
Thai Nguyen, ngà VIT NAM 

No'inhân: 
-Nhu'trën; 
- Lixu:VT, P. KI-1-CN&HTQT. 

Nhân k' nim 20 nãm ngày truyên thông cña nhà tmng 
va gOp phn thüc dy nghien cjru phát trin Chixcmg trInh Chuyn di s Quc gia. Dng 
thai, to môi tmO'ng trao di hçc thut giüa các nhà khoa h9c trong nuc và quc t, phát 
trin hcp tác trong linh vrc Cong ngh thông tin và Truyn thông. 

Tnr?mg Di h9c Cong ngh Thông tin và Truyn thông - Di h9c Thai Nguyen phi 
hcip vri Vin Cong ngh Thông tin - Vin Han lam KH&CN Vit Narn th chirc Hi thão 
quc gia l.n thfr XXIV "MOI sá vin d ch9n lçic cüa C'ông ngh Thông tin và Truyn 
thông" - Ten lb wàiig gpi là Hi titho tr näm 2021 Hi thâo duc vit tat là Hi thão 
VNICT, vói Chü dê 'Tn tu nlzân 4w trong Chuyn ct6i s6". Hi thào VNICT duçic 
dánh giá là hti thào CO cht lung cao v chuyên mOn và duçyc t chc chuyên nghip, CO 
sr dng hành ci'ia Câu lac  b Khoa - Tru&ng Vin Cong ngh Thông tin Truyen 
thông Vit Narn (FISU) và nhiu dan vj dào tao,  nghiên ciru khác thuc linh virc Cong 
ngh Thông tin va Truyên thông. Hi thão d thu hiit duc sir tham gia dông dâo cüa các 
nhà khoa h9c cO uy tin trong và ngoài nrnfc, các bài báo di.rçc däng trong k yu cüa Hi 
tháo duçic phãn bin chit chë bO'i các nhà khoa h9c trong và ngoài nuâc. Dc bit, trong 
ln t chirc thir XXIV näm 2021, các bài baa xuat sac se dirçic ch9n dãng trên Chuyên san 
các cong trinh nghiên ci'ru, phát trin và ng diing Cong ngh Thông tin và Truyn thông 
(Tap chI Thông tin và Truyên thông - B Thông tin và Truyn thông). 

Hi thào VNICT 2021 se thrçc t6 chiirc trong 02 ngày, tr ngày 13 dn ngày 14 tháng 
12 närn 2021 tai  Tru&ng  Dai  h9c Cong ngh Thông tin và Truyn thông (Xd Quyê't 
Tháng, thành phO' Thai Nguyen, tin/i Thai Nguye. Hi thão bao gm cãc llnh vrc 
nghiên cüu thrc cãc nhà khoa hoc và nba quan l quan tam thuc chü d "Tritu nhân 
4io trong Ghuyn d61 sá" (chi tiê't trong Thong bao sO' 1 gfti kern hoc Website. Website:  
https ://vnict.vn). 

KInh mi và mong nhn duçic thrçic s1r Ung hi, tham gia glri bài cüa các nhà khoa 
hoc cüa Qu dan vj. 

Thông tin chi tit, xin lien h vói PGS.TS. Nguyn Van Huân (Tru'O'ng pliông 
P hông KH-cN&HTQT, Trw&ng Dgi hQc Cong ngh Thông tin và Truyn thông) thea dja 
chi e-mail: nvhuan@ictu.edu.vn  hoc qua s din thoai: 090 410 1008. 

Xin trân trpng cam an! 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
]Jc 1p -  Tiy do - Hinh p1u'ic 
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HOT THAO QUOC GIA LAN TH1J' XXIV 
MQT SO VAN BE CHQN LQC CUA 

CONG NGH THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG 

Chü dê "TrI tu nhân to trong Chuyên dôi SO". 

Thai Nguyen, ngày 08 tháng 3 nám 2021 

THU' MOI THAM GIA VA TAT TR 

ICC 
-9 

Nhân nirn 20 närn ngày truyn théing cüa nhà tnrO'ng (14/12/2001-

14/12/2021) và nhäm gop phn thic dAy nghiên ciru phãt triên Chirnng trInh Chuyn 

di s Quc gia, Tri.thng Dai  h9c Cong ngh Thông tin và Truyk thông - Dai h9c 

Thai Nguyen phôi h9p vOi Vin Cong ngh Thông tin - Vin Han lam KH&CN Vit 

Nam t ch(rc Hi thão quc gia ln thi XXIV v "M5t s6 van t ch9n lç)c can Cong 

ng1zç Thông tin và Truyên thông" - Ten thrng gi là HO! tI,äo . Närn 2021, Hi 

thào @ thrc vit tt là HO! thão VNICT Co ChU d "Tr,'tu nhân t10 trong cli uy,z 

ä?i s6". Hôi thão VNICT thrac dánh giá là hôi thào CO chat Iu9'ng cao ye chuyên mOn 

và dixçic t chirc chuyên nghip. Hi thão cO sir dng hành cüa Câu lac  b Khoa — 

Trisô'ng — Vin Cong ngh thông tin — Truyên thông Vit Narn (FISU). 

