầu cho trung tâm y tế dự phòng tỉnh, huyện là 
có và cần thiết 

(PVS21) 
 

Đánh giá từ phía cán bộ lãnh đạo tuyến tỉnh cũng cho thấy, họ đang rất cần những cán bộ 

có kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực KHDL. Hầu hết các lãnh đạo đều nhận ra rằng, 

công tác KHDL là quan trọng, vấn đề cần cải thiện và tăng cường hiện này chính là đội 

ngũ cán bộ. Nghiên cứu của Trường Đại học Y tế công cộng về nhu cầu sử dụng cử nhân 

Y tế công cộng định hướng thông tin cũng khẳng đã định vấn đề này (3). 

thông tin trong CSSK lúc nào cũng xác định là quan trọng nhưng mà cái 
việc thu thập thông tin như thế nào lại là việc khác, quản lý thông tin cũng 

có những vấn đề cần phải quan tâm. Cái cơ bản là hiện bây giờ đội ngũ 
những người làm báo cáo, thu thập số liệu hay xử lý số liệu của chúng ta 

vẫn còn rất nhiều vấn đề (PVS – HN1) 

Một điểm chung của đội ngũ chuyên viên KHDL tại các cơ sở y tế hiện nay là người có 

chuyên môn y thì lại yếu về CNTT, còn tuyển được người có bằng cấp về CNTT vào làm 

thì họ lại không am hiểu về hệ thống y tế, không có chuyên môn về y nên việc xử lý và 

khai thác thông tin chưa thực sự hiệu quả. Chính vì thế, nếu có một cán bộ mà có cả kiến 

thức về y tế và kỹ năng CNTT thì sẽ phục vụ tốt hơn công tác quản lý, khai thác và sử dụng 

thông tin tại từng đơn vị: 
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"Cái người mà có trình độ cao về công nghệ thông tin mà không có về y thì 
tôi đảm bảo là xử lý thông tin sẽ không tốt được bằng mà có cả y có cả công 

nghệ thông tin. Máy móc phương tiện cũng phụ thuộc vào con người 
hết"(PVS_LC1) 

 

Vị trí việc làm của cán bộ KHDL sau khi đào tạo cũng là điểm các cán bộ quản lý cho biết 

cần lưu tâm, tuyển cán bộ cần có vị trí việc làm cụ thể để phù hợp với quản lý nhà nước. 

“Nhu cầu nhân lực cho vị trí này là rất cần thiết, tuy nhiên cần sớm có vị trí 
việc làm để bổ sung vào tổ chức của đơn vị..”(PVS_HN3) 

“Hiện tại có thể xếp KHDL là một nhánh của CNTT nên các đơn vị có thể sử 
dụng cho vị trí này để sắp xếp nhân sự (PVS_LD4 

 
Bản thân các lãnh đạo tuyến huyện cũng đánh giá cao tính cần thiết của việc đào tạo 

được những cán bộ chuyên về KHDL: 
 

Bởi áp lực công việc với đặc thù nghề nghiệp về thông tin rất lớn: dịch bệnh, 
thảm họa ,….rất cần nhanh chóng về quản lý cập nhật thông tin y tế. Càng 
ngày càng được hoàn thiện  từ y tế cơ sở đến các huyện, tỉnh quản lý tốt thì 

nó được cái lợi thế tốt để đáp ứng được nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho 
nhân dân…. trường mà có những cái tham mưu cho Ngành, Bộ triển khai 

được đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho anh em trong quản 

lý thông tin là các đơn vị rất mong muốn(PVS_LC8) 
5.3 Xác định các kiến thức, kỹ năng cần có của các chuyên viên KHDL và 

nhu cầu đào tạo đối với từng kỹ năng 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa phần lãnh đạo và nhân viên đều cho rằng chuyên viên 

KHDL cần hội tụ hai đặc điểm: Khả năng khai thác, tổng hợp hiện có để đưa ra các thông 

tin quan trọng cho ra quyết định. 

cán bộ y tế ở đây đang trong tình trạng là người có trình độ về công nghệ 

thông tin không có chuyên môn về y tế còn người làm về y tế thì cái kỹ 

năng về công nghệ thông tin của họ hơi hạn chế thành thử ra là giữa 

hai cái này kết hợp với nhau thì hiệu quả công việc 

sẽ rất là cao (PVS_H) 
 

Thêm vào đó, chuyên viên khoa học dữ liệu cần có tư duy phản biện để đưa ra những đánh 

giá công bằng và hiệu quả qua phân tích, đặt câu hỏi và đánh giá khách quan trước các vấn 
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đề đưa ra.  

Tôi nghĩ việc đưa ra các nhận định dựa trên số liệu hiện có là quan trọng nhưng cần 

phải có đánh giá khách quan, tôn trọng số liệu thực tế, như thế giúp phản ánh 

đúng vấn đề không chỉ giúp bệnh viện mà còn giúp nghiên cứu khoa học. (PVS-

17) 

Khối kiến thức thống kê đóng vài trò quan trọng, khi đã có số liệu thì chuyên viên khoa 

học dữ liệu cần có cái nhìn tổng quan về dữ liệu, trình bày các kết quả cho lãnh đạo và 

đồng nghiệp hiểu. Việc áp dụng các công cụ giúp các chuyên viên khoa học dữ liệu lựa 

chọn phương pháp tốt nhất để khai thác vấn đề muốn trình bày. 

