
CIO Tạ Ngọc Thuần, công ty Vinaceglass: “Chiến lược ứng dụng là 
quan trọng nhất" 

CIO của Vinaceglass Tạ Ngọc Thuần đã mang lại cho tổng công ty nhiều ích lợi, bộ phận CNTT 
của ông được phát triển thành công ty con cung cấp dịch vụ CNTT cho tổng công ty và bên 
ngoài... 
 
Ông có thể giới thiệu đôi chút về bản thân? Ông bắt đầu công việc của 
CIO từ khi nào? 

Tôi được tuyển thẳng vào ĐH Khoa Học Tự Nhiên (KHTN) TP.HCM 
ngành CNTT, tốt nghiệp ĐH KHTN và ĐH Sư Phạm Ngoại Ngữ năm 
2002. Từng đảm nhận nhiều vị trí như quản lý dự án, giám đốc kinh 
doanh, giám đốc tư vấn triển khai giải pháp CNTT quản trị doanh nghiệp 
(DN), giám đốc điều hành... tôi đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm quý 
báu về đầu tư ứng dụng CNTT trong DN.  
 
Tôi đảm nhận vai trò CIO tại tổng công ty Sành Sứ Thuỷ Tinh Việt Nam - 
Vinaceglass hơn 1 năm nay và là giám đốc điều hành công ty cổ phần 
Tư Vấn Giải Pháp Kinh Doanh và PM Sao Khuê – Sao Khue Solutions 
Jsc. - công ty con của Vinaceglass. Sao Khue Solutions là đối tác của Microsoft, chuyên triển 
khai giải pháp CNTT toàn diện và ERP cho Vinaceglass, các công ty con, các đối tác chiến lược 
và khách hàng bên ngoài. 
 
Chúc mừng ông. Ông có thể cho biết công việc chính của CIO hiện nay và tương lai là gì? Cá 
nhân ông phân bổ thời gian cho từng mảng công việc cụ thể ra sao? 
 
Tùy hoàn cảnh DN/tổ chức (TC) và đất nước nói chung mà đội ngũ CIO có vai trò nhất định. 
Công việc của các CIO ở phần lớn các DN/TC hiện nay chưa được đánh giá đúng, đội ngũ 
CNTT chỉ như bộ phận giúp ban giám đốc (BGĐ) triển khai các dự án công nghệ, giúp các phòng 
ban, bảo trì hệ thống và công việc thường chưa mang tính định hướng, lâu dài. Vai trò của CIO 
thực thụ, nhất là ở các công ty lớn phải là cố vấn chiến lược cho BGĐ về đầu tư ứng dụng CNTT 
phù hợp với tình hình phát triển và ngân sách của DN.  
 
Sau đó là lập kế hoạch, thực thi dự án và giám sát ứng dụng CNTT, đảm bảo hệ thống hoạt 
động có hiệu quả trong DN, phát triển đồng hành và hỗ trợ cho các bộ phận khác trong DN. CIO 
cũng cần luôn cập nhật, phân tích và dự đoán các xu hướng phát triển của CNTT của thế giới để 
phục vụ cho việc hoạch định đầu tư CNTT của mình. 
 
Hơn nữa, là CIO, tôi cũng dành phần lớn thời gian nghiên cứu giải pháp, các công nghệ mới để 
đánh giá và áp dụng cho công ty mình, ra các quyết định điều hành công việc trong bộ phận. 
 
Thường thì cuối năm, cũng như các bộ phận khác, bộ phận CNTT chúng tôi cũng đánh giá và 
phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban để lên kế hoạch năm tiếp theo, kết hợp với tài chính kế 
toán để lập ngân sách đầu tư phù hợp cho từng thời điểm. 
 
Bên cạnh đó, chúng tôi còn lập và ban hành các chính sách về sử dụng CNTT trong công ty như 
nội quy sử dụng máy tính, Internet, email, sao chép, bảo mật dữ liệu... Hỗ trợ, đào tạo các bộ 
phận khai thác sử dụng hệ thống CNTT hiệu quả nhất.  
 
Tôi còn công việc quan trọng khác: điều hành hoạt động kinh doanh tại Sao Khuê Solutions. 
 
Trong các công việc: lập chiến lược, lên kế hoạch, chuẩn bị môi trường, lựa chọn giải pháp, lựa 
chọn tư vấn, triển khai, hoàn thiện... thì công việc nào quan trọng hơn? Vì sao? 
 

 
Ông Tạ Ngọc Thuần 



Việc nào cũng quan trọng, nhưng lập chiến lược đầu tư ứng dụng CNTT là quan trọng nhất. Lập 
chiến lược và lên kế hoạch cụ thể, rõ ràng sẽ tránh cảnh đầu tư manh mún, chắp vá, thiếu tính 
thừa kế gây lãng phí và kém hiệu quả. Đầu tư CNTT đúng đắn sẽ trở thành đòn bẩy cho các bộ 
phận khác mở rộng và phát triển, giúp BGĐ thực thi chiến lược dễ dàng. Khi có chiến lược, kế 
hoạch cụ thể, rõ ràng thì việc chọn lựa giải pháp, các thức triển khai...đều là các bước thực thi. 
Chẳng hạn năm nay phải xây dựng hạ tầng cơ bản, năm tiếp theo sẽ trang bị hệ thống chia sẻ và 
tương tác, năm tiếp theo nữa sẽ là hệ thống quản trị nội dung, hệ thống bảo mật... thì vấn đề còn 
lại là chọn PM, phần cứng... nào mà thôi. 
 
