
 

 

 
 

NVIDIA GTC 2022 sẽ khai mạc với bài phát biểu quan trọng từ Giám đốc 
điều hành Jensen Huang cho các sản phẩm mới cùng hơn 900 phiên thảo 

luận từ các nhà lãnh đạo trong ngành và AI 
 

Hội nghị là nơi nhiều nhà công nghệ hàng đầu xuất hiện như Deloitte, Epic 
Games, Mercedes-Benz, Microsoft, Pfizer, Sony, Visa, Walt Disney, Zoom và nhiều 

hơn nữa cho đến nay 

 
 
VIETNAM—GTC—14 February, 2022—NVIDIA hôm nay đã thông báo rằng họ sẽ tổ chức hội 

nghị ảo GTC 2022 từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 3, với bài phát biểu mang đầy tin tức của người 

sáng lập và Giám đốc điều hành Jensen Huang cùng hơn 900 phiên thảo luận từ 1.400 diễn giả, 

bao gồm một số diễn giả hàng đầu thế giới , các nhà nghiên cứu và nhà lãnh đạo trong ngành AI, 

máy tính hiệu suất cao và đồ họa.  

 

Đăng ký miễn phí và ngay bây giờ tại https://www.nvidia.com/gtc. 

 

Bài phát biểu quan trọng của ông Huang sẽ được phát trực tiếp vào 8 giờ sáng ngày thứ Ba, 22 

tháng 3 theo giờ Thái Bình Dương và sẽ được phát lại theo yêu cầu sau đó. Người tham dự 

không cần đăng ký để xem bài phát biểu trên. 

 

“Là một trong những hội nghị AI hàng đầu thế giới, GTC mang đến một cơ hội duy nhất để giúp 

giải quyết những thách thức to lớn và xác định lại tương lai cho các nhà phát triển, nhà nghiên 

cứu và người ra quyết định trong các ngành, học viện, doanh nghiệp và chính phủ” Greg Estes, 

phó chủ tịch Phát Triển Chương Trình tại NVIDIA chia sẻ “Đây là một nguồn nội dung tuyệt vời và 

là cơ hội cho những người tham dự ở mọi cấp độ để nâng cao kiến thức của họ cũng như tạo ra 

những kết nối mới.” 

 

https://www.nvidia.com/gtc/?ncid=GTC-NVMETU
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GTC này sẽ tập trung vào tính toán tăng tốc(accelerated computing), học sâu (deep learning), 

khoa học dữ liệu, cặp song sinh kỹ thuật số, mạng, điện toán lượng tử và điện toán trong trung 

tâm dữ liệu, đám mây và biên (edge). Sẽ có hơn 20 phiên thảo luận dành riêng về cách AI có thể 

giúp hình dung và sâu hơn về khoa học khí hậu. 

 

Các diễn giả đáng chú ý tại GTC: 

 

● Andrew Ng, người sáng lập DeepLearning.AI, sáng lập và Giám đốc điều hành của 

Landing AI 

● GS. Tiến sĩ Bjorn Stevens, giám đốc điều hành và giám đốc bộ phận Khí quyển trong Hệ 

thống Trái đất, Viện Khí tượng Max Planck 

● GS. Chelsea Finn, trợ lý giáo sư khoa học máy tính, Đại học Stanford 

● Hao Yang, phó chủ tịch nghiên cứu AI, Visa 

● Jack Jin, kỹ sư chính về máy học hồng ngoại, Zoom 

● Joe Ucuzoglu, Giám đốc điều hành, Deloitte U.S. 