Phân tích, cũng như thống kê là quan trọng, khi họ hiểu và biết lấy thông tin 

từ số liệu hiện có như từ bệnh án chẳng hạn thì rẽ rất hữu ích, mấy 

năm gần đây cũng có một số sinh viên liên hệ khai thác thông tin từ 

bệnh án (PVS_22). 

 

Hầu hết các ý kiến đều kỳ vọng cán bộ làm việc về khoa học dữ liệu cần phải có kỹ năng 

sử dụng, áp dụng công nghệ thông tin. Ngoài kiến thức về tin học thì phải học về ý nghĩa 

của các thông tin y tế, đặc biệt là những thông tin về bệnh tật, tử vong, số liệu các chương 

trình chăm sóc sức khoẻ, bệnh án điện tử. 

Những cái con số mình báo cáo, mình thống kê ở đây nó nói lên cái gì. Nếu 

mà người đó thuần túy là công nghệ thông tin nó cũng có cái khiếm 

khuyết. Về mặt quản lý, bảo mật và xử lý tốt, nhưng để hiểu và vận 

dụng ý nghĩa ngành y còn hạn chế. Ít nhất phải được đào tạo về ý 

nghĩa của thông tin y tế để biết được thu thập số liệu hiệu quả nhất 
(PVS_3) 

 
Kỹ năng trực quan hóa dữ liệu là một trong những kỹ năng được đối tượng tham gia nhấn 

mạnh, biểu diễn đồ họa từ đó truyền tải mỗi quan hệ giữa các đối tượng trong dữ liệu, giúp 

người xem hiểu ngay vấn đề cần truyền tải. 

Chúng tôi thấy một số khối ngành khác họ trình diễn số liệu tốt lắm, như 

ngân hàng hay bất động sản. Các cán bộ KHDL của mình nên thể hiện 

được thông tin như vậy, đi thẳng vấn đề, rất hay và cuốn hút, từ đó mới 

đưa ra được quyết định chính xác. (PVS_16) 

Kỹ năng thuyết trình đóng vai trò quan trọng khi đã có thông tin, thì chuyên viên khoa học 
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dữ liệu cần có kỹ năng này để giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan. Kỹ năng hùng biện,  

khả năng kể chuyện giúp chuyên viên KHDL truyền tải nhưng thông tin phức tạp thành 

câu chuyện đơn giản, dễ hiểu và chính xác cho người nghe. 

Kỹ năng mềm như thuyết trình giúp cán bộ tự tin trong truyền đạt thông tin với lãnh 

đạo, không chỉ cử nhân khoa học dữ liệu mà các nhóm ngành khác cũng cần. cử 

nhân khoa học dữ liệu cần thực hành tốt nó để trình bày trước cán bộ bệnh viện 

và lãnh đạo. (PVS_8) 

Năng lực cần có của một nhân viên làm công tác khoa học dữ liệu, khoa học dữ liệu rất 

quan trọng. Trong nghiên cứu này chúng tôi đã xây dựng một bảng danh mục các năng lực 

cần phải có dựa trên các tài liệu tham khảo từ các nước khác trên thế giới. Trong đó, các 

năng lực được chia thành từng nhóm : Khai thác dữ liệu, thống kê, học máy , phân tích và 

lập trình. 

Tại mỗi nhóm thông tin các kỹ năng riêng biệt đã được thiết lập và được đánh giá theo các 

góc độ cá nhân bao gồm: 

- Các kỹ năng có liên quan đến công việc hiện tại không? 

- Các kỹ năng có quan trọng cho công việc không? 

- Có nhu cầu đào tạo thêm không? 
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Bảng  6. Kiến thức, kỹ năng  được trang bị đáp ứng năng lực hiện tại của cán bộ khoa học 
dữ liệu   

TT Kiến thức, kỹ năng được đào tạo Chưa được 
đạo tạo 

Đào tạo 
ngắn hạn 

Đào tạo 
chính quy 

1.  
Có khả năng vận dụng kiến thức toán học 
được sử dụng trong lĩnh vực khoa học dữ 
liệu  

17 (14.2%) 23 (19.2%) 80 (66.7%) 

2.  
Có khả năng vận dụng kiến thức xác suất 
thống kê được sử dụng trong khoa học dữ 
liệu  

13 (10.8%) 40 (33.3%) 67 (55.8%) 

3.  Có đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng pháp 
luật để thực hiện trong ngành y tế 35 (29.2%) 50 (41.7%) 35 (29.2%) 