Xin ông chia sẻ kinh nghiệm (ví dụ, thuyết phục lãnh đạo DN về một dự án đầu tư CNTT cho DN 
hay triển khai quy trình nghiệp vụ được tin học 
hoá mới...)... 

Ứng dụng CNTT vào chiến lược phát triển của 
DN là một tất yếu (các DN phương Tây đã đi 
trước chúng ta và đã thành công thật sự). DN 
cần xem bộ phận CNTT như bộ phận chiến lược, 
quan trọng không kém các bộ phận kinh doanh, 
sản xuất... DN/TC không nên coi CNTT là “bộ 
phận tiêu tiền” như nhiều đồng nghiệp của tôi 
vẫn than phiền. Bộ phận CNTT cũng phải thể 
hiện vai trò của mình...  
 
Hàng năm, các bộ phận như tài chính kế toán, kinh doanh, sản xuất, nhân sự, tiếp thị... đều lập 
chiến lược phát triển, kế hoạch hành động... nhưng DN còn ít chú trọng lập chiến lược và kế 
hoạch đầu tư CNTT. Các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sản xuất... của các phòng, ban cũng ít 
gắn với ứng dụng giải pháp CNTT phù hợp... CIO không lập kế hoạch thì chẳng thể nào thuyết 
phục được ai.  
 
Khi lập chiến lược, lên kế hoạch, CIO phải chứng minh được lợi ích, càng cụ thể càng tốt. Phải 
chứng minh tính phù hợp, khả năng đáp ứng yêu cầu đặt ra của các phòng ban và của BGĐ, 
tránh lập kế hoạch chung chung mà nên lượng hóa bằng con số để đo lường và dễ thuyết phục. 
Nếu kế hoạch đầu tư giúp giảm chi phí hoạt động và tăng lợi nhuận thể hiện bằng con số rõ ràng 
thì không BGĐ nào từ chối.  
 
Tại Vinaceglass, sau một năm cổ phần hóa, từ DNNN, từ chỗ hệ thống CNTT hầu như chưa có, 
chúng tôi đã có chiến lược đầu tư chiều sâu vào CNTT, từng bước lập kế hoạch triển khai hạ 
tầng CNTT, triển khai ứng dụng ERP vào quản lý điều hành từ tổng công ty đến các công ty con, 
chi nhánh... Công ty đã đạt lợi nhuận gần 120% sau cổ phần hóa. Thành tích này có sự đóng 
góp đáng kể của CNTT. Và, Vinaceglass đã mạnh dạ 
 
Nhà đầu tư, phát triển bộ phận CNTT thành công ty con.  
 
Còn nữa, chỉ đơn thuần nắm vững công nghệ thì chưa đủ, CIO còn cần hiểu biết cơ bản về tài 
chính (ví dụ các chỉ số ROI – Return on Investment – Hoàn vốn đầu tư; TCO – Total Cost of 
Ownership – tổng chi phí sở hữu bao gồm phần cứng, PM, chi phí triển khai, huấn luyện, đào 
tạo...; Break Even Point – điểm hòa vốn...) và hiểu biết về phân tích đầu tư..... 
 
Về chuyện phổ cập chức danh giám đốc CNTT – CIO thì sao? 
 
Hiện các DN đều có chức danh giám đốc tài chính, giám đốc kinh doanh... thì tại sao lại không có 
chức danh giám đốc CNTT? Theo tôi, CNTT là bộ phận quan trọng mang tính cốt lõi và nền tảng 
cho DN phát triển, quan trọng không kém các bộ phận khác... Trong bối cảnh CNTT phát triển 
nhanh như hiện nay, các DN/TC cũng ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò của ứng dụng CNTT 
cho nên vai trò CIO ngày càng được nâng cao. Các DN/TC có quy mô nhỏ có thể thuê tư vấn, 
triển khai ứng dụng CNTT và người đảm trách vai trò CIO cho DN từ bên ngoài. 

    

Công ty cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam – 
Vinaceglass, tiền thân là tổng công ty Sành Sứ 
Thủy Tinh Việt Nam đã được cổ phần hóa 
12/2006. Số lượng nhân viên 200 người. Tỷ lệ 
người sử dụng máy tính: 80%. Đang ứng dụng 
công nghệ của Microsoft và giải pháp ERP là 
Microsoft Dynamics NAV. 
Ông Tạ Ngọc Thuần 

  



 
Việt Dũng  

*********************************************************************************************************** 

Thách thức CIO ngành ngân hàng 

Hệ thống ngân hàng luôn được đòi hỏi phải cung cấp những sản phẩm dịch vụ tiện ích 
cho khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư. Đó cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
của những người quản lý và hoạch định chiến lược phát triển CNTT tại ngân hàng. 

 

Phóng viên tạp chí TGVT - PCW B đã có cuộc trò chuyện với ông Bùi Văn Dũng, phó tổng giám 
đốc phụ trách CNTT (CIO) ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).  
 
Th�a ông, v�i v trí giám đ�c CNTT (CIO) trong ngành tài chính- ngân hàng (NH) nhi!m v" 
nào là quan tr&ng nh't?  

Ngoài việc đảm bảo hệ thống CNTT của NH vận hành thông 
suốt, CIO cần thường xuyên nắm bắt các công nghệ NH tiên 
tiến, tư vấn cho lãnh đạo NH về việc áp dụng hiệu quả các 
công nghệ này. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn phối hợp với các 
bộ phận nghiệp vụ của NH, cũng như hiểu được chính sách 
và chiến lược phát triển kinh doanh của NH để nắm được mục 
tiêu, viễn cảnh, những hoạch định chung và dài hạn của NH. 
Qua đó, góp phần vạch ra các dự án CNTT thích hợp, đảm 
bảo nguồn lực, kết nối các bộ phận, chịu trách nhiệm việc 
thực hiện thành công các dự án CNTT.  
 
