Tham d l khi ng có Phó th tng V c am; ông Chu Ngc Anh, B trng B Khoa hc và công ngh; anh Lê
Quc Phong, Bí th th nht Trung ng oàn; anh Nguyn Anh Tun, Bí th Trung ng oàn; ông Nguyn Mnh
Hùng, Tng giám c Tp oàn Vin thông quân i cùng i din các ban, b, ngành, a phng.

Bm nút khi ng H tri thc Vit s hóa
Là h sinh thái tng hp tri thc trên nhiu lnh vc ngành ngh nhm chia s tri thc, c v sáng to, kt ni cng ng
vì tng lai Vit Nam, H tri thc Vit s hoá do B KH&CN t chc vi s ch trì ca Phó th tng V c am ã c bm nút
khi ng úng vào thi gian ht sc c bit ca nm mi ó là lúc 10 gi 10 phút 10 giây ngày 01.01.2018. H tri thc
Vit s hóa gm 4 phân h ó là:
- H tri thc: tng hp mi tri thc Vit s hóa ca án, ng thi là mô hình biu din tri thc dng cây c lp, cho phép
cng ng tham gia.
- D liu m: là kho d liu khng l c óng góp bi các c quan Nhà nc, các t chc, oàn th và t nhân, cng ng,
doanh nghip và c bit là tng ngi dân.
- Ngân hàng hi - áp: cung cp các ng dng mi ngi dân có th t câu hi v bt c lnh vc gì, âu, vào bt c thi
im nào.
- Kho ng dng: là nn tng tt c các nhà phát trin c lp có th kt ni và phát hành ng dng.
B trng Chu Ngc Anh ã chia s, B KH&CN c chính ph giao làm nòng ct huy ng các c quan, doanh
nghip, cng ng tham gia nhng iu quan trng trong thi gian ti là c cng ng cùng tham gia vào H tri thc
Vit s hóa. "Vic to lp, chia s, khai thác và s dng H tri thc Vit s hóa mt cách sâu rng trong xã hi là tin
nâng cao trí tu ca mi tng lp nhân dân, nng lc i mi sáng to các ngành, các lnh vc trong bi cnh ca
cuc CMCN 4.0”, B trng cng ã nhn mnh khi phát biu ti bui L.

i din các n v ký kt tham gia án H tri thc Vit s hoá
t nc nói chung hay thành ph à Nng nói riêng mun phát trin mnh thì phi khi dy c nim am mê sáng to,
nâng cao dân trí và tng cng c tim lc KH&CN. Chính vì vy, ti l khi ng, S KH&CN thành ph à Nng ã
tình nguyn ký cam kt tham gia án cùng vi i din hàng lot các B, ngành, C quan chính ph, i din các
tnh thành, n v giáo dc, nghiên cu, doanh nghip vin thông, công ty khi nghip, din àn Mng xã hi,
Ngân hàng và c các cá nhân.
H tri thc Vit s hóa c xây dng hng ti mc tiêu xây dng mt h tri thc tng hp trong mi lnh vc, góp phn thúc
y, to iu kin mi ngi dân hc tp, làm ch tri thc, tng cng nghiên cu sáng to, ng dng tin b KH&CN, góp
phn thúc y phát trin t nc, phát trin thành ph trong thi gian ti.

V Th Bích Hu