4.  Có trình độ tiếng Anh, tối thiểu trình độ B 
hoặc A2 khung châu Âu 7 (5.8%) 69 (57.5%) 44 (36.7%) 

5.  Có khả năng mô tả & diễn giải về hạ tầng 
phần cứng, thiết bị công nghệ 24 (20.0%) 33 (27.5%) 63 (52.5%) 

6.  
Có khả năng mô tả các chức năng chính 
phần mềm quản lý bệnh viện: HIS, LIS, 
PACS 

60 (50.0%) 41 (34.2%) 19 (15.8%) 

7.  Có khả năng triển khai chính phần mềm 
trong quản lý bệnh viện 57 (47.5%) 48 (40.0%) 15 (12.5%) 

8.  Có khả năng mô tả và diễn giải các chức 
năng trong cơ sở dữ liệu 45 (37.5%) 35 (29.2%) 40 (33.3%) 

9.  Có khả năng quản lý, tự xây dựng, thêm 
chức năng cho phần mềm 52 (43.3%) 26 (21.7%) 42 (35.0%) 

10.  
Có khả năng ứng dụng các kiến thức về 
thuật toán, CSDL, mô hình tính toán để 
trình diễn số liệu 

41 (34.2%) 23 (19.2%) 56 (46.7%) 

11.  
Có khả năng xác định được phương pháp, 
mô hình lý thuyết trong ứng dụng CNTT 
để khai thác thông tin 

44 (36.7%) 29 (24.2%) 47 (39.2%) 

12.  Có khả năng xác định được công nghệ 
(trên nền web, app, ứng dụng) 29 (24.2%) 42 (35.0%) 49 (40.8%) 

13.  
Có khả năng xác định được kỹ thuật 
chuyên sâu trong khai phá dữ liệu hay học 
máy thống kê) 

59 (49.2%) 34 (28.3%) 27 (22.5%) 

14.  
Có khả năng nhân biết các nguy cơ làm 
ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hệ thống 
thông tin 

34 (28.3%) 44 (36.7%) 42 (35.0%) 

15.  Có khả năng sử dụng công cụ để nhận 
dạng và ngăn chặn bảo vệ an toàn dữ liệu 43 (35.8%) 55 (45.8%) 22 (18.3%) 

16.  
Có khả năng triển khai các công cụ phù 
hợp để xây dựng các ứng dụng trong khai 
thác dữ liệu 

53 (44.2%) 39 (32.5%) 28 (23.3%) 

17.  

Có khả năng áp dụng mô hình dữ liệu, các 
phương pháp học máy (như học giám sát, 
học không giám sát, học tăng cường) để 
xây dựng các ứng dụng KHDL hiệu quả) 

57 (47.5%) 33 (27.5%) 30 (25.0%) 
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18.  Hiểu các thuật toán đặc trưng trong lĩnh 
vực CNTT 36 (30.0%) 29 (24.2%) 55 (45.8%) 

19.  Có khả năng hiện thực các ứng dụng trong 
khai phá dữ liệu như phân cụm, phân lớp 52 (43.3%) 25 (20.8%) 43 (35.8%) 

20.  
Có khả năng áp dụng các mô hình học 
máy để phân tích, dự báo.... giải quyết 
công việc hiện tại 

70 (58.3%) 30 (25.0%) 20 (16.7%) 

21.  Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu 
trong lĩnh vực KHDL 37 (30.8%) 27 (22.5%) 56 (46.7%) 

22.  
Có khả năng tìm kiếm và áp dụng các 
nguyên lý, phương pháp để áp dụng trong 
nghiên cứu trong KHDL 

38 (31.7%) 43 (35.8%) 39 (32.5%) 

 
Bảng 5 mô tả mức độ liên quan đến các kiến thức, kỹ năng của cử nhân khoa học dữ liệu. 

Với kỹ năng liên quan đến lập trình, khai thác dữ liệu từ các hệ thống hiện có như HIS, 

LIS, PACS. Các số liệu thu thập được làm sạch, sử dụng các mô hình, thuật toán , thống 

kê,  học máy, phân tích  đánh giá phục vụ cho nhu cầu thực tế của đơn vị. Ngoài ra  kiến 

thức, kỹ năng về ngoại ngữ, bảo mật thông tin, khả năng tự học của cử nhân khoa học dữ 

liệu. Với mỗi kỹ năng/kiến thức lựa chọn đổi tượng tham gia cũng cho thấy các kiến 

thức/kỹ năng đến khoa học dữ liệu chưa được đào tạo chính quy, hầu hết người học được 

tiếp cận thông qua các lớp ngắn hạn, lớp bổ sung hoặc chưa được đào tạo. Điều này cũng 

hoàn toàn phù hợp với xu thế hiện nay khi đây là một ngành học mới hiện chưa có tên 

chính thức trong mã ngành cấp 4 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuy nhiên đã được đưa vào 

dự thảo cho quy định năm nay.  
 