Việc hoạch định, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu kinh doanh của NH là công việc quan trọng 
nhất và cũng là thách thức lớn nhất đối với CIO. Hệ thống quy trình và quy chế trong hoạt động 
NH rất phức tạp. Mỗi công việc đều có tầm quan trọng riêng của nó, khó có thể nói công việc nào 
quan trọng hơn công việc nào. Ví dụ: nếu không có một chiến lược rõ ràng thì không thể xây 
dựng kế hoạch hoàn chỉnh được. Ngược lại, dù có một chiến lược rõ ràng nhưng nếu không đưa 
ra một kế hoạch tốt thì chiến lược đưa ra sẽ không có ý nghĩa. Tất cả các công việc, các khâu 
phải được chuẩn bị và thực hiện kỹ càng, ăn khớp với nhau, chỉ một khâu mắc phải sai lầm sẽ 
phải trả giá rất đắt cho việc khắc phục, sửa lỗi. 
 
Các NH Vi!t Nam s+ ph-i đ�i m.t v�i nhi/u s0c ép c2nh tranh trong nh3ng năm t�i. CNTT-
TT có đ�7c xem nh� y;u t� quan tr&ng đ< các NH m= cánh c>a h?i nh@p? 
 
Một hệ thống CNTT hiện đại đóng vai trò rất quan trọng giúp NH đối mặt với sức ép cạnh tranh. 
Tuy nhiên, để hệ thống CNTT có thể phát huy hiệu quả vai trò của nó, NH cần không ngừng 
hoàn thiện bộ máy,mô hình quản lý theo những chuẩn mực quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo các cấp cũng như đội ngũ nhân viên, tổ chức các khóa đào tạo hướng tới các 
chuẩn mực quốc tế, xây dựng một văn hóa doanh nghiệp (corporate culture) tốt đẹp... Do đó, hệ 
thống CNTT mặc dù được xem như “chìa khóa vàng” nhưng vấn đề quan trọng ở đây là liệu các 
NH có những con người biết cách sử dụng và tận dụng chiếc “chìa khóa vàng” này hay không?  
 
Xin ông cho bi;t hi!n tr2ng 0ng d"ng CNTT trong ngành NH hi!n nay nh� th; nào? Và 
Sacombank hi!n 0ng d"ng h! th�ng CNTT ra sao? 

 



Hiện nay, phần lớn các NH Việt Nam đã và đang hiện 
đại hóa hệ thống CNTT của mình bằng cách mua 
những phần mềm NH lõi từ các nhà cung cấp danh 
tiếng ở nước ngoài (Temenos, Iflex, Sungard System 
Access, Silverlake...) và đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT 
với các định hướng chính như: phát triển và đưa các 
sản phẩm- dịch vụ chất lượng cao đến với khách hàng 
một cách nhanh chóng; đẩy mạnh phát triển các kênh 
phân phối như điểm giao dịch tự động (Auto Bank, 
kiosk), NH điện tử (e-Banking)...; đổi mới quản trị kinh 
doanh- quản trị điều hành, hướng tới các chuẩn mực 

và thông lệ quốc tế của một NH hiện đại. Bên cạnh đó, các NH cũng hướng đến tăng cường khả 
năng quản lý rủi ro và ứng dụng mô hình hệ thống thông tin quản trị (MIS), từng bước nâng cao 
kế toán quản trị, đảm bảo hệ thống CNTT được vận hành liên tục, an toàn và bảo mật.  
 
Tuy nhiên, do một số nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan nên chưa có nhiều NH thực 
sự đáp ứng được các yêu cầu về MIS cũng như hướng tới các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. 
Riêng đối với Sacombank, nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng một hệ thống CNTT 
tiên tiến theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, ngay từ năm 2004, Sacombank đã đầu tư và đưa 
vào vận hành hệ thống NH lõi T24 (của Temenos). Cho đến nay, Sacombank vẫn không ngừng 
nâng cấp, cải tiến hệ thống (kể cả NH lõi và hạ tầng CNTT) để đáp ứng nhu cầu phát triển, mở 
rộng mạng lưới...  
 
Sacombank dành cho đFu t� v/ CNTT nh�: đào t2o, h2 tFng, phFn m/m, phFn c0ng.. Ông 
cho bi;t c" th< v/ v'n đ/ này, k; ho2ch trong năm 2008 và nh3ng năm ti;p theo? 
 
Việc đào tạo này được thực hiện thường xuyên tại Sacombank để nâng cao kỹ năng sử dụng 
phần mềm của các cán bộ nhân viên, đồng thời cũng nâng cao nhận thức tôn trọng quyền sở 
hữu trí tuệ và an toàn bảo mật thông tin cho các cán bộ nhân viên Sacombank. 
 
Với những sản phẩm - dịch vụ đòi hỏi quy trình thực hiện, giao dịch, hạch toán riêng biệt dựa 
theo CNTT hiện đại của NH, chúng tôi luôn tổ chức các chương trình tập huấn cho từng chi 
nhánh, phòng giao dịch để chuẩn hóa toàn bộ các công tác có liên quan, nhằm phục vụ khách 
hàng với cung cách chuyên nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống CNTT trong 
sự phát triển của Sacombank, trong năm 2008, NH dự kiến đầu tư 100 tỷ đồng cho việc phát 
triển cơ sở hạ tầng về mạng, trang thiết bị tin học, bản quyền, phần mềm... và kế hoạch đã được 
đại hội đồng cổ đông 2007 chấp thuận. Mức đầu tư này sẽ không giảm cho những năm tiếp theo 
và kế hoạch cụ thể sẽ được xây dựng cho từng năm. 

