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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 666 /VHL-UDTKCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

V/v khảo sát thông tin hiện trạng ứng dụng
công nghệ thông tin trong khai thác dữ liệu
và tính toán hiệu năng cao.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các đơn vị nghiên cứu trực thuộc
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao Viện Hàn lâm KHCNVN (Sau
đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) về việc Triển khai xây dựng Trung tâm cấp quốc gia
về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao theo Quyết định số 127/QĐ-TTg
ngày 26/01/2021. Viện Hàn lâm đã thành lập Tổ công tác nhiệm vụ Xây dựng Đề
án “Xây dựng Trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng
cao trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” theo Quyết định
1915/QĐ-VHL ngày 15/11/2021.
Để thu thập các thông tin liên quan phục vụ xây dựng Đề án, Viện Hàn lâm
ban hành Phiếu khảo sát đến các đơn vị nghiên cứu để cung cấp thông tin theo các
nội dung liên quan đến hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác dữ
liệu và tính toán hiệu năng cao có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Phiếu khảo sát được
gửi kèm).
Đây là nhiệm vụ quan trọng của Viện Hàn lâm, đề nghị các đơn vị cung cấp
đầy đủ thông tin và gửi Phiếu khảo sát gửi về Viện Hàn lâm qua Ban Ứng dụng và
Triển khai công nghệ trước ngày 15/04/2022 (Bản mềm qua thư điện tử theo địa
chỉ: thangtran73@gmail.com). Mọi chi tiết xin liên hệ chuyên viên Doãn Thị Hiền
Dung, số điện thoại: 0986755389; E-mail: dungctxh1@gmail.com./.
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