Hi thão thu hiit sir tharn gia dOng dão các nhà khoa hQc, nhà quàn 1 cüa hon 

200 trixô'ng Dai  hpc, Cao dng dao tao v linh vrc Cong ngh Thông tin và Truyen 

thông trên Ca niiàc ci1ng vài dai  din các doanh nghip trên dja bàn tinh và khu vrc 

phIa Bc. 

Hi thão VNICT 2021 se duçc t chirc trong 02 ngày, tr ngày 13 den ngày 14 

tháng 12 närn 2021 tai  Tnthng  Dai  h9c Cong ngh Thông tin và Truyen thông (Xã 

Quye't Thng, thành pM Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen). 

Thay mat  Ban t chic chüng tOi trân trong kInh mi qu co quan tham gia và 

tài trç kinh phi cho HOi  thào. Sir h trçi ci1a Qu ca quan së gOp phn quan tr9ng cho 

sr thành cOng cña Hi thào. Ban T chiirc së cO nliftng hInh thirc khác nhau d quàng 

ba thông tin v Hi thào và nhà tài trçi trên trang Web, k yu, các phuang tin truyên 

thông và trrc tip ti Hi thâo. 

Kinh phi tài trç xin chuyn v tài khoân cña Tnrmg Eai  h9c Cong ngh Thông 

tin và Truyên thông: 



HIU TRU'ONG 
TR/J  I 1OCHtC PTA  PHUO) 

TLJÔNG 
DI HQC 

CONG NGHE 
HÔNG TIN VA 

TRUYE 

S. Phüng Trung Nghra 

S tài khoãn: 390 10 00 122092 9 - tai Ngan hang TMCP Dâu tu và Phát trin 

Vit Narn - Chi nhánh Thai Nguyen. 

Thông tin chi tit trên website cüa Hi thão: Website: https://vnict.vn. 

Dia chi lien he:  

PGS.TS. Nguyn Van Huân; Truông phông Phông KH-CN&HTQT; 

Mobile: 090 410 1008; Email: nvhuan@ictu.edu.vn.  

Xin trân tr9ng cam an và han hanh  thrçic don tip! 



DAI HQC THAI NGUYEN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRI1NG DI HQC CONG NGH Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 
THONG  TIN VA TRUYEN THONG 

S: 33/DH CNTT&TT Thai Nguyen, ngày 11 tháng 3 náin 2021 
V/v mOi tham gia tr& thành viên Chi hi FISU 

(Khoa — Tru?rng — Vin Cong ngh thông 
tin & Truyén thông) 

Kinhgi:..7 CJv.. ... 

Nhân k nim 20 nãm ngày truyn tMng cüa triimg (14/12/2001-14/12/2021) và 

gop phn thüc dy nghiên ctru phát trin Chuang trinh Chuyn dM s Qu6c gia. TrirO'ng 
Dai h9c Cong ngh Thông tin và Truyn thông - Dai  h9c Thai Nguyen phi hcip vài 
Vin Cong ngh Thông tin - Vin Han lam KH&CN Vit Narn th chirc Hi thào quc 

gia ln thtr XXIV "Mat s vn de ch9n 19c cüa Cong ngh Thông tin và Truyn 
thông", vi Chü d "Trz'tu n/ian 4w trong Chuyn &i s6" vit tt là VNICT. 

Nhân dip  nay, duc sir hu thun và bâo trg cüa Câu lac  b Khoa - Tnrng - 

Vin Cong ngh thông tin và Truyn thông Vit Nam (FISU), Trithng Dai  h9c Cong 

ngh Thông tin và Truyên thông dang cai t 1 thành l.p và ra mt Chi hi FISU Trung 

du-Min nüi phIa Bc. 

