Trong nhng va nm qua, Vin KH&CN tính toán ã thu hút các chuyên gia, nhà khoa hc Vit kiu quay v óng góp, xây
dng TP theo úng nh hng ca UBND TP và t c nhiu kt qu khi sc trong hot ng nghiên cu khoa hc, công b quc t i vi
lnh vc y - sinh hc và hóa hc...

TS. Nguyn Vit Dng, Giám c S KH&CN TP. HCM, chia s: "Chúng tôi hy vng trong thi gian ti, Vin KH&CN tính toán
không ch y mnh nghiên cu khoa hc c bn, mà còn tip tc quan tâm gii quyt các bài toán cp bách khác gn lin vi mc
tiêu phát trin ca TP liên quan n chng ngp, kt xe, gim ô nhim và các bài toán ng dng trong kinh t - xã hi".
Chng trình nm nay thu hút nhiu nhà khoa hc, chuyên gia trong các lnh vc liên quan n trí tu nhân to, máy hc và ng
dng ca công ngh thông tin trong vic h tr gii c nhiu bài toán ngày càng phc tp.
Hi tho nm nay cng trùng vi dp k nim 10 nm hot ng ca Vin KH&CN tính toán. Mt trong nhng mc tiêu hot ng ca Vin
KH&CN tính toán t nhng ngày u thành lp là kt hp vi mng li các trng i hc, vin nghiên cu ào to nhân lc trong lnh vc
tính toán Vit Nam.
Ngoài các sn phm là các bài báo công b bài báo quc t, t nm 2016, vin ã trin khai mt s nhim v nh hng ng dng phc
v s phát trin ca TP và bc u thu c kt qu rt kh quan:
- "Xây dng h thng d báo cht lng không khí vùng TP. HCM" do GS.TS Nguyn K Phùng làm ch nhim và “Xây dng
WEBGIS tính toán ch s cht lng nc và cht lng không khí TP. HCM” do TS. Dng Th Thúy Nga làm ch nhim nhim v.
- Nhim v “Phát trin h thng h tr t ng to biên bn cuc hp s dng công ngh nhn dng ting nói” do PGS.TS V Hi Quân làm
ch nhim nhim v vi sn phm là mt phn mm ng dng th nghim cho các cuc hp Quc hi. Phn mm c ánh giá là ng dng
các k thut mi ca trí tu nhân to nhn dng ging nói chuyn sang vn bn ting Vit vi chính xác hn 80%.
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