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Ngày 28/12/2021, trong khuôn khổ dự án “Phát triển
môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi
khí hậu thành phố Đồng Hới vay vốn Ngân hàng
Phát triển Châu Á (ADB)”, Trung tâm Động lực học
Thủy khí Môi trường (CEFD, trường Đại Học Khoa Học
Tự Nhiên) cùng đơn vị tư vấn, phối hợp với Ban Quản
lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố
Đồng Hới đồng tổ chức Hội thảo Tổng kết gói thầu
DH/C1: Quản lý tích hợp bờ biển thành phố Đồng
Hới.  Buổi hội thảo được tổ chức theo hình thức trực
tiếp kết hợp trực tuyến. 

Hội thảo Tổng kết gói thầu Quản lý tích hợp
bờ biển thành phố Đồng Hới

Chủ trì Hội thảo là ông Đoàn Thanh Sơn – Phó
Giám đốc Ban quản lý Dự án Môi trường và
Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới (Ban
QLDA). Tại điểm cầu trực tiếp diễn ra ở TP.
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, có sự hiện diện của
đại diện các Sở, ban ngành tỉnh Quảng Bình và
PGS.TS. Trần Ngọc Anh - Giám đốc CEFD, đại
diện liên danh tư vấn.

Hội thảo đã khép lại với những đánh giá tốt từ
các chuyên gia, các nhà khoa học cũng như
đại diện các Sở, ban ngành tỉnh Quảng Bình. 

Ngày 14/01/2022, Viện Công
nghệ Thông tin đã tổ chức buổi
hội thảo về chủ đề “Deep
learning và Blockchain”, thu
hút khoảng 60 nhà khoa học,
giảng viên, nghiên cứu sinh đến
từ các Viện nghiên cứu và
trường Đại học.

 Cải tiến mạng học sâu do TS. Đinh
Viết Sang, hiện công tác tại Trường
Công nghệ Thông tin và Truyền thông
– Đại học Bách khoa Hà nội trình bày.
Đây là những nghiên cứu mới cập
nhật và đặc biệt nhấn mạnh đến các
hướng hứa hẹn có thể cải tiến làm
tăng chất lượng cho mạng học sâu U-
net. 

“Blockchain 3.0 cơ hội và thách thức”
của ThS. Nguyễn Anh Tiến, Điều hành
phòng họp phía Đông- Cardano
Project Catalyst - Eastern Town hall
và ThS. Đỗ Ngọc Minh, Phòng CSDL và
HTTT, Viện CNTT, ĐHQGHN. Nội dung
báo cáo giới thiệu về các thế hệ
blockchain, các thách thức hiện có
với các nền tảng blockchain, các đặc
tính của blockchain thế hệ mới. 

Chủ đề báo cáo hội thảo:

Thông qua những seminar
thường niên này, các nhà
khoa học của Viện Công nghệ
Thông tin – Đại học Quốc gia
Hà Nội hy vọng sẽ có thêm cơ
hội chia sẻ với các nhà khoa
học trong cộng đồng, đồng
thời kết nối các nhóm nghiên
cứu để có thể cùng nhau giải
quyết các bài toán thực tiễn
một cách hiệu quả.

Hội thảo về Deep learning và Blockchain