Bảng  7. Mức độ thực hiện các kỹ năng liên quan đến khoa học dữ liệu  

TT Mức độ thực hiện    Không 
thực hiện 

   Thỉnh 
thoảng 

   Thường 
xuyên 

1.  Có khả năng vận dụng kiến thức toán học 
được sử dụng trong lĩnh vực khoa học dữ liệu  19 (15.8%) 71 (59.2%) 30 (25.0%) 

2.  Có khả năng vận dụng kiến thức xác suất 
thống kê được sử dụng trong khoa học dữ liệu  19 (15.8%) 71 (59.2%) 30 (25.0%) 

3.  Có đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng pháp 
luật để thực hiện trong ngành y tế 11 (9.2%) 26 (21.7%) 83 (69.2%) 

4.  Có trình độ tiếng Anh, tối thiểu trình độ B 
hoặc A2 khung châu Âu 9 (7.5%) 80 (66.7%) 31 (25.8%) 

5.  Có khả năng mô tả & diễn giải về hạ tầng 
phần cứng, thiết bị công nghệ 10 (8.3%) 49 (40.8%) 61 (50.8%) 
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6.  Có khả năng mô tả các chức năng chính phần 
mềm quản lý bệnh viện: HIS, LIS, PACS 32 (26.7%) 40 (33.3%) 48 (40.0%) 

7.  Có khả năng triển khai chính phần mềm trong 
quản lý bệnh viện 38 (31.7%) 44 (36.7%) 38 (31.7%) 

8.  Có khả năng mô tả và diễn giải các chức năng 
trong cơ sở dữ liệu 31 (25.8%) 55 (45.8%) 34 (28.3%) 

9.  Có khả năng quản lý, tự xây dựng, thêm chức 
năng cho phần mềm 46 (38.3%) 49 (40.8%) 25 (20.8%) 

10.  
Có khả năng ứng dụng các kiến thức về thuật 
toán, CSDL, mô hình tính toán để trình diễn 
số liệu 

36 (30.0%) 60 (50.0%) 24 (20.0%) 

11.  
Có khả năng xác định được phương pháp, mô 
hình lý thuyết trong ứng dụng CNTT để khai 
thác thông tin 

29 (24.2%) 67 (55.8%) 24 (20.0%) 

12.  Có khả năng xác định được công nghệ (trên 
nền web, app, ứng dụng) 22 (18.3%) 67 (55.8%) 31 (25.8%) 

13.  
Có khả năng xác định được kỹ thuật chuyên 
sâu trong khai phá dữ liệu hay học máy thống 
kê) 

42 (35.0%) 54 (45.0%) 24 (20.0%) 

14.  Có khả năng nhân biết các nguy cơ làm ảnh 
hưởng đến an ninh, an toàn hệ thống thông tin 13 (10.8%) 60 (50.0%) 47 (39.2%) 

15.  Có khả năng sử dụng công cụ để nhận dạng 
và ngăn chặn bảo vệ an toàn dữ liệu 24 (20.0%) 63 (52.5%) 33 (27.5%) 

16.  
Có khả năng triển khai các công cụ phù hợp 
để xây dựng các ứng dụng trong khai thác dữ 
liệu 

22 (18.3%) 69 (57.5%) 29 (24.2%) 

17.  

Có khả năng áp dụng mô hình dữ liệu, các 
phương pháp học máy (như học giám sát, học 
không giám sát, học tăng cường) để xây dựng 
các ứng dụng KHDL hiệu quả) 

35 (29.2%) 64 (53.3%) 21 (17.5%) 

18.  Hiểu các thuật toán đặc trưng trong lĩnh vực 
CNTT 26 (21.7%) 76 (63.3%) 18 (15.0%) 

19.  Có khả năng hiện thực các ứng dụng trong 
khai phá dữ liệu như phân cụm, phân lớp 36 (30.0%) 67 (55.8%) 17 (14.2%) 
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20.  
Có khả năng áp dụng các mô hình học máy để 
phân tích, dự báo.... giải quyết công việc hiện 
tại 

60 (50.0%) 47 (39.2%) 13 (10.8%) 

21.  Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu trong 
lĩnh vực KHDL 10 (8.3%) 46 (38.3%) 64 (53.3%) 

22.  
Có khả năng tìm kiếm và áp dụng các nguyên 
lý, phương pháp để áp dụng trong nghiên cứu 
trong KHDL 

18 (15.0%) 70 (58.3%) 32 (26.7%) 

 
Bảng 6 cho thấy mức độ sử dụng kiến thức/kỹ năng của cán bộ liên quan đến khoa học dữ 

liệu trong đó, các kiến thức/kỹ năng liên quan đến áp dụng các mô hình, thuật toán, khai 

thác cơ sở dữ liệu được áp dụng thường xuyên. Tiếp đến là các kiến thức liên quan đến 

thống kê cũng được áp dụng trong công việc hiện tại. Tuy nhiên kết quả phỏng vấn định 

tính cũng cho thấy mức độ áp dụng sâu trong việc khai thác dữ liệu, điều này có thể giải 

thích thông qua người học chưa được đào tạo chính quy về lĩnh vực này, kiến thức chủ yếu 

là  tự học, cung như thiếu nhân lực trong lĩnh vực này.  