“Ngoài những kỹ năng chung của một CIO thì CIO trong lĩnh vực NH nên có những hiểu biết nhất định về hoạt 
động tài chính NH, về các loại hình nghiệp vụ, dịch vụ cũng như các sản phẩm của NH. Qua đó, CIO mới có vai 
trò trong việc tư vấn đưa ra chiến lược phát triển CNTT phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của NH. 
Có lẽ trong tương lai, vai trò CIO trong lĩnh vực tài chính NH sẽ được xem trọng hơn. Nguồn nhân lực cho vị trí 

này hiện nay cũng như trong tương lai gần vẫn chưa đủ để đáp ứng. Vì ở CIO đòi hỏi nhiều kỹ năng tưởng 
chừng không khó nhưng thật sự không dễ đáp ứng được, ví dụ như: kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thương 

thuyết, tư duy chiến lược, nắm bắt quy trình công việc, khả năng gây ảnh hưởng. Bản thân tôi mới chỉ là nhà 
quản trị CNTT còn chưa phải là một CIO đúng nghĩa”, ông Bùi Văn Dũng. 

Ông Bùi Văn Dũng 

  

Hồng Vinh 

*********************************************************************************************************** 

Kinh nghiệm CIO 

 



Các giám đốc công nghệ thông tin (CIO) hoặc nhà quản lý kiêm CIO tại Việt Nam có 
xuất phát điểm khác nhau nhưng đều phải trải qua quá trình phấn đấu, thử thách lâu dài 
trước khi trở thành CIO. Dưới đây là những nỗ lực cùng bí quyết của một vài người 
trong số họ.  

 

Tích lũy kinh nghiệm 

Nói về quá trình phấn đấu của mình, ông Lê Nhựt Hoàng Nam, công ty tin học HPT, cho 
biết, khi bắt đầu vào làm việc tại đây năm 2003, ông Nam là một trong số những kỹ sư 
mạng của phòng Giải Pháp Tin Học, sau đó là kỹ sư tư vấn hệ thống của HPT Công 
Nghệ. Trong thời gian công tác, ông được tham gia tư vấn và triển khai nhiều dự án lớn, 
quan trọng và cũng được bổ sung rất nhiều kiến thức về CNTT. Cũng trong thời gian này, 
ông Nam thường xuyên được người CIO tiền nhiệm giao hỗ trợ các công việc quản trị 
mạng, quản trị thông tin nội bộ, quản lý các tài khoản nhân viên... Từ thực tế đó, ông đã 
tích lũy nhiều kinh nghiệm, đề ra cho mình kế hoạch học tập và phát triển nghề nghiệp. 
Nhiệm vụ quan trọng nhất của phòng Hệ Thống Thông Tin (HTTT) là tập trung hóa quản 
lý thông tin, an toàn thông tin, đảm bảo vận hành mạng trong toàn HPT. Ngoài ra, nhiệm 
vụ phòng này còn hỗ trợ, tạo dựng quan hệ tốt giữa các chi nhánh và thống nhất lực 
lượng. Ông Nam chia sẻ, "Thú thật, CIO nếu theo nghĩa chức danh thì có lẽ là mọi người 
yêu mến mà gán cho tôi, tự bản thân tôi cảm thấy, mình có thể là một nhà quản lý CNTT 
(IT manager) chuyên nghiệp thì đúng hơn". 

Theo ông Nam, để trở thành một CIO thực thụ phải có khả năng 
làm "nhạc trưởng" của mọi thứ liên quan đến thông tin, không 
chỉ giỏi về kỹ thuật mà còn phải có kiến thức sâu rộng, chịu 
trách nhiệm trước ban lãnh đạo về những chiến lược mà mình 
đề ra. Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, 
doanh nghiệp (DN) ngày càng lớn mạnh thì nhu cầu về CIO là 
rất lớn. Nếu một DN có ứng dụng CNTT trong hoạt động kinh 
doanh thì DN cần một CIO hoặc ít nhất là người quản lý CNTT. 
Tùy theo qui mô DN mà CIO có mức độ liên quan ít hay nhiều 
đến hoạt động kinh doanh.  

Tiếp cận CNTT sớm 

Không phải ai học ngành CNTT cũng có thể trở thành CIO. Một CIO năng lực và bản 
lĩnh không nhất thiết phải có chuyên môn sâu về công nghệ mà cần nắm vững các khái 
niệm, tác dụng, nguyên lý hoạt động của các ứng dụng, máy tính, mạng và các thiết bị 
khác. Tuy nhiên, đó mới chỉ là điều kiện cần, yêu cầu bắt buộc để trở thành một CIO phải 
là người nắm được chiến lược, mục tiêu ứng dụng CNTT của DN, nhạy cảm trong các rủi 
ro có thể xảy ra cho toàn hệ thống thông tin. Ngoài tầm nhìn chiến lược về quản trị thông 
tin, CIO cần phải có đạo đức nghề nghiệp, phong cách ứng xử thông minh trong giao tiếp 
và tư duy nhạy bén trong lĩnh vực chuyên môn.  

 
Ông Lê Nhựt Hoàng Nam  



Tuy nhiên, học CNTT đối với một CIO sẽ có lợi 
thế rất lớn, giúp họ có tư duy logic cao, nắm vững 
hệ thống thông tin, các quy trình trong xử lý thông 
tin cũng như nguyên lý hoạt động của hệ thống ứng 
dụng. Thêm vào đó, khả năng nâng cao chuyên môn, cách tổ chức, điều hành, nâng cao 
tầm nhìn chiến lược trong quản trị thông tin luôn là những điều cần có. Tuyển dụng và 
đào tạo được đội ngũ kế thừa để rút dần khỏi các công việc chung chung không mang tầm 
chiến lược, tập trung nghiên cứu vĩ mô để tự nâng mình lên tầm 
quản lý ở cấp cao hơn.  

