Thông báo số 1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA
NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam,
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam phối hợp cùng Học viện Kỹ thuật Mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan khoa học,
các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để tổ chức Hội nghị khoa học quốc
gia lần thứ XV về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin".
Chủ đề chính của Hội nghị "An toàn và bảo mật thông tin trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần
thứ IV". Tuy nhiên, do truyền thống của Hội nghị nên cũng không hạn chế về nội dung. Hội nghị
năm nay được sự bảo trợ chuyên môn của 3 cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông
tin – truyền thông là Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ Thông tin
& Truyền thông Thái Nguyên, Viện Công nghệ Thông tin – ĐHQGHN. Ở Hội nghị FAIR'2022 này,
các đơn vị bảo trợ chuyên môn sẽ tổ chức workshop "Một số vấn đề thời sự của Cách mạng
Công nghiệp lần thứ IV" liên quan đến phạm vi công nghệ và ứng dụng CNTT, bảo mật và an
toàn thông tin trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.
FAIR lần thứ XV (FAIR'2022), tổ chức trong khuôn viên Học viện Kỹ thuật Mật mã, Hà Nội vào 2
ngày: Thứ Năm và Thứ Sáu, 03 - 04/11/2022.
Một số thời hạn:
 Nộp tóm tắt:
 Nộp toàn văn:
 Thông báo chấp nhận:
Thông báo:
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 Hội nghị phí: 500.000 đồng/đại biểu (sinh viên đại học có báo cáo được miễn)
 Thông báo chấp nhận sẽ được đăng trên website của FAIR (http://fair.conf.vn)
 Những bài được chấp nhận sẽ được đăng trong kỷ yếu của FAIR.