Câu lac  b FISU duçc chInh thfrc thành 1p vào ngày 06/4/2018 tai  Truräng  Dai 
h9c Cong ngh - Dai hçc Quc gia Ha Nôi. Câu lac  b là no'i t1i hi, kt ni, djnh hixàng, 

chia sê v dào tao Va nghiên cthi, d có ting nói chung tham gia vào các hoat dng phát 
trin giãng day, dào tao  và nghien cfru trong lTnh vçrc CNTT-TT cüa Ca nuc, mang lai 
lqi Ich chInh dáng cho các thành viên, dOng gOp tIch crc cho cong dng và x hi v các 
mt xây dng giáo trinh, c.p nht cong ngh mth, t chirc hti thâo, hi nghj khoa h9c Va 
dào tao,  dào  tao  cong ngh mài, xây dung các chng nhan chuyên mon chuyên sâu dat 
chun quc t và khu vrc, kt ni doanh nghip gOp phn dua Vit Nam sánh vai cãc 
cu'O'ng quc CNTT-TT trong khu vrc và trên th gi&i. 

D cong tác t chrc 1 thânh 1p va ra mt di.rçic long tr9ng, Trueing Dai  hçc 
Cong ngh Thông tin và Truy&n thông d xin phép Câu lac  b FISU duçic to chrc sir 
kin tin thành 1p Chi hi FISU Trung du - Min nüi phIa Bc trong thai gian diên ra 
H3i tháo J'WICTvào tháng 12/2021. Miic tiêu cüa Chi hi nh&m chia sé, trao di kiên 
thirc, kinh nghirn v CNTT-TT; và nghien ciru xay drng chuong trinh, rnic tiêu, chin 
luQ'c irng dirng CNTT-TT trong giài quyt nhng vn d thc tin a Trung du - Mien 
n1ii phIa B.c. Dng thai, Chi hi cüng là keith k& ni quãng bá hinh ãnh và xüc tiên 
tuyn sinh cUa các thành viên tharn gia. 

D hoat  dng cüa Chi hQi dt kt qua mong mun, Trumg trân tr9ng kInh rnài 
các truO'ng di h9c, cao d.ng cO dào tao  và nghien ciTru khoa h9c trong ITnh vrc CNTT-
TI dang k tham gia thành viên cüa Chi hi và giTri thông tin (theo rnu) v email: 
phongqlkhqhqtictu.edu.vn  trirac ngày 20/10/202 1. Dr kin trong tháng 11/202 1 së t 



Phüng Trung Nghia 

chirc 01 bui h9p bàn thão, trao di và thra ra nhtng th l hot dng, dr kin BCH Chi 

hi lam thai truó'c khi ra mt vào tháng 12/202 1. 

Ten do'n vi Hovàtên
Chrc

Diên thoai/Email 
v'1 

(NguO'i di din tham gia thành viên CLB) 

Thông tin chi tit, xin lien h vó'i: 

o PGS.TS. Phüng Trung Nghia - Hiu trumg TruO'ng Ei h9c Cong ngh 

Thông tin và Truyên thông, da chi email: ptnghiaictu.edu.vn  hoc s 
diênthoai: 0918 372 988. 

o PGS.TS. Nguyn Van Huân - Tru&ng phOng PhOng KH-CN&HTQT, 
Trumg Di hçc Cong ngh Thông tin và Truyn thông theo dja chi e-
mail: nvhuan@ictu.edu.vn  hoc qua s din thoi: 090 410 1008. 

Gui cht: Ten "Chi hç5i" rnói dtt,c dt dt kiln và së dicc tháo luân tqi cuc hQp 
dl thIng nhá't ten gi chung. 

Xin trân tr9ng cam on! 

Ni nhân:U 
-Nhistrên; 

- L.ru: VT, P. KH-CN&HTQT. 



VIv: Dông to chüc H,i thão quOc gia Ha N.3i, ng - A 

"Môt sO van dê chon bc cüa CNTT&TT" TRUONG DH HANG HAl VIET NAM 

THÔNG BAO M1I THAM GIA BONG TO CI 
Niy  

Chuyê'fl  
KInh gz'i: Các Di hçc, H9c vin, Tnr?ing Dai  hçc có 

A'  

H&THAO 

1n thir XXV nàm 2022. 

VIN HAN LAM 

KHOA HOC vA CONG NGH VN 
VIN CONG NGH THONG TIN 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tur do - Hanh phüc 

   

chirc hi thão quc gia v cong ngh thông tin và truyn thông. 