Ông Trần Quang Huy, CIO của Nguyễn Hoàng Group, cho biết, 
bản thân ông do hoàn cảnh cá nhân chỉ học được 2 năm tại 
giảng đường đại học. Tuy nhiên, ông Huy đã tiếp cận với 
CNTT khá sớm cộng với sự đam mê, tự học hỏi, trau dồi kỹ 
năng bản thân. Trải qua các công việc tại nhiều công ty tin học 
trong và ngoài nước như AZ Solutions, Cisco System..., từ vị trí 
nhân viên, ông đã tự phấn đấu nâng mình lên ở vị trí quản lý 
cao hơn. Hiện nay, ông và các cộng sự tại Nguyễn Hoàng 
Group đang triển khai phần mềm quản trị nguồn lực doanh 
nghiệp (ERP) và các phần mềm hỗ trợ đào tạo tại Nguyễn Hoàng Group.  

Tìm được cách thay đổi nhận thức 

Con đường đến đích của các CIO không chỉ toàn màu hồng. Là một nhà quản lý, CIO 
phải gánh vác trọng trách của người "khai phá” nên công việc của họ chắc chắn sẽ nặng 
nề bởi nó tác động đến nhiều bộ phận trong DN. Những gì CIO phải làm không chỉ liên 
quan đến việc ứng dụng công nghệ mới mà trong nhiều trường hợp còn làm thay đổi cả 
những quy trình, thủ tục... đã trở thành nề nếp, thói quen trong cách nghĩ, cách làm. Thay 
đổi được nhận thức chính là trở ngại lớn nhất đối với CIO trong quá trình triển khai ứng 
dụng CNTT. 

Theo ông Trần Minh Tâm, chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm CIO 
của công ty cổ phần xây dựng thương mại TTT, bí quyết thành 
công của CIO: khơi gợi niềm đam mê từ những điều đơn giản 
trong công việc. Trước hết, CIO làm cho mọi thành viên trong 
công ty, kể cả ban giám đốc thấy được tính hiệu quả của ứng 
dụng, làm cho họ thấy yêu thích. Chẳng hạn, cấp tài khoản 
email cho mỗi nhân viên để trao đổi công việc, một bản tin nội 
bộ trong mạng Intranet DN để chia sẻ tin tức chung lẫn những 
riêng tư như sinh nhật, đám cưới... là một phương tiện hiệu quả 
để gắn kết mọi người trong công ty.  

"Các DN nên nghiên cứu các giải pháp phần mềm phục vụ cho nhu cầu quản trị thật thấu 
đáo trước khi tiêu tiền cho phần cứng. Khoan nghĩ đến việc triển khai các siêu giải pháp 
như ERP nếu như các nhân viên của DN đó chưa thật sự quen thuộc với máy tính. Thay 
vào đó, nên bắt đầu với những giải pháp nhỏ, đơn giản trên phạm vi toàn DN như xây 

Nhà quản lý CNTT (CIO) phải là nhà 
quản trị thông tin chứ không chỉ triển 
khai ứng dụng công nghệ đơn thuần. 

 
Ông Trần Quang Huy 

 
           Ông Trần Minh Tâm  



dựng mạng nội bộ, chia sẻ tài nguyên máy in, file, thư mục, lịch công tác, danh mục 
khách hàng... Ngoài ra, cần phải khai thác cặn kẽ mọi tính năng của các phần mềm mình 
đang có trước khi bỏ tiền ra để nâng cấp các phiên bản mới hơn", ông Tâm chia sẻ.  

Theo ông Tâm, một CIO giỏi sẽ có khả năng khắc phục những sai lầm trong DN. Ba yếu 
điểm chính trong hầu hết các DN hiện nay, đặc biệt, các DN vừa và nhỏ: quản lý rời rạc, 
nhỏ lẻ; quản lý thủ công, dẫn đến nguồn lưu chuyển thông tin trong DN thiếu chính xác, 
không kịp thời; chưa quan tâm đến tính hoạch định, chiến luợc. Nếu DN có một CIO giỏi, 
đem những ứng dụng CNTT vào trong DN, dĩ nhiên biết chọn lọc những ứng dụng nào 
thích hợp nhất cho DN của mình và như vậy sẽ khắc phục được 2 yếu điểm đầu tiên. Từ 
đó, luồng lưu chuyển thông tin sẽ hợp lý, kịp thời. Ngoài khả năng trình độ chuyên môn, 
CIO phải quyết đoán và có những dự báo tốt nhất cho DN trong kinh doanh. 