Các nhóm kỹ năng mềm, kỹ năng  giao tiếp và chia sẻ thông tin, khả năng tự học được áp 

dụng thường xuyên, điều này cũng hoàn toàn phù hợp khi cán bộ phải tự học để phù hợp 

với nhu cầu công việc, cũng như yêu cầu thực tế của ngành trong học tập liên tục, cũng 

như trao đổi với đồng nghiệp, bệnh nhân.  

Chia sẻ của cán bộ quản lý liên quan đến các kỹ năng của cử nhân khoa học dữ liệu cho 

thấy tập trung vào các kỹ năng áp dụng công nghệ thông tin để khai thác dữ liệu.  

chị chỉ cần là gọi là kỹ năng sâu về quản trị dữ liệu này, về cơ sở dữ liệu này. Ví 

dụ như, chẳng hạn như bên chị đang dùng SQL, thì người ta phải rất là giỏi, 

phải rất là nhanh về SQL, thế và, tức là phải có cái nhanh nhạy (PVS_02) 

 

 Theo chị thì có những cái lớp chẳng hạn như là lớp về kỹ năng xử lý số liệu, về 

quản lý cơ sở dữ liệu, phải có kỹ năng về phân tích, thiết kế hệ thống, 

Kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu, kỹ năng phân tích hệ thống, kỹ năng về xây dựng 

hệ thống thông tin, y tế (PVS_07) 
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Ngoài ra, các kỹ năng mềm cũng rất quan trọng cho người học làm về khoa học dữ liệu, 

không chỉ phục vụ cho công việc hàng ngày, mà còn trong các nhóm công việc liên quan 

đến phiên giải các kết quả, sản phẩm cuối cùng.  

còn các cái kỹ năng mềm khác, ví dụ như là đọc hiểu văn bản các thứ thì cái đấy 

còn phải xây dựng theo thời gian, tức là anh phải có một cái quãng thời gian 

anh làm việc và anh phải rất là học hỏi (PVS_07) 

Kỹ năng xử lý vấn đề ấy, đấy. Cứ bắt đầu mà có vấn đề gì một cái là bắt đầu rối 

rít hết lên, và không có một cái hoạch định cho mình rằng là xử lý cái rủi ro đấy 

thì như thế nào (PVS_11) 

Kỹ năng quan trọng nữa là truyền đạt thông tin, kỹ năng thứ hai là kỹ năng khai 

thác thông tin (PVS_14) 
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6 Kết luận 
 

6.1 Nhu cầu nhân lực chuyên ngành KHDL từ phía lãnh đạo 
 

Kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo chuyên ngành cử nhân khoa học dữ liệu  cho thấy nguồn 

nhân lực làm công tác này rất thiếu tại tất cả các tuyến. Hiện nay các cán bộ làm công tác 

thống kê, khoa học dữ liệu tại các tuyến đa phần là cán bộ kiêm nhiệm và chưa được đào 

tạo.. Các số liệu thống kê của Bộ Y tế không thể hiện nhóm nhân lực này. Nhận định của 

hầu hết các lãnh đạo đều cho rằng: 

- Cần có cán bộ được đào tạo và làm việc chuyên trách về khoa học dữ liệu: chỉ khi 

có cán bộ chuyên trách thì công tác KHDL mới khai thác được nguồn dữ lớn và giá 

trị trong các ngành nói chung và ngành y tế nói riêng. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

nhu cầu và mong muốn có một đội ngũ chuyên viên KHDL thực sự “theo đúng 

nghĩa”, những người thực sự làm việc. 

- Số lượng nhân lực đảm nhiệm ví trí chuyên viên KHDL còn thiếu ở tất cả các cấp, 

từ tuyến trung ương, tuyến tỉnh, huyện  

- Những chuyên viên KHDL cần có cả kiến thức nền tảng về y tế, CNTT ưu tiên đến 

quản trị, khai thác cơ sở dữ liệu, phục vụ cho lập kế hoạch, ra quyết định và hoạch 

định chính sách y tế. 

6.2 Nhu cầu đào tạo các kỹ năng thực hiện công việc liên quan đến 

KHDL 

Nhìn chung, nhu cầu đào tạo các kỹ năng thực hiện công việc KHDL là tương đối cao ở 

hầu hết các kỹ năng. Những kỹ năng có mức độ liên quan đến công việc và mức độ quan 

trọng cho công việc càng cao thì nhu cầu đào tạo càng cao. 
 

Nhóm kiến thức, kỹ năng: Tạo và quản trị dữ liệu, phân tích xử lý số liệu và trình diễn 

thông tin, hay chuyển kết quả thành hành động đóng vài trò quan trọng. Việc sử dụng thông 

tin hiệu quả đòi hỏi cần có kiến thức về toán học, khoa học máy tính như dữ liệu lớn, trí 

tuệ nhân tạo và máy học, và tri thức trong lĩnh vực nghiên cứu nói chung, và y tế nói riêng.  

