
TIẾP CẬN CNTT TỪ 
PHÍA NGƯỜI DÂN,  
ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP 
? 
Sự phát triển của công nghệ 
thông tin nước ta đã tạo điều 
kiện phát triển về kinh tế nhưng 
chúng ta vẫn chưa đứng ở góc 
độ phía người dân mà thiên về 
nhà quản lý, Thành phố Hồ Chí 
Minh đã phát triển vượt bật, truy 
cập vào trang web của Sở Kế 
Hoạch và Đầu Tư đầy đủ hướng 
dẫn về thành lập công ty và dự 
án, qua trang web củ Chi Cục 
Thuế có ngay thông tin cần thật 
hữu ích, nhưng cần tăng cường 
triển khai chuyển giao cho các 
tỉnh thành trong khu vực nghĩa 
là chuyển giao tận tay cho người 
dân để mọi người có cơ hội phát 
triển một cách nhanh chóng, 
người dân không thiếu người có 
tiền nhưng lại quá thiếu thông 
tin hướng dẫn cụ thể trực tiếp 
chứ không chung chung và ở 
đâu đó mà là mọi người dân đều 
có quyền tiếp cận nhưng thông 
tin chính sách mà nhà nước đã 
ban hành nhằm khuyến khích 
thành lập những doanh nghiệp 
làm ăn chân chính có tâm và có 
tầm. Nên chăng mỗi người dân 
phải có 1 trang Blog, một nick 
yahoo messenger, Skype, 
Google, ICQ, Google Talk,… 
một email mà việc này không 
thể để tự phát hay là đệ trình 
cho Thủ tướng ban hành một 
quy định mỗi cán bộ công chức 
phải có 1 email, nếu được như 
vậy quá trình công nghiệp hóa 
hiện đại hóa đất nước sẽ phát 
triển không ngừng, khuyến 
khích việc tìm kiếm thông tin 
thì cũng phải khuyến khích 

việc chia sẻ thông 
tin. Việc ban hành 
chính sách bắt 

buộc đội nón bảo hiểm cho mỗi người dân là 
bảo vệ tài sản và tính mạng, nhưng cũng quý 
giá không cùng đó chính là việc giúp đỡ họ 
phát triển tạo ra tài sản, giúp cho mọi người 
nhận ra rằng CNTT phải là một ngành kinh tế 
mũi nhọn của người dân chứ không phải của 
cơ quan doanh nghiệp hay của những ông chủ 
giàu có mà là của dân, do dân, vì dân. Người 
dân phải được xác nhận chứng thực làm chủ 
một website, tên miền, một nick một user 
name phải được thực thi quyền làm chủ dưới 
sự quản lý của nhà nước, nhà nước phải có 
chính sách về CNTT cho mỗi người dân 
đây là điều kiện tiên quyết sớm thực hiện tốt 
chính phủ điện tử mà thương mại điện tử 
chúng ta đang thực hiện rất tốt theo đúng tiến 
trình phát triển và hội nhập WTO với thế giới. 
Việc tận dụng tài nguyên Internet và nhất là 
những thứ miễn phí từ nước ngoài, viện trợ từ 
nước ngoài cần được xem xét một cách 
nghiêm túc hơn là chỉ nhìn nó như là những 
thứ dành cho sinh viên thực tập mà là dành 
cho mọi người dân công nghệ thông tin và 
lãnh đạo cũng là một người dân, một công 
dân danh dự của đất nước. Dân có giàu thì 
nước mới mạnh. Cứ hô hào chính sách CNTT 
nhưng lại do những chuyên gia nói, do những 
doanh nghiệp cung cấp CNTT nói, sao không 
để cho dân nói, dân bàn, dân kiểm tra dân đây 
đâu phải là chỉ một người, dân đây đâu phải 
là tự phát mà phải là cả một cộng đồng, cộng 
đồng đâu phải tách rời tập thể, dân đâu ra ư ? 
dân bầu ra lãnh đạo thì đó dân đó. Những 
người muốn làm có tâm có tầm nhưng không 
được sự quan tâm đúng mức, sự chỉ đạo 
xuyên suốt theo kịp tốc độ phát triển của thế 
giới hơn là câu nói của một vị nào đó “Phát 
triển tới đâu quản lý tới đó” mà phải là “Quản 
lý đi tắt đón đầu” anh làm lãnh đạo là đầu tàu 
là người chỉ đạo định hướng phát triển mà 
anh để thân tàu kéo đi xềnh xệch hay là thân 
tàu đẩy đầu tàu “cà hích, cà hích” đâu phải là 
chuyện đáng để nói. Lần đầu tiên cầm thẻ 
ATM đút vào máy để rút tiền hỏi ai không sợ 
là lỡ có sai sót là nó nuốt thẻ, nhưng phải có 
lần đầu để có lần tiếp theo, mở khóa tập huấn 
sử dụng thẻ khó lắm sao ! Một vị giám đốc 
trung tâm phần mềm phát biểu là sẽ phát triển 
CNTT thành phố như thế này thế nọ rồi 
không được thì đổ lỗi cho ai ? nói mình 