6 cái hố trên đường đi của CIO 
Sáu giai đoạn tạm coi là sáu đoạn đường đi, trên mỗi đoạn đều có một cái hố. Là CIO, bạn có thể biết mà 
vẫn cứ rớt vào đó và bạn cũng có thể chủ động tránh nó 
1. Hấp tấp, làm theo phong trào 
Khi bạn nhận thức được việc cần phải làm, nếu vội vàng làm ngay hoặc làm do thấy nhiều người khác làm, 
bạn không tịnh tâm để ý tưởng chín, xem xét kỹ thì dự án sẽ dễ dàng thất bại 
2. Thiếu ý kiến tư vấn của chuyên gia 
Khi đã quyết định làm, bạn không hỏi ai, không tìm hiểu kinh nghiệm của những người đã làm và quan 
trọng là không có được tư vấn của chuyên gia, không lên được kế hoạch cụ thể, dự án sẽ thất bại. 
3. Không tranh thủ được sự hỗ trợ của ban lãnh đạo (BLĐ) 
Mặc dù được BLĐ cho phép, nhưng bạn lại không biết cách làm cho mọi người hiểu rằng ứng dụng CNTT 
là yêu cầu của BLĐ chứ không phải của CIO! Nếu mọi người hiểu thì bạn mới có thể huy động và đôn đốc 
họ tích cực tham gia, chia sẻ trách nhiệm cùng bạn trong giai đoạn triển khai, nếu không dự án sẽ thất bại. 
4. Không thuyết phục được các cộng sự  
Cuối giai đoạn triển khai, ai cũng mệt mỏi, căng thẳng... và thường phát sinh những vấn đề ngoài dự tính, 
chẳng hạn thiếu vốn, không đủ nhân sự... Nếu bạn không động viên được mọi người, không thuyết phục 
được giám đốc tài chính giải ngân thêm, không nhờ được giám đốc nhân sự đưa ra một vài quyết định dứt 
khoát về nhân sự... dự án sẽ thất bại. 
5. Hệ thống vận hành- đừng vội mừng 
Giờ là lúc hệ thống có thể vận hành. Nhưng nếu bạn đã vội hài lòng, cho rằng công việc kết thúc và không 
tiếp tục thì dự án cũng không mang lại kết quả mong muốn. Đây mới chỉ là bước đầu, cả quá trình vận hành 
còn ở phía trước và còn rất nhiều việc phải làm. Trách nhiệm của bạn không phải là trình diễn công nghệ 
mà là chứng tỏ được hiệu quả kinh tế của nó mang lại cho DN.  
6. Không có gì tồn tại mãi – phải chấp nhận thay đổi 
Mọi việc đều có điểm dừng, công nghệ mới cũng sẽ trở nên lạc hậu và nhất là CNTT thì thời gian tồn tại rất 
ngắn. Đừng bao giờ thõa mãn, hài lòng với cái bạn có. Phải nhìn xa hơn và chấp nhận thay đổi, nếu không 
bạn sẽ luôn là người đến chậm. 

CIO: Tại sao?  

 



Theo tác giả, một nhà tư vấn về CNTT ở Hoa Kỳ, một trong 
những chuyên viên thuộc tổ chức Pacific Links Foundation 
thân thiết với giới công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam,  
nên  nhìn lại vấn đề CIO, gần như bắt đầu từ... chỗ bắt đầu. 

Hiện nay, sau nhiều năm thực hiện và rút tỉa kinh nghiệm về 
vai trò CIO, các nước tiên tiến đã đi đến một số nhận thức 
khá hoàn chỉnh về CIO, và từ đó nhận ra các kỹ năng cũng 
như thuộc tính nghề nghiệp và cá nhân của một người CIO 
giỏi. Các bài đăng trên tạp chí, các nghiên cứu, báo cáo về 
vấn đề này khá phong phú, người đọc quan tâm có thể tìm 
thấy không khó. Chúng bao gồm cả CIO trong lĩnh vực công 
lẫn tư. 

Thế nhưng, bàn về CIO trong bối cảnh Việt Nam có thể đòi 
hỏi ta nhìn lại vấn đề một cách cơ bản hơn. Gần như bắt đầu từ... chỗ bắt đầu. Vì thế, thay vì 
làm công việc giải phẫu chân dung nghề nghiệp của người CIO tiên tiến, hiện đại, tôi xin được 
quay về với nhu cầu nảy sinh ra việc gầy dựng và hoàn thiện vai/người CIO. Tức lần ngược về 
với câu hỏi: Tại sao vấn đề CIO đã được đặt ra? 
 
Những chặng đường dài 
Xin bắt đầu với 'I' - Information (thông tin):  Ngày nay, thuật ngữ 'thông tin' hầu như được gá vào 
dễ dàng (đôi lúc, đến mức tùy tiện) với mọi thứ, sự có mặt của nó gần như hiển nhiên.  Thế 
nhưng, nhìn lại cuộc trường chinh của 'I' trong hoạt động một doanh nghiệp, con đường đã qua 
là biểu hiện một cuộc tiến hoá về tư duy ở những người làm quản lý và các nhà lý luận về quản 
lý doanh nghiệp. 

Ta thấy mọi chuyện bắt đầu từ 'computing' (tính toán), tức rất gần với con số.  Cái 'máy tính' thay 
dần cây viết chì 2B và cuốn sổ cái 'truyền thống' của người kế toán viên.  Tiến lên bước nữa, làm 
tính toán xong, là việc lưu trữ số liệu một cách hệ thống.   Giờ đây, ta thấy tư duy này sao mà 
đơn sơ, 'low tech'.  Nhưng, tuy thô sơ là vậy, nó là một bắt đầu không thể thiếu cho cái phong 
phú, phức tạp, 'cao cấp' của hôm nay.  Vì sao? Vì đó là sự chính xác, là tính đầy đủ, là độ tin cậy 
của số liệu. Và đó thật sự là cái nền móng trên đó người CIO của hôm nay 'sống sót được' và  
làm được việc.  Thiếu nền móng ấy, nói chuyện CIO là viễn vông.  

