
Thứ Năm 23/3/2017 

Ngày Thống kê 2017:  
Thống kê trong Khoa học dữ liệu và Dữ liệu lớn 

Đại học Khoa học Tự nhiên 
 

 

Thông báo số I 

 

Thực hiện chủ trương của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về 

thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học liên ngành, và tiếp nối kết 

quả của Ngày Thống kê 2015 và 2016, Bộ môn Xác suất-Thống kê, 

Khoa Toán – Cơ – Tin học lập kế hoạch tổ chức hội nghị Thống kê 

lần III năm 2017 vào Thứ Năm 23/3/2017: 

 

“Ngày thống kê 2017: 

Thống kê trong Khoa học dữ liệu và Dữ liệu lớn” 
 

Hội nghị là diễn đàn trao đổi nghiên cứu giữa các cán bộ giảng dạy, 

cán bộ nghiên cứu, học viên cao học, nghiên cứu sinh tại các đơn vị 

trong và ngoài Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có nhu cầu sử 

dụng Thống kê và làm việc trên tài nguyên số liệu. 

 

Hội nghị có sự tham gia trực tiếp của GS. Werner Stuetzle, Hiệu 

trưởng Trường tổng hợp, Đại học Washington, Seattle, Mỹ. Ủng hộ 

cho Hội thảo, GS. Stuetzle sẽ trực tiếp giảng dạy một Khóa học 

ngắn (10 giờ) với chủ đề: 

 

“Cluster Analysis - Các phương pháp chia cụm dữ liệu” 

GS. Werner Stuetzle, Đại học Washington, Seattle, Mỹ 

 

Thông tin chi tiết của Khóa học ngắn có tại trang web Tư vấn 

Thống kê: http://mim.hus.vnu.edu.vn/statisticalconsulting . 
 

Hội nghị chào đón sự tham gia của các nhà nghiên cứu và các 

chuyên gia trong nước và quốc tế ở nhiều lĩnh vực hiện đang công 

tác tại Việt Nam. 
 

 

 

Ngày Thống kê 2017 là dịp trao đổi, thảo luận về: 

 
i) Các kết quả hợp tác nghiên cứu và ứng dụng thống kê đã/đang 

thực hiện; 

ii) Vấn đề phân loại thông tin và quan hệ giữa các trường thông tin;  

iii) Xu thế “Big Data” và các thách thức thống kê; 

iv) Các đề xuất trong giảng dạy và nghiên cứu thống kê. 

 

Ban tổ chức: GS. TSKH. Đặng Hùng Thắng (Đồng trưởng ban),  

TS. Trịnh Quốc Anh (Đồng trưởng ban), TS. Trần Mạnh Cường, TS. 

Nguyễn Thịnh, TS. Tạ Công Sơn, TS. Hoàng Thị Phương Thảo, TS. 

Phạm Đình Tùng, TS. Lê Vĩ, CN. Tô Thị Vân Anh, CN. Bùi Khánh 

Hằng. 

 

Đăng ký tham dự, báo cáo 

 

+ Việc đăng ký tham dự Hội nghị và Khóa học ngắn được thực 

hiện theo hình thức online. Kính mời các đại biểu đăng ký thông 

tin tham dự tại trang web Tư vấn Thống kê: 

http://mim.hus.vnu.edu.vn/statisticalconsulting 

trước 24h00 giờ ngày 21/3/2017. 

+ Gửi Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu hoặc tóm tắt các vấn đề 

liên quan đến nhu cầu Thống kê tới địa chỉ trinhquocanh@hus.edu.vn  

trước 24h00 giờ ngày 20/3/2017. 

+ Bộ môn Xác suất Thống kê sẽ cử cán bộ sang làm việc trực 

tiếp với các đơn vị khi nhận được yêu cầu. 

 

Kinh phí tham dự hội nghị: 

+ Các đại biểu không phải đóng phí tham dự Hội nghị. 

+ Các đại biểu không phải đóng phí tham dự Khóa học ngắn. 

+ Hội nghị sẽ bố trí tiệc trà và cho các đại biểu dự hội nghị. 

 

Địa chỉ liên hệ: Để biết thêm thông tin chi tiết về hội nghị xin liên 

hệ với TS. Phạm Đình Tùng (tungphd85@gmail.com; 0913069272) 

hoặc các thành viên khác trong Ban tổ chức. 

 

Dự kiến chương trình: Sáng 8h30 – 11h30; Chiều 13h30 - 16h00 
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