Hti tháo Qu& gia  "Mt s van d chçn 1Qc cüa Cong ngh thông tin và Truyên 

thông"  là din dan thuing niên d nhitng nguii lam cOng tác nghiên c1ru, trin khai, 

giáng diy và quán Ii trong linh vrc cong ngh thông tin và truyn thông trao di hçc 

thi4t, chia sé kinh nghim lrng diing và tim kim sir hçip tác. Dc bit hi thão khuyn 

khich các nhà khoa h9c tré, nghiên ci.'ru sinh, h9c viên cao hQc tham gia báo cáo trao di 

k& qua nghiên cüu và h9c t.p cüa minh. Hi tháo khuyn khich trilng bay giâi thiu các 

san phm khoa h9c cong ngh và nhirng k& qua nghiên ciru 1rng ding vào thirc tin. TInh 

dn thai dim hin tai,  hi thão dã din ra 23 1n vri thông tin chi tit v các ln t chüc 

dInh kern thông báo nay. Hi tháo ln thu XXIV thrçc Vin dng t chüc. cüng Tnrng 

Di h9c Cong ngh thông tin và truyn thông (ICTU) trong hai ngày 13 và 14 tháng 12 

näm 2021 tai  Thai Nguyen vài chU d chinh: "TrI tu nhán tio trong chuyn dôi st". 

D chun bj cho Hi tháo 1.n thu XXV nàrn 2022, Vin Cong ngh thông tin trân 

trong kInh mai các Dti h9c, HQC vin, Truang Dai  h9c, tham gia phi hçp dng t chirc. 

Vin Cong ngh thông tin cü TS. Ngô Hãi Anh (Din thoai: 0988.596.582; E-mail: 

ngohaianh@ioit.ac.vn)  lam dAu mi cho rni thông tin v cong vic t chüc Hi tháo. 

Xin trân trng thông báo và mong nhn duvc sir cong tác cüa các &m vj trong vic 

t chüc Hôi tháo näm 2022.!. 

Noi nhmn: 
- Nhu trên; 
-Luu:VT. 



GIOI THIU THÔNG TIN V 1191 THAO 

Hi thOo Quc gia "Mt s6 vn d chQn l9c cüa Cong ngh thông tin và Truyn thông"  do Vin 
Cong ngh thông tin — Vin Han lam Khoa h9c vO cong ngh Vit Nam sang 1p vã dng to chirc hang nAm 
cOng vài mt Tnthng Di hc trong ca nuOc, Hi thão là din dan tln.rông nién d nh0ng nguOi lam cong tâc 
nghiên ciru, trin khai, giãng dy và quàn I' trong linh vrc cong nghê thông tin và truyn thông trao d6i hpc 
thuât, chia sé kinh nghiérn irng di,mg và tim kini si,r hcip tác. Dc bit hi tháo khuyn khlch các nhà khoa 
hoc tré. nghiên cüu sinh, h9c viên cao h9c tham gia báo cáo trao di két qua nghiên cüu và h9c tp cOa minh. 
Hi thão khuyn khlch tnxng bay giâi thiu các san phâm khoa hQc cong ngh và nhOng kêt qua nghiên can 
img dmg vào th,rc tin. Tinh dn thi diem hin ti, hôi tháo dã din ra 23 lan, vói thông tin ye da dim và 
dan v dãng cai nhu dtthi dày. 

I. Hi tháo 1.n thr I ducic t6 chfrc tü ngày 5 dn ngày 7 tháng 8 nàm 1997 ti Dai  Lãi, Vinh PhOc. Dan vj 
clang cal:  Tnrông Di hQc Sir phm Ha Ni 2. 

2. Hôi tháo lan thfr II vài chü d "Tin hpc rng dtng" chrçic to chüc tr ngày 4 den ngày 6 tháng 8 nãin 1998 
tai Quy Nhcin, BInh Djnh. Dan vj clang cai:  Trtrrn Di hçc Sir pharn Quy Nh(rn. 

3. Hi thão Ian thir Ill vri chU dê "Cong ngh phan mem, cong nghip phân mém" dtrçic to chic tr ngày 9 
dn ngây 11 tháng 6 näm 2000 ti thinh phô Hue. Dan vj clAng cai:  Trirông Di hqc Khoa hyc Hue. 

4. Hi thão lan thu IV vOl chü dê "Dáo to nhân 1c cho cong nghip phãn mém" ducic t chfrc tir ngày 7 
dk ngày 9 tháng 6 nãm 2001 tai thành phô Hal Phông. Dcm vi clang cai:  Trirô'ng Di h9c Hang hãi 
Vit Nam. 

