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Khởi động Dự án Nâng cao năng lực nữ lãnh đạo 

 Chiều 20/1/2022, tại Đại Học Quốc Gia Hà
Nội (ĐHQGHN) đã diễn ra lễ khởi động Dự án
“Nâng cao năng lực nữ lãnh đạo trong giáo
dục đại học hướng tới thời đại chuyển đổi số
và toàn cầu hóa” theo hình thức trực tiếp kết
hợp online. Viện Công nghệ Thông tin,
ĐHQGHN là cơ quan chủ trì dự án; Câu lạc bộ
Nhà khoa học ĐHQGHN chủ trì chuyên môn
dự án.

Tham dự phiên khởi động có bà Hoàng Vân
Anh, Giám đốc Chương trình Giáo dục và Xã
hội, Hội đồng Anh cùng đại diện lãnh đạo của
Đại học Coventry (Vương quốc Anh), Trường
Đại học Phenikaa, Trường Đại học Kinh tế &
Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
cùng đại diện một số học viện, đại học của
Việt Nam.

Dự án nhằm nâng cao chất lượng, thúc đẩy quốc tế
hóa giáo dục đại học; thúc đẩy sự tham gia nhiều
hơn của nữ giới trong lãnh đạo đại học. Thông qua
dự án, nhà tài trợ Hội đồng Anh mong muốn phát
triển năng lực lãnh đạo cho các trường đại học
nhằm tăng cường quản trị, tự chủ và thúc đẩy hòa
nhập, bình đẳng trong lãnh đạo giáo dục đại học
bằng việc hỗ trợ tăng cường tham gia nhiều hơn của
nữ giới trong các chương trình hợp tác phát triển
giáo dục đại học.

Dự án được kì vọng giúp tạo dựng mạng lưới nữ lãnh
đạo của các Đại học Vương quốc Anh, Việt Nam và
ASEAN, góp phần hiện thực hóa chiến lược của
ĐHQGHN nói riêng và sự nghiệp đổi mới giáo dục đại
học Việt Nam nói chung. Thông tin chi tiết có tại đây

Nhằm thúc đẩy hoạt động
nghiên cứu và phát triển các vi
xử lý, hệ thống trên chip sử
dụng kiến trúc tập lệnh mở
RISC-V tại Việt Nam, Viện Công
nghệ Thông tin - Đại học Quốc
gia Hà Nội phối hợp với Hiệp hội
RISC-V Nhật Bản đã tổ chức
thành công Hội thảo RISC-V
Việt Nam 2022 vào ngày
15/1/2022.

Hội thảo RISC-V Việt Nam 2022
bao gồm 12 báo cáo trình bày
của các nhóm đến từ các viện
nghiên cứu và doanh nghiệp ở
Việt Nam, Ấn Độ và Nhật Bản. 

Các tác giả đã trình bày nhiều khía
cạnh khác nhau trong hệ sinh thái
RISC-V bao gồm các nền tảng phần
cứng và phần mềm; các vấn đề về
bảo mật và an toàn thông tin ở mức
phần cứng cho vi xử lý RISC-V; thực
thi các hệ thống trên chip dùng
chip vi xử lý RISC-V và thiết kế các
khối tăng tốc cho hệ thống RISC-V.
Điểm nổi bật tại Hội thảo RISC-V
Việt Nam 2022 là bài trình bày về kế
hoạch phát triển các vi điều khiển
RISC-V cho nhiều ứng dụng khác
nhau của Renesas, Nhật Bản và bài
trình bày về chiến lược phát các hệ
thống dùng kiến trúc tập lệnh mở
RISC-V tại Viện Nghiên cứu công
nghệ Madras, Ấn độ. 

Đây là cơ hội cho các
doanh nghiệp và các nhà
nghiên cứu của Việt Nam
để làm chủ công nghệ
thiết kế các vi điều khiển
dùng kiến trúc tập lệnh
mở RISC-V và phát triển
các công nghệ mới dựa
trên chúng như Internet
vạn vật và trí tuệ nhân
tạo.
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