Kỹ năng mềm như thuyết trình, hùng biện giúp truyền tải đến đối tượng đích hiệu quả. Bên 

cạnh đó khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, học tập liên tục cũng đóng vài trò quan 

trọng không kèm trong công việc của một người làm công tác khoa học dữ liệu. 
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7. Khuyến nghị xây dựng chương trình đào tạo 
 

7.1. Khuyến nghị về nội dung ưu tiên đào tạo 
 

Kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo cho thấy, các kiến thức kỹ năng chính cử nhân khoa học 

dữ liệu cần được trang bị để hoạt động có hiệu quả trong các cơ quan, tổ chức, cơ quan y 

tế Việt Nam.  

Các kỹ năng cần trang bị cho cử nhân khoa học dữ liệu để tìm ra các hiểu biết, các tri thức 

hành động, các quyết định dẫn dắt hành động. Các nhóm kỹ năng chính gồm: Tạo và quản 

trị dữ liệu, phân tích dữ liệu, và chuyển kết quả phân tích thành giá trị của hành động. Việc 

phân tích và sử dụng các kết quả phân tích dựa vào ba nguồn tri thức: thống kê toán học, 

khoa học máy tính (dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và máy học). và tri thức của lĩnh vực đang 

áp dụng. Các mảng kiến thức của khoa học dữ liệu gồm: Khai thác dữ liệu, thống kê, học 

máy, phân tích và lập trình.  

Bên cạnh đó chương trình cử nhân khoa học dữ liệu cần chú trọng đến các kiến thức cơ 

bản thuộc hệ thống y tế như các kiến thức cơ bản sinh lý bệnh, triệu chứng lâm sàng và xét 

nghiệm của các bệnh thông thường tại Việt Nam, thuật ngữ y học (medical terminology). 

Kiến thức này sẽ rất có ích cho sinh viên chuyên ngành khoa học dữ liệu khi các hệ thống 

số liệu, thông tin sẽ được mã hoá và sử dụng các cụm từ thuật ngữ chuyên ngành. 

Nhóm kĩ năng mềm cũng đóng vai trò quan trọng khoa học dữ liệu, cũng như đặc thù của 

cử nhân khoa học dữ liệu làm việc trong ngành y tế, vì vậy các nội dung đào tạo cần hướng 

đến các kĩ năng như trình diễn thông tin, làm việc nhóm, làm việc độc lập, khả năng tự học 

(Chi tiết nội dung đào tạo có trong bảng 1). 
 

 
7.2. Khuyến nghị khối lượng chương trình cần đào tạo 

 
Từ kết quả nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo, kết hợp với tham khảo chương trình đào 

khoa học dữ liệu của các trường đã tổ chức đào tạo 

Ký 
hiệu 

Khối kiến thức Số tín chỉ 

K1 Kiến thức Toán học, Tin học, khoa học tự 
nhiên 

20 

K2 Kiến thức chính trị, kinh tế, VHXH 21 
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K3 Ngoại ngữ 12 

K4a Kiến thức cơ sở ngành, và chuyên ngành 40 

K4b Kiến thức cơ sở của khối ngành Khoa học dữ 
liệu 

16 

K5 Thực tập, khóa luận, đồ án, thi tốt nghiệp 10 

K6 Tự chọn 16 
 

Tổng số tín chỉ 135 
  
 
 

7.3. Khuyến nghị về tổ chức đào tạo và đối tượng đào tạo 
 

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu đào tạo là cao đối với cán bộ hiện đang công tác tại 

các cơ sở y tế hiện nay do vậy để đáp ứng nhu cầu và phù hợp với xu thế phát triển chung 

các loại hình đào tạo có thể bao gồm: 
 

- Đào tạo cử nhân Khoa học dữ liệu với thời gian 4 năm  bao gồm cả thời gian thực 

tập. Việc thực tập của các cử nhân chuyên ngành có thể tại các cơ sở điều trị và dự 

phòng các tuyến từ trung ương tới tuyến huyện. Đối tượng của loại hình này có thể 

là sinh viên chính quy hoặc sinh viên vừa học vừa làm. 

- Đào tạo các khoá học ngắn hạn cấp chứng chỉ với thời lượng tương đương với khoá 

học của sinh viên chính quy. Ưu tiên các đối tượng đã tốt nghiệp  ngành y hoặc 

CNTT. 

 

Ngoài ra,  các  đơn vị liên quan như Bộ Y tế, các trường tổ chức đào tạo cử nhân khoa học 

dữ liệu cần sớm đề xuất xây dựng chức danh nghề nghiệp cho cử nhân khoa học dữ liệu, 

trong đó ưu tiên trong lĩnh vực y tế. Chức danh nghê nghiệp  của cử nhân khoa học dữ liệu  

là cơ sở để  bù đắp khoảng trống đang còn thiếu hụt trong các đơn vị, giúp duy trì sử phát 

triển ngành y, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.   
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9. Phụ lục 
 

Phụ lục 1: Mức độ tự tin sử dụng và ưu tiên các kiến thức, kỹ năng được đào tạo của cử 
nhân khoa học dữ liệu  