5. Hi thão Ian thu V vOl chU dê "Cong nghip phân mém" duqc to chüc tü ngày 5 dn ngày 7 tháng 6 nAm 
2002 ti thành phô Nha Trang. Dan vj clAng cai:  TrirOng Dai h9c Thüy sAn Nha Trang. 

6. Hi thAo lan thCr VI vOl chA dé "Xü l' ngôn ngik và da phixcing tin" duçic tO chi'xc ttr ngày 29 den ngày 
31 tháng 8nãin 2003 ti thành phô Thai Nguyen. Dan vj clang cai:  D3i h9c ThAi Nguyen. 

7. Hi thAo IAn thu vii dôi ten gi mOl  "MOt s6 vn d ch9n l9c cAa Cong ng thông fin và fruyn 
thông"  vOl chA dO "Giáo dic din tir tr xa" dtrçyc to chüc tfr ngày 18 clan ngày 20 tháng 8 nAm 2004 ti 
thAnh phô Dà NAng. Dan vj clang cal:  Di h9c BA Nng. 

8. Hi thAo lan thu viii vOl chA dO "MA nguOn mO" duqc to chrc tr ngAy 25 dOn ngày 27 thAng 8 nAm 
2005 ti thành ph Hi PhOng. Dan_vj clAng  caETnrngD$hçc. dAn 1$pHAiPhông.-_----   - 

9. Hj than lAn thr lx vOl chü dO "He thông thông tin quân lb" duçic to ch(rc ttr ngAy 15 dOn ngAy 17 tháng 
6 nAm 2006 t?i  thãnh phO Dà Lat.  Dan vj clang cal:  Di hçc DI Lt. 

10. HOi  thAo lAn th(r X vOl chO d "Các h thông thông minh" dhr?c t chc tfr ngAy 14 dOn ngày 15 tháng 9 
nAm 2007 ti thj xA PhAc Yen, Vinh PhAc. Dan vi clang cai:  TrirOng Di h9c Sir phm Ha Ni 2. 

11. Hi thAn IAn thu Xi vOl thu dé "Các h thông tinh toán di dng" ducic to chirc tU ngày 12 dOn ngAy 13 
tháng 6 nAm 2008 ti thAnh phô Hu& Dan vj clAng cai:  TruOng Dai h9c Khoa hyc Hu 

12. Hôi tháo 1n thu XII vOl chiX d "Phát hin tn thüc t& dO  lieu"  ducic to chi'rc tfr ngày 5 dOn ngày 6 tháng 
8 nAm 2009 tai  thành pM Biên HOa, DOng Nai. Dan vj clang cal:  TrirOng Di hQc L3c Hang. 

13. Hi thAo Ian th(r XIII vOl chO d "Các cOng ngh tinh toán hin dai"  duc tO ch(rc tr ngày 19 dOn ngay 
20 nAm 2010 tai  thAnh phô Hang YOn. Dan vi clang cal:  Trirrng Dal hQc Sir phm K5 thut Hung 
Yen. 

14. Hôi tháo l.n thu xiv vOl thO d "Các h thông M trq quyOt djnh" duçic tO chan tir ngAy 7 den ngAy 8 
thIng 10 nAm 2011 tai  thành phô Cn Thci. Dan vj clang cai:  Tririrug Di hçc Cn Tho. 

15. Hi thAn lAn th xv vOl chU d "11th toan khoa hQc"  diicc tO chOc tir ngAy 3 dOn ngAy 4 thang 12 nAm 
2012 tai HA Ni. Dan vi clang cal:  Vin Cong ngh thông tin. 

16. Hi thAn ln thu XVI vOl chO dê "An toàn báo  mOt  thông tin" dtrcyc to chCrc tit ngày 14 d&i ngày 15 thang 
11 nAm 2013 ti BA NAng. Dan vi clang cai:  TrirOng Di h9c Duy TAn. 

17. Hi thAo iAn thu XVII vOl chA cl "COng ngh mng vâ mng khOng day" ducsc tO chOc tir ngAy 30 den 
ngAy 31 tháng 10 nAm 2014 t?i  thành phO Buôn Ma ThuOt  — DAk Lak. Dan vj clang cai:  TruOng Di hçc 
Thy Nguyen. 

18. Hi thAn ln th XVIII vOl chU d "Xü 1' dü 1iu IOn" thrcic t chrc tr ngAy 5 dn ngày 6 thIng 11 nAm 
2015 tai thành phO HO Chi Minh. Dan vj dIng cal:  Trirrng Di h9c Nguyn TAt Thinh. 