Tiến thêm bước nữa, ta có 'data processing' (xử lý dữ liệu).  Cạnh con số, dữ liệu bước đầu bao 
hàm thêm thông tin không là con số. Đơn giản như hồ sơ nhân viên, khách hàng, con nợ, được 
'nhập' vào máy.   Từ 'xử lý' nới rộng nội dung, hàm ý giá trị sử dụng, chắt lọc ra từ dữ kiện.  Đây 
là lí do thật, cần được ý thức và hoạch định ngay từ đầu cho CNTT, để ngăn ngừa 'cái chết hệ 
thống' (xin mượn cụm từ thú vị này từ bài Chưa vượt được 'Cái Chết Hệ Thống' của TS Nguyễn 
Trọng - PCW-B số 15, 1/2002).  Máy tính và dữ liệu chỉ có thể sống khi vai trò và đóng góp của 
nó được thiết kế thành một bộ phận tất yếu trong mô hình vận hành doanh nghiệp.  

Ở đoạn đường ấy, khi việc vận dụng CNTT còn tương đối giới hạn, có nhiều bất hợp lý so với 
tầm nhìn ngày nay, ngân sách dành cho bộ phận làm 'máy tính' cũng đã bắt đầu chiếm tỷ trọng 
đáng kể trong ngân sách chung. Việc tích hợp những ứng dụng rời rạc thành hệ thống đã bước 
được một bước khá dài. Dù vậy, CNTT vẫn cơ bản là chuyện bếp núc, hậu trường. 

Giá trị sử dụng của kết quả xử lý dữ liệu dẫn đến nhận thức về vai trò của thông tin.  Nổi bật là 
giai đoạn các ứng dụng hỗ trợ ra quyết định (Decision support system - DSS) nở rộ.  Đó là giai 
đoạn để kết quả xử lý thông tin của MIS - Hệ thông tin (hỗ trợ) quản lý - xuất hiện trên bàn họp 
của cấp lãnh đạo cơ quan và doanh nghiệp.  Thông tin không chỉ là 'ảnh chụp' tĩnh (snapshot) 
của một phương diện vận hành nào đó của doanh nghiệp, nó còn là câu trả lời, chí ít là các ước 
đoán, dự phòng theo kiểu 'Giả tỷ...' (What if...). 

 



Cấp lãnh đạo doanh nghiệp bắt đầu 'nghiện' thông tin, không có thông tin không được.  Tự thân 
những người lãnh đạo nhận thức sâu xa hơn về nhu cầu thông tin của họ.  Họ xác định loại 
thông tin, mức độ khái quát qui mô của thông tin, và các (dimension) cần có mặt trên bàn họp 
của ban quản trị đầu não doanh nghiệp.  Và nhóm lãnh đạo mặc nhiên trở thành khách hàng 
thông tin quyền lực nhất trong nội bộ doanh nghiệp. Việc trọng dụng, sẵn sàng đầu tư cho CNTT 
không còn là chuyện 'bên ngoài' hay 'bên dưới' họ.  Ngân sách CNTT là mối quan tâm thật sự 
của họ. 

Để đáp ứng lại tình trạng này, doanh nghiệp cần có người đủ khả năng, bản lĩnh và cả vai vế 
trong cơ cấu tổ chức, để làm việc gần gũi với cấp lãnh đạo về các vấn đề có liên quan đến thông 
tin. 
 
CIO nào phải 'một cái ghế thừa' 
Chữ 'I' (Information - thông tin) lôi chữ 'C' vào phòng họp của các 'sếp' (Chief). Vì ngồi đó với các 
sếp, người đại biểu của bộ phận làm thông tin phải có tầm nhìn bao quát, có quyền lực tương 
xứng, để làm cầu nối giữa bộ phận làm thông tin với lãnh đạo. Bản thân người này sẽ phải chỉ 
đạo trở lại phía làm thông tin để thoả mãn yêu cầu của các 'quan viên' (các Officers - các 'O').  

Giữa các sếp, người đại biểu của ngành làm thông tin không chỉ đóng vai thụ động và nhận lệnh. 
Khoa học về thông tin là một tổng hợp đa ngành. Do đó, cá nhân này tất yếu phải là một chuyên 
gia có hiểu biết tương xứng về việc vận dụng thông tin vào quản lý doanh nghiệp. Vừa là nhà 
chuyên môn, vừa là cán bộ lãnh đạo cấp chóp bu; giữa các CEO (Chief Executive Officer), COO 
(Chief Operating Officer), CFO (Chief Financial Officer), CTO (Chief Technical Officer), CMO 
(Chief Marketing Officer)..., tất nhiên ta thấy xuất hiện CIO.  

Không phải là được đặt ra, được nặn thành từ một phát kiến đột xuất, CIO có mặt trong phòng 
họp cao cấp của doanh nghiệp bởi vì những bàn bạc, trù tính, lập chiến lược ở nơi ấy không thể 
thiếu người CIO. Ngày nào các cuộc họp cấp cao như thế không mất mát gì, không thiệt thòi gì 
nếu không có người CIO ngồi đó, ta không nên làm cái việc phiền nhiễu là 'đặt ra' cái chức vụ 
CIO, bày thêm một cái ghế thừa. 

Đồng thời, nếu đặt ngược vấn đề, trong một buổi họp của lãnh đạo doanh nghiệp hay cơ quan 
tầm cỡ, hiện đại, bàn về các vấn đề có tính cách tổng thể hay chiến lược mà không ai cảm thấy 
thiếu thốn thông tin, thiếu thốn một cái gì giống như phần đóng góp của một CIO thì, theo thiển ý, 
những người trên bàn họp cũng nên giật mình, lo lắng. 
 