Bảng  8. Mức độ tự tin sử dụng các kỹ năng liên quan đến khoa học dữ liệu  

TT Mức độ tự tin Chưa tự tin Tự tin Rất tự tin 

1.  Có khả năng vận dụng kiến thức toán học 
được sử dụng trong lĩ 43 (35.8%) 65 (54.2%) 12 (10.0%) 

2.  Có khả năng vận dụng kiến thức xác suất 
thống kê được sử dụng 47 (39.2%) 69 (57.5%) 4 (3.3%) 

3.  Có đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng pháp 
luật để thực hiện cá 24 (20.0%) 59 (49.2%) 37 (30.8%) 

4.  Có trình độ tiếng Anh (tối thiểu trình độ B 
hoặc A2 khung Châu Âu 49 (40.8%) 57 (47.5%) 14 (11.7%) 

5.  Có khả năng mô tả & diễn giải về hạ tầng 
phần cứng, thiết bị  22 (18.3%) 76 (63.3%) 22 (18.3%) 

6.  Có khả năng mô tả các chức năng chính phần 
mềm trong quản lý  48 (40.0%) 59 (49.2%) 13 (10.8%) 

7.  Có khả năng triển khai chính phần mềm trong 
quản lý bệnh viện 51 (42.5%) 53 (44.2%) 16 (13.3%) 

8.  Có khả năng mô tả và diễn giải các chức năng 
trong cơ sở dữ liệu 50 (41.7%) 56 (46.7%) 14 (11.7%) 

9.  Có khả năng quản lý, tự xây dựng, thêm chức 
năng cho phần mềm 58 (48.3%) 51 (42.5%) 11 (9.2%) 

10.  Có khả năng ứng dụng các kiến thức về thuật 
toán, CSDL, mô hình, dự báo 54 (45.0%) 51 (42.5%) 15 (12.5%) 

11.  Có khả năng xác định được phương pháp, mô 
hình lý thuyết trong khoa học dữ liệu  52 (43.3%) 55 (45.8%) 13 (10.8%) 

12.  Có khả năng xác định được công nghệ (trên 
nền web, app, cơ sở 43 (35.8%) 63 (52.5%) 14 (11.7%) 

13.  Có khả năng xác định được kỹ thuật chuyên 
sâu liên quan khoa học dữ liệu  75 (62.5%) 36 (30.0%) 9 (7.5%) 

14.  Có khả năng nhân biết các nguy cơ làm ảnh 
hưởng đến an ninh, an toàn dữ liệu 65 (54.2%) 41 (34.2%) 14 (11.7%) 
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15.  Có khả năng sử dụng công cụ để nhận dạng 
và ngăn chặn bảo vệ  61 (50.8%) 51 (42.5%) 8 (6.7%) 

16.  
Có khả năng triển khai các công cụ phù hợp 
để xây dựng các ứng dụng trong khai thác dữ 
liệu 

45 (37.5%) 61 (50.8%) 14 (11.7%) 

17.  Có khả năng áp dụng mô hình tính toán phù 
hợp để xây dựng các 62 (51.7%) 49 (40.8%) 9 (7.5%) 

18.  Hiểu các thuật toán đặc trưng trong lĩnh vực 
CNTT 53 (44.2%) 53 (44.2%) 14 (11.7%) 

19.  Có khả năng sử dụng thuật toán đề giải quyết 
công việc hiện tại 60 (50.0%) 49 (40.8%) 11 (9.2%) 

20.  Có khả năng áp dụng các mô hình học máy để 
phân tích, dự báo. 85 (70.8%) 31 (25.8%) 4 (3.3%) 

21.  Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu trong 
lĩnh vực CNTT 35 (29.2%) 68 (56.7%) 17 (14.2%) 

22.  Có khả năng tìm kiếm và áp dụng các nguyên 
lý, phương pháp để 53 (44.2%) 56 (46.7%) 11 (9.2%) 

 

Bảng  9. Mức độ ưu tiên đào tạo các kỹ năng theo nhu cầu của chuyên viên khoa học dữ 
liệu  

TT Mức độ ưu tiên đào tạo theo các kỹ năng 
Không cần 

đào tạo 
Cần đào 

tạo 
Rất cần 
đào tạo 

1.  
Có khả năng vận dụng kiến thức toán học được 
sử dụng trong lĩnh vực khoa học dữ liệu  15 (12.5%) 86 (71.7%) 19 (15.8%) 

2.  
Có khả năng vận dụng kiến thức xác suất thống 
kê được sử dụng trong khoa học dữ liệu  11 (9.2%) 91 (75.8%) 18 (15.0%) 

3.  
Có đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng pháp luật để 
thực hiện trong ngành y tế 29 (24.2%) 68 (56.7%) 23 (19.2%) 

4.  
Có trình độ tiếng Anh, tối thiểu trình độ B hoặc 
A2 khung châu Âu 20 (16.7%) 74 (61.7%) 26 (21.7%) 

5.  
Có khả năng mô tả & diễn giải về hạ tầng phần 
cứng, thiết bị công nghệ 26 (21.7%) 70 (58.3%) 24 (20.0%) 

6.  
Có khả năng mô tả các chức năng chính phần 
mềm quản lý bệnh viện: HIS, LIS, PACS 26 (21.7%) 63 (52.5%) 31 (25.8%) 

7.  
Có khả năng triển khai chính phần mềm trong 
quản lý bệnh viện 25 (20.8%) 70 (58.3%) 25 (20.8%) 
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8.  
Có khả năng mô tả và diễn giải các chức năng 
trong cơ sở dữ liệu 16 (13.3%) 84 (70.0%) 20 (16.7%) 

9.  
Có khả năng quản lý, tự xây dựng, thêm chức 
năng cho phần mềm 13 (10.8%) 78 (65.0%) 29 (24.2%) 

10.  