19. HQi thAn lAn thu XIX vOk,hO d "Giáo diic din tir" dircrc to chuc tu ngAy 1 dn ngay 2 thIng 10 nIm 
2016 ti ThA do Ha Ni. Dan vj clang cai:  TrtrOng D3i hc Sir ph3m Hi Ni. 

20. Hi thIo IAn thO XX vOl cha do "An ninh không gian mng" ducvc to chic tCi ngAy 23 den ngAy 24 thAng 
11 nAm 2017 tai thành pM Quy Nhan — Binh Djnh. Dan v clang cal:  Trirông Di hçc Quy Nhcrn. 

21. Hi thAo IAn thO XXI vOl chA dA "Internet of Things" duqc to chOc tü ngày 27 dAn ngiy 28 thAng 7 nãm 
2018 tai Thanh HOa. Dan vj dAn cal:  Trirong D31 hçc HAng DOe. 

22. Hi thAo lan thu XXII vOl thU dO "ChuyOn dOi sO diOu hành kinh tO - xA hci trong CMCN 4.0" duqc tA 
chOc t& ngày 28 dAn ngAy 29 thAng 6 nAin 2019 ti Thai Blnh. Dan vj clAng cai:  Truông Di h9c ThAI 
BInh. 

23. Hi thão IAn thu XXIII vOl chU dO "Smart City" dtrçrc tA chuc tr ngAy 5 dAn ngAy 6 thAng 11 nAm 2020 
ti tinh QuIng Ninh. Dan vi clang cai:  TnrOng Di hçc Ha Long. 

24. Hôi thAo IAn thO XXIV sO dtrcrc to chOc tir ngAy 13 dOn ngAy 14 tháng 12 nam 2021 ti thInh phô Thai 
NguyOn. Dan vj clang cai:  Tnrung Dai h9c Cong ngh thông tin vi truyAn thông. 



HOI THAO QUOC CIA: MÔT SO VAN DE CHON LOC 

CCJA CONG NGHE THÔNG TIN vA TRUYEN THÔNG 
Vin Cong ngh thông tin & Triiông Di hoc Cong ngM thông tin và truyn thông 

Thai Nguyen  13- 14 / 12  /  2021. Website: https://vnict.vn  

THÔNG  BAQ  1 
U

HOi tho Qu6c gin ln thô XXIV Môt so ôn d chon bc cua Cong nghh thông tin vI Truyn thông (VNICT) do Vihn Cong nghh thông tin - ViOn Han lIm Kiwi hoc và Cong
U 

nghê Vilt Num VI TwOng Dii hoc Cong nghe thông tin và truyen  thông dng t chOc Cii Thai Nguyen yb các ngly 13-14 tháng 12 nlm 2021, vI Co sti thorn gin ph6i hop cüi Clu 

lac bO cbc Khon-TrioOng-Viên CNTT - TI Vit Nim (FISU). HOi tháo là dien dIn thuOng niên dê nh0ng nguOi ibm cong tác nghien cOu, triên khii, giáng dey vI qun I trong linh 

vuc cOng nghe thông tin và truyn thông trio dôi hoc thubt, chia sè kinh nghiem üng dung vl tim kiem sit hop tác DIc biêt hOi thIo khuyn khIch các nhà khoa hoc tr& nghiên 

cOu sinh, hoc viên coo hoc thorn gia báo cáo trio dôi kCt qua nghiên ciiu vI hoc tIp ciii rnlnh HOi thiio khuyen khIch trtrng bly gioi thiCu dc sin phlm khoa hoc cOng nghI vI 

nhiing kt qui nghiên ciiu irng dung yb thuc Hbn. ChO de chInh ciii hôi thio nlm noy TrI tue nhin tao trong chuyn dôi s. 

CAC CHU D CHiNH CUA HOI THAO 

Toàn yIn báo cáo DOng Trtt&ng Ban 
30 I 7 / 2021 TS Nguyen TwOng Thing, Vien Cong nghe thông tin 