CIO và điều kiện Việt Nam hiện nay 
Tôi tin rằng, bàn chuyện CIO đối với Việt Nam là bàn chuyện về một sự bắt đầu muộn. Điều này 
có lẽ rất dễ thấy. Sẽ không ít người CIO Việt Nam, vừa nhận trách nhiệm, vừa phải lo âu vì cái 
nền tảng thông tin cần thiết (cùng với cơ cấu tổ chức và nhân sự yểm trợ cho hệ thông tin ấy) 
còn hoặc là quá thô sơ, ọp ẹp, hoặc tệ hại hơn: chưa có gì cho đúng nghĩa một hệ thống thông 
tin. Cho nên, ông 'sếp', người 'officer' về thông tin, trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, sẽ phải 
lập ra ê-kíp, phải cùng nhau xắn tay áo lên để làm cái việc ở chỗ bắt đầu: Xây dựng tốt hệ thông 
tin cho doanh nghiệp/cơ quan của mình. Nói khác hơn, người CIO chuẩn bị đi tới bằng rất nhiều 
bước đi lùi. Không phải đi lùi trong đà tiến hoá chung của xã hội, mà đi lùi lại so với thời gian, với 
những công tác thật cơ bản, lẽ ra đã được làm từ lâu. Muộn, là theo nghĩa ấy. 

Đây là lúc câu chuyện 'cái chết hệ thống'  ám ảnh người CIO mới này: Cài đặt hệ thống thông tin, 
theo đúng nghĩa sâu xa nhất, là phải cài đặt cho được nó vào bộ máy điều hành (toàn cục) của 
doanh nghiệp/cơ quan. Có nghĩa là: điểm mấu chốt, nói đúng hơn là cái thách thức lớn ở đây sẽ 
chưa phải là công nghệ. Nó là các vướng mắc về quan niệm, nhận thức, quy trình và cơ chế vận 
hành. Nói cách khác, người CIO sẽ cần đến sự hợp tác của toàn bộ lãnh đạo cùng cấp, cộng 
thêm sự ủng hộ của cấp trên, thật sự hiểu biết, để 'tin học hoá' bộ máy điều hành của doanh 
nghiệp. Một hệ quả gần như quen thuộc của giai đoạn này là cả một sự nghiệp cải tổ guồng máy 
vận hành doanh nghiệp (enterprise re-engineering). 



Hiện nay, nhu cầu và quyết tâm cải tổ bộ máy hành chính Việt Nam đang là một điểm nóng. Đặt 
vấn đề vai trò CIO trong bối cảnh ấy quả là một thuận lợi, ít ra là về mặt thời cơ. Vì các quyết tâm 
và phương án của nỗ lực lớn này là tiền đề tạo ra môi trường và hoàn cảnh để người CIO trở 
thành thiết yếu; đồng thời đó là đơn đặt hàng của xã hội đối với ngành CNTT và các ngành khác 
ở Việt Nam, đặc biệt là việc cung ứng cho xã hội những nhà lãnh đạo thông tin.   

CIO bây giờ đang ở đâu? 
Trong điều kiện Việt Nam, tôi có cảm tưởng người CIO rồi sẽ được nuôi dưỡng từ trong cuộc 
sống hành nghề mà ra. Rất khó hình dung một thứ đào tạo huấn luyện nào đủ sức cống hiến cho 
Việt Nam những CIO 'làm sẵn' (ready-made) cần thiết. 

Đã nói thế, ta vẫn có thể bàn đến hai khía cạnh lớn giúp bồi dưỡng được một lớp CIO giỏi: 

Thứ nhất: Môi trường. Như đã trình bày, người CIO chỉ thật sự cần thiết khi thông tin (sẽ) là một 
bộ phận hữu cơ của quy trình vận hành doanh nghiệp/cơ quan. Không có điều kiện đó, CIO chỉ 
là một chức danh vô nghĩa (và tốn kém). 

Cần có một môi trường, trong đó người CIO có được trách nhiệm, quyền hạn thực, để cung ứng 
các giải pháp thông tin cho toàn bộ doanh nghiệp mà tỷ trọng thông tin hỗ trợ các quyết định 
chiến lược ngày càng tăng. 

Thứ hai: Vốn liếng để vào nghề và trưởng thành trong nghề. Các ứng viên có nhiều triển vọng 
làm CIO là những người được đào tạo cơ bản vững vàng về các phương pháp tư duy hệ thống. 
Các tri thức cơ bản về khả năng của CNTT và ứng dụng CNTT vào ngành nghiệp vụ tương ứng 
là một ưu điểm quan trọng. Đồng thời, phải có hiểu biết (hoặc khả năng học hỏi) về nghiệp vụ 
liên quan. 

Về phẩm chất cá nhân, người CIO giỏi là một người có tiềm năng và bản lĩnh trở thành lãnh đạo. 
Cụ thể hơn, một lãnh đạo biết dùng người giỏi và dám dùng người giỏi. Cùng lúc, khả năng làm 
việc tập thể (giữa các 'O' với nhau) là một thuộc tính không thể thiếu. 

Sau cùng, cũng như hầu hết những con người hiện đại, CIO sẽ là người phải và có khả năng và 
quyết tâm để học cả đời. 

Tìm những con người này từ đâu? Có lẽ đó là câu hỏi mà một người sống bên ngoài Việt Nam 
như tôi không có đủ hiểu biết để trả lời. Chỉ xin thêm: họ không nhất thiết phải là những người 
được đào tạo từ ngành CNTT. Họ có thể đã có mặt đâu đó trong xã hội như những người lãnh 
đạo, những nhà công nghệ giỏi, hay là những đầu óc tiến bộ, dám suy nghĩ vượt lên những cái 
khung định sẵn. 

Nguyễn Hoàng 
(Tư vấn CNTT, Hoa Kỳ) 

 