Có khả năng ứng dụng các kiến thức về thuật 
toán, CSDL, mô hình tính toán để trình diễn số 
liệu 15 (12.5%) 78 (65.0%) 27 (22.5%) 

11.  

Có khả năng xác định được phương pháp, mô 
hình lý thuyết trong ứng dụng CNTT để khai thác 
thông tin 21 (17.5%) 82 (68.3%) 17 (14.2%) 

12.  
Có khả năng xác định được công nghệ (trên nền 
web, app, ứng dụng) 22 (18.3%) 81 (67.5%) 17 (14.2%) 

13.  
Có khả năng xác định được kỹ thuật chuyên sâu 
trong khai phá dữ liệu hay học máy thống kê) 9 (7.5%) 86 (71.7%) 25 (20.8%) 

14.  
Có khả năng nhân biết các nguy cơ làm ảnh 
hưởng đến an ninh, an toàn hệ thống thông tin 4 (3.3%) 67 (55.8%) 49 (40.8%) 

15.  
Có khả năng sử dụng công cụ để nhận dạng và 
ngăn chặn bảo vệ an toàn dữ liệu 8 (6.7%) 69 (57.5%) 43 (35.8%) 

16.  
Có khả năng triển khai các công cụ phù hợp để 
xây dựng các ứng dụng trong khai thác dữ liệu 14 (11.7%) 82 (68.3%) 24 (20.0%) 

17.  

Có khả năng áp dụng mô hình dữ liệu, các 
phương pháp học máy (như học giám sát, học 
không giám sát, học tăng cường) để xây dựng các 
ứng dụng KHDL hiệu quả) 12 (10.0%) 83 (69.2%) 25 (20.8%) 

18.  
Hiểu các thuật toán đặc trưng trong lĩnh vực 
CNTT 9 (7.5%) 97 (80.8%) 14 (11.7%) 

19.  
Có khả năng hiện thực các ứng dụng trong khai 
phá dữ liệu như phân cụm, phân lớp 20 (16.7%) 85 (70.8%) 15 (12.5%) 

20.  
Có khả năng áp dụng các mô hình học máy để 
phân tích, dự báo.... giải quyết công việc hiện tại 9 (7.5%) 87 (72.5%) 24 (20.0%) 

21.  
Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu trong lĩnh 
vực KHDL 16 (13.3%) 75 (62.5%) 29 (24.2%) 

22.  

Có khả năng tìm kiếm và áp dụng các nguyên lý, 
phương pháp để áp dụng trong nghiên cứu trong 
KHDL 12 (10.0%) 82 (68.3%) 26 (21.7%) 
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Phụ lục 2: Các đơn vị khoa phòng liên quan đến vị trí việc làm khoa học dữ liệu  
Bảng 10. Các đơn vị khoa phòng thực hiện liên quan đến khoa học dữ liệu trong y tế 

 

Tuyến Cơ quan Bộ phận/khoa/phòng 

 

 
Trung ương 

 

 
Bộ Y tế 

Vụ Kế hoạch tài chính 
Cục quản lý khám chữa 
bệnh Cục Y tế dự phòng 

Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ 
em Cục Phòng chống 
HIV/AIDS 

Tổng cục dân số - kế hoạch hóa gia đình 
Các Vụ, cục khác. 

 
Tỉnh/thành 

Sở Y tế Phòng Kế hoạch Tổng hợp: 

Trung tâm Y tế 
dự phòng 

Phòng Kế hoạch tổng hợp, quản lý các chương trình và 
tham 
gia các hoạt động khác. 

 
Huyện/quận 

Trung tâm 
phòng chống 
HIV/AIDS 
Trung tâm y tế 
huyện 

Phòng KHTH, phòng chỉ đạo tuyến 

 
Phòng kế hoạch tổng hợp/ bộ phận thống kê 

 Bệnh viện đa Tại các phòng kế hoạch tổng hợp, các bộ phận quản lý 
hồ sơ, 

Khu vực 
điều 

khoa, bệnh viện bệnh án và các phòng Công nghệ thông tin của các cơ 
sở 

trị (TW, 
Tỉnh, 

chuyên ngành, 
và 

bệnh viện từ tuyến trung ương đến tuyến huyện. 

Huyện) các trung tâm  

 điều trị các 
tuyến  

Khu vực Y tế  Thực hiện như các cán bộ triển khai, giám sát chương 
trình 

tư nhân, các của tổ chức/cơ quan. Tham gia vào tổng hợp, báo cáo 
và 

Tổ chức phi 
chính phủ 

 Quản lý hệ thống thông tin 

 
 

 