● Lidia Fonseca, giám đốc kỹ thuật số và công nghệ, Pfizer 

● Magnus Östberg, Giám đốc phần mềm, Mercedes-Benz AG 

● Marc Petit, tổng giám đốc Unreal Engine, Epic Games 

● Markus Gross, phó chủ tịch bộ phận nghiên cứu, Walt Disney Studios 

● Michael Russinovich, CTO và thành viên kỹ thuật, Microsoft Azure 

● Natalya Tatarchuk, giám đốc đồ họa toàn cầu, Unity 

● Peter Stone, giám đốc điều hành, Sony AI và giáo sư khoa học máy tính, Đại học Texas, 

Austin 

● Yu Liu, giám đốc AI, Meta 

● Zoe Lofgren, thành viên Quốc hội, Hạ viện Hoa Kỳ 

 

Các tổ chức khác tham gia bao gồm Amazon, Autodesk, Barclays, Bloomberg, Cisco, Cornell 

University, DeepMind, Dell Technologies, Ericsson, Flipkart, Google Brain, Lockheed Martin, 

NASA, NFL, Snap, US Air Force và VMware. 
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Cơ hội học hỏi và phát triển 

GTC cung cấp cho người tham gia ở tất cả các giai đoạn sự nghiệp của họ cơ hội học hỏi và phát 

triển vượt trội - với hầu hết các buổi thảo luận có thể tham gia miễn phí. 

 

Sự kiện bắt đầu với Ngày Học Hỏi (Learning Day), dành cho tất cả các cấp độ và nền tảng, vào 

Thứ Hai, ngày 21 tháng 3 và tiếp tục vào phần còn lại của tuần với các phiên bằng bốn ngôn ngữ 

trên nhiều múi giờ. Từ các phiên về điện toán GPU và hội thảo về AI, sẽ có mang đến nhiều cơ 

hội học tập và đào tạo dành cho sinh viên, nhà phát triển và chuyên gia với các buổi nói chuyện 

về công nghệ từ các chuyên gia của NVIDIA, bao gồm từ Học viện Học sâu của NVIDIA (NVIDIA’s 

Deep Learning Institute - DLI) và Học viện NVIDIA (NVIDIA Academy). 

 

 

Sinh viên và các chuyên gia có thể tham gia các khóa học giới thiệu về học sâu và chế tạo robot. 

Họ cũng có thể truy cập các phiên thảo luận như "Công thức phù hợp để thành công bằng AI: 

Thông tin chi tiết từ AI High Performance" và "Học sâu phân cấp" cũng như bài giảng "5 bước để 

bắt đầu sự nghiệp trong AI", với sự tham gia của Sheila Beladinejad, chủ tịch của tổ chức Phụ nữ 

trong AI & Robotics và David Ajoku, người sáng lập Aware.ai. 

 

Các nhà phát triển có kinh nghiệm hơn có thể đăng ký các khóa học về DLI khác nhau, bao gồm 

20 phiên ngắn ngày miễn phí và 17 hội thảo cả ngày, để tìm hiểu sâu hơn về AI và nhận chứng 

chỉ DLI. Từ ngày 21 tháng 2 đến cuối tháng 3, các thành viên mới của Chương trình nhà phát 

triển của NVIDIA (NVIDIA’s Developer Program) có thể có quyền truy cập vào khóa học GTC DLI 

bổ sung khi họ đăng ký. 

 

Được phát triển cho các chuyên gia CNTT, Học viện NVIDIA sẽ tổ chức các chương trình đào tạo 

có chứng nhận về trung tâm dữ liệu, InfiniBand, cơ sở hạ tầng CNTT và hệ thống mạng. Chương 

trình bao gồm các buổi đào tạo có người hướng dẫn, các khóa học theo trình độ của bản thân và 

các bài kiểm tra chứng nhận có giám sát. 

 

Tất cả các buổi hội thảo và phiên họp đều được dẫn dắt bởi các giảng viên được đào tạo, có 

chứng chỉ DLI, từ NVIDIA hoặc các đối tác và cộng tác viên là chuyên gia trong lĩnh vực của họ. 

  

https://www.nvidia.com/en-us/training/
https://www.nvidia.com/en-us/training/
https://academy.nvidia.com/en/
https://developer.nvidia.com/developer-program


  Page 4 

 

Hỗ trợ hệ sinh thái AI cho tất cả mọi người 

Là một phần trong cam kết của NVIDIA trong nỗ lực làm cho AI có thể được truy cập từ tất cả 

cộng đồng nhà phát triển và các thị trường mới nổi. Sẽ có nhiều phiên thảo luận hướng dẫn cho 

các nhà phát triển và công ty khởi nghiệp ở các nền kinh tế mới nổi cách xây dựng và mở rộng AI 

cũng như khoa học dữ liệu. Các phiên cho các thị trường mới nổi bao gồm “Hướng đến châu Phi 

để phát triển trí tuệ nhân tạo” và “Dân chủ hóa AI trong các thị trường mới nổi thông qua Liên 

minh AI thống nhất”. 