Trang web miễn phí 
http://donghuongsoft.com 
http://z4.invisionfree.com/cantho 



không có quyền can thiệp vào những đơn vị khác vậy 
cấp nào có thẩm quyền những vấn đề chung về chuyên 
môn CNTT của một thành phố, chỉ đạo từ  trung ương ư 
! hay là từ người dân, đi xin ý kiến chữ ký của từng 
người để có thể đưa ra những chính sách lớn ư, vậy thì 
thành lập ban chỉ đạo CNTT của thành phố mà cử đại 
diện là những quý ngài đáng kính đó để làm gì, để tôn 
thơ ư ! hay là lo tìm các dự án của nhà nước. 
Phát triển phải đi từ gốc, dân CNTT phát triển, thì quản 

tự làm cho mình một website 

lý xuất phát từ dân đương nhiên đã phát triển. Làm một 
website thì phải đi xin phép, xin phép ở đâu ! admin một 
diễn đàn sinh hoạt offline thì phải nói là tự làm chui vậy 
muốn công khai thì bị coi là sách động dân chúng làm 
phản ư ? là phản động của nước ngoài gài vào ! toàn là 
dân với dân họ cảm thấy có nhu cầu cần phát triển thì 
lãnh đạo lúc này ở đâu ! 
Mọi người đều có thể 
mang tính chuyên nghiệp miễn phí tại googlepages.com 
chỉ cần bạn đăng ký một tài khoản miễn phí tại 
gmail.com bạn hãy thử xem, mình đã làm demo tại trang 
này: http://donghuongsoft.googlepages.com 
1. Vào http://pages.google.com đăng nhập với tài khoản 

o 

biệt nhất 

gmail của bạn 
2. Bạn và
trang thiết kế và 
nhập nội dung 
hình ảnh theo 
mong muốn của 
mình: 
3. Đặc 
là phần [add 
gadged] và [edit 
html] ở góc bên 
h ở chế độ 1024 

x 768 pixel mới có thể thấy đủ. 
[

phải phía dưới bạn phải hiển thị màn hìn

add gadged]  một kho thư viện trực tuyến những phần 
có thể chèn vào như một lập trình viên chuyên nghiệp 
quốc tê mới có thể làm trang web được từ chèn truyền 
hình trực tuyến của nhiều kênh nổi tiếng trên thế giới, 
biểu đồ thị trường chứng khoán thế giới, bản đồ trực 
tuyến, post phim lên trang web www.youtube.com ... 

 
[edit html]  và nếu bạn thực sự giỏi thiết kế 
web thì vào chức năng này bạn tha hồ thao 
tác. Và thật tuyệt vời là google cho phép 
upload file tới 100Mb và tối đa 500 file nếu 
muốn thêm thì bạn phải đăng ký thêm một tài 
khoản nữa và upload tiếp. 

 
Hosting miễn phí ổn định tuyệt vời: 
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