TS Nguyen VOn Tio, Truang Dii hoc Cong nghê thông tin và truyn thông 

PGS. TS Phjjng Trung Nghia, Truang Dii hoc Cong nghe thông tin và truyen thông 

Thành viên 

TS D Dinh CuOng, TruOng Dpi hoc Cong nghe thông tin vb truyIn thông,  

PGS. TS Nguyen VOn Huln, Truang Dii hoc Cong ngFil thông tin và truyln thông 

TS Nguyen Nhu Son, ViIn COng nghe thông tin 

TS B'ui Th Thinh Quyen, Viln COng nghe thông tin 

Chep nhân däng k yCu 
30 / 9 / 2021 

Xuet bàn k yeu 
30 / 11 / 2021 

DOng k tham thi 
25 / 11 - 5 / 12 / 2021 

Tn tul nhOn tio 
Hoc may 
Xii I, phln tich dl lilu On 

• Xii I inh p1 thuc tii áo 
• Xii I ngOn ngl tu nhiln 
• Cac hI thông thông rninh 
• Iin-sinh hoc 
• COng nghê di phuang tuIn vI mO phOng 
• Truyin thong vl mang may tInh 
• An toln thông tin,  
• K9 thult dibu khiln. tu dOng hon. cac he thbng nhung 
• Co sO toIn hoc cho tin hoc 
• CNTT trong kinh tii-vo hOi 

TS Ngo HIi Anh 
ViCn Cong nghl thông tin 

ngohaianh@ioit.ac.vn  

098 859 6582 
IS Nguyen Dic Binh 
TruIng Dii hoc CNTT&TT 

ndbinh@ictu.edu.vn  
094 701 9219 

Vién Hin urn Khoo hoc vi cong nght 
Viêt Non, 

Vén Cong  nghO thông  tin 

TruOng  Doi hoc COng  nghE thông  on 
vi troyln thông  

COo lou bh can Khoo-TruOng-Vitn 
CNTT — TT ViOt Nan, 

IT 
FISU 

Hoc nOn Khoo hoc vi Cong nghi 

Top chi Thông  nm cv Trmmyôn thông  

TllNTIPTRUY11VTllONIi 

Dng Tnfóflg Ban 
PGS TS Nguyen Long Giang, Viln Cong nghe thông tin 
TS VI DOc Thai, Truang Dii hoc Cong nghl thông tin vI truyen thông 

