
Trung tâm xuất sắc này sẽ gồm những
người sử dụng và phát triển dữ liệu lớn
của Trường ĐHKHTN dựa trên nền tảng
điện toán đám mây của Amazon và
các dịch vụ xử lý dữ liệu lớn của
DataBricks. Trung tâm có thể kết nối với
các trường đại học trọng điểm khác tại
khu vực miền Trung và miền Nam để
cùng hợp tác nghiên cứu và phát triển.

Chia sẻ tại buổi làm việc PGS.TS. Trần
Quốc Bình - Phó Hiệu trưởng Trường
ĐHKHTN khẳng định Nhà trường rất sẵn
sàng tham gia vào dự án. PGS.TS. Trần
Quốc Bình hy vọng thông qua dự án
các nhà khoa học, cán bộ và giảng
viên của Nhà trường có thể góp một
phần vào việc thay đổi nhận thức trong
việc xã hội hóa dữ liệu tại nước ta. Đại
diện Khoa Toán - Cơ - Tin học, PGS.TS.
Phó Đức Tài đánh giá việc tham gia
vào dự án sẽ mang lại cơ hội tốt không
những cho giảng viên mà cả sinh viên
của Khoa trong các hoạt động nghiên
cứu và học tập.

Ngày 28/9/2022, PGS.TS. Trần Quốc Bình
- Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại
diện lãnh đạo và cán bộ Khoa Toán - Cơ
- Tin học đã có buổi làm việc và trao đổi
cơ hội hợp tác nghiên cứu với đại diện Tổ
chức Ngân hàng Thế giới. 

Trong buổi làm việc, phía đại diện Ngân
hàng thế giới là ngài Kai Kaiser - Nhà
Kinh tế học cao cấp (Senior Economist)
và bà Trần Thị Lan Hương - Trưởng dự án
mong muốn thúc đẩy hợp tác với Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) và
Trung tâm Khoa học Dữ liệu của Nhà
trường trong lĩnh vực khoa học dữ liệu
và hướng tới xây dựng một trung tâm
Xuất sắc. Trung tâm được xây dựng với
mục đích giải quyết những vướng mắc
về đối mới cơ cấu trong khu vực công
bằng cách thiết kế tập trung vào giải
quyết vấn đề và lấy người dùng làm
trung tâm, thể hiện hiệu quả của các
công cụ đơn giản để hỗ trợ công chức,
viên chức. 
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