 

NVIDIA cũng đang cung cấp các khoản tín dụng miễn phí cho các khóa học DLI tới các cơ sở phục 

vụ thiểu số, từ các trường cao đẳng cộng đồng đến các trường cao đẳng và đại học của người da 

màu. 

 

Tiêu điểm về khởi nghiệp 

NVIDIA Inception, một chương trình toàn cầu nhằm nuôi dưỡng các công ty khởi nghiệp tiên 

tiến với hơn 9.000 thành viên, sẽ tổ chức các chương trình sẽ giúp các công ty mới nổi xây dựng 

và phát triển doanh nghiệp của họ cũng như có được kiến thức về ngành nghề của họ. 

  

Chương trình trên bao gồm các phiên tập trung vào VC cho các chủ đề như Omniverse và điện 

toán lượng tử, cũng như các phiên do NVIDIA và các công ty khởi nghiệp trên toàn cầu dẫn đầu 

về AI, hệ thống tự hành, khoa học khí hậu, an ninh mạng, chăm sóc sức khỏe và cặp song sinh kỹ 

thuật số, trong số các chủ đề khác. 

 

Thông tin về NVIDIA 
Phát minh GPU của NVIDIA (NASDAQ: NVDA) vào năm 1999 đã thúc đẩy sự phát triển của thị 
trường game PC và đã định nghĩa lại đồ họa máy tính hiện đại, tính toán hiệu suất cao và trí tuệ 
nhân tạo. Công việc tiên phong của công ty trong lĩnh vực máy tính tăng tốc và AI đang định hình 
lại các ngành công nghiệp trị giá nghìn tỷ đô la, chẳng hạn như giao thông vận tải, chăm sóc sức 
khỏe và sản xuất, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành khác. Thông tin thêm tại 
https://nvidianews.nvidia.com/.  
 

# # # 

 

 
  

https://www.nvidia.com/en-us/startups/
https://www.nvidia.com/#source=pr
https://nvidianews.nvidia.com/
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For further information, contact: 
Edward Lim       Melody Tu 
CIZA Concept       NVIDIA Taiwan 
(65) 6545 5645       (886) 9873 52414 
edward@ciza.com      metu@nvidia.com 

 
 

Certain statements in this press release including, but not limited to, statements as to new AI products at GTC; the 
time, size, themes, speakers, presenters, participants, availability and impact of GTC; and the impact and topics for 
learning and development opportunities at GTC, including the NVIDIA Deep Learning Institute, NVIDIA Academy and 
NVIDIA Inception are forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties that could cause results 
to be materially different than expectations. Important factors that could cause actual results to differ materially 
include: global economic conditions; our reliance on third parties to manufacture, assemble, package and test our 
products; the impact of technological development and competition; development of new products and technologies 
or enhancements to our existing product and technologies; market acceptance of our products or our partners' 
products; design, manufacturing or software defects; changes in consumer preferences or demands; changes in 
industry standards and interfaces; unexpected loss of performance of our products or technologies when integrated 
into systems; as well as other factors detailed from time to time in the most recent reports NVIDIA files with the 
Securities and Exchange Commission, or SEC, including, but not limited to, its annual report on Form 10-K and 
quarterly reports on Form 10-Q. Copies of reports filed with the SEC are posted on the company's website and are 
available from NVIDIA without charge. These forward-looking statements are not guarantees of future performance 
and speak only as of the date hereof, and, except as required by law, NVIDIA disclaims any obligation to update these 
forward-looking statements to reflect future events or circumstances. 
 
© 2022 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA and the NVIDIA logo are trademarks and/or registered 
trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries. Other company and product names may be 
trademarks of the respective companies with which they are associated. Features, pricing, availability and 
specifications are subject to change without notice. 
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