Thành viCn 

GS. TS DIng Quing A, ViIn HIs tOrn Khoa hoc vI Cong nghI Vilt Nam 

TS Nguyen Thu Anh, ViIn Cong nghe thông tin 

IS Nguyen Viht Anh, Viln Cong nghO thông tin 

PGS. TS Hu'nh Ih Ihinh Binh, TruIng Dii hoc Bach Khoa HI NOi 

PGS. TS Nguyen Ihanh Blnh, Iruang Dii hoc Bach khoa DI Neng 

PGS. TS Pham Vilt Blnh, TruIng Dii hoc CNTT vI truybn thông 

GS. TS Nguyen BitIng, Viln Cong nght thông tin 

TS Nguyen VOn COn, TruIng Dii hoc K9 thult-Hlu cen CAND 

TS Pham Quc ChInh, SO Khoa hoc và Cong nghl Thai Nguyen 

TS Nguyen Ngoc Cuong, Cuc ANM vI PCTP sO dung CNC - BO Cong An 

PGS. TS Irinh Vibt CuIng, Twang Da, hoc Hng DOc 

TS NI Manh DIo, TruIng Dii hoc Cong nghiIp HI NOi 

TS Luong Khc Dinh, TruIng Dii hoc Hi Long 

PGS. TS DIng VOn DOc, Vibn Cong nghI thông tin 

PGS. TS LI Ba DIng, Viln Cong nghI thông tin 

PGS. TS Nguyen Diic DIng, ViIn COng nghI thong tin 

TS Ngô Qu6c DIng, Hoc viln Cong nghl Bitu chinh vien thông 

PGS TS Luong ThC DIng, Hc viên K9 thult MIt ml 

PGS. TS Pham Thinh Giang, Vien Cong nghI thông tin 

TS Nguyen Thi Thu HI, TruIng Dii hoc Diln buc 

IS Truong HI HIi, Twang DH Cong nghb thông tin vI truyeri thong 

PGS. TS Hunh Xuln Hilp, TruIng Dii hoc CCn Tho 

TS Nguyen H0u Nba, TruIng Dii hoc Cm Tho 

PGS. TS Nguyen Ngoc H6a, TruIng Dpi hoc Cong nghe - DHQG HI NOi 

PGS. TSKH Nguyen Xuln Huy, ViIn Cong nghl thông tin 

PGS. TS Trn DIng Hung, Twang Dii hoc Su phpm HI NOi 

TS Nguyen Quang Hung, Tip chI Thong tin Thông tin vI Truyen thông 

IS NguyCn Minh Huong, Twang Dai hoc Khou hoc vI cOng nghb HI NOt 

PGS. TS Biji Thu Urn, Hoc viCn K9 thult Quln sot 

PGS. IS Tren VOn Long, ViIn HIn bOrn Khoa hoc vI COng nghI Viêt Nam 

PGS. TS Ng6 Thbnh Long, Hoc viIn K9 thult QuIn sit 

PGS. TS Holng Vilt Long, TruIng Dii hoc K9 thult-HOu dn CAND 

TS NgO Hii Anh, ViIn Cong nghl thông tin 

ThS Duong Thi Nhung, TruIng Dii hoc Cong nghl thông tin vI truyin thông 

ThS NguyCn Trn Anh, Twang Dii hoc Cong nghl thong tin vI truyCn thông  

TS Nguyen Ihi Luong, Twang Dai hoc DI Lit 

PGS IS Luong Chi Mu. Viln Cong nghI thông tin 

PGS. TS Nguyen Th Hng Minh, TruIng Dpi hoc KHTN - DHQG HI NOi 

TS Nguyln Duy Minh, Twang OH Cong nghl thông tin vI truyn thông 

TS NguyCn Hài Minh, Twang OH Cong nghl thông tin vI truyen thông 

h-  IS Phim Ngoc Minh, 'c/tIn COng nghl thông tin 

. TS LI Quirig Minh, Dii hoc QuOc gin HI N6i 

TS Tren DOc NghTu, Viln Cong nghl thong tin 

PGS.TS LI Anh Phuong, Twang Dii hoc Sit phum Hue 

GS.TS Th Minh Phuong, Hoc viln Cong nghl Burn chinh Vien thông 

TS VI Vinh Quang, TruIng OH COng nghe thông tin vI truyin thông 

PGS. IS Nguyen  Hlu Qu'nh, TruIng Dii hoc Thiy boi 

PGS.TS. NgO Hmng Son, TruIng Dpi hoc Phenikaa 

PGS. IS LI Holng Son, Dii hoc Quc giu HI NOi 

PGS. IS Nguyen VOn Tim, ViIn Cong nght thong tin 

TS Tren Minh TIn, IwIng Dii hoc Giao thông vOn tii 

PGS. IS NgO Quc Tao, Viln Cong nghI thông tin 

PGS. IS Hutnh Quyet Theng, Twang Dii hoc Bach Khoa HI NOi 

IS Nguyln Iruang Ihng, Viên Cong nghI thông tin 

IS Iren IhiIn Ih1nh, TruIng Dpi hoc Quy Nhon 

GS. IS VI DOc Thi, TruIng Dii hoc ThOng Long 

IS Nguyen VOn Ihitn, Twang Dpi hoc Cong nghiIp HI NOt 

GS. IS Nguyen Ihinh Ihiy, Dii hoc Quc gin HI NOi 

TS Pham Ihi Thu Thiiy, Iruang Dii hoc Nhi Irang 

PGS.IS Iren Minh Triet, TruIng OHKH tu nhiln TPHCM 

TS LI Anh Iii, Truang Dai hoc Hi Long 

IS Holng D Ihinh 'rung, ViIn Cong nghe thong tin 

PGS. IS Thai Quang Vinh, Viln Cong nghe thông tin 

TS Nguyen Iren Quc Vinh, TruIng Dii hoc Su pharn 01 Nlng 

PGS. IS LI S9 Vinh, Twlng Dii hoc COng nghl - OHQG HI NOi 

PGS. IS LI Irong Vinh, Iruang Dii hoc KHTN - DHQG HI NOi 

PGS. IS VI Vilt VI, Dii hoc Quc gin HI NOi 

Cac bli gii thorn gin HOi tháo (theo dinh ding ciii IEEE. gii quo he thIng EasyChair. https://easychair.org/conferences/?conf=vnict2021)  cO chat luong tOt sau khi 
qua vIng phán biln si duoc ta chon dIng trin k' yb cO ml sO ISBN, duoc xumt ban bOi NXB Khoa hoc v1 K9 thult (BO Khoa hoc v1 Cong nghl), Môt sO bli xut 
sac (tibng Anh/tibng Vilt) sl duoc chon dIng trin Chuyln sin Các cong tr'inh nghien clu, phat triln vl Cong dung Cong nghe Thông tin vI Truybn thông (Tip chi 
Thông tin v1 Truyin thông - BO Thong tin v1 Troybn thông). 

Cac bli duic chon dOng Ki ybu hoOc lap chI phai duoc It nhlt môt tác giá trinh bly slide tai hOi than, 

Dia diem diCn ra hot thao: Trtfecng Oai hoc Cong nghê thông tin cia truybn thOng, Thai Nguyen. Website: https://vnict.vn  
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